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Įvadas                                                                                          . 
 

Skaitmeninė kultūra ir skaitmeninės kultūros patirtys jau yra realybė, kuri tampa vis labiau 

pažįstama žmonėms visame pasaulyje. Tačiau kol kas trūksta žinių ir įgūdžių tiek kuriant 

skaitmenines patirtis, tiek integruojant jas į visuomenę, o labiausiai - apie jų atsakingą naudojimą. 

Nacionalinė skaitmeninės kultūros mokymo programa atliepia dabartinį poreikį suprasti 

susietuosius atviruosius duomenis (LOD), skaitmeninės kultūros ir skaitmeninės medijos 

galimybes ir iššūkius. 

Ši mokymo programa pirmiausia skirta muziejams, archyvams, bibliotekoms ir kitoms kultūros 

įstaigoms. Tiek tiems, kurie kuria ir palaiko kokybišką skaitmeninę kultūrą, tiek tiems, kurie dar 

tik mokosi atverti savo lobius vartotojams. 

 

Tikslai: 

• Didinti susietųjų atvirųjų duomenų (toliau – LOD) naudojimo žinias ir gebėjimus, kurie prisidės 

prie improvizacijos ir inovacijų kultūros paslaugų ir kultūros patyrimo srityje; 

•  Stiprinti kultūros paveldą kaip atvirą skaitmeninę edukacinę medžiagą ir priemones; 

• Sukurti, kaupti ir tvarkyti duomenis naudojant atvirus išteklius ir medžiagą, ypatingą dėmesį 

skiriant muziejams, bibliotekoms ir archyvams; 

• Sukurti tarpdisciplinines darbo grupes meninio mokymo ir edukacinės veiklos organizavimui ir 

valdymui. 

 

Mokymo programoje išdėstytos 6 pagrindinės teminės kultūros sritys: 

● Muzika; 

● Vizualusis menas; 

● Kinas; 

● Teatras; 

● Šokis; 

● Laiku grįstas medijos menas; 

● Mišrios medijos menas.  
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Kultūros paveldas yra svarbus kiekvieno iš šių menų pristatymo komponentas. 

Kiekvienoje srityje informacija pateikiama: 

 

a) kultūros įstaigų darbuotojams, turintems informacinių technologijų, LOD ir skaitmeninės 

medijos įgūdžių; 

b) kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems  informacinių technologijų, LOD ir skaitmeninės 

medijos įgūdžių. 

 

Mokymo programa susideda iš trijų dalių: 

1) Specialūs „Skaitmeninės kultūros dizainerio“ mokymai; 

2) Kultūros sritys (įskaitant skaitmeninius išteklius ir siūlomas mokymų veiklas); 

3) Integraciniai moduliai. 

 

Autoriai tikisi, kad visa pateikta medžiaga bus naudinga ir pateisins dabartinius, kultūros srityje 

dirbančių ir kultūra besidominčių žmonių, lūkesčius; ir, svarbiausia, pristatys LOD ir 

skaitmeninimo naudą. Siūlomi įrankiai, ištekliai ir medžiagos buvo sukurti bendradarbiaujant su 

partneriais iš Jungtinės Karalystės, Kipro, Italijos, Slovėnijos, Lietuvos ir Islandijos. Remiantis 

gerosiomis nacionalinėmis praktikomis, pateikiama santrauka, kuri, tikimasi, taps universalia 

mokymo priemone. 
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1. Specialūs skaitmeninės kultūros dizainerio mokymai 

 

1. 1. Susietieji atvirieji duomenys: apibrėžimas ir naudojimas                                                                                

Atvirieji duomenys (angl. Open data) – tai duomenys, kuriuos galima laisvai pasiekti, pritaikyti ir 

eksportuoti ar dalytis su kitais bet kokiu tikslu (Bauer & Kaltenböck, 2012). Taip pat susieti 

duomenys yra vienas iš pagrindinių duomenų tinklo aspektų; Atvirieji duomenys randa ryšius tarp 

duomenų rinkinių ir padeda juos suvokti tiek žmonėms, tiek prietaisams. Daugelis jų yra įprasti 

naudojant internetą, pvz., Uniform Resource Identifiers (URL) ir Hypertext Transforming Protocol 

(HTTP), kurie susieja įvairius žodžius ir kodavimą su juos atitinkančiais rezultatais (Bizer, Skaf-

Molli ir Vidal, 2018). 

Susietieji atviri duomenys (LOD) reiškia duomenis, kurie pateikiami ir išleidžiami pagal atvirą 

licenciją, o tai leidžia pakartotinai naudoti juos nemokamai (Berners, 2014). Tai sujungia 

susietuosius duomenis su atviraisiais duomenimis. Kitaip tariant, susietieji atviri duomenys gali 

būti suvokiami kaip procesas, leidžiantis patobulinti metaduomenis, kad būtų galima rasti kelis to 

paties turinio pateikimus, ir atitinkamai juos susieti. Tai gerokai palengvina šių duomenų radimą. 

Siejant duomenis su tam tikrais elementais, o ne su konkrečiu dokumentu, susietieji atviri 

duomenys naudoja vienodą išteklių identifikatorių (angl. Uniform Resource Identifier (URI). 

 

Berners, LOD terminų pradininkas (Boxuan, 2012), paaiškina keturis formavimo principus: 

     1) Naudokite vienodą išteklių identifikatorių (URI) kaip visų duomenų pavadinimus; 

     2) Naudokite HTTP URI, kad žmonės galėtų ieškoti nurodytų pavadinimų ir rasti konkretų objektą; 

     3) Kai kas nors ieško URI, pateikite naudingos informacijos naudodami RDF standartą; 

     4) Į pavadinimus įtraukite nuorodą ir į kitus URI, kad žmonės galėtų rasti daugiau informacijos. 

Atlikdami šiuos veiksmus programuodami ir skelbdami žiniatinklyje, užtikriname, kad sukuriame 

universalų standartą, kurį gali interpretuoti visi įrenginiai. Taip pat tai leidžia generuoti 

hipersaitus ( angl. hyperlink) tarp duomenų rinkinių, kad jie būtų įtraukti į vieną informacijos 

erdvę (Bizer, Skaf- Molli, Vidal, 2018). 
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Privalumai 

Kaip minėta anksčiau, susietieji duomenys yra vienas iš pagrindinių semantinio tinklo ramsčių, 

dar žinomo kaip duomenų tinklas. Tai leidžia lengvai dalytis mašininiu būdu skaitomais susietais 

duomenimis internete (Ontotext, 2022). Tuo tarpu atviri susietieji duomenys žengia vienu 

žingsnu toliau, leisdami duomenis nuskaityti ir pritaikyti. 

To pavyzdys būtų bendruomeninis Vikipedijos puslapis, kuris remiasi bendruomenės arba minios 

šaltiniais (angl. crowd-sourced) . Vienas asmuo gali sukurti puslapį pagal tam tikrą temą, tačiau, 

pasidalinus šiuo puslapiu, prie jo turi prieigą visa bendruomenė, kuri gali ne tik pridėti papildomos 

informacijos, bet ir keisti šį turinį. Pateikus pakeitimus, puslapį gali peržiūrėti visi interneto 

vartotojai (Ibídem). Taip sukuriama socialinio tinklo forma, kurioje visi duomenys yra tarpusavyje 

susiję. 

LOD taip pat leidžia žiniatinkliui sujungti duomenų rinkinius, kurie anksčiau nebuvo susiję. 

Vartotojo požiūriu tai reiškia, kad jie gali pasiekti tinklalapius, kuriuose yra nuorodos į kitus 

tinklalapius, o tai leidžia sklandžiai naršyti ir rasti praturtinto turinio (Al-Gburi, 2019). 

 

LOD naudojimas kultūroje ir pavelde 

Dabar, kai aptarėme techninius susietųjų atvirų duomenų aspektus, taip pat pagrindinius ir 

universalius šios žiniatinklio formatavimo sistemos privalumus, labai svarbu suprasti jos 

naudojimą realiame pasaulyje. Anksčiau LOD buvo naudojamas tik vyriausybės duomenų 

saugykloms (Mayer, 2015), tačiau šiandien jis plačiai naudojamas įvairiuose kultūros paveldo 

sektoriuose. Todėl šaime skyriuje didelis dėmesys skiriamas bibliotekoms ir muziejams (Alexiev, 

2016). 

Pirmoji sritis, kurioje LOD labai palengvina paiešką, yra bibliotekos. Perėjus prie internetinių 

išteklių naudojimo, fizinės bibliotekos sistema gali sukurti internetinę duomenų bazę, 

naudodama LOD. Atvirų susitetųjų duomenų sistema pateikia bibliotekoje esančią literatūrą ir 

archyvus ir  integruoja juos su kitais susijusiais ištekliais, kurie jau yra internete. Šiuo būdu 

bibliotekos gali padidinti savo prieinamumą (Oomen, Baltussen, 2012). 

Be to, LOD yra naudojamas įvairiems kultūriniams ir archeologiniams radiniams transkribuoti. Kai 

archeologai ar kiti jų sekėjai randa artefaktus ar kitokį reikšmingą paveldo objektą, jie registruoja 

juos į kompiuterinę duomenų bazę. Tokiu būdų jie gali matyti, ar kuris nors iš rastų artefaktų turi 

sąsajų ir kokiu mastu jos paplitusios. Taigi, naudojant LOD savo duomenų bazių sistemose, galima 

sklandžiau ir daug tiksliau kurti ir nustatyti ryšius su kitais paveldo objektais, o taip pat tai 



 

9 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

palengvinti viešinimo tvarką. (Alexiev, 2016). Tokios galimybės atsiveria ir kalbant apie meno 

kūrinius (Mayers, 2015). 

Galime pastebėti, kad per pastarąjį dešimtmetį jau daug muziejų pritaikė LOD protokolus. 

Pereinama prie atvirų kultūros duomenų, kurie ima duomenis iš kultūros institucijų ir juos 

performuluoja, kad, naudojant atvirą licenciją, šie duomenys būtų skaitomi mašininiu būdu. 

Institucijos, įskaitant Sidnėjaus Powerhouse muziejų, Jeilio universitetą ir Britų muziejų, 

palaipsniui išleidžia kultūros duomenis ir paveldo informaciją pagal LOD licencijas. Tai reiškia, kad 

jų archyvinė informacija yra vieša ir kad ji gali būti laisvai ir pakartotinai naudojama bei 

interpretuojama. 

Šių pokyčių pranašumas yra aiškesnė, lengvesnė navigacija ir padidėjęs visuomenės supratimas 

apie kultūrą, kurį palengvina naudojimasis muziejų internetiniais ištekliais. Ridge (Ridge, 2011) 

taip pat pabrėžia, kad tai skatina aktyvesnį darbuotojų mokymąsi ir supratimą, galbūt todėl, kad 

kitokio pobūžio duomenų bazės galėjo atrodyti pernelyg sudėtingos ir didžiulės. Ridge, Oomen ir 

Baltussen demonstruoja, kaip padidėja tarpusavio ryšio kūrimas, kai kultūros paveldo institucijos, 

taikydamos universalią LOD sistemą, gali laisviau susieti ir dalytis archyvine informacija (Ridge, 

2011; Oomen, Baltussen, 2012). 

 

Išvados 

Apibendrinant, šiame skyriuje pamatėme, kad susietieji atviri duomenys (LOD) yra būdas 

pagerinti paprastus metaduomenis: duomenų rinkiniai gali būti tarpusavyje susieti naudojant 

atvirąją licenciją ir tokių būdų jie tampa lengvai pasiekiami (Berners, 2014). Kaip matėme, 

susietieji duomenys padėjo sukurti geresnius internetinių organizacijų pagrindus, o LOD šią idėją 

dar labiau patobulino ir davė galimybę duomenis atnaujinti ir keisti suteikiant prieigą 

bendruomenei.  

Dauguma institucijų supranta, kad LOD naudojimas yra naudingas, pvz., geresnis archyvinės 

medžiagos organizavimas (Alexiev, 2016). Susidomėjimas kurti kultūrinius ir istorinius ryšius tarp 

minėtos medžiagos, o taip pat pateikti ją platesnei auditorijai, auga (Ridge, 2011). Todėl šiandien 

LOD toliau naudojamas fizinės kultūros paveldo medžiagai sudaryti ir ją išversti skaitmeniniu 

būdu taip, kad ją būtų įmanoma pritaikyti, plačiai pasiekti ir galiausiai – visuotinai įvertinti.  
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1. 2. Susietieji atviri kultūrinės patirties ir paslaugų duomenys: nustatymai, 

priemonės ir vaidmuo                                                                                                                                                 

Skaitmeninis interaktyvių sistemų pasirinkimas nuolat didėja ir įvairėja. 

Šiuolaikinės technologijos suteikia naujų galimybių meno, kultūros ir paveldo interpretacijoms. 

Per pastaruosius kelerius metus vis daugiau kultūros objektų, įskaitant meno institucijas, 

muziejus ir archeologines vietas, norėdami gerinti lankytojų patirtį, pasitelkė interaktyviąsias 

technologijas. Sąvoka „kultūros paveldas“ daugiausia reiškia materialius objektus, istorines 

vietas, istorinius paminklus, meno kūrinius ir pan. Pastaruoju metu tobulėjant kompiuterinėms ir 

informacinėms technologijoms, tradicinis dokumentavimo metodas buvo pakeistas skaitmeniniu. 

Skaitmeninės technologijos tapo pagrindine paveldo apsaugos veikėja. Tiksli skaitmeninė 

kultūros paveldo būklės dokumentacija yra būtina jo apsaugai ir moksliniams tyrimams, kuomet 

atliekami restauravimo ir atnaujinimo procesai. 

Skaitmeninis paveldas – tai paveldas, sudarytas iš kompiuterinės medžiagos, kuri gali būti  

skaitmeninė ar suskaitmeninta iš kitų formatų, kilusių iš skirtingų bendruomenių, pramonės šakų, 

sektorių ir regionų.  Kad būtų užtikrintas šio paveldo autentiškumas, prieinamumas ir 

tinkamumas naudoti laikui bėgant, reikia aktyvių išsaugojimo metodų. Pateikiant ir naudojant 

suskaitmenintus vienetus būtina užtikrinti, kad informacija būtų prieinama kuo didesniam 

gyventojų skaičiui. 

Kompiuterizacija ir informacinės sistemos ne tik užtikrina duomenų tvarumą, bet ir prisideda prie 

didesnio tokios informacijos prieinamumo. Institucijos gali populiarinti paveldą ir šviesti plačiąją 

visuomenę, taip pat skatinti visuomenę kurti rytojaus paveldą. Šios sistemos buvo naudojamos 

siekiant pagerinti bendrą vartotojo patirtį (angl. User Experience (UX) ir perduoti skaitmeninio 

kultūros paveldo aspektus. 

Tinkamai kuruotas kultūros paveldo propagavimas ir tvarkymas yra laikomi fizinio/tradicinio 

paveldo išsaugojimo priedais, aktyvinančiais vartotojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą 

integruotoje skaitmeninėje aplinkoje. Kultūros vietovėms galėtų būti naudingi technologiniai 

patobulinimai, kurie lankytojams geriau išryškintų jų savybes, paskirtį ir išvaizdą praeityje. 

Daugelis iniciatyvų jau įtraukia skaitmeninimo procesus, kurie daugiausia yra skirti išsaugoti ir 

pagerinti paveldo interpretaciją, kuriant naujas, praturtintas kultūrines patirtis. Kuriant šias 

įtraukias patirtis, dalyvauja įvairaus išsilavinimo ir įgūdžių žmonės – nuo paveldo ekspertų, turinio 

rinkodaros specialistų, profesionalių pasakotojų, skaitmeninimo ekspertų, aktyvistų, 

skaitmeninių menininkų iki tikslinių grupių. 
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Skaitmeninis paveldas gali būti skaitmeninė arba suskaitmeninta informacija apie kolekcijas ar 

fizinių artefaktų (pavyzdžiui, skaitmeninių vaizdų arba 3D nuskaitymų), kuriais galima dalytis 

internete. Kultūros paveldo skaitmeninimas paprastai atliekamas bibliotekose, muziejuose, 

archyvuse ir kitose organizacijose, kurių užduotis yra išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms. 

Anksčiau žmogaus ir kompiuterio sąveika buvo susijusi tik su kompiuteriais, tačiau dabar ji 

išsiplėtė ir apima beveik visas informacinių technologijų dizaino formas. Interaktyviosios kultūros 

paveldo programos apima mobiliąsias programėles ir žaidimus, vietą atpažįstančius garso 

vadovus, virtualią/papildytą/mišrią realybę palaikančias technologijas, internetinius virtualius 

pasaulius, hologramas, interaktyvias lenteles, įvairių dydžių ir sąrankų liečiamus ekranus ir įvairių 

tipų sąsajas, kurios perteikia kultūros paveldo turinį vartotojams ir skatina aktyvų auditorijos 

įtraukimą. Svarbu leisti vartotojui naršyti ir ieškoti, kad jis pats galėtų ištirti įvairias  funkcijas su 

papildoma informacija, taip paįvairinant, kitu atveju, pasyvią patirtį. 

Vartotojai pasakojime dalyvauja per  įvesties (išorinius) įrenginius. Ryšiui su kompiuteriu 

paprastai reikia vartotojo dalyvavimo. Jis gali būti tiek aktyvus, tiek pasyvesnis. Įvairūs įrenginiai 

ir sąsajos keičia turinio naudojimo būdą ir mūsų patirtį. Neturint tam tikro skaitmeninio 

interaktyvumo, muziejui sunku išlikti įdomiam ir aktualiam labiau technologijas išmanančiai 

auditorijai, ypač jaunimui. 

Kultūros paveldas yra įvairių formų, o paveldo aplinka labai skiriasi – nuo muziejų, kuriuose 

eksponuojamos tradicinės „vitrinos“, iki istorinių pastatų, miesto teritorijų ir vietovių po atviru 

dangumi. 

Skaitmeninis turinys gali būti paprasčiausias vaizdo įrašas ir nuoroda į tinklalapį arba sudėtingas, 

kaip tiesioginė 3D animacija. Informacija gali būti pateikiama kaip naujas kultūrinis potyris 

(papildytoji realybė, hologramos), naujas edukacinis turinys (mobiliosios ar internetinės 

programėlės), tiriamoji medžiaga, statybinės medžiagos, skirtos naudoti kūrybinėse industrijose 

(filmuose, kompiuteriniuose žaidimuose). 

Nacionalinės bibliotekos paprastai kuria specialias kolekcijas, kuriose bibliotekininkai (ir 

lankytojai) turi galimybę pažinti konkrečių temų apžvalgą. Tai gali būti rankraščių, knygų, 

laikraščių, fotografijų, natų rinkinių, žemėlapių ir kitų kultūros vertybių rinkinys ir kt. Informacijos 

šaltinis yra esminė šiuolaikinio edukacinio ir mokslinio tyrimo proceso sudedamoji dalis. 

Kai kurie artefaktai ir vis dar stovintys pastatai dažnai yra prastos būklės, todėl vien iš tradicinio 

apsilankymo, lankytojams dažnai labai sunku įvertinti jų pirminę funkciją ir vertę. Geros kokybės 

ir įvairi modelių kolekcija ir 360° nuotraukos suteikia geresnę edukacinę ir net įkvepiančią patirtį. 

Pažangesnės technologijos, pvz., virtualios ir papildytos realybės technologijos, suteikia dingusių 
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ar nugriautų paveldo vietovių istoriškai tikslias skaitmenines rekonstrukcijas ir pristato atitinkamą 

informaciją, kad lankytojų patirtis būtų turtingesnė ir paveikesnė. 

Istorijų pasakojimas ir audio gidai buvo plačiai pripažinti kaip svarbi kryptis pritraukiant ir 

tenkinant muziejų ir kitų kultūros paveldo objektų lankytojų auditoriją. Interaktyvūs įrenginiai 

suteikia didžiules galimybes pasakoti istorijas ir sudominti naudotojus lankytinų vietų istorija. Šis 

būdas sukelia didesnį susidomėjimą ir malonesnę mokymosi patirtį. Šiam procesui būdingi 

sustiprinti pojūčiai, todėl pasakojimas tampa patrauklesnis ir taip skatinamas piliečių 

dalyvavimas. 

Telefonams ir planšetiniams kompiuteriams reikia minimalių ekspozicinės erdvės pakeitimų, 

tačiau jie gali visiškai pakeisti vizualinę patirtį ir padaryti ją prieinamą platesnei auditorijai. 

Programėlėse yra daug parinkčių, kurias galima pritaikyti individualiai, kad jos atitiktų  

tuometinius eksponatus arba lankytojų dabartines, su tapatybe susijusias, vizito priežastis. 

Naudotojai paprastai vedami tam tikru maršrutu, kur jie gali „atrakinti“ skaitmeninį turinį, pvz., 

vaizdo įrašą ir kitą laikmeną. Autorius gali nustatyti šias vietas kaip patirtį su tam tikra 

apsilankymų tvarka arba kaip individualią patirtį, kai vartotojas laisvai pasirenka savo maršrutą ir 

aplanko kiekvieną objektą pasirinktu laiku. Vartotojų dalyvavimą ir mokymosi patirtį taip pat 

galima pagerinti galvosūkiais ar viktorinomis. 

 

 
Holograma su 3D Posavje pilių atvaizdu sukuria unikalią turistinę patirtį 
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1. 3. Susietųjų atvirų duomenų architektūra ir infrastruktūra                                                                                                           

Ankstesniuose skyriuose nagrinėjome susietųjų atvirų duomenų apibrėžimą ir naudojimą bei kaip 

juos galima susieti su kultūrine patirtimi ir paslaugomis. Šiame skyriuje pateiksime daugiau 

informacijos apie bendrą LOD architektūros sudėtį ir naudojamas technines infrastruktūras. Kaip 

matėme anksčiau, susidomėjimas LOD ir semantinio žiniatinklio privalumais didėja, taigi tampa 

svarbu suprasti, kaip tai veikia ir kaip jis gali padėti suteikti naujų galimybių kūrybiniam sektoriui. 

Pažiūrėkime, kaip sukurtas ir  kaip veikia LOD. 

Norint geriau suprasti, kaip yra sukurtas LOD, būtina turėti pagrindinių žinių apie internetą ir 

žiniatinklį. Žiniatinklis ( angl. Worl wide web (WWW) yra tik viena iš daugybės internete esančių 

paslaugų. Tai hipertekstinė programa, kuri susieja dokumentus visame pasaulyje (EUCLID, 2014). 

Iš esmės, anksčiau egzistatavęs statinis žiniatinklis patobulėjo, kai pradėjome leisti vartotojams 

bendrauti ir formuoti svetainių turinį (Web 2.0), o tai išsivystė į socialinį žiniatinklį, kuriame buvo 

kuriamos socialinės svetainės. Šios svetainės dabar yra neatsiejama daugelio žmonių kasdienybės 

dalis. Galiausiai tai peraugo į semantinį žiniatinklį (3.0), kuris jungia žinias ir leidžia žmonėms 

naudoti duomenis ir tekstą. Taigi svarbu susipažinti su žiniatinklio yaptybėmis: HTTP, URI, XML, 

RDF, RDFS, OWL ir SPARQL bei atitinkama infrastruktūra. 

Kaip aprašyta ankstesniuose skyriuose ir Skaitmeniniame kultūros vadove (angl. Digital Cultural 

Handbook) (2021, 12–14), LOD turi laikytis konkrečių principų – keturių taisyklių. 2010 m. 

Berners-Lee pasiūlė duomenų rinkinių vertinimo sistemą – žvaigždučių vertinimo sistemą 

(Berners- Lee, 2010). 

 

LOD projektų ir paraiškų klasifikacija 

LOD projektuose turi būti bent šie elementai: 

 

     • Susietųjų duomenų valdytojas: atsakingas už LOD nuskaitymą iš duomenų šaltinių; 

     • Susietųjų duomenų vartotojas:  LOD keitimas, sukuriant naują LOD; 

     • Žiniatinklio vartotojo sąsaja: būdas sąveikauti su programa. 
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Kaip minėta Hausenblas ataskaitoje (2009), susietųjų duomenų programas galima suskirstyti į tris 

pagrindines kategorijas: 

1) Susietųjų duomenų naršyklės, kurios naudoja LOD ir pateikia juos taip, kad vartotojai 

galėtų jomis naudotis (pvz., Sig.ma ir Sindice); 

2) Susietųjų duomenų paieškos sistemos, kurios dažniausiai laikomos žmogaus skaitomo 

turinio buvimo vietos nustatymo būdu – semantine paieškos sistema, naudojama 

ontologijų, žodyno ir RDF dokumentų (tokių kaip Swoogle ir Watson) paieškai; 

3) Su domenu susiję susietieji duomenys, kurie gali išspręsti tam tikras problemas 

nurodytame domene. 

 

Dauguma LOD programų priklauso trečiajai kategorijai, konkrečiam domenui skirtoms LOD 

programoms (EUCLID, 2014). LOD programos taip pat klasifikuojamos pagal matmenis, 

apibūdinančius techninius LOD naudojimo ir vaizdavimo aspektus – išorinis arba vidinis 

semantinio žiniatinklio naudojimo būdas: 

1) Išorinis: LOD vartojami ir apdorojami naudojant API (programavimo sąsają), o vidiniam 

saugojimui ir apdorojimui naudojamos tradicinės technologijos; 

2) Vidinis: Vidinei saugyklai vietoj tradicinių technologijų naudojamos trigubos saugyklos. 

Kai kurios programos gali naudoti tiek išorinių, tiek vidinių semantinio žiniatinklio naudojimo 

būdų komponentus. 

Be to, LOD programos gali būti suskirstytos į kategorijas, atsižvelgiant į informacijos srauto 

kryptį: LOD vartojimas ir (arba) gamyba. LOD programa, kuri naudoja tik duomenis, paprastai 

apibūdinama kaip „mashup“. Be to, programos semantinis turtingumas gali būti klasifikavimo 

veiksnys. Pavyzdžiui, LOD programas galima suskirstyti į kategorijas pagal jų semantinį 

turtingumą: 

1) Seklus lygis: apima paprastas taksonomijas ir RDF arba RDFs žodyno naudojimą. 

2) Stiprus lygis: apima sudėtingesnius ryšius tarp šaltinių ir reikalauja didesnių 

reprezentacinių formalumų, tokių kaip žiniatinklio ontologijos kalbų (angl. OWL) variantai. 
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Galiausiai LOD programas galima suskirstyti į kategorijas pagal jų semantinę integraciją, jei ji yra: 

1) Atskirta nuo išorinio žodyno: LOD programa, kuri naudoja savo žodyną ir nenaudoja jokių 

kitų galimų duomenų rinkinių; 

2) Integruota su išoriniu žodynu: LOD programa, kuri plačiai naudoja ir susieja žodyną (tai 

yra vienas iš LOD tikslų). 

 

LOD programų architektūra 

Programoms ir sistemoms ėmus didėti ir sudėtingėti, atsirado poreikis sukurti ir nurodyti bendrą 

sistemos struktūrą (Dooley, 2011, 47). Yra įvairių architektūrinių LOD programų modelių, todėl 

pabandysime ištirti keletą bendrųjų. 

Pirmiausia, ką turime omenyje kalbėdami apie programinės įrangos architektūrą? 

Programinės įrangos architektūros yra programinės įrangos sistemos komponentai ir ryšiai tarp 

tų elementų, kurie gali apimti duomenų bazes, programinės įrangos modulius ir žiniatinklio 

serverius (Dooley, 2011, 47–48). LOD programos architektūra nurodo sistemos struktūrą ir 

projektavimo taisykles, kurių reikia laikytis kuriant ir prižiūrint tą architektūrą. 

 

Architektūriniai modeliai: 

1) Vamzdžių ir filtrų architektūra: čia skaičiavimo komponentai yra filtrai, kurie 

transformuoja įvestį pagal nustatytus algoritmus, o tada perduoda rezultatą ryšių 

kanalais. Šio modelio pranašumas yra tas, kad filtrai yra nepriklausomi, o skirtingus filtrus 

galite sujungti skirtingais būdais, kad gautumėte skirtingus rezultatus. 

2) Daugiapakopė architektūra arba daugiasluoksnė architektūra: išskaido programos 

veikimą į keletą sluoksnių nuo žemiausio lygio duomenų saugojimo iki vartotojo sąveikos 

komponentų. Šis modelis naudojamas žiniatinklio programoms. Kadangi susietųjų 

duomenų programos taip pat yra žiniatinklio programos, taigi paprastai jos atitinka šį 

architektūrinį metodą (REF). Šio modelio pranašumas yra tas, kad galima lengviau pakeisti 

architektūros sluoksnį arba pakartotinai panaudoti sluoksnį iš jau egzistuojančios 

architektūros į naują programą. 

3) Nuskaitymo raštas: duomenys įkeliami iš anksto, tvarkomi vienoje triguboje saugykloje ir 

gali būti efektyviai įvertinami. Šio modelio trūkumas yra tas, kad duomenys dažnai gali 

būti neatnaujinti. 
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4) Skrydžio dereferencijos šablonas: URI nuorodos neatitikimas (reikšmė yra pakeičiama 

kitais duomenimis) tuo metu, kai reikalaujama duomenų. Šio modelio pranašumas yra tas, 

kad jis gali gauti naujausius duomenis. Trūkumas - našumas gali būti paveiktas, kai reikia 

atsisakyti daugelio URI. 

5) Užklausos šablonas: sudėtingos užklausos pateikiamos nustatytam duomenų šaltinių 

skaičiui. Šis metodas leidžia programoms dirbti su dabartiniais duomenimis, tiesiogiai 

paimtais iš šaltinių. Rasti optimalius užklausų vykdymo planus iš daugelio šaltinių yra labai 

sudėtinga, tačiau tam tikrose situacijose tai gali padėti pasiekti atnaujintus duomenis su 

tinkamu atsako laiku. 

 
 

1. 4. Susietųjų atvirų duomenų kultūros patirties nustatymai: matrica 

geriausiems būdams ir metodams nustatyti                                                                                                            

Šioje pastraipoje nurodomos esminės įvairių susietųjų atvirų duomenų projektų kultūros 

sektoriuje sudedamosios dalys. Nagrinėjant esamų ir ankstesnių atvirųjų duomenų projektų 

atvejus, nuo vietinio iki tarptautinio masto, galima išskirti pagrindinius iššūkius, su kuriais 

susiduria organizacijos atverdamos duomenis, ir galimas šių iššūkių mažinimo galimybes. 

Apibendrinus šiuos tyrimus, taip pat nustatomi plačiai naudojamų ir ieškomų duomenų tipai, o 

tai suteikia įžvalgų apie prioritetų nustatymą, t.y. kuriuos duomenis kultūros sektoriuje reikėtų 

pradėti teikti pirmiausia. 

Matrica, apibrėžianti pagrindines kategorijas, siekiant nustatyti geriausius būdus ir metodus, yra 

pagrįsta šiomis pagrindinėmis kategorijomis:  
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Pagrindiniai veiksmai šiems visapusiems tikslams pasiekti ir iššūkiams sušvelninti, yra suskirstyti 

juos į tris prioritetines grupes pagal šį modelį: 

✔ Privalomi: tai yra esminiai arba būtini duomenų atvėrimo komponentai, ypač svarbūs 

projektui, kuriuo siekiama atverti daugiau duomenų pakartotiniam naudojimui. Taigi tai 

yra minimalus reikalavimas, norint atidaryti arba išleisti informaciją pakartotiniam 

naudojimui.  

✔ Rekomenduotini: tai yra komponentai, skirti padidinti atvirų duomenų tinkamumą 

naudojimui ir patį naudojimą. Tai svarbūs veiksmai, kurių reikia imtis, ir, nors jie nėra 

privalomi, gali pridėti didelės vertės. Šie komponentai paverčia atvirųjų duomenų 

projektą geros kokybės ilgalaikiu projektu. 

✔ Galimi: tai yra komponentai, skirti sukurti gerą atvirų duomenų sistemą. Šie komponentai 

labiau susiję su ryšiu ir didesniu ekonominio bei socialinio duomenų atvėrimo poveikio 

užtikrinimu. Jei šie komponentai nebus įtraukti, bendras duomenų atvėrimo poveikis bus 

nedidelis. 

 

Šia dalimi siekiama nustatyti, kokie yra minimalūs reikalavimai atvirų duomenų gerinimui ir kaip 

bet kuri įstaiga gali tapti vienu geriausių skaitmeninių regionų atviriems duomenims. 
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Bendras siekis: užtikrinti, kad atviri duomenys būtų pasiekiami, prieinami, geros kokybės ir 

tinkami naudoti. 

 

1. Duomenys 

Visų pirma, duomenys turi būti prieinami, geros kokybės ir tinkami naudoti. Teoriškai įmanoma 

paskelbti labai didelį duomenų kiekį, taigi, svarbu laikytis sistemingo arba nuoseklaus požiūrio į 

duomenų paskelbimą, teikiant pirmenybę didensę vertę turintiems duomenų rinkiniams. 

Bendras siekis: užtikrinti, kad atviri duomenys būtų pasiekiami, prieinami, geros kokybės ir 

tinkami naudoti. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Surūšiuoti ir nustatyti 
skelbtinus duomenis 

• Sukurti svetainę ar kitą vietą 
duomenims talpinti 

• Sukurti darbų rinkinį, kad 
būtų įmanoma palaikyti 
daugiau atvirų duomenų 
leidimų 

• Reguliariai konsultuotis su 
pagrindiniais paslaugų 
gavėjais, siekiant nustatyti 
naudingiausius ir 
reikalingiausius duomenų 
rinkinius  

• Sukurti pilną ir išsamų 
metaduomenų sąrašą 

• Kurti vizualizacijas ir 
interaktyvius žemėlapius, 
siekiant pagerinti naudojimosi 
patirtį ir leisti vartotojams 
tyrinėti duomenis savaip 

• Paskelbti pasakojimą apie 
duomenų rinkinių foną 

 

2. Duomenų valdymas 

Sklandūs duomenų tvarkymo ir informacijos valdymo procesai yra būtini atvirųjų duomenų 

projekto sėkmei. Duomenų valdytojų ir duomenų konsultantų paskyrimas yra vienas iš būdų 

skatinti veiksmingą duomenų valdymą. Dar viena galimybė, padedanti gerinti informacijos 

valdymą, yra atidaryti informacinio turto registrą ir tvarkyti jį, pasidalinant atsakomybę už 

kiekvieną duomenų rinkinį. Informacijos valdymo vadovo įtraukimas į atvirų duomenų komandą 

taip pat galėtų padėti atsakingai valdyti duomenis. 

Taip pat būtina turėti vietą, kurioje būtų galima laikyti ir rasti lengvai pasiekiamus duomenis. Kaip 

nurodė keli atvirųjų duomenų seminaro dalyviai, prieš atveriant duomenis, pirmiausia reikia 

užtikrinti, kad vidinė duomenų architektūra yra „tvirta“. 
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Kai kurie tyrimų dalyvių pokalbiai taip pat atkreipė dėmesį į vidinio duomenų portalo turėjimo 

privalumus, prieš išorinio šablono ar teikėjo naudojimą. Tai suteikia pranašumų, pvz., duomenų 

kokybės ir atnaujinimų priežiūra,  saugos standartai ir didesnis duomenų judrumas.  

Bendras siekis: užtikrinti, kad kuriant atvirų duomenų programas būtų įtrauktos veiksmingos 

duomenų tvarkymo ir informacijos valdymo procedūros. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Paskirti atsakomybę už 
atvirus duomenis konkrečiai 
komandai 

• Aiškiai apibrėžti skirtingų 
duomenų rinkinių nuosavybę 
ir atsakomybę 

• Sukurti duomenų valdytojo 
arba duomenų konsultanto 
pozicijas, kad būtų galima 
užtikrinti efektyvų duomenų 
valdymą 

• Į atvirųjų duomenų 
komandą įtraukti informacijos 
valdymo komandos narį 

• Sukurti ir prižiūrėti vidinį, o 
ne išorinį duomenų portalą, 
kad būtų galima pagerinti 
duomenų priežiūrą ir 
lankstumą 

 

3. Vadovavimas ir strateginis derinimas 

Kryptis ir tikslas taip pat yra gyvybiškai svarbūs siekiant įgyvendinti veiksmų planą. Atviri 

duomenys turi būti suderinti su aiškiais organizacijos tikslais ir strategijomis, nes atskirai nebus 

veiksmingi. Atvirų duomenų derinimas su platesne strategija taip pat gali būti naudingas 

įtraukiant kelias organizacijas. 

Bendras siekis: gauti aukšto rango palaikymą ir jų įsitraukimą į atvirųjų duomenų valdymą bei 

strateginį atvirų duomenų suderinimą su platesniais organizacijos tikslais ir strategijomis. 
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Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Įtraukti atvirų duomenų 
darbotvarkes į platesnius 
organizacijos tikslus ir 
strategijas 

• Sukurti ilgalaikę vyresniųjų 
vadovų paramą, kuriai neturi 
įtakos personalo pokyčiai 

•Sukurti atvirų duomenų 
politiką, nustatant 
atsakomybę ir duomenų 
išleidimo būdus 

• Sukurti tinkamus 
pagrindinius tikslus, kad 
galėtumėte stebėti atvirų 
duomenų kryptį ir rezultatus 

• Paskirti konkrečią 
atsakomybę už informaciją, 
viršijančią tradicinį lyderio 
vaidmenį, įtraukiant atvirus 
duomenis ir informacijos 
valdymą 

• Įtvirtinti duomenų tvarkymo 
svarbą vyr. vadovybės akyse 

 

4. Kultūra 

Aiškūs atvirųjų duomenų principai ir sistemos gali padėti plėtoti „atvirųjų duomenų kultūrą“. 

Atvirų duomenų kultūros kūrimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad vietos valdžios darbuotojai 

ir kitos suinteresuotos institucijos priimtų sprendimą atverti daugiau duomenų ir laikytų tai 

neatsiejama savo darbo dalimi. Kultūriškai turtinga atvirų duomenų bazė greičiausiai paskatins 

duomenų valdytojus skelbti didesnės vertės duomenis, net jei kyla klaidingo duomenų 

interpretavimo pavojus. Toks planas galėtų padėti išvengti požiūrio, kad atvirųjų duomenų 

platformų kuravimas yra tiesiog dar vienas atliktas darbas planuose, kaip pastebėta keliuose 

atvejų tyrimuose ir platesnėse diskusijose. Glaudus bendradarbiavimas, apimantis  

bendradarbiavimą tarp tų, kurie turi specialių srities žinių ir strateginį požiūrį į atviruosius 

duomenis, gali padėti palengvinti šiuos kultūrinius pokyčius. 

Duomenų naudotojų ir duomenų valdytojų sąveikos skatinimas taip pat gali būti labai svarbus 

skatinant kultūrinius pokyčius. Pavyzdžiui, dalyvavimas vietiniuose renginiuose ir ryšių 

palaikymas yra vienas iš būdų užmegzti bendradarbiavimo pagrindus su paprastų duomenų 

bendruomene. 

Bendras siekis: integruoti atvirų duomenų darbotvarkę į įstaigos kultūrą, kuriant 

bendradarbiavimą ir įgalinančią kultūrą, kuri palaiko didesnį atvirumą. 
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Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Dalyvauti ir remti vietinius 
renginius, užmezgant ryšius su 
paprastų duomenų 
bendruomene 

• Skatinti duomenų 
paskelbimą vietinei ir 
nacionalinei duomenų 
bendruomenei 

• Sukurti atvirų duomenų 
principų naudojimo gidą  

• Sukurti naudojimo atvejų 
rinkinį, skirta išreikšti platesnę 
atvirų duomenų vertę 

• Kiekviename skyriuje 
paskirti darbuotoją, kuriam 
pavesta skelbti duomenis 

• Skatinti visuomenę pristatyti 
analizės projektus 

 

5. Tvarumas 

Tvarumas yra daug daugiau nei tik tęstinis finansavimas (nors ilgalaikis finansavimas yra svarbus 

aspektas). Tvarus finansavimas gali suteikti pastovumo ir pasitikėjimo jausmą, kuris aiškiai 

demonstruoja atvirų duomenų svarbą. Jis taip pat gali suteikti gerą reputaciją organizacijai ar 

vietai ir atviruosius duomenis pristatyti kaip skaitmeninio sektoriaus varomąją jėgą. Išbandytas, 

pasikartojantis metodas, apimantis reguliarias vertinimo užduotis, gali padėti užtikrinti, kad 

atvirųjų duomenų programoje nebūtų „įtvirtintos“ klaidos. Tai užtikrina nuolatinį tobulėjimą, 

palaiko suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir gali padėti pateisinti tolesnį veiklos finansavimą. 

Norint, kad atvirųjų duomenų programa būtų aktyvi, labai svarbu, kad duomenų skelbimas 

nebūtų galutinis tikslas. Tobulinti ir didinti esamų duomenų rinkinių naudojimą yra taip pat 

svarbu, kaip ir padidinti bendrą duomenų katalogo dydį. Duomenų atnaujinimo automatizavimas 

turėtų būti įtrauktas į bet kurią atvirų duomenų programą nuo pat pradžių. 

Bendras siekis: pasiekti atvirųjų duomenų iniciatyvų ilgalaikiškumą ir tvarumą. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Gauti ilgalaikį finansavimą 
atviriems duomenims 

• Kiek įmanoma 
automatizuoti atnaujinimus 

• Peržiūrėti paskelbtų 
duomenų naudojimą ir atlikti 
atitinkamus duomenų 
paskelbimo pakeitimus 

• Sukurti ir prižiūrėti 
naudojimo atvejų tipologiją, 
kas leis stebėti esamų 
duomenų rinkinių naudojimą 
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6. Licencijavimas ir standartai 

Duomenų standartai yra svarbūs, ypač dirbant keliuose skirtinguose rajonuose ir agentūrose. 

Dirbant vienoje organizacijoje gali būti lengva nustatyti ir išlaikyti standartus, tačiau tai gali būti 

daug sunkiau pasiekiama, jei yra dirbama keliose skirtingose organizacijose. Šią problemą galima 

iš dalies sumažinti sukuriant duomenų standartą arba duomenų kokybės kontrolinį sąrašą, kurį, 

norėdami paskelbti duomenų rinkinį portale, turi užpildyti visi duomenų savininkai. Šių standartų 

atvirumas ir ilgalaikis bendradarbiavimas su partneriais, kuriant ir tobulinant standartus apie 

duomenų rinkimą, gali turėti didelės įtakos duomenų naudojimo pokyčiams. Nors mūsų atvejų 

tyrimai parodė, kad to dažnai nepaisoma ir laikoma tiesiog daug laiko reikalaujančia veikla, tiesa 

ta, kad geros kokybės metaduomenys gali paversti duomenų rinkinį daug vertingesniu. Nuorodos 

į duomenų šaltinius, kontekstinius duomenis ir nuorodos į kitus duomenų rinkinius pagerina 

naudojimą, pasiekiamumą, paieškos galimybes ir leidžia duomenis naudoti labiau susietu būdu. 

Bendras siekis: užtikrinti tinkamus duomenų ir metaduomenų standartus bei atvirų duomenų 

licencijavimą. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Sukurti pagrindinių 
duomenų kokybės standartų 
kontrolinį sąrašą 

• Įsipareigoti laikytis atvirosios 
nepriklausomos licencijos 
standarto dėl duomenų 
licencijavimo 

• Sukurti duomenų ir 
metaduomenų standartų 
sistemą vienai organizacijai ar 
visam regionui 

• Sukurti procesą, užtikrinantį, 
kad duomenų skelbėjai 
laikytųsi pagrindinių duomenų 
standartų kontrolinio sąrašo 

• Sukurti ir susitarti dėl 
nustatytų duomenų standartų 
ir schemų 

• Apsvarstyti portalo dydžio ir 
vėlesnio jo poveikio 
standartams pusiausvyrą 

• Sukurti konkrečius 
naudojimo pavyzdžius, kurie  
parodys standartų vertę ir  
paskatins duomenų 
savininkus laikytis aukštesnių 
standartų 

 

7. Bendravimas ir sąmoningumas 

Tvirta komunikacijos strategija yra gyvybiškai svarbi atvirųjų duomenų iniciatyvų sėkmei. 

Pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad duomenys būtų prieinami ir būtų veiksmingai 
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pranešama apie tų duomenų prieinamumą. Tai gali būti planas, skirtas užtikrinti, kad atvirus 

duomenis būtų lengva rasti ir naršyti naudojant filtrus, teksto paieškas, skirstymą į kategorijas ir 

nuorodas tarp susijusių puslapių. Taip pat svarbu ne tik pranešti apie pačių atvirų duomenų 

prieinamumą, bet ir skelbti, ką atvirųjų duomenų projektas siekia pasiekti, kad potencialūs 

vartotojai suprastų, kas yra siūloma. Duomenų skleidimas iš esmės apima naujų duomenų 

rinkinių viešinimą tinklaraštyje arba socialinės medijos kanaluose, siekiant padidinti 

informuotumą apie naujus duomenis ir pranešti apie jų platesnį tikslą potencialiems vartotojams. 

Bendras siekis: užtikrinti lengvą duomenų aptikimą ir aiškius pranešimus apie atvirų duomenų 

vertę ir paskirtį. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Sukurti tvirtą komunikacijos 
strategiją, kuri padėtų skelbti 
duomenis 

• Sukurti centrinę visų 
duomenų rinkinių 
metaduomenų saugyklą, 
kurioje informacija saugoma 
skirtingose vietose 

• Sukurti „duomenų lašus“, 
kurie leis plačiau perduoti 
naujus duomenis 

• Sukurti atsiliepimų funkciją, 
kuri suteiks įžvalgų apie tai, 
kaip vartotojai sąveikauja su 
svetaine ir duomenimis 

• Kurti ir rengti hakatonus, 
kad padidintumėte duomenų 
rinkinių paklausą ir rastumėte 
naujų jų naudojimo būdų 

• Kurti ir rengti inovacijų 
dienas 

 

8. Komercializacija 

Komercializacijos idėja vis dar yra palyginti nauja sritis, ypač vietos valdžios institucijose. Paklausti 

apie bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi viešinant duomenis, dauguma tyrimų nustatė, kad 

jie anksčiau to nedarė. Dažniausiai cituojami duomenų rinkiniai, kuriuos galima komercializuoti, 

yra susiję su transporto duomenimis. Jau dabar yra didelis geros kokybės, realaus laiko duomenų 

poreikis, o transporto duomenis jau sistemingai renka transporto paslaugų teikėjai. 

Svarbu atsižvelgti į duomenų komercializavimo paskirstymo poveikį ir užtikrinti, kad naudos 

galėtų gauti tiek mažesnės, tiek ir didesnės organizacijos. Duomenų lyderiai turėtų stengtis 

išlaikyti vienodas sąlygas ir padaryti duomenis prieinamus kuo platesnei auditorijai, pavyzdžiui, 

sukurdami priemones, kurios padėtų visoms įmonėms pasiekti sudėtingus duomenis ir juos 

naudoti. Taip pat svarbu nedaryti prielaidų, kokie duomenys bus suvokiami kaip vertingi. Bet kuris 

duomenų programuotojas turėtų palaikyti ryšį su verslo bendruomene, kad galėtų stebėti 
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duomenų poreikį, kaip jis atsiranda ir vystosi. Tada šie pokalbiai turėtų būti įtraukti į naujų 

duomenų užklausų prioritetų nustatymo matricą. 

Bendras siekis: skatinti komercinį įsitraukimą į viešojo sektoriaus atvirus duomenis, aktyviai 

siekiant nustatyti ir patenkinti paklausą. 

 

Pavyzdys, kaip paremti šį siekį, naudojant matricą: 

Privaloma padaryti Rekomenduotina padaryti Galima padaryti 

• Kalbėtis su verslo 
bendruomene, kad būtų 
galima išsiaiškinti potencialios 
vartotojų bazės poreikius 

• Sukurti naujų duomenų 
užklausų prioritetų nustatymo 
matricą 

• Apsvarstyti duomenų 
atidarymo poveikį lygybei  

• Nustatyti ir sukurti 
priemones, skirtas padėti 
mažoms ir vidutinio dydžio 
įmonėms gauti ir naudoti 
duomenis 

 

 

1. 5. Atvejai ir patirtis: analizė ir perkeliamumas                                                                        

 

Duomenų atvėrimas leidžia jais pasinaudoti ir kitiems, o tai taip pat gali būti naudinga duomenų 

savininkams, nes duomenys būna praturtinti arba tiesiog atsiranda naujų bendradarbiavimo 

galimybių. 

Pagrindinis veiksnys, paverčiantis atvirus duomenis kuo naudingesniais, yra semantinis 

sąveikumas – leisti dviems sistemoms keistis duomenimis, nekeičiant duomenų reikšmės. 

Siekdama tai palengvinti, susietųjų duomenų paradigma, kaip rodo pavadinimas, susieja 

duomenis taip, kad semantika būtų aiški ir netgi apdorojama mašininiu būdu. 

Taigi „Susietųjų atvirų duomenų darbo grupė“ neseniai paskelbė „Geriausia su biblioteka susietų 

atvirųjų duomenų praktika“ (angl. Best Practices for Library Linked Open Data (LOD) – praktinį 

vadovą bibliotekoms, norinčioms skelbti susietus atvirus duomenis. 

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Europos mokslinių bibliotekų 

asociacija) yra pagrindinis mokslinių bibliotekų tinklas Europoje. 

Vadovas parengtas remiantis apklausa, įvykdyta su bibliotekomis susijusių duomenų projekto 

metu, kurią atliko darbo grupė ir kuri buvo toliau patobulinta LIBER 2020 metinėje konferencijoje. 

Svarbu pažymėti, kad yra daug skirtingų bibliotekos duomenų tipų ir yra daug skirtingų metodų, 
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kaip sukurti susietus atvirus duomenis. Šios publikacijos idėja nebuvo pateikti tikslų techninį 

vadovą, o laikytis bendresnio požiūrio, kuriame pateikiami įvairūs aspektai, į kuriuos reikia 

atsižvelgti skelbiant susietus atvirus duomenis. Iš esmės vadovas stengiasi veikti kaip 

pradžiamokslis planuojant susietųjų atvirųjų duomenų publikavimo projektą ir tai daroma 

padalijant procesą į šešis etapus ir aptariant kiekvieną jų paeiliui. Jis taip pat veikia kaip 

tramplinas, leidžiantis giliau įsigilinti į kiekvieno žingsnio ypatumus, jei to reikia konkrečiam 

projektui. 

LIBER LOD darbo grupė sukūrė šešis žingsnius, susijusius su bibliotekos atvirųjų duomenų 

paskelbimu. Dalijamės su kiekvienu iš šių veiksmų susijusia praktika ir sprendimų gairėmis, 

galimais veiksmais, kurių reikia imtis, ir naudingais patarimais. Verta paminėti, kad procesas nėra 

griežtai linijinis. Gali prireikti pakartoti tam tikrus žingsnius ir veiksmus, atlikti naujus 

koregavimus. Šis aspektas konkrečiai taikomas trims „duomenų modeliavimo“ proceso etapams, 

kurie yra labai tarpusavyje susiję ir gali vykti vienu metu, o ne nuosekliai. Be to, reikia pažymėti, 

kad ne visada reikia visų šešių žingsnių. Jei, pavyzdžiui, kuriate LOD bazę nuo nulio, akivaizdu, kad 

nėra ankstesnių duomenų, kuriuos reikia konvertuoti. Taigi žingsniai šiame vadove yra gairės, 

kurios gali būti atitinkamai pritaikytos prie LOD poreikių.  

 

1 žingsnis – Publikavimo proceso planavimo kūrimas. Planavimas pradžioje visada yra pirmas 

žingsnis. Kadangi susietieji duomenys daugeliui gali būti sudėtingi, pradedant nuo mažų 

žingsnelių, suteikiant galimybę įgyti patirties ir jaustis užtikrintai įvairiuose duomenų skelbimo 

etapuose. 

 

Šiame etape reikia atsižvelgti į šiuos dalykus: 

 

Projekto tikslas. Labai svarbu apibrėžti projekto tikslą. Norite įgyti patirties? Turėti sąveikas su 

kitais duomenų rinkiniais? Arba jūs tiesiog eksperimentuojate ir atskleidžiate savo duomenų 

rinkinį, kad pamatytumėte, ar kas nors jį naudotų savo tikslams? 

 

Žmonės ir žinios. Projekto komanda turi turėti pakankamai žinių, kad galėtų atlikti įvairias 

užduotis. Tai apima duomenų rinkinio pasirinkimą, duomenų modeliavimą, duomenų 

apibūdinimą naudojant standartinius žodynus, apsisprendimą, kaip pateikti duomenis naudojant 

URI, duomenų konvertavimą, automatinės prieigos prie duomenų suteikimą, publikavimo 

licencijos pasirinkimą, paskelbtų duomenų rinkinių paskelbimą, rūpinimąsi bendravimu su 

suinteresuotais paslaugų gavėjais ir socialinės sutarties atpažinimą (t.y., kad duomenis paskelbus, 
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jie būtų prieinami ir atnaujinami). Taip pat svarbūs tarpasmeniniai bendravimo su komandos 

nariais įgūdžiai ir geros duomenų rinkinio (-ių) išmanymas. Žinant, kaip modeliuoti duomenis, visų 

pirma reikia žinoti duomenų sritį. Taip pat svarbus įgūdis yra kelių žodynų naudojimas, kuriam 

reikalingas platesnis informacinės sistemos ir domenų supratimas. Jei pasirinktas duomenų 

rinkinys reikalauja papildomo kuravimo, komandos narys, turintis tinkamiausių įgūdžių rinkinį, 

turėtų būti pasiruošęs padėti. 

1) Įrankiai: Komanda turi būti susipažinusi su atitinkamais duomenų konvertavimo įrankiais. 

Gali būti kelios galimybės: nuo asmeninio programavimo iki atvirojo kodo ar komercinės 

programinės įrangos naudojimo. Tas pats pasakytina ir valant duomenų rinkinį (-ius). 

2) Ištekliai: Darbo krūvis ir projekto laikas turi būti gerai suplanuoti. Remiantis šios grupės 

atlikta apklausa „Susieti atviri duomenys: įspūdžiai ir iššūkiai tarp Europos tyrimų 

bibliotekų“, respondentai teigė, kad darbo sąnaudos sudaro didžiąją dalį išteklių, 

reikalingų jų susietų duomenų projektams. 

3) Žingsniai ir etapai: Veiksmų nustatymas ir etapų nustatymas padės lengviau ir 

sistemingiau įgyvendinti projektą. Be šiame dokumente aprašytų žingsnių, projekto metu 

bus svarbūs smulkesni pasiekimai, tokie, kaip tinkamų įrankių pasirinkimas ir radimas, 

projekto komandos formavimas ir darbo eigos nustatymas. 

 

2 žingsnis – Duomenų rinkinio pasirinkimas ir kuravimas. Tikimasi, kad šiame žingsnyje projekto 

apimtis jau yra aiški, bet vis dar yra svarstymų renkantis duomenų rinkinį (-ius) susietų duomenų 

transformavimui ir publikavimui. Remiantis W3C LLD inkubatorių grupės ataskaita, terminas 

„duomenų rinkinys“ reiškia „su biblioteka susijusių išteklių“ rinkinį. Pavyzdžiui, duomenų rinkinys 

gali apimti bibliografinius duomenis, ištrauktus iš katalogų (duomenis iš bibliografinių įrašų arba 

autoritetinių bylų), vietinių vertybių žodyną arba duomenis, susijusius su konkrečia kolekcija. 

Dabartinėje stadijoje aprašomi duomenų rinkinio pasirinkimo kriterijai, taip pat būtini jo 

tvarkymo ir valymo veiksmai. Be veiksnių, turinčių įtakos projekto plėtrai apskritai (patirtis, 

kompetencija, ištekliai, tikslai ir kt.), reikia atsižvelgti į šiuos dalykus: turinį, sistemas (iš kurios 

sistemos ar sistemų (pvz., internetinio katalogo, saugyklos, duomenų bazės, API sąsaja ir pan.), 

duomenys bus išgauti?), naudojamų objektų tipai, pakartotinis naudojimas, metaduomenų 

schemos (koks yra metaduomenų tipas (pvz., MARC21, Dublin Core, MODS, VRA, EAD, TEI ir kt.) 

naudojamas?), dydis ir duomenų kokybė, unikalumas ir populiarumas, nuosavybė ir privatumas. 
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Duomenys – kuravimas ir valymas. Duomenų valymui gali prireikti daug išteklių, todėl duomenų 

rinkinio pasirinkimas gali priklausyti nuo priežiūros masto ir darbuotojų, galinčių atlikti užduotį, 

skaičiaus. Duomenų išvalymas apima klaidų ir neatitikimų taisymą, tarpų pašalinimą, skirtingų 

formatų (pvz., datų) taisymą, pasikartojančios informacijos pašalinimą, trūkstamų duomenų 

pridėjimą ir pan. Reikia pažymėti, kad duomenų valymas yra vidinės tvarkos sprendimas: ar bus 

atliekami su pradiniais duomenimis arba duomenims, kurie galiausiai bus paskelbti kaip susieti 

duomenys. Nepaisant to, kiekvienas valymo proceso žingsnis turi būti gerai dokumentuotas, kad 

būtų galima įgyvendinti duomenų valymo darbo eigą kituose duomenų rinkiniuose arba pagerinti 

duomenų valymo procesą, kilus problemoms. 

 

3 veiksmas – Išteklių, skirtų susieti su semantiniu žiniatinkliu, nustatymas. Siekiama sukurti 

sąsajas tarp duomenų ir padaryti šias nuorodas suprantamas kompiuteriams. Kaip minėta 

anksčiau, LOD reiškia principų rinkinį, leidžiantį sukurti šias nuorodas ir žiniatinklyje pasiekti 

tarpusavyje susietus duomenis. Kuo daugiau objektų (pvz., dalykų, įvykių, žmonių, vietovių) yra 

sujungti, tuo galingesni, išsamesni ir platesni gali būti duomenys. 

Be tikslinio vietinių ir išorinių duomenų susiejimo, yra ir specifinių procedūrų, kai susiejimas 

naudojamas duomenų patikslinimo tikslais. Pavyzdžiui, suderinimas apima vietinių reikšmių 

pakeitimą atitinkamais, paimtais iš gerai žinomų kontroliuojamų žodynų, tokių kaip Congress 

Subject Headings (LCSH) arba Art and Architecture Thesaurus  (AAT). Tolesnis praturtinimas  

pasiekiamas atpažįstant įvardintus objektus (angl. Named Entity Recognition) ir į duomenų rinkinį 

pridedant jų URI. Abu procesai gali būti vykdomi naudojant Open Refine plėtinius. Taip pat reikėtų 

pažymėti, kad atvirojo kodo įrankių skaičius, ypač pavadinto subjekto atpažinimo (angl. Named-

entity recognition (NER) atveju, yra gana ribotas. 

 

4 veiksmas – Modelio taikymas: elementų rinkiniai ir verčių žodynai. Viena iš priežasčių, kodėl 

bibliotekos duomenys skelbiami kaip susietieji duomenys, yra išlaisvinti duomenis iš MARC (arba 

lygiaverčių) talpyklų. Be to, taip pat egzistuoja pavojus kuriant LOD talpyklas, ir tai yra gera 

priežastis, kodėl bibliotekoms reikia plačiai žinomų modelių savo ištekliams apibūdinti (kur 

įmanoma). 

Taikant modelius duomenų publikavimui, bibliografiniai subjektai, jų požymiai ir santykiai bus 

geriau suprantami tiek bibliotekos kontekste, tiek už jos ribų, nes bus naudojami išoriniai 

apibrėžimai ir nuorodos. Todėl tokie plačiai suprantami duomenys suteiks didesnį pakartotinio 

naudojimo potencialą. 
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5 veiksmas – Duomenų konvertavimas.  Nesvarbu, kokį būdą pasirinksite konversijai, jums reikės 

susieti pradinį formatą su nauju. Remdamiesi duomenų modeliavimo išvestimi, turėtumėte 

sukurti paprastą skaičiuoklę, kurioje išsamiai aprašytos pradinio formato ypatybės ir elementai, 

atitinkantys naujo formato ypatybes ir elementus. Gali būti, kad šis žemėlapių sudarymas nebus 

visiškai paprastas ir jūs turėsite sudaryti pakankamai sudėtingas taisykles. 

Be ypatybių suderinimo ir konvertavimo, gali reikėti susieti ir konvertuoti reikšmes. Pradiniuose 

duomenyse gali būti, pavyzdžiui, žmonių, vietų ir temų antraštės, kurios nurodomos naudojant 

unikalią pavadinimų schemą. Susietiems duomenims juos reikia konvertuoti taip, kad reikšmės 

būtų identifikatoriai, nurodantys duomenų rinkinį apie žmones, vietas arba temų antraštes. Šio 

proceso paprastai neįmanoma atlikti rankiniu būdu skaičiuoklėje, siūlytina naudotis 

konvertavimo programą, kuri viską atliktų automatiškai. 

Kai konvertavimas bus baigtas, rezultatas turėtų būti patikrintas. Pirmas žingsnis yra rankinis 

rezultato patikrinimas – parenkami keli pavyzdžiai iš duomenų ir įsitikinama, kad rezultatas yra 

toks, koks turėtų būti. Čia būtų naudinga pasitelkti į pagalbą pirminių duomenų savininkus ar 

ekspertus, kurie užtikrintų, kad duomenys būtų tokie, kokie buvo numatyti pradžioje. 

 

6 veiksmas – Duomenų atnaujinimas ir prieinamumas. Kai būsite paruošę LOD duomenų rinkinį, 

paskutinis veiksmas bus jo paskelbimas. Čia yra trys svarbūs klausimai: kaip pateikiate savo 

duomenis? Kaip tai licencijuojate? Kaip informuojate apie duomenų egzistavimą? 

 

Kaip pateikti duomenis 

Duomenų pateikimas priklauso nuo turimų duomenų kiekio, tačiau paprastai yra siūloma 

pasiūlyti paprastą, atsisiunčiamą archyvuotą failą. Jį labai lengva naudoti ir jis yra gana patrauklus 

vartotojams, norintiems pasiekti duomenis. Jei duomenys pateikiami keliais formatais, 

pagalvokite, kurie iš jų galėtų būti naudingi ir kam. 

 

Dokumentai ir licencija 

Be pačių duomenų, taip pat turėtumėte įtraukti su jais susijusius dokumentus. Vienas svarbus 

aspektas, teikiant duomenis, yra sprendimas dėl licencijavimo. LOD, kaip rodo terminas, yra 

atvirosios licencijos naudojimas, ir yra keletas konkrečių parinkčių, iš kurių galima pasirinkti. 

Paprasčiausias yra pasirinkti Creative Commons (CC) licenciją, kuri supaprastina duomenų 
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naudojimą, o ne kurti atskirą atvirą licenciją. CC018 yra daugiausiai leidžianti iš CC licencijų, tačiau 

galima naudoti ir kitas. Taip pat yra siūlytina įtraukti informaciją apie licenciją į patį turinį. 

 

Duomenų viešinimas ir sklaida 

Dirbkite su savo bibliotekos komunikacijos komanda, kad skleistumėte žinią apie projektą. 

Įprasta, kad bibliotekos kuria savo duomenų katalogus – svetainę, kurioje pateikiami bibliotekos 

siūlomi duomenų rinkiniai ir API, taip pat kai kurios gairės, kaip jas naudoti. Kurdami duomenų 

katalogą, apsvarstykite galimybę naudoti DCAT19 – duomenų rinkinių aprašymo žodyną. Be 

asmeninių duomenų katalogo nustatymo, taip pat yra bendrųjų duomenų telkinių ir saugyklų, 

skirtų įvairių tipų LOD duomenims. Pavyzdžiui, jei skelbiate žodyną, Bartoc pateikia išteklius iš 

viso pasaulio. Jei į jį bus įtraukti jūsų duomenys, gerokai padidės jų matomumas. 

 

Duomenų tvarkymas 

Darbas nesibaigia publikavimu. Duomenims reikia priežiūros ir įprasta kaskart paskelbti 

atnaujintą versiją, atsižvelgiant į duomenų pobūdį. Tai reiškia, kad atliekant publikavimo 

veiksmus reikia atsižvelgti ir į jų pakartojamumą. Net jei duomenų turinys išlieka stabilus, vis tiek 

svarbu periodiškai tikrinti, ar visos nuorodos į išorinius išteklius vis dar veikia. Tai reiškia, kad 

paprastai naudinga turėti priežiūros planą ir tvarkaraštį kiekvienam LOD duomenų rinkiniui, kuris 

užtikrina, kad duomenys būtų nuolatos atnaujinami ir kokybiški. 
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1. 6. Projektinis darbas – Eksperimentavimas: Skaitmeninių kultūrinių 

patirčių operaciniai nustatymai 

Skaitmeninė kultūra naudoja dabartinių ir dar tik besiformuojančių technologijų elementus ir 

instrumentus, kurdama jausmus ir idėjas perteikiančius kūrinius. Sąveika su naujovėmis mūsų 

kasdieniame gyvenime labai išsiplėtė. Tai tapo esmine įsivaizdavimo dalimi, kuri savo ruožtu 

formuoja sampratą apie įvairių požiūrių į įprastas medijos priemones egzistavimą. 

Norint suvokti mūsų dabartinės kultūros kalbos ir simbolių sistemas, svarbu pažvelgti į kūrinius, 

sukurtus iš plataus spektro šaltinių – nuo individualių vizijų iki prekinės medijos industrijos. 

Kūrybiškumas mene ir gyvenime yra vienas nuo kito priklausomi ir tarpusavyje susiję. Vaizdo ir 

garso elementų studijavimas yra būtina sąlyga norint paversti idėjas tinkamas komunikacijai. 

Besimokantieji pradeda tyrinėti medijų meną kaip mokymosi išteklius ir išmokti analizuoti, 

interpretuoti ir vertinti medijos meno rūšis. Jie išmoksta atsirinkti tarp medijos menų pagal 

informacijos tinkamumą ir technikos efektyvumą, pradeda taikyti pagrindinius įgūdžius, 

reikalingus visų medijos meno žanrų patyrimui, kritikavimui, kūrimui ir pristatymui. Kurdami 

medijos meno kūrinius, jie remiasi savo vaizduote, patirtimi ar idėjų ir jausmų tyrinėjimais ir 

mokosi bendrauti bei išreikšti save kurdami, fiksuodami, manipuliuodami, gamindami ir 

pateikdami informaciją naudojant medijos menus. 

Norėdami pritraukti jaunimą, turime panaudoti paprastus metodus ir susipažinti su praktinėmis 

šio meno žiniomis, kurias vėliau galima panaudoti mokant ir mokantis įvairiuose mokymo 

lygiuose. 

 

Išmanantys, bendradarbiaujantys su jaunimu ir vertinantys savo kūrybą medijos menuose. 

Besimokantys atitinka turinio standartus. 

 

# 1: Kurdami medijos produkciją, mokiniai tyrinėja, kuria ir plėtoja idėjas bei jausmus. 

Mokytojai rengia mokymo programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Surikiuoti arba sugrupuoti vaizdų ir garsų serijas, kad papasakotų istoriją arba pavaizduotų 

santykius, pvz., užsisakydami nuotraukų seriją arba kurdami fotografinį koliažą.  

2.  Kurti vaizdus ir garsus, vaizduojančius tam tikro medijos žanro įvykių seriją, pavyzdžiui, 

kurdami vaizdo įrašą arba dalyvaudami radijo laidoje. 
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# 2: Mokiniai taiko medijų meno žanrus ir jų estetiką medijos kūriniuose. Mokytojai rengia 

mokymo programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Nustatyti pagrindinius laiko, erdvės, garso, spalvų, šviesos ir judesio elementus ir naudoti 

kai kuriuos iš jų medijos meno kūriniuose, tyrinėjant muziką ar spalvas, pavyzdžiui, norint sutelkti 

dėmesį ar pasiūlyti nuotaiką. 

2.  Rinktis iš medijos elementų, kad galėtų išraiškingai organizuoti idėjos ar jausmo 

perteikimą, galbūt iš naujo pasirinkdami spalvas dėl simbolinių priežasčių arba foninius garsus, 

atspindinčius konkrečią vietą. 

 

# 3:  Mokiniai naudojasi pasirinktos terpės įgūdžiais ir metodais. Mokytojai rengia mokymo 

programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Perduoti informaciją naudojant veiksmingus pateikimo būdus, įskaitant medijos įrangą, 

naudojant žodinį arba vaizdinį pranešimą. Pavyzdžiui, įrašyti ar nufilmuoti istoriją.   

2.  Patikslinti įvairius įgūdžius ir metodus, tinkamus daugiau nei vienam medijos žanrui, 

atliekant tokias veiklas kaip: nuotraukų koliažo iš žurnalų kūrimas viena tema arba naudojimasis 

piešimo programa kompiuteryje, sukuriant dizainą. 

 

# 4:  Mokiniai efektyviai bendradarbiauja kurdami grupines medijos priemones ir jas 

pristatydami. Mokytojai rengia mokymo programą, leidžiančią mokiniams:  

1.  Aktyviai klausyti kitų ir pakaitomis jas pristatyti, gerbti kitų besimokančiųjų nuomones, 

idėjas ir poreikius.  

2.  Eksperimentuoti daugiau nei viename apibrėžtame vaidmenyje ir vienoje grupėje ar 

pristatyme, pavyzdžiui, dirbti grupės filmuotoju ar garso režisieriumi grupės radijo laidoje. 

 

# 5: Mokiniai įgyja žinių apie medijos meno žanrus, technikas ir estetiką. Mokytojai rengia 

mokymo programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Atskirti medijų meno rūšis, atpažįstant, pavyzdžiui, filmų, vaizdo įrašų ir kompiuterinių 

vaizdų skirtumus.  

2.        Atpažinti medijų gamybos būdus, nustatant, pavyzdžiui, dramatišką apšvietimo ir kameros 

kampų naudojimą. 
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# 6:      Mokiniai naudoja kritinio mąstymo įgūdžius tirdami medijos pranešimus. Mokytojai 

rengia mokymo programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Atpažinti medijos žanrų skirtumus, nustatydami, pavyzdžiui, melagingas naujienas ir tikrus 

faktus.  

2.  Interpretuoti ir įvertinti įvairių medijos pranešimų ketinimus, nustatant, pavyzdžiui, 

informacijos išdėstymo tvarką, ir to reikšmę siekiant įtikinti žiūrovą. 

 

# 7:  Mokiniai demonstruoja supratimą ir pagarbą asmeniniam, kultūriniam ir istoriniam 

kontekstui bei medijos poveikį formuojant ir plečiant žmonių bendravimą. Mokytojai rengia 

mokymo programą, leidžiančią mokiniams: 

1.  Apibūdinti, kaip medijų pranešimai yra susiję su jų asmeniniais įsitikinimais, vertybėmis ir 

poreikiais, naudojantis konkrečiais pavyzdžiais, kaip konkretaus filmo patrauklumas. 

2.  Analizuoti ir įvertinti įvairių medijos pranešimų įtaką visuomenei. 
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2.Integraciniai moduliai 

2. 1. Kultūros paveldo objektų interpretavimas ir pristatymas                                                

Socialinis ir kultūrinis poveikis 

Skaitmeninimas padidina kultūrinės patirties prieinamumą ir įtrauktį. Pastaruosius kelerius 

metus paveldo skaitmeninimas Europoje buvo intensyvių diskusijų objektas. Jau 2018 m. 

Briuselyje vykusi „Inovacijų ir kultūros paveldo konferencija“ subūrė mokslo, technologijų, menų, 

socialinių ir humanitarinių mokslų atstovus, kad bendradarbiaujant ir taikant tarpdiscipliniškumą, 

pasiektų reikšmingų rezultatų, plėtojant skaitmeninę kultūrinę patirtį (Collins, 2018). Ši idėja tapo 

ypač aktuali COVID-19 pandemijos kontekste. Pasaulinės pandemijos padarinių tyrimų 

duomenimis, net 80%  muziejų bent dalį savo turinio perkėlė į skaitmeninę erdvę. Tokiu būdu kai 

kurių muziejų „lankomumas“ išaugo net iki 150% lyginant su iki pandemijos buvusiu lygiu (EHD 

komanda, 2020). Tokį kultūrinių patirčių populiarumą paskatino ne tik esamų išteklių perkėlimas 

į internetą, bet ir naujų parodų bei kelionių kūrimas, skirtų specialiai skaitmeninio perdavimo 

būdui (Platforma, 2020). Tokiu būdu įvairios kultūrinės patirtys – parodos, ekskursijos, vaizdo ir 

garso ištekliai tapo itin prieinami plačiajai auditorijai, kuri dėl įvairių priežasčių iki tol galbūt 

nesidomėjo kultūros paveldu. Tokios iniciatyvos kaip Kultūros ir kultūros paveldo skyrius parengė 

veiklų ir vietų, kurias galima patirti ar pamatyti bet kurioje pasaulio vietoje, sąrašus (Europos 

Taryba). Svarbu pažymėti, kad skaitmeninimo problema yra keliama ne tik privačiame sektoriuje, 

bet ir viešajame lygmenyje. Pavyzdžiui, Prancūzijos kultūros ministerija sukūrė skaitmeninę 

kultūros platformą #Culturecheznous – duomenų bazę, kurioje yra daugiau nei 500 Prancūzijoje 

įsikūrusių kultūros ir meno operatorių, galinčių pasiūlyti internetinį kultūrinį turinį (EHD Team, 

2020). 

 

Išsaugojimas per šiuolaikinį kultūros pristatymą. Kultūros vertybės laikui bėgant yra 

paveikiamos, o kai kuriais atvejais net labai sunku užtikrinti, kad paveldas išliktų toks pat. Dėl šios 

priežasties skaitmeninimas suprantamas kaip išsaugojimo būdas (Collins, 2018). Šiandien 

pristatomas skaitmeninis kultūros paveldas pritraukia didesnę auditoriją ir kartu skatina jo 

išsaugojimą. Naudojant įvairias technologijas, tokias kaip rentgenas, 3D, dirbtinis intelektas ir 

panašiai, kultūros paveldo objektai priartinami prie šiuolaikinio vartotojo lūkesčių (Europos 

Komisija). Galiausiai, patys žmonės kviečiami prisidėti prie aktualių įvykių dokumentavimo. 

Pavyzdžiui, projektas „Miestai ir atmintis“ sukūrė platformą „Garsai iš pasaulinio COVID-19 
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užblokavimo“ ir kviečia žmones dalytis garsais iš pandemijos paveikto pasaulio. Šiuo metu 

surinkta keli tūkstančiai garso įrašų (Miestai ir atmintis, 2022). 

 

Visapusiškos patirties perdavimo ir socialinių ryšių nutrūkimo problema. Nors skaitmeninimas 

paprastai suprantamas kaip teigiamas pokytis kultūros srityje, vis dar kalbama apie kylančias 

grėsmes ir iššūkius. Akivaizdu, kad skaitmeninimas suteikia saugesnę, patogesnę ir dinamiškesnę 

patirtį (Tips&Trends, 2020). Nepaisant to, kyla pavojus, kad žmonės praras socialinius įgūdžius, 

reikalingus realiame gyvenime, kurie lavinami lankantis kultūros paveldo ir meno srityse (Collins, 

2018). Netgi pandemijos grėsmei atslūgus, daugelis žmonių lieka prisirišę prie internetinių 

kultūrinių versijų ir taip praranda galimybę patirti fizines erdves, kuriose pristatomas kultūros 

paveldas. Vienas iš būdų atkurti bendruomeninį kultūros paveldą – skaitmeninės ir realios 

patirties derinimas, įvairiomis priemonėmis skatinant žmones ateiti į muziejus, koncertų sales ir 

lankyti architektūrinį paveldą. Kultūros darbuotojai tikisi, kad netrukus bent iš dalies sugrįš prie 

fizinių lankytojų veiklų (Skaitmeninzavimas susitinka su paveldu, 2020). 

 

Ekonominis aspektas 

Finansinė nauda ir investicijų trūkumas. Tikimasi, kad virtuali ir papildyta realybė artimiausiu 

metu paskatins dar daugiau naujų kultūrinės patirties formų (Gil, 2022). Nepaisant sparčiai 

besivystančių technologijų, finansavimo klausimas išlieka aktualus. Žinoma, išmaniosios 

technologijos, tokios kaip audio gidai ar lietimui jautrūs ekranai, jau pritaikytos daugelyje 

kultūrinių vietų, tačiau visavertis skaitmeninimas – daug brangesnis tikslas. Pavyzdžiui, kai kuriose 

šalyse nuo pandemijos pradžios smarkiai sumažėjo pajamos iš kultūros įstaigų. Iš kitos pusės, 

kūrybinio proceso kaina, plėtojant kultūrinį turinį, ypač skaitmeninį, dar išaugo (Gil, 2022). 

Privačioms kultūros įstaigoms ši finansinė našta tampa per didelė, nes investicija, nors ir 

perspektyvi, atsiperka tik ilgainiui. Kita vertus, kultūros sektoriaus išlaikymas ir priežiūra neturėtų 

būti atskirta nuo kitų ekonomikos sričių, nes bendradarbiavimas tarp jų išties labai glaudus 

(Dixon, [et al.] 2016: 39). 

 

Specialistų poreikis ir skaitmeninių įgūdžių trūkumas. Šiuolaikiniam vartotojui skaitmeninės 

kultūros naudojimas yra savaime suprantamas dalykas dėl itin plačiai paplitusių technologijų 

naudojimo kasdieniame gyvenime. Kultūrinė patirtis vertinama kaip galimybė dalyvauti ir mokytis 

(EHD Team, 2020). Tačiau skaitmeninių kultūrinių patirčių kūrimas vis dar labai dažnai yra 

atitrūkęs nuo paties meno kūrėjų ar paties paveldo. Būtinybė tobulinti kultūros darbuotojų ir 
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menininkų skaitmeninius įgūdžius tebėra esminė sėkmingo kultūros skaitmeninimo dalis (Gil, 

2022). 

 

Skaitmeninimas turizmo pramonėje. Turizmo yra sektorius sparčiai skaitmenizuojamas ir padeda 

paslaugų teikėjams patenkinti keliautojų lūkesčius. Vis populiaresnės tampa mobiliosios 

programėlės, leidžiančios rezervuoti viešbučius ir kelionės bilietus, planuoti maršrutus ir 

lankytinas vietas, galiausiai greitai ir patogiai gauti atnaujintą informaciją ar net nustatyti, kada   

turistas atvyks į kelionės tikslą (Lotte, 2022). Tikėtina, kad ateityje skaitmeninių technologijų 

poveikis turizmui dar didės. Tai neabejotinai padidins ir kultūrinių patirčių prieinamumą. 

 

Fiziniai ir interpretaciniai apribojimai 

Remiantis McKinsey internetine apklausa, kurioje dalyvavo 2 135 respondentai (Julie ir kt., 2017), 

pagrindiniai skaitmeninio veiksmingumo iššūkiai kultūros sektoriuje yra šie: 

     1) Skaitmeninių tendencijų nesupratimas; 

     2) Skaitmeninių gabumų trūkumas; 

     3) IT infrastruktūros trūkumas; 

     4) Nesuderinta organizacinė struktūra; 

     5) Finansavimo trūkumas; 

     6) Vidinio derinimo trūkumas (skaitmeninis ir tradicinis verslas); 

     7)  Per griežtas verslo procesas; 

     8) Duomenų trūkumas; 

     9) Paramos trūkumas iš vyresnybės. 

 

Visa tai yra apribojimai, kurie trukdo skaitmeninimo procesui, tačiau jų žinojimas leidžia planuoti 

tolimesnius žingsnius situacijai pakeisti. 
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2. 2. Kaip dirbti komandoje, naudojant susietuosius atviruosius 

duomenis                                                                  

Primename, kad susietieji atvirieji duomenys (LOD) yra visame pasaulyje prieinamų susietų 

duomenų, randamų internete, sujungimas, pagrįstas semantinio žiniatinklio RDF standartais 

(Berners, 2014). Patys duomenys išleidžiami pagal atvirą licenciją, o tai reiškia, kad juos galima 

pakartotinai naudoti ir pritaikyti nemokamai. Tam tikra prasme, jis veikia kaip virtualus duomenų 

debesis, kuriame kiekvienas gavęs leidimą internete gali keisti, kurti ir naudoti duomenis (Boxuan, 

2012). Tokiu būdu LOD turi daugiau prasmės ir visapusiško įvertinimo, nei duomenys, kurie tiesiog 

renkami ir saugomi duomenų bazėse, kur niekas negali jų pasiekti (NetworkedPlanet, 2015). Tai 

išsamesnis duomenų rinkinių struktūrizavimo būdas. Didžiąją dalį šių duomenų renka vyriausybės 

ir tarptautinės įmonės, kadangi jos turi pajėgumus saugoti didžiulius surinktų duomenų kiekius. 

Kai kurie iš šių duomenų tipų apima geoerdvinius, meteorologinius ir surašymo duomenis (Land 

Portal, 2022). Kad iš minėtų duomenų būtų galima padaryti atitinkamas išvadas, juos reikia rinkti 

didžiuliu mastu. 

Komandinis darbas gali būti vadinamas bendradarbiavimo su grupe žmonių procesu, siekiant 

bendro tikslo (2022 m. spalio mėn.). Tai svarbu daugelyje sričių, nors dažniausiai tai daroma 

verslo ar darbo aplinkoje, kur bendradarbiavimas ir bendravimas su kolegomis ir vadovybe yra 

sėkmingos veiklos ir bendros verslo sėkmės pagrindas (Gaille, 2020). 

 

Kaip dera komandinis darbas ir LOD? 

Atrodytų, kad LOD ir komandinio darbo temos yra labai nutolusios ir nėra paprasta sukurti 

prasmingą koreliaciją. Tačiau visa LOD prasmė yra ta, kad žmonės naudotų bendrus duomenis 

savo asmeninėms idėjoms, taip sustiprindami bendradarbiavimą tarp asmenų ir institucijų. Viena 

naudinga kitai ir atvirkščiai, nes abi projekto idėjos naudoja ir pritaiko viena kitos duomenis. 

Pagrindinis dalykas, kurį reikia atsiminti, yra tai, kad LOD suteikia daugialypį duomenų mainų ir 

pritaikymo įvairiems tikslams poveikį (Bauer & Kaltenböck, 2012). Tarp įmonių ir institucijų, kurios 

keičiasi ir naudojasi savo LOD, galime pamatyti komandinį darbą.  

Skaitmeniniame pasaulyje, kad būtų pagreitintos užduotys ir pagerėtų produktyvumas, daugeliui 

technologijų reikia programinės įrangos ir duomenų, kuriuos surūšiuoja kitos korporacijos. 

Kadangi šie duomenų rinkiniai yra licencijuoti ir prieinami tik tiems, kurie gali sėkmingai juos 

panaudoti, tai yra saugus ir patikimas būdas padidinti ir pagerinti duomenų prieinamumą bei juos 
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tobulinti (Izer, Skaf-Molli ir Vidal, 2018). Žemiau pateikiami keli realaus gyvenimo pavyzdžiai, kai 

LOD ir komandinis darbas buvo sujungti, kad būtų sukurti vaisingi darbo rezultatai. 

Pirmasis yra susijęs su kultūros įstaigomis. Daugelis jų visame pasaulyje noriai taiko LOD sistemas. 

LOD leidžia jiems lengvai dokumentuoti ir sujungti tam tikrų artefaktų pėdsakus su kitais jau 

atrastais ir taip įgyja konkretesnę istorinę reikšmę (Alexiev, 2016). Tačiau kalbant apie komandinį 

darbą, Beshiri (2014) žengia toliau, pabrėždamas, kad LOD taip pat gali būti kultūros institucijų 

bendradarbiavimo pagrindas. Archyvinė medžiaga, kuria buvo dalijamasi iš vienos institucijos, 

gali būti ne tik susieta su kitų įstaigų medžiaga, bet dėl LOD tarpusavio sąsajų gali ir palengvinti 

tolesnį tyrimą. Šis komandinis darbas taip pat gali apimti valdžios institucijas, siekiant tobulinti ir 

skleisti konkrečios savivaldybės ar geografinio regiono kultūros paveldą. 

Kita sritis, kurioje komandinis darbas gali padidinti LOD efektyvumą, yra technologijų erdvė. 

Pavyzdžiui, didžioji dalis Nacionalinio statistikos biuro skelbiamų duomenų yra užšifruoti 

naudojant LOD sistemą (Networked Planet, 2015). Žmonės, tokie kaip programų kūrėjai, gali 

panaudoti šią gausybę duomenų, kad įtrauktų juos į savo programas. Pavyzdys galėtų būti 

naudoti surašymo duomenis, kad pamatytumėte, kiek žmonių yra užregistruoti kaip neįgalūs, ir 

sukurti programėlę, leidžiančią neįgaliesiems pamatyti, ar tam tikrose automobilių stovėjimo 

aikštelėse yra neįgaliesiems skirtų vietų. Taigi, šiuo atveju komandinis darbas reiškia, kad dvi 

skirtingos įmonės gali pasidalinti savo patirtimi per LOD ir sukurti produktą, kuris yra 

sudėtingesnis nei tiesiog neapdorotų duomenų rinkinys. 

Fink (2018) parodo, kaip komandinis darbas plečia meno galerijų ir institucijų mąstymą ir 

kūrybinius pasakojimus. Konkrečiai kalbant, dėl gerosios praktikos, sukurtos per LOD, menininkai, 

bendradarbiaujant su kitų menininkų meno kūriniais, gali geriau kurti ir eksponuoti meną, kuris 

formuoja ir skleidžia didesnį kontekstinį pasakojimą. Amerikos meno bendradarbiavimo 

organizacija pastebėjo, kad daugiau menininkų ir meno studentų gali užmegzti geresnius ryšius 

su meno kūriniu, nepaisant to, kur jis yra kultūriniame ir istoriniame kontekste. 

Galiausiai, dar vienas LOD naudojimo ir jo efektyvumo komandiniame darbe pranašumas yra 

skaidresnės vyriausybės (Žemės portalas, 2022). Dalindamosi, platindamos ir tinkamai 

pritaikydamos surašymo duomenis, vyriausybės gali geriau suprasti ir reaguoti į visuomenės 

pokyčius bei panaudoti šiuos duomenis įvairioms socialinėms ir visuomeninėms iniciatyvoms, 

kurios ne tik padeda jų gyventojams, bet ir suteikia visuomenės pasitikėjimą. Tai sukuria 

draugiškesnius visuomenės ir vyriausybės ryšius: matydama gerasias LOD praktikas, visuomenė 

yra užtikrinta, kad duomenys apie juos nėra interpretuojami ar manipuliuojami taip, kad galėtų 

pakenkti. Tai gali apimti ekonominį ar politinį išnaudojimą (Posner, 2021) 
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Apibendrinant, galima pasakyti, kad norint išnaudoti visas LOD galimybes, komandinis darbas yra 

pagrindinė sąlyga. LOD leidžia bendradarbiauti ir kurti partnerystes tarp skirtingų naudotojų tiek 

viešajame, tiek privačiame sektoriuje, siekiant sukurti sudėtingesnes priemones ir paslaugas, 

kurios naudingos visuomenei. Daugelis šių produktų nebūtų įmanomi be komandinio darbo, nes 

tai leidžia mums priimti LOD ir saugiai naudoti duomenų rinkinius, o tai daro teigiamą poveikį tiek 

duomenų vartotojui, tiek ir kūrėjui. Kitaip tariant, iš to, ką matėme, LOD nebūtų galima naudoti 

taip plačiai, kaip šiandien, jei komandinio darbo ir komandos valdymo sąvoka nebūtų jos 

pagrindinis principas. 

2. 3. Tikslinė auditorija ir reikalavimai naudotojui                                                                                     

Norint tinkamai įgyvendinti skaitmeninę kultūrinę patirtį, labai svarbu pagalvoti, kaip skaitmeninį 

produktą patirs tiksliniai galutiniai vartotojai, o ne tik įrankių kūrėjai, nesvarbu, ar tai būtų 

programa, ar svetainė. Norėdami tai padaryti, galime atlikti sukurtų įrankių projektavimo praktinį 

testavimą iš vartotojo perspektyvos. Rezultatas – didesnis įrankio patogumas. Šis terminas 

vadinamas vartotojo patirties (angl. User Experience (UX) testavimu. Iš esmės, jis taip pat gali būti 

naudojamas siekiant pagerinti produktų, rinkodaros, UX ir prekybos sprendimus. 

Mūsų tikslinė produkto grupė yra žmonės, turintys skirtingą išsilavinimą ir patirtį, turintys 

skirtingas žinias, nei mes, todėl per patirties procesą turime suprasti jų poreikius ir elgesį. Jie 

vadinami psichiniais modeliais. Siekdami geriau suprasti, mes kuriame vizualizacijas, paprastai 

vadinamas žemėlapiais, kurios naudojamos įvairiems pasirinkto produkto aspektams ir 

procesams apibūdinti. Tai leidžia mums susidaryti aiškesnį vaizdą apie tai, kaip žmonės žiūri į 

mūsų gaminio naudojimą ir ar jų naudojimas atitinka mūsų dizaino idėją, taip pat rasti 

vadinamuosius UX „skausmingus taškus“. Viso proceso metu galime vizualizuoti UX, kuria 

naudosis paprastas vartotojas, kad pasiektų savo tikslą. Taip išvengsime piktnaudžiavimo bei 

painiavos vėliau, kai savo produktą pateiksime realiam visuomenės naudojimui. 

Patirties žemėlapių sudarymas yra viena iš daugelio UX kūrėjų ir dizainerių parinkčių, kad suprastų 

savo produktų vartotojus. Yra daugybė skirtingų vartotojo patirčių atvaizdavimo metodų. 

Paaiškinsime labiausiai paplitusius. 

Kliento kelionės žemėlapis, kartais vadinamas vartotojo kelionės žemėlapiu, sutelkiamas į 

konkretaus vartotojo sąveiką su pasirinktu produktu. Tai parodo visą žmogaus sąveikos procesą 

siekiant pasirinkto tikslo, kuris yra tos sąveikos priežastis, o pabaiga yra to tikslo įgyvendinimas. 

Štai kodėl kelionių žemėlapiai yra naudingi, kai vartotojas, sąveikaudamas su produktu, turi 

omenyje konkretų poreikį. Tai yra išsamus visų veiksmų, kuriuos vartotojas atliks siekdamas savo 
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tikslo, aprašymas. Pavyzdžiui, kaip asmuo ieškos informacijos svetainėje, programoje ar 

interaktyviame įrenginyje. Kelionės žemėlapis visada yra linijinis, chronologinis procesas ir yra 

asmens tikslų ir veiksmų seka, pateikiama laiko juostos skeletu, kuris vėliau praturtinamas 

vartotojo mintimis ir emocijomis, kad būtų sukurtas pasakojimas. Tada pasakojimas naudojamas 

norint gauti įžvalgų, kurios padės kuriant įrankį. Kelionės žemėlapis padeda pašalinti kliūtis, nes 

nustato vartotojo poreikius naudojimo metu, taip pat nustato „skausmo“ ir „malonumo“ sąlyčio 

taškus. Taip pat atsižvelgiama į vartotojo mintis ir jausmus. Kelionės žemėlapis yra padalintas į 

keturis „plaukimo takelius“: fazes, veiksmus, mintis ir emocijas/mąstyseną. Jo centre yra 

vartotojas. Sukuriame po vieną kelionės žemėlapį kiekvienam asmens/vartotojo tipui. Kliento 

kelionės žemėlapį galima naudoti bet kuriame kūrimo proceso etape: kaip nuorodą gaminio 

projektavimo cikle, tačiau daugeliu atvejų jis naudojamas, kai jau turime gatavą produktą ir 

stengiamės optimizuoti naudotojo patirtį (Gibbons, S ., 2017). 

 

 
UX atvaizdavimo metodų palyginimas 

Empatijos žemėlapis padeda dizaineriams suprasti vartotojo mąstymą ir ugdyti empatiją. 

Skirtingai nei kelionės žemėlapis, jis nėra linijinis ar nuoseklus. Jis suformuluoja tai, ką žinome 

apie kiekvieno tipo vartotojus, ir taip perkelia žinias apie juos, o tai padeda mums juos suprasti ir 
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padeda priimti sprendimus. Jame pateikiamas bendras požiūris į keturis klausimus apie pačius 

save ir  apie kuriamą produktą: ką jie galvoja, sako, jaučia ir daro. Tikslinga jį naudoti projektavimo 

proceso pradžioje arba kategorizuojant vartotojo atsiliepimus (Gibbons, S., 2017). 

Patirties žemėlapis, kaip rodo pavadinimas, sutelkia dėmesį į patirtį ar elgesį, kurį vartotojas 

pasirenka siekdamas tikslo, ir į tai, kaip produktas dera su platesne patirtimi. Skirtingai nei 

kelionės žemėlapis, jis nesusietas su konkrečiu produktu. Kadangi jame nagrinėjama bendra 

naudotojo perspektyva, ji ypač naudinga, kai konkreti tikslinė auditorija nežinoma. Keturios 

pagrindinės patirties žemėlapio sritys yra tokios pačios kaip ir kelionės žemėlapyje: fazės, 

veiksmai, mintys ir emocijos/mąstysena. Veiksmų aprašymas taip pat pateikiamas chronologine 

tvarka. Jis naudojamas naujų produktų, paslaugų ir funkcijų galimybėms nustatyti. Norint 

susidaryti bendrą supratimą apie žmogaus elgesį, rekomenduojama jį padaryti prieš sudarant 

kliento kelionės žemėlapį arba lyginant skirtingas naudotojų patirtis, siekiant jas sujungti į vieną. 

Patirties žemėlapį naudinga padaryti gaminio kūrimo pradžioje, nes jis padeda suprasti vartotojo 

patirtį, dar daug nežinant apie produktą. Dar viena puiki priežastis naudoti patirties žemėlapį yra 

ta, kad jis leidžia komandai teikti pirmenybę veiksmams savo patirties strategijoje ir produkto 

laiko juostoje (Mayka, 2021). 

Kitas dažniausiai naudojamas UX atvaizdavimo metodas vadinamas paslaugų planu. Iš pirmo 

žvilgsnio jis turi daug panašumų ypač su patirties žemėlapiu, nes tai bendro vartotojo patirties 

vizualizacija, siekiant konkretaus tikslo, jis taip pat turi kontaktinius taškus su kliento kelionės 

žemėlapiu. Nepaisant to, paslaugų planą geriausiai galima paaiškinti kaip antrąją kliento kelionės 

žemėlapio dalį. Jis gali suprasti sudėtingas situacijas, tačiau, palyginus su kliento kelionės 

žemėlapiu ir patirties žemėlapiu, atsižvelgia ne tik į vartotojo perspektyvą, bet ir suteikia įžvalgą 

iš įmonės pusės, tai yra, į darbuotojų patirtis, siekiant suteikti geriausią patirtį visiems. Štai kodėl 

tai geras pasirinkimas visiems produktų ir paslaugų teikėjams, kurie vienam potencialiam klientui 

siūlo kelis pasirinkimus. Naudojantis šiuo metodu taip pat galime matyti, kaip ją naudoja 

darbuotojai, o tai praverčia, kai pastarieji yra pagrindiniai vartotojai. Šis metodas taip pat 

atsižvelgia į procesus, kurių reikia sąveikai, ir yra idealus pasirinkimas, jei ši sąveika yra 

daugiakanalė ir apima kelių skyrių koordinavimą. Dėl savo pobūdžio jis yra chronologinis ir 

hierarchinis. Pagrindiniai elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant paslaugų planus, yra 

klientų veiksmai, užkulisiu veiksmai, priekiniai veiksmai ir palaikymo procesai. Tai leidžia mums 

atrasti organizacijos silpnąsias vietas, optimizavimo galimybes ir sukurti visos organizacijos 

supratimą apie teikiamas paslaugas. Jį rekomenduojama naudoti sudarant kliento kelionių 

žemėlapius, keičiant procesus ir tobulinant silpnąsias organizacijos vietas (Gibbons, 2017). 
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Vartotojo patirtis (UX) yra pagrindinis elementas, kai svarstomi į skaitmeninį turinį orientuoti 

produktai ir paslaugos. Tai pagerina harmoniją organizacijose, taip pat daro bendrą vartotojo 

patirtį daug malonesnę ir geresnę. Labai svarbu suprasti vartotojus, tiekėjus ir paslaugas bei 

(arba) produktus. Tai gali drastiškai padidinti susidomėjimą produktu ar paslauga, ypač kai 

vartotojai reikalauja interaktyvesnės ir mažiau linijinės patirties. Neturėtume pamiršti, kad 

pokalbio jausmas yra svarbus, tad visada pagalvokite, kaip pateikti istoriją; tikriausiai tam nėra 

geresnio būdo, nei UX kartografavimas (Gibbons, 2017). 

 

2. 4. Idėjos kūrimas                                                                                                                                      

Idėjos kūrimas nėra paprastas pasisėdėjimas įtraukiant tinkamus žmones, lipnių lapelių 

įmaišymas į alaus skardinę ir 3 valandų laukimas, kol kažkaip gims nauja rizikinga avantiūra. 

Idėjų kūrimo sesija yra sunkus darbas! Tai struktūrizuotas procesas, kurio metu siekiama sukurti 

naujoviškų idėjų. Tam reikalingi tinkamai atrinkti žmonės, atliekantys daugybę kruopšiai 

suplanuotų pratimų, kurie juos nukreipia tinkama linkme. 

Žiniatinklyje yra daug įrankių, kuriuos galite naudoti norėdami sukurti struktūrą savo idėjų kūrimo 

procesui. Tiek daug, kad tampa sunku atskirti gerus įrankius nuo blogų. Kad išvengtumėte streso, 

išvardijome 10 geriausių idėjų kūrimo įrankių. Taip iš karto galėsite surengti prasmingesnę idėjų 

kūrimo sesiją. 

 

Round Robin. Round robin remiasi principu, vadinamu grupės autoryste. Kai idėja perduodama 

iš žmogaus žmogui, ji gali augti ir keistis netikėtais būdais, kad atskleistų unikalias ir originalias 

koncepcijas. Pradėkite nuo aiškaus Kaip Mes Galėtume (angl. How Might We (HMW)) teiginio 

apibrėžimo ir užrašymo. Nurodykite kiekvienam asmeniui and popieriaus lapo užrašyti neįprastą 

sprendimą ir perduoti jį asmeniui, sėdinčiam jo kairėje. Toliau paprašykite jų parašyti priežastį, 

kodėl šis pasiūlymas žlugs, ir vėl perduokite raštelį į kairę. Galiausiai, nurodykite jiems užrašyti 

būdą, kaip įvertinti išreikštą kritiką. Pakartokite šį 4 etapų procesą su skirtingais iššūkiais. 

 

Mash-up (sumaišymo) metodas. „Mash-up“ metodas yra greita ir linksma IDEO sukurta idėjų 

kūrimo technika, kuri sujungia keistus ar netikėtus dalykus ir taip sukuria naujų idėjų. Taigi, kaip 

tai veikia? Pirmas žingsnis yra apibrėžti „Kaip mes galėtume“ teiginį. Apibrėžę savo iššūkį, 

pasirinkite dvi plačias ir tarpusavyje nesusijusias kategorijas. Bent viena iš šių 2 kategorijų turėtų 

susisieti su jūsų iššūkiu. Kitas žingsnis – sukurti kiekvienai kategorijai sąrašą, užpildytą šių patirčių 
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elementais. Pasistenkite per dvi minutes surašyti kuo daugiau idėjų. Laikas jas sumaišyti. 

Sujunkite elementus iš abiejų sąrašų, kad sukurtumėte naujų idėjų. Pabandykite sumaišyti 

elementus, kurie atrodo labiausiai skirtingi, ir pažiūrėkite, ar galite perteikti savo išradimų vertę 

tokiais būdais, kurie yra svarbūs jūsų iššūkiui. 

 

Ripas ir repas. „Rip & rep“ yra labai panašus į koliažus, kuriuos darėte pradinėje mokykloje. Tik 

dabar sukursite nuotaikų lentelę, susijusią su apibrėžtu „Kaip mes galėtume“ teiginiu. Galite 

naudoti Pinterest arba, jei norite, galite iškirpti vaizdus iš žurnalų ir pan. Dalyvius suskirstykite į 

komandas po 3 žmones. Kiekviena komanda koliažui suformuoti turi 30 min. Kai laikas baigsis, 

paprašykite komandų pristatyti savo kūrinį kitiems. Paprašykite dalyvių užsirašyti idėjas, kurias 

jie sugalvojo remdamiesi kitų žmonių koliažais arba kitų žmonių reakcijomis į jų koliažą. 

 

Minčių lietus. Minčių lietus yra labai populiari grupinė technika, skirta sugalvoti idėjas, pagrįstas 

spontanišku, nefiltruotu kūrybiškumu. Ši sąvoka, kaip lavinti smegenis išlaisvinti „idėjų audrą“ ir 

grąžinti jas į popierių, pirmą kartą buvo suformuluota 1939 m. JAV autoriaus Alexo F. Osborno ir 

toliau plėtota vadybos teoretiko Charleso Hutchisono Clarko. Lietaus minčių metodu siekiama 

greitai ir nefiltruotai surinkti idėjas, pavyzdžiui, paprašant dalyvių tiesiog „išdėlioti savo idėjas ant 

stalo“. Minčių lietumi turime omenyje idėjų paieškos metodą, kurio metu be tvarkos ir be filtrų 

grupės dalyviai prisideda savo idėjomis. Šie pasiūlymai iš pradžių renkami be vertinimų ir be 

cenzūros, o vėliau jie analizuojami ir gilinamasi į jų prasmę. Minčių lietus, kaip idėjų ieškojimo 

disciplina, apima kelis aspektus, formas, etapus ir dinamiką. Jei išbandysite savo jėgas šioje 

technikoje ir žinosite jos privalumus bei trūkumus, kitą minčių lietaus seansą padarysite dar 

efektyvesnį. Nors minčių lietus yra viliojantis, nes jame nėra sudėtingų taisyklių, jis nebūtinai 

būna sėkmingas. Mūsų straipsnyje sužinosite, kokios taisyklės ir kokie aspektai yra gero minčių 

lietaus dalis, kada verta naudoti šią techniką ir kaip geriausiai pasiruošti ją pritaikyti. 

 

4 minčių lietaus taisyklės 

-Kiekybė yra svarbiau už kokybę: minčių lietuje reikia surinkti daugybę  teorinių idėjų, siekiant 

atrasti vieną, kuri labiausiai tinka projektui ar jūsų ketinimams. Todėl svarbu turėti nuolatinį idėjų 

srautą, net jei tarp jų yra daug kvailų ar turinio atžvilgiu silpnų idėjų. Pasiūlymai, kurie matomi 

kaip neteisingi, taip pat svarbūs, kad vėliau būtų pašalinti ir liktų tik pagrįstos idėjos. Visi dalyviai 

turi būti tikri, kad kiekvienas jo indėlis yra apsvarstytas ir įtrauktas į bendrą pasirinkimų visumą. 

- Jokios kritikos, diskusijų ar komentarų užsiėmimo metu. Siekiant netrikdyti ar nenutraukti 

minčių srauto ir nesukelti tylos patalpoje, reikia laikytis šios taisyklės. Kitaip tariant, kalbant gali 



 

43 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

būti išreikšta viena ar kelios naujos idėjos. Į visą kitą turinį reikėtų atsižvelgti tik vėlesniame 

analizės etape. 

-Teisingai užrašykite visas idėjas: tik tada, kai visos idėjos yra užrašytos, pavyzdžiui, ant lentos ar 

ant popieriaus lapų, minčių lietaus sesija pereina į vertinimo fazę. Todėl verta susirasti 

moderatorių arba paskirti vadovą, kuris būtų atsakingas už protokolo rengimą ir taip sesijos metu 

„sutvarkytų“ daugumą idėjų. Svarbu atsiminti, kad jei kai kurios idėjos bus ignoruojamos ir 

neužrašomos, kyla pavojus dalyvius demotyvuoti. 

-Mąstykite lasivai ir leiskite dalyviams įkvėpti vieni kitus. „Minčių lietus“ susideda iš daugybės 

viena nuo kitos nepriklausomų idėjų, tačiau niekas netrukdo mums pasisemti užuominos iš jau 

surinktų idėjų ir iš to pradėti kurti naują. Minčių lietus turi savo dinamiką, dėl kurios seanso idėjos 

gali nukreipti tam tikra linkme arba sutelkti dėmesį į bendrą giją. Tokiu atveju dalyviai turėtų 

nebijoti paspartinti idėjos vystymosi ar net įvardyti tokią, kuri eina visai kita linkme. Abu 

mechanizmai sustiprina minčių lietų kaip grupės metodą ir dažnai duoda gerų rezultatų. 

 

2. 5. Kūrybiškas skaitmeninių technologijų naudojimas                                                                                    

Medijų ir technologijų sektoriams toliau augant ir pasiekiant vis didesnę auditoriją, svarbu, kad 

kultūros institucijos neatsiliktų nuo dabartinių tendencijų. Naujosios medijų technologijos yra ne 

tik nauja realybė, bet ir ateitis, atverianti naujus mokymosi, įsitraukimo ir bendravimo tarp įvairių 

sektorių būdus, įskaitant kultūrinės svarbos parodas. 

Šiame skyriuje bus paaiškinta, kokios medijos yra plačiai prieinamos, kaip jos buvo naudojamos 

praeityje, kaip jos galėtų būti panaudotos ateityje bei kaip jos gali būti naudingos kultūros 

institucijoms. 

Kalbėdami apie naujas medijas, apsvarstykite šias technologijas: lazerinį nuskaitymą, VR/AR 

(virtualią realybę/papildytąją realybę), įtraukias instaliacijas, interaktyvias instaliacijas ir 

eksponatus, virtualias keliones, internetinę medžiagą ir kt. 

 

Perskaitę šį poskyrį, turėtumėte sugebėti: 

● suprasti įvairias skaitmenines technologijas ir jų pagrindines funkcijas; 

● suprasti šių technologijų svarbą kultūros sektoriuje; 

● išmokti nustatyti ir nuspręsti, kurios terpės geriausiai atitinka projekto poreikius. 
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Kai kurias priemones galima patirti nuotoliniu būdu, iš lankytojo namų, o kitos naudojamos 

siekiant pakeisti ir išplėsti lankytojų patirtį muziejuje. 

 

Naujos medijos ir kūrybinės technologijos, kurias galima patirti nuotoliniu būdu. 

 

Internetinės priemonės, kurios atveda lankytoją į įstaigos svetainę 

Interaktyvios svetainės: svetainės, kurios reaguoja į vartotojo žymeklio judėjimą ekrane ir 

atskleidžia naują informaciją, kai vartotojas slenka arba naršo puslapyje. Interaktyvios svetainės 

galėtų būti puikus būdas reklamuoti vykstančią parodą, kurioje gali būti naujų skaitmeninių 

technologijų. Tai suteikia tiesioginį ir greitą supratimą auditorijai. 

 

Interaktyvios svetainės pavyzdys: https://www.kikk.be/2018/en/home (KIKK 2018 - KIKK 

Festival 2018 - 8th edition, 2018) 

 

Internetinės virtualios parodų ekskursijos: 

virtualios ekskursijos gali būti vykdomos įrašant 

potyrį vaikštant po galerijas ir eksponatus 

paprastu vaizdo įrašu, arba jas taip pat galima 

sukurti kaip 360 laipsnių vaizdo įrašus, 

leidžiančius lankytojui savarankiškai naršyti 

erdvėje, pasirinkti savo  tempą ir tyrinėti 

artefaktus vaizdo įraše, primenančiame tikrą 

fizinį kiekvieno kambario išdėstymą. 

 

 

Virtualios ekskursijos po parodas pavyzdys: 

https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw (360  Tate Modern 

ekskursija, n.d.) 

 

Internetinių virtualių 3D eksponatų modelių tvarkymas ir sąveika: Suskaitmeninti artefaktus ir 

leisti žmonėms pasukti, keisti mastelį ir judinti objektą, kad būtų galima atidžiau pažvelgti ir 

suprasti jo formą ir išvaizdą. Kai 3D artefakto modelį galima apžiūrėti labai detaliai ir iš visų pusių, 

o ne statiškai pamatyti muziejuje už apsauginio stiklo ir per atstumą, galima atlikti naujų 

stebėjimų. Gana unikalu, kai galima apžiūrėti ir praktiškai tyrinėti parodos kūrinį. 

360 Tate Modern ekskursija (ekrano nuotrauka) 

https://www.kikk.be/2018/en/home
https://www.tate.org.uk/about-us/projects/tate-modern-project/grimshaw
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Sąveikos su 3D modeliais internete pavyzdys:  

https://sketchfab.com/britishmuseum/models (British Museum, 2022)  

 

VR/PR technologijos ir rinkiniai: Per 

pastaruosius kelerius metus virtuali 

realybė ir papildyta realybė padarė šuolį, 

todėl vartotojas, turintis tik išmanųjį 

telefoną ir kartoninį VR rinkinį, gali 

patirti virtualius pasaulius. Tai puiki 

galimybė kultūros institucijoms pasiekti 

naują auditoriją visame pasaulyje ir 

padaryti įstaigą prieinamą visiškai naujai 

auditorijai už labai mažą kainą. Turinys, 

pateikiamas naudojant VR patirtį, gali 

skirtis nuo 360 laipsnių vaizdo įrašo 

muziejaus viduje ar 3D sukurtos visatos. 

 

VR vaizdo įrašai ir turinys gali būti interaktyvūs arba iš anksto įrašyti. Tai lemtų, ar vaizdo įrašą 

galima įkelti į socialinį tinklą ir padaryti prieinamą visiems, turintiems prieigą, ar norint, kad jis 

veiktų, reikės specializuotos programėlės. 

 

PR reiškia papildytą realybę, kai fizinė 

realybė yra padengta skaitmeniniu 

elementu. Paprastai tai patiriama 

naudojant specializuotas programas, 

kuriose fiziniam sluoksniui užfiksuoti 

naudojama bet kurio išmaniojo telefono 

kamera, o tada, naudojant ekraną, 

atsiranda skaitmeniniai elementai, kurie 

taip pat gali būti interaktyvūs. 

 

Nemokami 3D modeliai, kuriuos teikia Britų muziejus 

VR kartone  

(etcentric.com,n.d) 

https://sketchfab.com/britishmuseum/models
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PR yra plačiai prieinama naudojant jau egzistuojančias PR programėles ir kai kuriuos socialinių 

tinklų filtrus (pvz., Instagram). Jei patirtis yra išsami ir sudėtinga, gali prireikti sukurti naują 

programą. 

 

Štai keletas muziejų ir parodų, kuriuose naudojamos VR ekskursijos: 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg (9 Virtual Reality Tours You'll Love - 

Google Arts & Culture, n.d.). 

 

Naujos medijos ir kūrybinės technologijos, kurias galima patirti asmeniškai 

 

Interaktyvios instaliacijos:                  

paprasčiausiu būdų interaktyvūs 

įrenginiai gali būti paaiškinti 3 paprastais 

žingsniais: jutimas, apdorojimas ir 

aktyvinimas. Įrenginys įvairiais jutikliais 

stebi aplinką, tada gauna duomenis, juos 

apdoroja ir pateikia lankytojui įvairiais 

būdais. Interaktyvios instaliacijos galėtų 

būti naudojamos norint sukurti parodas, 

įtraukti auditoriją ir vizualizuoti 

duomenis. 

 

 

Įtraukiantys potyriai: Paprastai tai apima 

patalpas ar erdves, kurios yra visiškai 

transformuojamos į kitokią, naują 

aplinką, naudojant projekcijas ir garso 

peizažus, arba transformuojant erdves 

fizinėmis medžiagomis taip, kad jos būtų 

panašios į kitokią aplinką. 

 

 

Interaktyvios instaliacijos pavyzdys 

(Motion-capture artwork – Universal Everything – ► Future You, 2019) 

 

TeamLab įtraukiantis potyris 

(teamLab: Continuity | teamLab, 2022) 

 

https://artsandculture.google.com/story/mwJiZHf_Y7FfLg
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Daugiajutiminė aplinka ir patirtis: tai vieta, kur jutimai yra suaktyvinami per pačius eksponatus:  

šviežiai užplikytos kavos kvapas kavos kilmės muziejuje arba muziejaus kambaryje atkartotas 

vėjas, imituojantis oro sąlygas konkrečioje vietoje. Šioms patirtims galima būtų panaudoti viską, 

kas suaktyvina pojūčius.  Kvapo, skonio, klausos, vaizdinės ar haptinės aktyvacijos yra vienodai 

svarbios šiose patirtyse, o tai padeda lankytojams judėti parodos numatytomis sąlygomis. 

 

VR/AR, Virtuali ar papildyta realybė: 

Priešingai nei VR ir AR, kurias galima patirti 

nuotoliniu būdu, šiame skyriuje parodoma, 

kad abi šios technologijos gali būti 

naudojamos ir namuose. Profesionali VR 

įranga, nors ir plačiai prieinama, dar nėra 

daugumoje namų ūkių, todėl VR stoties 

įkūrimas institucijoje galėtų būti naudingas 

lankytojams, pasineriant į virtualius 

pasaulius, kurie juos patalpina į kitą laiką / 

realybę ar net planetą. AR technologija taip 

pat gali būti naudojama erdvėje, nes įvairūs 

objektai ir vietos gali suaktyvinti 

skaitmeninį sluoksnį ir papildyti realybę. 

Daugiafunkcinė instaliacija La Cite du Vin 

(The Buffet of the Five Senses, 2021) 

AR naudojimas muziejuje  

(Where History Comes Alive: Augmented Reality in Museums, 2015) 
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2. 6. Skaitmeniniai įgūdžiai (multimedijų dizainas, garso ir vaizdo 

įrašai)                                          

Skaitmeninės kultūros patirtis jau tapo realybe, kuri laikui bėgant įgis dar didesnį mastą, todėl 

skaitmeniniai įgūdžiai bus ypač svarbūs. Remiantis statistiniais duomenimis, iki 2022 m. net 54% 

darbuotojų prireiks reikšmingo perkvalifikavimo, visų pirma įtraukiant programavimo ir 

programų kūrimo įgūdžius, nes technologijomis pagrįstos darbo vietos tik auga (NJIT, 2021). 

Skaitmeniniai įgūdžiai gali būti tobulinami kiekvieną dieną apie tai negalvojant – naudojant 

įprastas technologijas, tokias kaip mobilieji telefonai ar internetas, galima įgyti tvirtą pagrindą, 

reiklaingą įgyti aukštesnių įgūdžių. Žinios pasaulinių medijų tinkluose leidžia suprasti kolektyvinio 

intelekto efektyvumą sprendžiant tiek asmeninius, tiek pasaulinius iššūkius, įskaitant kultūros 

skaitmeninimo procesą (Menten, 2022). Naudojant technologijas, virtuali realybė, kompiuteriniai 

žaidimai ir modeliavimo programos leidžia imituoti realaus pasaulio patirtį, kartu suvokiant 

skaitmenines technologijas, galimybes ir iššūkius. Idealiu atveju, skaitmeniniai įgūdžiai turėtų būti 

pradedami vystyti nuo ankstyvo amžiaus. Svarbu suprasti, kad reikalingų išteklių turi dauguma, 

pvz., kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir kt. (Evidence for Learning, 2022). 

 

Būdai, kaip išmokti valdyti skaitmenines technologijas: 

1. Sertifikuotos programos. Specializuotos programos supažindina su pagrindiniais 

technologijų veikimo principais ir padeda įgyti reikiamų įgūdžių. Atsižvelgiant į darbo 

rinkos poreikius, kryptingai rengiama mokymosi programa. Tokias mokymo paslaugas 

teikia ir universitetai ir privatūs asmenys. 

2. Internetiniai kursai. Dažnai nemokamos ar palyginti nebrangios, bet tikslingai 

suformuotos internetinės mokymo programos padeda orientuotis technologijų pasaulyje 

bei įgyti skaitmeninių įgūdžių. Internetinius kursus itin lengva pritaikyti labai 

motyvuotiems asmenims, turintiems bent pagrindinius technologijų valdymo įgūdžius. 

3. Savarankiškas mokymasis. Internete gausu vaizdinės ir tekstinės medžiagos, kuri pristato 

technologijų veikimą ir padeda išmokti esminių įgūdžių. Asmuo gali laisvai pasirinkti viską 

– tiek jam aktualias temas, tiek mokymosi metodus ir platformas, tiek mokymosi trukmę 

(NJIT, 2021). 
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Technologijų vientisumas šiuolaikiniame kasdieniniame gyvenime leidžia kalbėti apie reiškinius, 

vadinamus žmogaus ir kompiuterio sąveika. Žmogaus ir kompiuterio sąveika (ŽKS) yra 

daugiadisciplinė studijų sritis, kurioje daugiausia dėmesio skiriama kompiuterinių technologijų 

projektavimui ir žmonių (vartotojų) ir kompiuterių sąveikai. Nors iš pradžių dėmesys buvo 

skiriamas tik kompiuteriams, studijos išsiplėtė ir apima beveik visas informacinių technologijų 

dizaino formas (Dix, 2022). Žmogaus ir kompiuterio sąveika – tai supratimas, ką reiškia būti 

kompiuterio vartotoju ir kaip kurti sklandžiai veikiančius produktus ir paslaugas. Ateityje ŽKS taps 

dar aktualesnė, todėl pagrindinių skaitmeninių įgūdžių pravartu išmokti jau dabar. Pagrindinis ŽKS 

iššūkis yra tai, kad tiek technologijų galimybės, tiek vartotojų poreikiai labai sparčiai keičiasi 

(TechTarget Contributor, 2005). 

 

 

1 pav. Žmogaus ir kompiuterio sąveikos turinys 

 

Skaitmeninio turinio kūrimas, multimedija (garso ir vaizdo vaizdiniai bei jų deriniai LOD) 

Skaitmeninio turinio kūrimas, kaip ir bet kuris kitas kūrybinis procesas, susideda iš trijų 

pagrindinių etapų: 
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1) Turinio planavimas. Koks yra kūrinio turinio tikslas ir auditorija, kaip jis bus pritaikytas 

besikeičiančioms technologijoms ir visuomenei? Skaitmeninių technologijų kontekste 

svarbu išanalizuoti, kaip bus užtikrinta, kad šiandien kuriamas turinys artimiausiu metu 

nebūtų pasenęs. 

2) Turinio kūrimas. Sumanymui įgyvendinti parenkami įrankiai ir platformos. Esant poreikiui, 

turinys ir jo kūrimo procesas pritaikomas prie pasikeitusių aplinkybių. Šiuo tikslu atviroji 

aplinka, kurioje galima sukurti, derinti ir naudoti duomenis, yra įgyvendinta Atvirųjų 

susietųjų duomenų koncepcija, kuri suteikia pranašumą prieš šios technologijos kūrėjus. 

3) Turinio pristatymas. Kad skaitmeninio turinio kūrimas būtų sėkmingas, būtina užtikrinti 

pasiekiamumą kuo didesnei auditorijos daliai, pasirenkant tinkamą formatą – tinklaraštį, 

vaizdo ar garso įrašus, infografiką ar panašiai (Stapleton, 2020). 

 

Vertinant vartojimo įvairovės matavimą, skaitmeninimas reikalauja sukurti naujus matavimo 

įrankius, kurie suteiktų daugiau duomenų apie tiesioginį ir skirtingą žiūrėjimą, mobiliojo turinio 

vizualizavimą, naudojimasį kompiuteriu, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir 

kt., kelių ekranų naudojimą. Kitaip tariant, prietaisai, kurie neapsiriboja tik neprisijungusios 

auditorijos (offline) vertinimui, kuris buvo naudojamas iki šiol. Įvairios organizacijos ir įmonės 

atlieka skaitmeninių medijų matavimus, kurie skiriasi pagal sudėtingumo laipsnį ir pagal 

naudojamus instrumentus (Marenghi, Hernandez Prieto, Badillo, 2016). 

 

Skaitmeninė kultūra neturėtų būti suprantama kaip senosios kultūros pakaitalas; priešingai, tai 

jos pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams, išlaikant kultūros prasmę (14). Žvelgiant į skaitmeninę 

kultūrą ir LOD duomenų rinkinius, verta paminėti, kad LOD naudojimas kultūros institucijose 

išlieka itin ribotas. Ribotą LOD patvirtina: 

1) LOD bandomųjų projektų kultūros paveldo institucijose pobūdis, nors kartais matomas 

bendradarbiavimas, projektai atrodo labiau eksperimentinio pobūdžio. Daugelis lieka 

koncepcijos patikrinimo stadijoje, t.y. institucijų bandyme pamatyti, kas įmanoma. Dažnai 

vartotojai iš tikrųjų negali pasiekti duomenų rinkinių ar sąsajų, o pasiekiami dokumentai 

yra riboti. 

2) Pasitikėjimas tebėra kliūtis didesniam LOD priėmimui. Kompiuteriai negali pasakyti, ar kai 

kurie teiginiai yra neteisingi, ar teisingi. Tikėtina, kad patvirtinus ar pateikus teiginio ar 

rezultatų šaltinį, tai taps gerąja praktika. 
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3) Paskelbti duomenų rinkiniai turi didelį potencialą, kad archyvų rinkiniai būtų žinomi. Kuo 

daugiau dokumentų duomenų bazėje, tuo daugiau naudos gauna tyrėjai, tačiau vis tiek 

reikia atlikti daug veiksmų jiems prižiūrėti. 

4) Vis daugiau kultūros paveldo institucijų yra skatinamos naudoti atviruosius duomenis, 

tačiau nė vienas projektas vis dar neturi pagrindinių filosofinių LOD tikslų su technologine 

patirtmi (Edelstein, [et al.], 2013: 60). 

 

2. 7. Skaitmeninimo procesas                                                                                                                  

Skaitmeninimas yra analoginės medžiagos ir, su ja susijusių duomenimų, skatimeninės kopijos 

kūrimo procesas – t. y. jų skaitmeninės versijos kūrimas. Įrodyta, kad skaitmeninimas yra 

sudėtingas ir brangus procesas, kurio metu analoginio turinio vertimas į skaitmeninę formą yra 

tik nedidelė proceso dalis: daug kas priklauso nuo institucinės sistemos, išteklių ir tikslų, su kuriais 

įgyvendinamas skaitmeninimo projektas, o ne tik techniniai surinkimo ir saugojimo klausimai 

(Terras, 2015). 

Skaitmeninis artefakto vaizdas yra tam tikrų svarbių artefakto savybių atvaizdas. Tai nėra 

originalus ir pilnas artefaktas, net ne viso artefakto pakaitas. Tai tik kai kurių „atitinkamų savybių“ 

atvaizdas (Arnold, 2008). Yra daug skirtingų skaitmeninių artefaktų kūrimo ir naudojimo aspektų. 

Neišvengiama, kad ilgainiui tokie artefaktai ras savo vietą istorinės dokumentacijos ir analizės 

metoduose. 

Skaitmeninės sistemos remiasi dvejetaine skaitine sistema, kurioje visi skaičiai pateikiami 

naudojant tik du simbolius, tokius kaip 0 ir 1, vadinamus dvejetainiais skaitmenimis arba „bitais“. 

Bitų eilutės gali sukurti teksto, vaizdo, garso ar 3D objekto atvaizdavimą, tačiau kuo sudėtingesnis 

atvaizdas, tuo daugiau bitų reikės jam apibūdinti ir tuo sudėtingesni mechanizmai veiks, norint 

fiksuoti, saugoti, rodyti, apdoroti, analizuoti ir konvertuoti dvejetainiame duomenų sraute 

esančią informaciją (Arnold, 2008). 

Bibliotekos medžiagos skaitmeninimas yra labai daug pastangų ir laiko reikalaujantis procesas. 

Tai taip pat tam reikia profesionalių žinių ir brangios bei specialios skaitmeninimo tiekėjų įrangos. 

Dėl žmogiškųjų ir finansinių išteklių stokos, kai kurios kultūros institucijos skaitmeninimą 

daugiausia vykdo bendradarbiaudamos su kitomis institucijomis ar įmonėmis. (NUK, 2007) 
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Skaitmeninis fiksavimas 

Skaitmeninio fiksavimo tikslas – analoginio objekto skaitmeninės kopijos sukūrimas. 

Skaitmeninimas priklauso nuo esamos analoginės medžiagos vaizdavimo. Tačiau gautas 

suskaitmenintas originalaus analoginio objekto vaizdas nėra objekto pakaitalas (Straus, [et al.] 

2022). 

Semantinė ir vaizdinė informacija, esanti fizinėje (analoginėje) medžiagoje, turi būti užfiksuota 

aukštos kokybės skaitmenine versija. Vartotojas turi turėti galimybę perskaityti visą knygos, 

žurnalo, laikraščio, rankraščio ar bet kurio kito tekstinio dokumento, įskaitant knygas ir žurnalus, 

kurių negalima atidaryti dėl įrišimo, skaitmeninės kopijos tekstą. Taip pat nuotraukose, 

iliustracijose, meno kūriniuose, diagramose ir žemėlapiuose turi būti įmanoma matyti visas 

detales, kurios yra būtinos norint suprasti medžiagoje esančią žinią. Visas garso ar vaizdo įrašas 

turi būti suskaitmenintas. Trimatis objektas turi būti matomas iš visų pusių. 

Sugadinta kino juosta ir garso ir vaizdo medžiaga taip pat turi būti restauruojama arba taisoma. 

Esant galimybei, restauruojant turi dalyvauti filmo kūrėjai (vaizdo režisierius, režisierius ir pan). 

Prieš skaitmeninant, reikia patikrinti medžiagos būklę ir išsiaiškinti, ar būtinas remontas ar 

restauravimas. Esant pažeistai medžiagai (sugadinti puslapiai, įbrėžimai ant nuotraukų, įbrėžimai 

ant vinilinių plokštelių ir kt.), rekomenduojama restauratoriams paruošti medžiagą 

skaitmeninimui ir po suskaitmeninimo atkurti. Tokiais atvejais gera praktika yra rasti antrą, geriau 

išsilaikiusią medžiagos kopiją, kurią būtų galima suskaitmeninti (Slovėnijos kultūros ministerija, 

2013). 

 

Europos kultūros institucijos skiria didelį dėmesį kultūros paveldo skaitmeninimu, tinkle 

pasiekiamų duomenų bazių kūrimu ir visiems bendrų visuotinių standartų nustatymu. Pavyzdžiui, 

Europeana saugykla yra atviros prieigos archyvas, kuriame skaitmenines kultūros paveldo objektų 

kopijas, taip pat 3D modelius, gali peržiūrėti plati auditorija. 

(Casu, [et al.] 2015). 

Ilgalaikis skaitmeninių parodų failų išsaugojimas ir prieiga prie jų turėtų būti vykdomi laikantis 

nustatytų strategijų ir procedūrų, susijusių tiek su vietine įrašų tvarkymo praktika, tiek ir su 

panašiai suformatuotos medžiagos išsaugojimo gairėmis. 

Kultūros paveldo skaitmeninimo techninės gairės apibrėžia pagrindinius techninius standartus, 

naudojamus kultūros paveldo skaitmeninimo procesuose, ir apima fotografijos, garso ir vaizdo 

šaltinių, 3D modelių, taip pat 360° fotografijos ir vaizdo skaitmeninimą (Straus, [et al.] 2022). 
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Fotografavimo įrenginiai (fotoaparatai, 2D arba 3D skaitytuvai ir t.t.) gali veikti įvairiais principais, 

įvairiais tikslumo lygiais. Nėra vieno nuskaitymo įrenginio ar technikos, kurią būtų galima 

veiksmingai pritaikyti visiems objektams, gali būti naudojami įvairūs metodai ir būdai. 

Rekomenduojama gaminti daugiau skirtingos kokybės modelių, tačiau visada siekti išsaugoti 

pagrindines originalaus paveldo savybes. 

Kiekvienam projektui būtina apibrėžti nuolatinio saugojimo metodą pagal Kultūros paveldo 

fiksavimo, ilgalaikio išsaugojimo ir prieigos prie skaitmeninės formos gaires. Skaitmeninių 

dokumentų kokybė nuolat gerėja dėl technologijų plėtros greičio ir, kad skaitmeninė medžiaga 

atitiktų šiuolaikinius poreikius, reikalauja nuolatinio pažangos stebėjimo. Nuolat kuriami nauji 

skaitmeninės kultūros paveldo interpretacijos sprendimai (Straus, [et al.] 2022). 

 

3D nuskaitymas 

3D rekonstrukcija suteikia galimybę suskaitmeninti vis dar išlikusius istorinius objektus, taip pat 

rekonstruoti ir pamatyti objektus, kurių nebėra ir kuriuos galima pažinti tik iš istorinių aprašymų 

ar vaizdų. Nuskaitant galima sukurti geometrinį objekto modelį, iš kurio galima sukurti atvaizdui 

skirtą kopiją ekrane. Jis taip pat gali būti naudojamas animacijai ir iliustracijoms, skirtoms 

pristatymams lankytojų centruose, muziejuose ir žiniasklaidoje, taip pagerinant prieinamumą, 

įtraukimą ir supratimą. Skaitmeninio objekto vaizdavimas paprastai susideda iš paviršiaus 

geometrijos, į kurią įdiegiama informacija apie paviršiaus savybes (spalvą, tekstūrą) kiekviename 

taške. 

Gali būti naudojami įvairūs metodai. Kiekvienas metodas turi savus privalumus ir trūkumus, 

įskaitant santykines išlaidas ir tikslumą, kurie laikui bėgant kinta (Moitinho, [et al.] 2018). 

 

Bibliotekos analoginės medžiagos skaitmeninimo procesas 

1 paveiksle aprašytas tipiškas analoginės formos medžiagos skaitmeninimo procesas. Galutinis 

proceso rezultatas – skaitmeninė bibliotekos objekto versija, atspindinti Slovėnijos skaitmeninės 

bibliotekos (dLib.si) informacinės sistemos įvestį (NUK, 2007). 
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Svarbiausi skaitmeninimo proceso eigos punktai: 

• fizinio ar analoginio bibliotekos elemento pavertimas į skaitmeninę įrašo formą (pvz., 

nuskaitymas, įrašymas, vaizdų rinkimas...), 

• skaitmeninės kopijos kokybės kontrolė, 

• metaduomenų priskyrimo procesas ir 

• elemento, kartu su jo metaduomenų aprašymu, perkėlimas į skaitmeninį archyvą. 

 

Galima kurti didelius įvairių kolekcijų skaitmeninių įrašų kiekius, kad kiekvienas galėtų juos 

pasiekti. Sėkmingo projekto Europos lygmeniu pavyzdys – Europos kelionės. Projektas turėjo du 

pagrindinius tikslus: pirmasis jos tikslas buvo suskaitmeninti didžiulį kiekį informacijos iš 

pagrindinių Europos universitetų ir nacionalinių bibliotekų, kad jie būtų prieinami per Europeana 

sistemą. Suskaitmenintuose duomenyse randamos knygos, žemėlapiai, rankraščiai, nuotraukos, 

filmų negatyvai, atvirukai ir kiti objektai, susiję su kelionių ir turizmo tema – viena iš prioritetinių 

Europeanos turinio temų. Europeana portalas pateikia nuorodas į dešimtis milijonų skaitmeninių 
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išteklių iš daugiau nei 2000 muziejų, archyvų, bibliotekų ir garso ir vaizdo kolekcijų iš visos 

Europos (EuropeanaPro, 2014). 

Kultūros ir paveldo sektoriaus suskaitmenintos medžiagos asortimentas yra toks pat platus kaip 

ir bibliotekose, archyvuose, muziejuose, archeologinėse vietose ir privačiose kolekcijose 

saugomos medžiagos, įskaitant: spausdintas knygas, spausdintus žurnalus, rankraščius, 

žemėlapius, nuotraukas, fotografijos skaidres, muzikos rankraščius, medžio raižinius, linijinius 

piešinius, paveikslus, archeologinių vietovių planus, archeologinius radinius, brėžinius ir 

architektūrinės iliustracijas arba planus, medicinines iliustracijas, dokumentus, korespondenciją, 

laikraščius, papirusus, skulptūras, drabužius, artefaktus, objektus, baldus, pastatus, 

archeologines vietas ir bet kokio pobūdžio trumpalaikį paveldą. (Terras, 2015). 

 

Metaduomenys 

Pagrindinis skaitmeninimo komponentas, kuris ypač svarbus ilgalaikiam skaitmeninių kolekcijų 

medžiagos išsaugojimui ir dalijimuisi, yra medžiagos aprūpinimas metaduomenimis. 

Metaduomenys leidžia atlikti kelias pagrindines funkcijas – skaitmeninių išteklių identifikavimą, 

valdymą, prieigą, naudojimą ir išsaugojimą. Todėl jie yra tiesiogiai susiję su daugeliu skaitmeninio 

vaizdo gavimo eigos žingsnių: failų pavadinimo, fiksavimo, apdorojimo, kokybės kontrolės, 

gamybos sekimo, paieškos ir gavimo projektavimo, saugojimo ir ilgalaikio valdymo. Nors sukurti 

metaduomenis gali būti brangu ir atimti daug laiko, pagrindiniai vaizdo failai suteikia papildomos 

vertės: vaizdams be pakankamai metaduomenų kyla didesnė rizika pradingti. Failų aprūpinimas 

metaduomenimis yra pagrindinė skaitmeninimo dalis, ypač kai tai susiję su ilgalaikiu medžiagos 

saugojimu ir dalijimusi skaitmeninėse kolekcijose. Kultūros paveldo registras reikalauja naudoti 

metaduomenų aprašymus, ypač metaduomenų aprašymus, atitinkančius Dublin Core standartą. 

Be Dublin Core, rekomenduojama vadovautis Europeana Professional ir EDM specifikacijomis – 

Europeana Data Model (Straus, [et al.] 2022). 
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3. Kultūros sritys 
 

3. 1. Muzika                                                                                                                                       

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

3. 1. 1.  Kultūros įstaigų pristatymas 

Muzikinės kultūros organizacijos dažnai vadinamos muzikos konservatorijomis. Šiose 

konservatorijose rengiami profesionalūs muzikiniai mokymai, teikiamos muzikinio aukštojo 

mokslo paslaugos. JK yra devynios konservatorijos. Šios institucijos siūlo programas, atitinkančias 

profesionalaus muzikinio mokymo reikalavimus, dažnai besispecializuojančias tokiose srityse kaip 

populiarioji muzika, džiazas ar muzikos technologijos. Visas konservatorijas finansuoja JK arba 

Škotijos vyriausybė. Abiem atvejais finansavimas nukreipiamas per aukštojo mokslo finansavimo 

tarybas. Jų vaidmuo – tarpininkauti tarp valdžios ir aukštojo mokslo bendruomenės. 

Konservatorijos finansuojamos pagal tuos pačius principus kaip ir universitetai, nors dauguma jų, 

pripažįstant dideles specialistų rengimo išlaidas, gauna papildomą priemoką. Svarbu pažymėti, 

kad visos valstybės finansuojamos aukštojo mokslo institucijos, įskaitant konservatorijas, 

finansuoja save iš valstybės dotacijos, studentų studijų mokesčių ir kitų pajamų. Taip atsitiko, nes 

vyriausybės finansavimas atsilieka nuo didėjančių muzikos konservatorijos išlaidų. Dėl to buvo 

priimtas sprendimas padidinti studentų priėmimo mokesčius. Tai reiškė, kad beveik visoms šioms 

institucijoms, vyriausybės finansavimas sudaro mažiau nei pusę beveik pajamų (AEC Music, 

2018). Visgi muzikos konservatorijos lieka pavaldžios valstybei, nes vyriausybė nustato mokesčių, 

kuriuos institucijos gali imti, ribas. 

Prieiga prie muzikos ir meno kultūros labai pasikeitė dėl bendro turinio dematerializavimo, plačiai 

paplitusio interneto naudojimo ir gausesnio namų ūkių aprūpinimo kompiuteriais, žaidimų 

konsolėmis ir išmaniaisiais telefonais. Per pastaruosius dešimt metų stacionarūs įrenginiai buvo 

iš esmės pakeisti arba papildyti įvairiais įrankiais, dažniausiai mobiliaisiais įrenginiais, kurie siūlo 

daugybę funkcijų. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas parodė, kad 53% internete aktyvių 

žmonių naudojasi skaitmenine medija per interneto naršykles ir mobiliąsias programėles, 

norėdami teirautis apie renginį, muziką ar įstaigą, nusipirkti bilietus, peržiūrėti reklaminius 

spektaklių ar parodų vaizdo įrašus, žiūrėti ar klausytis viso meninio kūrinio, dirbti ar net sukurti 

ką nors meniško internete (Meno taryba, 2022). Muzikos institucijose skaitmeninė medija ir jos 
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komunikacijos standartai gerina bendravimo su visuomene kokybę bei mokomosios medžiagos 

interaktyvumą ir patrauklumą. Dalis mokomosios medžiagos buvo sukurta plečiantis interneto 

prieigai. Šiais laikais mokomoji medžiaga, net apie operos kūrinius, yra labiau vaizdinga ir 

interaktyvesnė, o siekiant patrauklumo pasitelkiami socialinių tinklų komunikacijos standartai. 

Švietimo turinys turi būti lengvai prieinamas, kad jį galėtų pasisavinti ir savarankiškai naudoti 

visuomenės nariai. Pastebima, kad dėl interneto jie yra daug labiau linkę mokytis juos 

dominančias temas. Prisijungę vartotojai nori kontroliuoti savo mokymosi patirtį, kuri vis labiau 

individualizuojama ir mažiau siejama su geografiniais, laiko ir materialiniais apribojimais. Tai 

įmanoma dėl kultūros ir meno turinio skaitmeninimo ir dematerializavimo. Sparčiai tobulėjant 

technologijoms, institucijos turi nuolat prisitaikyti ir išrasti vis naujas švietimo priemones, kad 

neatsiliktų nuo pokyčių (Pernelet, 2015). Skaitmeninės medijos leido muzikinėms institucijoms 

tapti interaktyvesnėmis ir aktyvesnėmis, todėl institucijos kuria vis daugiau projektų, skatinančių 

visuomenę dalyvauti pasirodymuose, tyrinėti sales, dalytis informacija apie vietą ir net kurti 

muziką. Todėl institucijos, kurdamos projektus, susijusius su skaitmeninėmis ir naujomis 

technologijomis, turi rasti pusiausvyrą tarp naujovių, ambicijų ir pragmatiškumo. 

Kalbant apie LOD, šiuolaikinėje epochoje muzikinės institucijos vis dažniau naudoja LOD  

kasdieniuose procesuose. Tai reišikia perėjimą prie atvirų kultūros duomenų - duomenys iš 

kultūros institucijų išgaunami, o vėliau pagal atvirą licenciją perkeliami į mašininio skaitymo 

duomenis. Dėl to informacija ir duomenys, kurie buvo saugomi nuo visuomenės fiziniuose 

dokumentuose, gali būti paskelbti ir padaryti prieinami tokia informacija besidominčiai 

visuomenei. Prieiga prie muzikos institucijų išteklių padeda joms būti geriau suprastoms 

visuomenėje. Muzikos institucijos taip pat leidžia pakartotinai naudoti mažesnės raiškos 

muzikinius kūrinius, o didelės raiškos versijas rezervuoja komerciniam pardavimui ir 

licencijavimui. Taigi, raktas į atvirų kultūros duomenų potencialo išnaudojimą slypi duomenų 

tinklo pasidalinime. Vidinė ir išorinė susietų duomenų nauda yra susiejimas su kitais šaltiniais ir 

susietų šaltinių teikimas. Kiekvienas atviras kultūros duomenų rinkinys, įtrauktas į duomenų 

tinklą, prisideda prie platesnio turinio ir žinių tinklo ir sukuria naujų galimybių novatoriškai patirti 

mūsų bendrą kultūros paveldą. 

Skaitmeniai įgūdžiai suteikia asmeniui pasitikėjimo kūrybiškai ir kritiškai naudoti technologijas ir 

sistemas. Kai asmuo išmoksta ir įgyja reikiamų skaitmeninių įgūdžių, šių įgūdžių pritaikymas 

neapsiriboja tik keliomis galimybėmis ir funkcijomis. Vietoj to, jie išmoksta įsitraukti ir naudoti 

technologijas, kurios leidžia sklandžiai sąveikauti ir suprasti skaitmeninį turinį, ir taip skaitmeninio 

turinio naudojimas, prieiga, filtravimas, vertinimas ir kūrimas, programavimas ir dalijimasis, 

tampa paprastu ir instinktyviu. 
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Esami mokymo ir mokymosi proceso būdai 

Į technologijas orientuoti įrankiai/prietaisai jau seniai buvo nepakeičiama muzikos, taip pat ir 

muzikinio ugdymo, dalis. Mokiniams ir mokytojams bei muzikos ateičiai muzikiniame ugdyme 

labai svarbu atidžiai sekti ir naudotis technologijų raida, į kurią nukreipta ateitis (Parasiz, 2018). 

Technologijų panaudojimas esamoje muzikinėje praktikoje: 

-      Užtikrina greitą informacijos sklaidą; 

-      Projektuoja individualią mokymosi aplinką; 

-      Projektuoja aktyvią mokymosi aplinką; 

-      Moko kritiškai mąstyti; 

-      Suteikia bendradarbiavimo galimybes; 

-      Didina tarpasmeninį bendravimą; 

-      Suteikia visuotinio mokymo galimybes; 

-      Didina motyvaciją mokytis ir gauti informacijos; 

 

Technologijos, kurios buvo įvardytos muzikos srityje, suteikia naują požiūrį į muzikinių institucijų 

supratimą. Muzikos įrankiai, kartu su technologijomis, įneša labai praktišką technologijų 

panaudojimą muzikos ugdymo programoje, praplečia mokymąsi besidomintiems muzika ir 

padeda suprasti XXI amžiaus muzikos pasaulį. 

Technologijų naudojimas gali pagerinti muzikos pamokų turinį, padidinti mokinių motyvaciją 

didinant jų susidomėjimą ir dalyvavimą pamokose, todėl tai lems efektyvų mokymąsi ir teigiamai 

paveiks pasiekimų lygį (ibidem). 

Švietimas ir technologijos yra du pagrindiniai elementai, kurie atlieka svarbų vaidmenį žmogaus 

gyvenimo kokybės kėlime. Sparti technologijų raida ir naujovės daro didelę įtaką žmonėms, tapo 

būtinybė naudoti technologijas kasdieniame gyvenime. Dėl šios priežasties IT naudojamos kaip 

švietimo problemų sprendimo priemonė. Muzikiniame ugdyme panaudojus technologijas galima 

teigti, kad kurso sklandumas, aiškumas, pastovumas, mokytojo ir mokinio bendravimas bus 

užtikrintas aukščiausiu lygiu. Technologijų naudojimas muzikiniame ugdyme yra ne siekiant 

panaikinti mokytojo ir mokinio bendravimą ar sugriauti klasikinę ugdymo sistemą, o panaudoti jų 

teikiamus privalumus kaip pagalbinį šaltinį. Tradicinis muzikinis ugdymas, pasitelkus 

technologijas, tapo efektyvus ir daugialypis, o naujosios technologijos muzikos mokymosi aplinką 

pavertė technologiniu mokymosi centru. 
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3. 1. 2. Jaunimo vaidmuo 

Muzikinės kultūros institucijose pripažįstama, kad jaunų žmonių, kaip muzikantų ar vartotojų, 

prieiga prie muzikos kultūros yra esminė visaverčio jų dalyvavimo visuomenės gyvenime sąlyga. 

Jaunų žmonių prieiga prie muzikos kultūros gali sustiprinti supratimą apie dalijimąsi bendru 

kultūros paveldu ir skatinti aktyvų pilietiškumą atvirą pasauliui (Interarts, 2008). Šios muzikos 

institucijos pripažįsta, kad kultūrinė veikla gali leisti jaunimui išreikšti savo kūrybinę energiją ir 

prisidėti prie asmeninio tobulėjimo, kuris yra būtinas kuriant ir tęsiant muzikos užsiėmimus 

ateityje. Tačiau muzikos institucijos supranta ir tai, kad vien noro, kad jaunimas aplankytų 

muzikines lankytinas vietas, neužtenka. Todėl daugelis institucijų ėmėsi naujų priemonių, kurias 

sudaro sumažintos kainos, sezoniniai bilietai, lengvatos abonementams arba nemokama prieiga 

jaunimui. Be nepriklausomų institucijų pastangų, už tikslą pritraukti jaunus žmones tapti 

nuolatiniais lankytojais, atsako ir politikos, viešųjų ryšių specialistai bei skyriai, turintys daug 

didesnius išteklius ir komunikacijos kanalus, kuriuos gali naudoti skatindami jaunus žmones. 

 

Jaunų žmonių įtraukimas 

Kultūros institucijos šiuo metu nepasiekia jaunų žmonių, ypač iš mažiau galimybių turinčių ir 

nepasiturinčių šeimų. Jauni žmonės turėtų būti tikslinė auditorija, stengiantis juos įsitraukti į 

meną, skatinti visą gyvenimą mylėti meną. Šie jaunuoliai taps būsimais poetais, skulptoriais, filmų 

kūrėjais ir muzikantais. Nepaisant didelių daugelio kultūros organizacijų ir jų finansuotojų 

pastangų, tyrimų duomenys rodo, kad jaunų žmonių dalyvavimas meno ir kultūros veikloje nuolat 

svyruoja, o dažnais atvejais mažėja dėl įvarių priežasčių. Vienas iš penkių 16–24 metų amžiaus 

žmonių nelanko meninės veiklos arba jose visiškai nedalyvauja (Tableau public, 2016). 

 

Galimybės teikti pasiūlymus dėl pokyčių ir tobulėjimo 

Tam tikrose muzikos institucijose, pvz., Paulo Hamlyno fonde, siekiant užtikrinti, kad muzikos 

mokyklose teikiamos muzikos pamokos būtų nuolat aukšto lygio visiems vaikams ir jaunimui, 

reikia iš naujo sutelkti dėmesį į inovacijas ir partnerystę visame sektoriuje (Paul Hamlyn 

Foundation, 2022). Esminiai mokyklų finansavimo ir valdymo pokyčiai bei muzikos centrai sukuria 

naujas sąlygas mokyklinei muzikai. Kad šios struktūros ir sistemos būtų patobulintos bei būtų 

pasiūlyti įvairūs būdai, kaip susieti muzikinės ekosistemos elementus, reikia suinteresuotų dalyvių 

pasiūlymų ir peržiūrų. Suinteresuoti dalyviai gali pasinaudoti turimais ištekliais, kuriuos šiuo metu 
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turi muzikos institucijos, ir panaudoti juos kūrybiškiau, ambicingiau ir strategiškiau, siekdami 

kolektyvinės vizijos. 

Visose muzikos institucijose yra galimybė pagerinti paslaugų teikimo kokybę ir pasinaudojant 

lankytojų nuomone, sukurti išplėtotą ir bendrą požiūrį į muzikos meno kokybę, standartus, 

įtraukimą ir progresą. Tam institucijos turi sukurti tinkamus kanalus ir struktūras, kad gautų 

grįžtamąjį ryšį, o tada gautą informaciją tinkamai panaudotų. Visi muzikos pasaulio dalyviai turi 

dirbti kartu, kad pagerintų paslaugų teikimo kokybę ir skleistų gerąsias ir kitas praktikas (Ibidem). 

Įtraukianti, diferencijuota, novatoriška ir kūrybinga mokymo ir vadovavimo praktika, rėmimasis 

tinkamais ištekliais ir pagrįstais naujausiais tyrimais bei įrodymais turi tapti norma, o ne išimtimi.  

 

3. 1. 3. Ateities galimybės 

Kultūros institucijų tikslai 

- Skatinti aukščiausius žmogaus siekius ir meninį vientisumą kuriant, dokumentuojant ir 

atliekant muziką; 

- Ugdyti analitinį, kūrybišką ir intuityvų supratimą apie muziką kaip kultūrinę kalbą; 

- Suteikti studentams galimybes įgyti kultūrinės ir estetinės patirties aktyviai dalyvaujant 

muzikoje, gerinti jų supratimą ir vertinimą apie meną bei skatinti muzikos ir laisvųjų menų 

sąveiką; 

- Suteikti galimybes ir patarimus, kaip parengti mūsų piliečius profesiniam gyvenimui 

muzikos srityje per mentorystę, stažuotes, verslumo patirtį ir renktanti pedagogų  

profesiją (Merilendo universitetas, 2022 m.); 

- Suteikti muzikinį išsilavinimą didesnei bendruomenės daliai, kuris supažindintų juos su 

muzikos disciplina per jos vertinimą ir atlikimą, taip formuojant informuotą žmonių grupę 

ir patvirtinant, kad muzika yra neatsiejama visuomenės ir meninio ugdymo dalis; 

- Remti ir puoselėti aplinką, palankią muzika besidominčių asmenų profesiniam ir 

meniniam augimui; 

- Plėtoti ir puoselėti aplinką, kuri pripažįsta ir patvirtina unikalų įvairių pasaulio gyventojų 

indėlį, kuriant ir palaikant tradicinės, džiazo, roko, liaudies ir ne vakarietiškos muzikos 

kursus ir programuojant muziką įvairių kultūrų koncertų metu; 
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- Motyvuoti besimokančiuosius užtikrintai siekti savo interesų ir tikslų bei palengvinti jaunų 

žmonių kūrybiškumą. 

 

Kultūros tendencijos ir jų įtaka dabartiniam požiūriui 

 

Beveik neįmanoma pervertinti glaudaus muzikos ir kultūros santykio. Pavyzdžiui, imigracijos, karo 

ir teisinės sistemos politika gali turėti įtakos atlikėjams ir jų kuriamos bei platinamos muzikos 

tipui. Tada muzika gali paveikti kultūrinį suvokimą apie rasę, moralę ir lytį, o tai savo ruožtu gali 

turėti įtakos žmonių požiūriui į šiuos socialinius iššūkius (Libraries, 2022). 

Populiariosios muzikos raidą JAV XX amžiuje lėmė daugybė kultūrinių judėjimų. Sparčiai 

besikeičianti demografija suartino anksčiau nesusijusias kultūras, taip pat sukūrė naujas kultūras 

ir subkultūras, o muzika vystėsi taip, kad atspindėtų šiuos pokyčius. Tarp muzikai reikšmingiausių 

kultūrinių poveikių - migracija, jaunimo kultūros raida ir rasinė integracija. 

Nors popmuzika dažnai apibūdinama kaip neigiama įtaka visuomenei, ypač jaunimo kultūrai, ji 

turi ir teigiamą poveikį. Daugelis menininkų šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose peržengė 

socialiai priimtino elgesio ribas seksualiai įkrautais judesiais ir dvilytiškais pasirodymais. 

Muzikos ir kultūros santykis yra abipusis. Muzikinė įtaka kultūrai apima tokius veiksnius kaip 

rasizmas muzikos industrijoje, tam tikrų muzikos žanrų, kurie savo turiniu ir fizine atlikėjų išvaizda 

meta iššūkį įprastoms moralės idėjoms. 

Masinė pietinių valstijų juodaodžių asmenų migracija į miesto vietoves XX amžiaus pradžioje 

atnešė bliuzą į šiaurę. Paveikti naujos miesto aplinkos, migrantų muzikantai į savo muziką įtraukė 

naujų stilių, įskaitant vodevilą ir svingą. 

XX a. šeštajame dešimtmetyje jaunuoliai turėjo daugiau finansinės ir asmeninės laisvės, tai 

suteikė jiems galią daryti įtaką įrašų pardavimui. Įrašų kompanijos rokenrolo įrašus pradėjo 

prekiauti specialiai paaugliams, o naujojo žanro populiarumą padidino radijo ir televizijos laidos, 

tokios kaip American Bandstand. Didelės įrašų kompanijos kurstė rasizmą muzikos industrijoje, 

užgrobdamos juodaodžių atlikėjų hitus ir išleisdamos cenzūruotas tų pačių dainų baltųjų atlikėjų 

versijas. Ši praktika menininkams kainavo jų honorarą. Nors daugelį atlikėjų ši tendencija 

supykdė, kai kurie tikėjo, kad tai tuo pačiu padėjo išpopuliarinti jų originalius įrašus. 
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Teigiami pokyčiai ir tolesnis tobulėjimas 

Remiantis McKinsey ataskaita (McKinsey, 2020), dauguma respondentų teigia, kad šiuo metu jų 

organizacijų prioritetas yra spręsti įgūdžių trūkumo problemą. Ir tik nedaugelis teigia, kad jų 

organizacijos supranta, kaip įgyti įgūdžių, kurių labiausiai reikės jų darbinėje ateityje. 

Veiksmai, kurių reikia imtis norint apmokyti arba tobulinti darbuotojus IT, LOD ir skaitmeninių 

technologijų srityse, gali atitikti šias rekomendacijas: 

 

- Suprasti, kokių įgūdžių reikia: įmonės turi pripažinti savo darbuotojų įgūdžių spragas. 

Veiksminga diagnostika gali parodyti, kokius įgūdžius darbuotojai turi ir kurie 

organizacijos poreikiams bus reikalingi ateityje (daugelis iš jų bus IT, LOD ir skaitmeninės 

medijos įgūdžiai). Norint suprasti, kokius įgūdžius darbuotojams reikia ugdyti, reikia 

griežto, empirinio požiūrio, lyginant kiekvieno įgūdžio pasiūlą su strateginiais verslo 

poreikiais. 

- Planuoti, kaip užtaisyti spragas. Įmonės turi nuspręsti, kokių veiksmų jos turėtų imtis, kad 

pašalintų kiekvieną, net menkiausią, spragą. Norint jas užpildyti, reikės imtis skirtingų 

metodų, tokių kaip naujų darbuotojų samdymas ir esamų perkvalifikavimas. Kiekvienam 

veiksmui reikia nuspręsti, kokias konkrečias programas ar iniciatyvas įgyvendinti, kad 

darbuotojai įgytų reikiamų įgūdžių. Šis sprendimas apima ir kandidatų atranką: kuriuos 

darbuotojus pirmiausia reikėtų perkvalifikuoti? Tuo tarpu įmonės turėtų parengti 

darbuotojus pokyčiams, paaiškindamos perkvalifikavimo planus, įskaitant kiekvieno 

darbuotojo būsimą vaidmenį ir perkvalifikavimo galimybes. 

- Sukurti mokymo planus ir partnerystes. Mokymosi teorijų taikymas pagerins bet kokių 

perkvalifikavimo pastangų rezultatus. Įmonės turėtų struktūrizuoti mokymosi kelionę, 

kad padėtų darbuotojams išlaikyti naujus įgūdžius ir pritaikyti juos savo vaidmenims. 

Norėdami tai padaryti, perkvalifikavimo mokymo programoje turėtų būti derinamos 

asmeninio ir skaitmeninio mokymosi galimybės. Darbuotojai turėtų būti paskirti stažuotis 

į panašią patirtį turinčių darbuotojų grupę ir dalyvauti projektuose, kurie leistų jiems 

praktikuoti įgūdžius, kol jie mokosi. Organizacijoms gali tekti lavinti įvairius darbo jėgos 

įgūdžius. Mokymosi visą gyvenimą kultūros puoselėjimas taip pat gali paskatinti 

darbuotojus ugdyti naujus įgūdžius. 
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Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 1. 4. Dabartiniai iššūkiai 

Viena iš pagrindinių kliūčių pokyčiams muzikos institucijose, pavyzdžiui, muzikos 

konservatorijose, yra suvokti šias institucijas kaip viešąsias institucijas. Jos aktyviai sprendžia 

mūsų laikų socialines problemas. Konservatorijos gali tapti geriau žinomos kaip institucijos, 

remiančios ir puoselėjančios ne tik talentingų, elitinių, atlikėjų, kuriems pasisekė įžengti į jų duris, 

svajones ir viltis, bet galiausiai ir visų muzikos įkvėptų žmonių siekius (Tregear, [et al.], 2016 m. ). 

Dar viena kliūtis pokyčiams yra ta, kad muzikos institucijos dažnai pritraukia tik muzikos 

profesionalus, mažai dėmesio skiriant melomanų pritraukimui. Dėl to atlikėjai yra  suvokiami kaip 

atliekantys muziką pramoginiams tikslams. Vietoj to, jie turėtų siekti įkvėpti megėjus ieškoti, 

atskleisti ar pasiūlyti tiesą, prasmę ar žinią apie atliekamą muziką, kuri taip pat pasiūlytų publikai 

ką nors naujo (konceptualiai, intelektualiai, dvasiškai ir pan.). Muzikinėse institucijose, kur to 

nėra, darbas rizikuoja būti suvokiamas kaip tiesiog malonus atitraukimas nuo kasdienybės ar 

savanaudiškas pasimėgavimas privilegijuotai muzikos ekspertų grupei. 

 

Kultūros institucijų tikslai 

Vyraujantis kultūros įstaigos tikslas – teigiamai paveikti paveldo priežiūrą, išsaugojimą, 

atgaivinimą, interpretavimą ir dokumentavimą, palengvinti piliečių sąveiką ir įsitraukimą į 

paveldą. Todėl kultūros institucijos yra svarbios veikėjos skatinant kultūrinį supratimą, kultūrų 

dialogą ir kultūrų įvairovę bei perduodant kultūrą iš kartos į kartą. Žmonės iš skurdesnių šeimų ir 

toliau rečiau užsiima menais, ir tas pats pasakytina apie juodaodžių, azijiečių ar kitų mažumų 

etninį paveldą (Tait, [et al.], 2019). Jei esate žmogus su negalia, esate iš žemesnės socialinės ir 

ekonominės grupės, neturite savo namų arba neturite aukštesnio lygio kvalifikacijos, mažiau 

tikėtina, kad per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavote meninėse veiklose. Tikėtina, kad tai dar 

labiau paretės, kai neseniai sumažinus vyriausybės finansavimą, dar mažiau vaikų turės galimybę 

užsiimti menine veikla. Šioje ataskaitoje nustatytos trys pagrindinės kliūtys, trukdančios įtraukti 

jaunus žmones į meną: 

● Požiūrio kliūtys: jausmas, kad menai nėra skirti tokiems žmonėms kaip jūs. Nesvarbu, kada 

vyksta pasirodymas ir kiek kainuoja bilietai. Jūs tiesiog jaučiatės kaip esantis ne savo 

vietoje. 
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● Funkcinės kliūtys: negalėjimas dalyvauti, nepaisant to, kad to norėtumėte, nes tam nėra  

galimybių. 

● Praktinės kliūtys: negalėjimas atvykti arba nežinojimas, kad kažkas vyksta dėl nepatogaus 

laiko ar vietos, pernelyg didelių kainų ar informacijos trūkumo. 

 

3. 1. 5. Galimi sprendimai 

Pakeitimai be papildomų išteklių 

- Nustatyti paveiktas grupes, kurioms ateityje turėtų būti pasiūlyta parama ir papildomi 

ištekliai; 

- Kultūros institucijos tikslų ir uždavinių apibrėžimas arba vertinimas; 

- Ateities planų ir strategijų problemų prognozavimas; 

- Esamų komunikacijos modelių ir kanalų įvertinimas ir išteklių ar balso perskirstymas, kad 

atitiktų naują pokyčių strategiją; 

- Vidinis darbuotojų mokymas, asmenų naujų įgūdžių ir kvalifikacijos kėlimas, kad jie galėtų 

efektyviau atlikti savo darbą; 

- Atskirų klientų atsiliepimų rinkimas paveiktiems darbuotojams; 

- Planuojamų pokyčių ir jų rezultatų vertinimas organizacijoje; 

- Spragų nustatymas organizaciniuose procesuose ir tinkamų taisomųjų priemonių 

parengimas. 

 

Projekto indėlis į pokyčių įgyvendinimą 

 

● Sudaryti nacionalines LOD valdymo ekspertų grupes kultūrinei veiklai; 

● Didinti LOD naudojimo žinias ir gebėjimus improvizacijai ir inovacijoms kultūros paslaugų 

ir kultūros patirčių srityje; 

● Kultūros paveldo, kaip atviros skaitmeninės edukacinės medžiagos ir priemonių, 

stiprinimas; 
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● Daugiadalykinių grupių sukūrimas meniniam mokymui ir edukacinei veiklai organizuoti ir 

valdyti; 

● Išnagrinėti muziejų veiklą, bibliotekas ir archyvus ar kitus bandomuosius projektus, skirtus 

jaunimui, ir kurti strategijas jų kultūrinei patirčiai; 

● Europos jaunimo organizacijų, dirbančių kultūros ir technologijų srityse, tinklo kūrimas. 

 

Kultūros įstaigų vadovai 

Muzikos lyderiai žmonijos civilizaciją lydėjo nuo neatmenamų laikų. Muzikinis elgesys greičiausiai 

suvaidino svarbų vaidmenį formuojant žmonių socialinį elgesį ir toliau formuos visuomenės 

įsitikinimus bei normas (Rabinowitch, 2020). Muzikiniai lyderiai turi galią padėti propaguoti 

žmogaus teises, padėdami gijimo procese, griauti sienas ir ribas, sutaikyti ir auklėti. Skirtingų 

kultūrų muzikos profesionalai turi galią keistis muzika vieni su kitais, jie įgyja vertingas įžvalgas 

apie kitą gyvenimo būdą. Tai galios pavyzdys, katalizuojantis pažangą ir galintis pašalinti socialines 

kliūtis. 

 

3. 1. 6.  Įvairių grupių įtraukimas 

Visoms socialinėms grupėms galėtų būti suteikta galimybė dalyvauti pilietiniame gyvenime per 

savanorystę, dalyvavimą bendruomenės veiklose ir mokymąsi iš bendruomenės. Piliečiai turėtų 

būti skatinami būti vietos bendruomenių nariais, išsakančiais savo nuomonę bendruomenės 

klausimais arba dalyvaujant studentų atstovybėse ir darant įtaką politikai. Tačiau tikėtina, kad 

vietos valžios organuose niekada nebus atstovaujama visoms visuomenės grupėms. Todėl reikia 

daugiau nuveikti siekiant pasiekti šias izoliuotas grupes ir skatinti socialinę įtrauktį, kad būtų 

galima priimti sprendimus, apimančius visą visuomenę. Yra daug būdų, kaip skatinti socialinę 

įtrauktį ir pašalinti trukdančias kliūtis. 

Svarbu pažeidžiamų ir atskirtų asmenų apsauga ir įgalinimas, teisės būti skirtingu paskelbimas ir 

diskriminacijos dėl lyties, amžiaus ir etninės grupės, panaikinimas. Socialinė įtrauktis taip pat gali 

būti traktuojama kaip visa apimanti tarpsektorinė koncepcija, kuri vėliau, kaip tikslas ir procesas, 

bus įtraukta į atskirų sričių politiką, strategijas, programas ir kitas iniciatyvas. Kiekvienas įstatymas 

ar strategija turi būti peržiūrėta, ar ji yra įtrauki, ir ar politikos formavimo, įgyvendinimo ir 

stebėsenos procesuose yra naudojamos aktyvaus dalyvavimo priemonės. Šis metodas ypač 

naudingas sprendžiant struktūrinius socialinės įtraukties ir (arba) atskirties aspektus tokiose 
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srityse kaip skurdo panaikinimas, užimtumas ir švietimas. Siekiant skatinti socialinę įtrauktį, reikia 

pertvarkyti institucines struktūras ir stiprinti institucinius gebėjimus. Turi būti sukurtos 

strategijos, kaip didinti matomumą, atsižvelgiant į asmens poreikius ir problemas, palengvinti 

dialogą ir skatinti bendruomenės dalyvavimą. Tolesniuose skyriuose aptariamos kai kurios 

esamos sistemos ir galimybės, bei pateikiama sistema, šiuo metu laikoma tinkamiausia skatinant 

socialinę įtrauktį, apžvalga (DESA, 2009). 

 

Tarptautinės politikos sistemos, susijusios su socialinėmis grupėmis 

Norint pasiekti socialinę įtrauktį, reikia ilgalaikio strateginio atsako iš visų institucijų ir organizacijų 

pusės, taip pat ir tarptautiniu lygiu. Įvairiose tarptautinėse institucijose ir grupėse veikia 

mechanizmai, skirti remti pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant moteris, 

jaunimą, pagyvenusius asmenis, asmenis su negalia ir čiabuvius, įgalinimą ir gebėjimų stiprinimą. 

Šioje srityje jau yra parengtos išsamios sistemos su įgyvendinimo veiksmų planais arba 

programomis. Šos sistemos yra patvirtintos Jungtinių Tautų viršūnių susitikimuose ir 

konferencijose. Be kita ko, svarbios ir šios programos: Pekino veiksmų platforma; Pasaulinė 

jaunimo veiksmų programa; Madrido tarptautinis senėjimo veiksmų planas; Pasaulinė veiksmų 

programa žmonėms su negalia. Tikimasi, kad šie įsipareigojimai bus įgyvendinti nacionaliniu ir 

regioniniu lygiu. Siekiant skatinti socialinę įtrauktį, tolesnės pastangos turėtų būti sutelktos į 

veiksmingą šių sistemų ir veiksmų programų, susijusių su pažeidžiamomis grupėmis ir asmenimis, 

įgyvendinimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis. 

 

Žmonių mąstymo keitimas 

Visiems suprantama, kad teisės aktų ir politikos pokyčiai, remiantys pažeidžiamas ir marginalines 

grupes, jų galimybių gauti išteklių ir dalyvavimo gerinimas yra esminiai žingsniai, kurių reikia imtis, 

bet jie patys savaime nekeičia pasaulinės tvarkos. Šių aktų įgyvendinimui dažnai trukdo 

įsitvirtinusios struktūros ir vertybės, ir nepageidaujamas elgesys, kai privilegijuotieji ir toliau 

naudojasi kultūra ir religija nelygioms jėgos struktūroms pateisinti. Todėl, norint sustiprinti 

socialinę įtrauktį, nelygios jėgos santykiams taip pat turi būti užkirstas kelias ir jie turi būti pakeisti 

vidutiniuose ir mažuosiuose sluoksniuose. Atstumtųjų grupių socialinė įtrauktis gali įvykti tik tada, 

kai kiekvienas tampa „grupės dalimi“, kuri apibrėžia visuomenės, kurioje jie gyvena, kultūrą, 

vertybes ir standartus. Veiksmai, kurie gali būti naudojami šiam tikslui, apima švietimą, dialogą ir 
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visuomenės informavimo kampanijas. Labai svarbu, kad visa švietimo sistema būtų nukreipta į 

atskirties mažinimą, pliuralizmą, pagarbą įvairovei ir dialogą, nes atskirtį skatinantis elgesys 

dažnai matomas ir ugdymo programose. Reikėtų parengti socialinę įtrauktį skatinančias mokyklų 

programas, pavyzdžiui, mokymo programas, kuriose būtų galima bent teoriškai suprasti, kur yra 

mūsų vieta didesniame pasaulyje. Tikėjimu pagrįstos organizacijos ir žiniasklaida taip pat gali 

atlikti svarbų vaidmenį keičiant žmonių mąstymą, todėl turėtų būti įtrauktos kaip svarbūs veikėjai 

skatinant socialinę įtrauktį. Tiek tikėjimu pagrįstos organizacijos, tiek žiniasklaida gali labai 

prisidėti veiksmingai didinant socialiai įtraukiantį diskursą ir mažinti kalbos, kuri sukelia skirstymą 

į kategorijas ir diskriminaciją, vartojimą. 

 

 

Jaunų žmonių indėlis į teigiamus pokyčius 

 

Savanorystė 

- Jauniems žmonėms, kurie užsiima savanoriška veikla savo vietos bendruomenėje, 

suteikiama galimybė pasiekti jos narius ir sukurti naujus ryšius bendruomenėje, sukuriant 

realų skirtumą visuomenės grupėms, kurios gauna mažai paramos ar nepakankamą 

finansavimą ir taip užpildyti trūkstamus vaidmenis ar pareigas bendruomenėse. 

 

Rašymas politiniam atstovui 

- Parlamentarai turi išgirsti savo rinkėjus, kad suprastų vietos bendruomenės problemas ir 

paskatintų pokyčius. Ypač svarbu klausytis jaunosios kartos, kuri bus ateities lyderiai, 

verslininkai ir piliečiai. Jaunimas gali naudotis oficialiais kanalais, kad padidintų politikų  

supratimą apie problemas, kurios, jų nuomone, yra svarbios ir kurias reikia keisti. Ne 

mažiau svarbu, kad vietos valdžios atstovai galėtų bendrauti su jaunimu, kad į jų poreikius 

ir nuomonę būtų atsižvelgta priimant sprendimus. 

 

Internetinių platformų naudojimas norint pasiekti kitus 

- Šiuolaikinės kartos jaunuoliai turi didesnį gebėjimą katalizuoti pokyčius per masinį 

socialinių tinklų naudojimą. Tinklaraščių rašymo, peticijų dalijimosi ir savo interesų 

gynimo banga gali paskatinti visuotinius pokyčius ir kitaip negirdėtų nuomonių priėmimą. 
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Vaidmens kitiems jauniems žmonėms suteikimas 

- Jaunimas, siekiantis pokyčių, gali įkvėpti prisijungti ir kitus. Jaunimas ne tik gali mokyti 

kitus jaunuolius svarbiais klausimais, bet ir paskatinti jaunimą mokyti kitus, o tai gali 

inicijuoti svarbius pokyčius. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl daugelis labdaros 

organizacijų skiria dalį išteklių jaunimui, kuris nori dalyvauti kaip jaunimo reikalų 

ambasadorius. Jei galite sukurti komandą, kuri prisijungtų prie jūsų, skirdami kiekvienam 

ambasadoriaus ir pokyčių agento vaidmenį, padėsite jiems įgyvendinti savo idėjas ir 

pasiekti daug didesnių pokyčių. 

 

Prieinamumas žmonėms su negalia 

Ne visi turi vienodą prieigą prie kultūros nei kaip vartotojai, nei kaip mėgėjai ar profesionalai. 

Žmonės su negalia gali susidurti su tam tikromis kliūtimis dėl neprieinamų kultūros patalpų, 

renginių vietų ar turinio. Žmonės vežimėliuose negali dalyvauti muzikiniame koncerte, jei į salę 

patenkama tik laiptais. Šios kliūtys išlieka, nors ES ir yra pasirašiusi JT neįgaliųjų teisių konvenciją. 

Pagal konvenciją, ES įsipareigoja užtikrinti ir skatinti visišką žmonių su negalia teisių įgyvendinimą, 

priimdama naujus teisės aktus, politiką ir programas bei peržiūrėdama esamas priemones 

(Europos Parlamentas, 2019 m.). 30 straipsnyje įtvirtinta žmonių su negalia teisė dalyvauti 

kultūriniame gyvenime: įskaitant prieigą prie kultūrinės medžiagos pritaikytu formatu, televizijos 

laidų, filmų, teatro, kultūros spektaklių ar paslaugų, paminklų ir nacionalinės kultūrinės reikšmės 

objektų. Ji taip pat nustato žmonių su negalia teisę plėtoti ir panaudoti savo kūrybinį, meninį ir 

intelektualinį potencialą, kaip mėgėjų ir profesionalių menininkų, ir į jų kalbinės ir kultūrinės 

tapatybės pripažinimą ir palaikymą, pavyzdžiui, gestų kalbą. 

 

3. 1. 7. Paveldo aspektas 

Muzika kaip nacionalinis ir pasaulinis paveldas 

Pirmiausia reikia suprasti paveldo apibrėžimą. Paveldas yra tapatybės šaltinis ir bendruomenių, 

institucijų ir žmonių jam priskiriamos vertės priėmėjas (Brandellero, Janssen, 2013). Tai apima 

laiko pojūtį, suteikiantį asmeninės praeities jausmą (Lowenthal, 1985). Tradicinės muzikos 

paveldas yra nacionaliniuose ir pasaulio paveldo muziejuose ir archyvuose, taip pat šis paveldas 
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išlieka jį naudojant medijose, pavyzdžiui, reklamose, filmuose ir asmeninėms emocijoms reikšti. 

Paveldas vertinamas už visuomenės prisirišimą prie muzikantų ar muzikos žanrų. 

 

Šios dainos Jungtinėje Karalystėje laikomos nacionaliniu paveldu, nes savo pasakojimais apie 

tikras arba įsivaizdojamas istorijas siejasi su istorinėmis vietomis (Anglų paveldas, 2022 m.): 

● Zadok the Priest, HWv 258 

● London Bridge is Falling Down 

● Royal Birthday 

● An English Country Garden 

● Sussex By the Sea 

● Medley Around the British Isles 

● Water Music Suite 

Kalbant apie muziką, kuri laikoma pasaulio paveldu, į UNESCO pasaulio tradicinės muzikos 

kolekciją buvo įtraukta muzika iš viso pasaulio. Šios dainos atspindi didžiulę muzikos kūrimo 

įvairovę ir muzikos poziciją visame pasaulyje: 

● Afganistanas: muzika pilietinio karo metu (1979–2001 m.) 

● Fidžis: meilės ir tėvynės dainos – styginių grupė 

● Japonija: Koishimaru Izutsuya: Kawachi Ondo epų meistras 

● Omanas: arabiškos vestuvės 

● Peru: Andų gyvenimo, darbo ir švenčių muzika 

● Portugalija: šventės Minho mieste 

●  Portugalija: muzika ir šokiai iš Madeiros 

●  Rumunija: šventinė muzika iš Maramurešo regiono 

●  Indija: Ranganayaki Rajagopalan – Karaikudi Vīṇā stiliaus tęstinumas 

●  Uzbekistanas: išnykusių teismų aidai 

●  Uzbekistanas: karakalpakų muzikos tradicijos 

●  Venesuela: Afro-Venesuelos muzika, I ir II tomai 
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Muzikos paveldo apsauga 

Muzika yra mūsų kasdienybės dalis, todėl ją reikia gerbti, branginti ir palaikyti. Ji taip pat labai 

svarbus mūsų paveldo komponentas, kurio nereikėtų laikyti savaime suprantamu dalyku. Vienas 

iš būdų apsaugoti šį muzikinį paveldą yra muzikos platinimas naudojant garso juostas, vinilą, 

kompaktinius diskus ir skaitmeninės muzikos transliavimo programėles. Šiuolaikinių muzikos 

dalinimosi būdų dėka mažai tikėtina, kad muzikos kokybė blogės ir pasimes, taigi gerėja muzikinio 

paveldo išsaugojimas, o kartu didinamas muzikos prieinamumas visame pasaulyje. Vienas iš 

išsaugojimo būdų yra jaunųjų gyventojų skatinimas bendrauti su paveldu laikoma muzika. Tai 

galima pasiekti naudojant tokias priemones kaip pigesni bilietai į koncertus studentams ir 

nemokamas įėjimas vaikams. Be to, dabar tampa vis populiaresnis renginių tiesioginis 

transliavimas, suteikiantis galimybę jaunajai kartai klausytis ir perduoti muziką jiems 

priimtinesnėmis ir labiau patinkančiomis priemonėmis. 

Iš kitos pusės šios skaitmeninės medijos formos taip palengvino naujos muzikos kūrimą ir 

platinimą, kad pamažu pradeda atrodyti, kad praradome ryšį su savo muzikine praeitimi (Global 

Heritage, 2022). 

 

Muzikinio paveldo skaitmeninimas 

Naudojant muzikos transliavimo paslaugas, tokias kaip „Spotify“, „Apple Music“, „YouTube“, 

„Tidal“, „Soundcloud“, internete galima rasti ir klausytis net šimtus metų siekiančio muzikinio 

paveldo. Šios paslaugos suteikia neprilygstamą prieinamumą ir bendrinimo galimybes, kurios gali 

išlaikyti ir pritraukti klausytojus į dainas, kurios laikomos muzikiniu paveldu. Tais laikais, kai 

nebuvo išpopuliarėjusios transliavimo paslaugos, tokią muziką buvo sunkiau rasti ir klausytis, jas 

buvo galima rasti tik kompaktiniuose diskuose, kasetėse ar vinilo plokštelėse. 

Dainų, priskiriamų muzikinio paveldo kategorijai, galima rasti interneto svetainėse, kuriose 

išsamiai aprašomos muzikinio paveldo dainos su išsamiais dainų suskirstymais ir pritaikymais tam 

tikriems istoriniams įvykiams. Be to, dėl transliavimo paslaugų šias dainas galima rasti  

sudarytuose grojaraščiuose ir lengvai jas įtraukti į asmeninius grojaraščius. 

 

Skaitmeninių technologijų vaidmuo išsaugant kultūros paveldą 

Tokie įrenginiai kaip MP3 grotuvas, kompaktinių diskų grotuvas, vinilinių plokštelių grotuvas ir 

internetinės programos kaip „Spotify“, „Soundcloud“ ir „iTunes“ suvaidino ir atlieka svarbų 
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vaidmenį išsaugant visų tipų muziką. Visa tai pasiekiama suteikiant nuolatinę prieigą prie turimos 

muzikos. Įrenginiai, kurių fizinės kopijos gali būti parduodamos, perduodamos ir skolinamos, 

skatina dalijimąsi muzika ir jos platinimą. O tai išsaugo muzikos žanrus ir epochas. Įrenginiai ir 

tinklai, kurie remiasi skaitmeninėmis kopijomis ir transliavimu, žengė dar vieną žingsnį link 

muzikos kūrinių išsaugojimo, suteikdami galimybę klausytis milijonų dainų ir atlikėjų bei naujo 

mąsto prieigą prie ankstesnių ir dabartinių kartų muzikos. Tai skatina platinti dainas, kurios 

amžinai išsaugos kultinę klasiką ir muzikos žanrus. 

Tokiuose žanruose kaip bliuzas yra labai įsišaknijusi Afrikos žmonių diskriminacija ir vergovė. 

Bliuzo muzika yra apie juodaodžių žmonių kovą išlikti ir jų pastangas išsikovoti laisvę. Naudojant 

šį žanrą kaip pavyzdį, jis atspindi, kaip muzika gali mokyti, apibūdinti ir įkvėpti klausytojus 

susipažinti su visuomenę praeityje ir tai turės įtakos jų elgesiui ir ideologijoms dabartinėje 

visuomenėje. 

 

3. 1. 8. Skaitmeniniai ištekliai ir užsiėmimai 

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Šiuolaikinės muzikos centras (CMC), www.cmc.ie 

Įvadas. Šiuolaikinės muzikos centras (CMC) pripažįsta unikalų muzikos vaidmenį Airijos 

pavelde. CMC reklamuoja šiuolaikinę muziką Airijoje ir yra naujos airiškos muzikos archyvas 

ir išteklių centras. Svetainėje derinamas kuratoriaus požiūris ir daugelio internetinių 

muzikos svetainių bendruomenės sukurtas požiūris. Ji remia muzikos profesionalų darbą 

visoje Airijos saloje, įskaitant kompozitorius, atlikėjus, instruktorius ir studentus. Tai yra 

vertingas šaltinis įvairiai auditorijai. Taip pat tai yra muzikantų kūrinių archyvas iš visos 

Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos. Svetainės tikslas – įrašyti muziką, tiek skaitmeniniu tiek 

fiziniu būdu, bei išsaugoti šiuolaikinę airių muziką ateities kartoms. 

Patarimai, kaip naudotis. CMC svetainės ištekliai yra lengvai pasiekiami. Tai apima 

biografijas, pavyzdžius, pavyzdinių puslapių PDF failus, vaizdo įrašus, atsisiunčiamas 

internetines transliacijas, naujienas ir parduotuvę. Svetainė suteikia apžvalgą apie 

šiuolaikinę airių muziką. Jame pateikiami asmeniniai kompozitorių apmąstymai ir teorinės 

airiškos muzikos žinios, išsami informacija apie specifinį kultūros aspektą. Prieš 

nustatydami užduotis, ramiai tyrinėkite svetainę. 
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1 užsiėmimas. Darbas porose ir visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Įvertinti svetainę pagal jos skaitmeninės muzikos pavyzdžius, kompozitorių biografijas, 

podcast'us ir interviu. 

A. Ar vartotojas, remdamasis CMC svetainės turiniu, gali geriau suprasti airių klasikinę, 

liaudies ir šiuolaikinę muziką? Pateikite pavyzdžių. 

B. Ar svetainės naudotojai įgis žinių apie teorinius ir techninius CMC svetainėje rodomos 

airiškos muzikos aspektus? Pateikite pavyzdžių. 

C. Ar vartotojas gali suprasti muzikos kūrinio motyvus iš svetainėje pateiktos 

suskaitmenintos medžiagos? Pateikite pavyzdžių. 

Eiga. Dėstytojas prašo mokinių įvertinti CMC svetainę, peržiūrint jos turinį ir atsakant į  užduoties 

klausimus A, B arba C. Pirmiausia, mokiniai naršys svetainėje naudodami Kompozitorius, muziką 

ir Podcast'us, kad atsakytų į tris klausimus. Tada jie pasirinks medžiagą iš kompozitorių, muzikos 

ir (arba) podcast'ų, kad pateiktų pavyzdžius. 

 

2 užsiėmimas. Darbas porose 

Reikalingos priemonės. Lenta , interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Įvertinti, kaip CMC svetainę gali naudoti paprasti vartotojai, profesionalūs muzikantai, 

muzikos mokytojai ir studentai. 

Eiga. Dėstytojas prašo besimokančiųjų įvertinti CMC svetainę, kad jos būtų pritaikytos formalioms 

ir neformalioms mokymosi aplinkoms. Pirmiausia, besimokantieji apžvelgs, kiek svetainėje 

pasirinktas medžiagos pateikimo būdas yra patrauklus vartotojams, atsižvelgdami į spalvų ir 

formų psichologiją, šriftą, vaizdinę medžiagą, informacinį turinį, vaizdo tinkamumą, išdėstymą, 

naršymo paprastumą ir prieinamumą; ir, antra, kuo ši svetainė naudinga tiems, kurie nori 

pritaikyti turinį neformalaus mokymosi kontekstams, pavyzdžiui, mokymui namuose arba 

neformalaus mokymosi naudojimui. 
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2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. musictheory.net, www.musictheory.net 

Įvadas. Muzikos teorijos svetainė siūlo nemokamas skaitmenines pamokas internetu tiems, 

kurie nori išmokti techninių muzikos aspektų. Pamokas gali naudoti muzikos mokytojas ar 

mokinys savarankiškam mokymuisi. Laisvai prieinamą turinį sudaro pamokos, pratimai ir 

įrankiai. Yra papildomų produktų, naujienų ir turinio skirtukų. Pamokos yra pagrįstos teorija 

ir suskirstytos į „Pagrindai“, „Ritmas ir matuoklis“, „Skalės ir klavišų signalizacija“, 

„Intervalai“, „Akordai“, „Datroniniai akordai“, „Akordų progresas“ ir „Neapolio akordai“. 

Šios pamokos apima interaktyvius komentarus su grafika, o analizei yra pateikiami tiksliniai 

akordai, klavišai, svarstyklės, matuoklis ir ritmas. Taip pat yra interaktyvi klaviatūra, skirta 

muzikai groti. Pratimai skirstomi į atpažinimą, konstravimą, klaviatūros atpažinimą, 

griovelio atpažinimą, ausų lavinimą ir specialią skiltį mokytojams. Mokytojams skirtą 

puslapį galima personalizuoti. Visos pamokos yra interaktyvios ir su garsu; užduotys apima, 

pavyzdžiui, akordų atpažinimo pratimus su daugybe pasirinkimų. Puslapio įrankiai yra 

padalinti į Skaičiuokles, Priemones ir skirtas Mokytojui. Visos priemonės yra interaktyvios. 

Patarimai, kaip naudotis. Svetainės musictheory.net ištekliai yra lengvai pasiekiami ir jiems 

nereikia registracijos ar slaptažodžių. Pirmiausia peržiūrėkite skirtukus Pamokos, Pratimai 

ir Įrankiai ir susipažinkite su svetainės architektūra, geografija ir turiniu. 

 

1 Užsiėmimas.  Savarankiškas darbas, klasės įvertinimas 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Įvertinti vieną pasirinktą modulį puslapyje Pamokos ir nuspręsti, ar jis tinka mokyti vaikus, 

paauglius ar brandaus amžiaus besimokančius. Išnagrinėkite turinį ir pasidalykite savo mintimis 

su klase. 

Eiga. Dėstytojas prašo mokinių įvertinti Pamokų puslapio turinį. Peržiūrėdami ir apsvarstydami 

vieną jo turinio aspektą, besimokantieji praneš apie jo tinkamumą naudoti ir „malonumo“ veiksnį 

pamokose, skirtose tiek vaikams, tiek paaugliams, tiek suaugusiems. 

 

2 užsiėmimas. Visos grupės veikla 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 
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Tikslas. Įvertinti svetainės estetiką. Tai apima spalvų schemos ir šifrų estetiką, išdėstymą, turinį ir 

interaktyvias mokymosi programas. Taip pat aptariamas svetainės patogumas jauniems 

besimokantiems, paaugliams ir suaugusiems. 

Eiga. Dėstytojas suskirsto klasę į mažas grupes. Kiekviena grupė tarpusavyje aptaria šiuos 

klausimus. Galiausiai klasė pristato savo atradimus 

1. Ar svetainės struktūra yra intuityvi? 

2. Ar lengva naršyti? 

3. Kokiais būdais jis išlaikys vartotojo dėmesį? 

4. Ar lengva rasti informaciją? 

5. Kaip mokymosi programėlių funkcionalumas galėtų patikti įvairiems naudotojams? 

 

3 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Nemokamas muzikos archyvas (FMA), freemusicarchive.org 

Įvadas. Muzikos archyvą 2009 metais įkūrė radijo stotis WFMU Naujajame Džersyje, JAV. 

Platformoje yra originali atvirųjų duomenų muzika ir kita medžiaga, kurią galima pasiekti ir 

atsisiųsti nemokamai. Svetainėje kas mėnesį sulaukiama daugybės lankytojų, kurie 

atsisiunčia muzikos asmeniniam ar edukaciniam naudojimui. Svetainėje siūlomi muzikos 

žanrai: džiazas, klasikinis, bliuzas, tarptautinė muzika ir pop. Pagrindinio puslapio meniu 

suskirstytas į kuratorius, žanrus, diagramas, skiltį „Apie“, „Muzikantams“ ir „Filmų 

kūrėjams“. Skirtuke Kuratoriai, Žanrai ir Diagramos yra galimybė atsisiųsti dainas iš įvairių 

žanrų, šalių ir regionų. Skirtuke Apie pateikiama svetainės istorija, filosofija ir motyvacija; 

skirtuke Muzikantams ir Filmų kūrėjams pateikiama informacija ir vadovai apie muzikos 

įkėlimą į FMA ir nuorodas į kitas svetaines. Taip pat yra menininkų biografijos. Kūriniai yra 

įvairių stilių ir grojami skirtingais instrumentais. Nors pagrindinė kalba yra anglų, yra dainų 

prancūzų, ispanų ir portugalų kalbomis. FMA svetainė yra virtuali erdvė, skirta 

bendradarbiauti su pramogomis, verslu ir švietimu užsiimančių asmenų, įskaitant muzikos 

kuratorius, menininkus, radijo stotis ir muzikos festivalius ir kt. FMA svetainė teigia, kad ją 

motyvuoja Creative Commons ir atvirųjų duomenų programinės įrangos judėjimas. Tai 

suteikia teisinę ir technologinę sistemą, leidžiančią atlikėjams, muzikantams ir klausytojams 

išnaudoti dalijimosi muzika potencialą. FMA taip pat siekia, kuomet tai įmanoma, atlyginti 
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menininkams. 

Patarimai, kaip naudotis. FMA svetainės ištekliai yra lengvai pasiekiami ir nereikalauja 

registracijos ar slaptažodžių. Dėl svetainės dydžio ir medžiagos kiekio, dėstytojui ir 

mokiniams rekomenduojama prieš pamoką ištyrinėti svetainę, kad suprastų jos išdėstymą 

ir turinį. 

 

 

 

 

1  Užsiėmimas. Grupinis darbas, klasės grįžtamasis ryšys 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Išnagrinėti ir aptarti, kokiais būdais ši svetainė gali būti naudingu šaltiniu vienai iš šių veiklų: 

    • Kalbų mokymuisi (neformalaus arba formalaus mokymosi kontekstuose) 

    • Teatro pamokoms 

    • Muzikai šokių pasirodymui 

    • Garso takeliui filmo projektui 

    • Pavyzdinei medžiagai muzikos pamokoms 

    • Medžiagai, skirtai konkretaus regiono ar šalies muzikai ir kultūrai tyrinėti 

    • Naudojimui medicininės reabilitacijos įstaigoje 

    • Naudojimui su regos negalią turinčiais besimokančiaisiais 

    • Vaikams su negalia 

Eiga. Suskirstykite mokinius į mažas grupes. Grupės aptaria veiklą prieš ieškodamos tinkamos 

medžiagos svetainėje. Kai besimokantieji pasirenka tinkamą turinį, jie turi jį aptartį, kaip jį galima 

panaudoti devyniose aukščiau išvardytose veiklose. Visa klasė gįžta į didelę grupę ir aptaria savo 

atradimus, pateikdami garso pavyzdžius. 

Pratęsiant užsiėmimą, klasė taip pat galėtų pademonstruoti vieną iš devynių veiklų su pasirinkta 

medžiaga, pavyzdžiui, paruošti kalbos pamoką arba trumpą teatro užsiėmimą. 
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3 Užsiėmimas. Individualus darbas, klasės grįžtamasis ryšys 

Reikalingos priemonės.  Išmanusis telefonas, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Muzika gali turėti emocinį poveikį klausytojui. Kai kuriais atvejais tai gali turėti ir fizinį poveikį. 

Mokiniai iš svetainės turi pasirinkti keturis įrašus. Tada jų prašoma pagalvoti, kaip šis įrašas priverčia 

jaustis emociškai ar fiziškai. Jie turi įsivaizduoti, kur yra, ir būti pasirengę groti šį įrašą, pateikti savo 

mintis ir aptarti muziką su savo klasės draugais. 

Eiga Mokiniai dirba individualiai. Jie renkasi medžiagą 10 minučių. Tada jie parengia trumpą, maždaug 

3 minučių trukmės žodinį pristatymą, kuriame pasakojama, kokį emocinį (ir fizinį) poveikį jiems daro 

kiekvienas iš keturių muzikos kūrinių. 

 

 
4 Užduotis. Grupinis darbas, klasės grįžtamasis ryšys 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Muzika gali padėti vaikams įveikti mokymosi sutrikimus. Ji gali skatinti pažinimo veiklą ir kalbos 

vystymąsi. Mokymosi sutrikimai prasideda nuo garsų apdorojimo. Nors vaiko klausa yra sveika, jiems 

sunku išgirsti ir suprasti tai, ką girdi. Kai kurie vaikai negali tinkamai apdoroti garso; kiti vaikai turi 

dėmesio trūkumą; kiti turi problemų dėl rašybos, rašymo ir bendro mokymosi, ypač skaitymo. Muzika 

stiprina garsų apdorojimą, nes muzika apdorojama abiejuose smegenų pusrutuliuose. Muzika taip pat 

turi kitų privalumų, įskaitant pagalbą vaikams įveikti emocines traumas, fizinius sutrikimus, depresiją 

ar psichologines sąlygas. 

Eiga. Mokiniai dirba grupėse ir parengia pamokų planą, skirtą naudoti su viena iš šių grupių: vaikai su 

mokymosi sutrikimais, paauglys, sveikstantis po operacijos, sergantis depresija. Rengdami pamokos 

planą pagalvokite apie besimokančiojo tipą pagal Howardo Gardnerio kelių intelektų teoriją (2011), 

kuri rodo, kad yra 8 besimokančiųjų tipai. 

Paruošę pamokos planą, pateikite jį likusiems grupės dalyviams, kad jie peržiūrėtų ir pateiktų 

konstruktyvų atsiliepimą. 

 

2 Užsiėmimas. Individuali veikla, klasės grįžtamasis ryšys 

Reikalingos priemonės. Lenta, interaktyvi lenta, kompiuteris arba planšetinis kompiuteris 

Tikslas. Mokiniai turi pasirinkti vieną takelį iš svetainės ir parašyti trumpą nuo 1 iki 5 minučių trukmės 

siužetą, naudodami muzikos kūrinį ar komentarą kaip garso takelį.  

Eiga. Mokiniai dirba individualiai. Mokinys skiria 10 minučių, tyrinėdamas skirtuko Žanrai turinį; tada 

jis nustato muzikos kūrinį ar komentarą, kurį gali panaudoti savo siužete. Tada mokinys skiria 30 

minučių, kad paruoštų scenarijų. Siužetas turėtų trukti bet kuriuo metu nuo 1 iki 5 minučių. Tada 

mokinys paruošia skečą. Tada vyksta peržiūra, klasei suteikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. 
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Mokymosi rezultatai 

žinios įgūdžiai požiūriai 

Pagrindinės muzikos žanrų 
žinios 

Pripažinti IT svarbą 
šiuolaikiniame muzikos 
pasaulyje 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame pasaulyje 

Pagrindinės žinios, kaip muzika 
prisideda prie asmeninės, 
regioninės, nacionalinės ir 
pasaulinės kultūros. 

Nustatyti mokymo ir mokymosi 
vertės galimybes per muzikos 
skaitmeninimą 

Noras įsitraukti į skaitmenines 
technologijas 

 

 

 

 

Praktinės žinios, kaip atpažinti 
medžiagą, reikalingą muzikos 
pamokai 

Derinti muziką su 
performatyviaisiais menais 

Noras vertinti skaitmenines 
technologijas etiškai, saugiai ir 
atsakingai 

Praktinės žinios, kaip rasti 
naudingų išteklių, susijusių su 
muzika 

Nustatyti galimybes naudoti 
muziką žmonėms, turintiems 
mokymosi sunkumų 

Atvirumas bendradarbiauti su 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir mąstyti 
kritiškai 

Faktinės žinios apie muzikos 
mokymosi ir mokymo būdų  
skaitmeninimą 

 Noras kurti skaitmeninį 
muzikos turinį, kuris derėtų su 
performatyviaisiais menais 
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3. 2. Vizualieji menai                                                                                                                                

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninių medijų įgūdžių. 

3. 2. 1. Kultūros įstaigų pristatymas 

Nacionalinė ir universiteto biblioteka (NUK) yra viešoji kultūros įstaiga, kurią įsteigė Slovėnijos 

Respublika ir didžiausią jos finansavimą sudaro Slovėnijos Kultūros ministerijos finansavimas. 

Tai pagrindinė Liublianos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų biblioteka, Slovėnijos 

teisinių dokumentų biblioteka ir patikima skaitmeninė Slovėnijos kultūros ir mokslo paveldo 

saugykla. 

 

Gerosios IT, LOD ir skaitmeninės medijos praktikos 

NUK naudoja skaitmenines laikmenas ir informacines technologijas, kad kuo efektyviau atliktų 

savo darbo užduotis, taip pat užtikrintų prieigą prie įvairios bibliotekos medžiagos ir elektroninių 

leidinių. Medžiagos ir informacijos paieškai biblioteka siūlo įvairius katalogus, duomenų bazes ir 

kitus informacijos šaltinius bei paslaugas. Tobulėjant informacinėms technologijoms, taip pat 

kuriami nauji turinio paieškos ir rodymo įrankiai. Metaduomenys yra būtini norint organizuoti ir 

pasiekti pasirinktą turinį. 

Skaitmeninės technologijos pakeitė informacijos registravimo, valdymo ir platinimo būdus. 

Tikslas nebėra tik pats suskaitmenintas produktas, o įmantresni sprendimai ar papildomos 

funkcijos, leidžiančios suasmeninti skaitmeninio turinio naudojimo patirtį. 

 

Esamos mokymo ir mokymosi proceso praktikos 

Informacinės technologijos jau dešimtmečius daro įtaką darbo procesams, kurių dauguma dabar 

yra visiškai suskaitmeninti. Jau seniai įrodyta, kad technologijos padeda mokytis ir mokyti. 

Nacionalinė ir universiteto biblioteka siekia suteikti visuomenei prieigą prie Slovėnijos kultūros 

paveldo ir su mokymu bei moksliniais tyrimais susijusių išteklių. Šiuo atžvilgiu skaitmeninimas 

labai padeda. 

NUK taip pat kuria įrankius, leidžiančius lengviau ir greičiau pasiekti skaitmeninį turinį. Biblioteka 

yra žinių centras, skirtas slovėnų mokymuisi visą gyvenimą, kultūrinio ir išsilavinimo lygio bei 

informacinio raštingumo kėlimui. 
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Specialūs bibliotekos rinkiniai taip pat skirti giluminiams moksliniams tyrimams ir akademiniam 

darbui. Nacionalinė biblioteka, vykdydama įprastas užduotis, paprastai kuria ir specialias 

kolekcijas, kuriose bibliotekininkai turi parengę puikią konkrečių skyrių apžvalgą. 

 

3. 2. 2. Jaunimo vaidmuo 

Nacionalinė ir universiteto biblioteka yra visų slovėnų biblioteka. Ypatingas dėmesys taip pat 

skiriamas Liublianos universiteto studentams, kuriems ji veikia kaip universiteto biblioteka, visų 

pirma teikianti medžiagą, elektroninius išteklius, studijų erdvę, pagalbą atliekant mokslinius 

tyrimus ir mokant savarankiško išteklių naudojimo. Programos, parodos ir pristatymai kuriami 

atsižvelgiant į tai, kad patiktų kuo platesnei tikslinei auditorijai. Žinoma, jauniesiems lankytojams, 

ypač pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams skirtiamas ypatingas dėmesys, organizuojant 

ekskursijas po biblioteką. 

 

Jaunų žmonių įtraukimas 

Vartotojai yra neatsiejama bibliotekos dalis. Daugelis lankytojų, vartotojų ir narių yra studentai, 

įskaitant net pradinių klasių mokinius. Bibliotekos turinys pritaikytas prie lankytojų amžiaus ir 

pageidavimų. Verta pabrėžti įvairias bendradarbiavimo formas, pavyzdžiui, su Liublianos vidurine 

dizaino ir fotografijos mokykla, Gamtos mokslų ir inžinerijos fakultetu bei Dailės ir dizaino 

akademija, kurie jau daug metų kartu rengia parodas bibliotekos patalpose. Toks 

bendradarbiavimas pasirodė esąs itin naudingas, nes leidžia susisiekti, keistis nuomonėmis ir 

geriau suprasti jaunąją būsimų vartotojų kartą, kuri tuo pat metu gali prisidėti prie bibliotekos 

kūrimo.  

 

Lankytojų galimybės pateikti atsiliepimų 

 

Vartotojų pastabos ir atsiliepimai yra būtini bibliotekos paslaugų tobulinimui ir plėtrai, todėl 

reguliariai atliekami vartotojų pasitenkinimo NUK bibliotekos paslaugomis tyrimai, kurie 

atliekami naudojantis apklausomis tikslinėms grupėms. Kiekvieną dieną vartotojai įvairiais būdais 

gali susisiekti su darbuotojais bibliotekos svetainėje, taip pat per visas socialinių tinklų svetaines 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), kurios pirmiausia skirtos abipusiam 

bendravimui. 
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Reklamuodamas EODOPEN, NUK taip pat kreipiasi į vartotojus, kad pateiktų pasiūlymus dėl 

skaitmeninimo. 

 

3. 2. 3. Ateities galimybės 

Kultūros institucijų tikslai 

Biblioteka yra įsipareigojusi perduoti žinias ir vartotojams pasiūlyti vis daugiau informacijos 

šaltinių ir kitos medžiagos. Jie planuoja skaitmeninti Slovėnijos bibliotekas ir sukurti įrankius, 

leidžiančius lengviau ir greičiau pasiekti skaitmeninį turinį. Jie toliau plėtos Slovėnijos bibliotekas 

ir bibliotekininkystę, skleis žinias ir dalinsis patirtimi tiek Slovėnijoje, tiek užsienyje. 

Deja, kai kuris skaitmeninis turinys nėra patogus naudoti ir netinka mobiliesiems ir kitiems 

nešiojamiesiems įrenginiams. EODOPEN projektu siekiama sukurti 15 000 vienetų skaitmeniniu 

būdu prieinamos XX ir XXI amžių medžiagos. Siekiama, kad medžiaga būtų prieinama vartotojams 

įvairiais formatais ir kad ji būtų prieinama mobiliųjų įrenginių naudotojams. Kai kuri medžiaga bus 

pritaikytos aklųjų ir silpnaregių vartotojų poreikiams. 

 

Kultūros tendencijos ir dabartinės nuostatos 

Susietieji atviri duomenys jau yra naudojami. Jei turinys bendrinamas su Europeana, Wikidata ir 

Geonames, LOD naudojami automatiškai. Taip duomenys tampa plačiau prieinami ir galimi 

naudoti įvairiomis kalbomis. 

Būtina priimti naujas idėjas ir prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos sukelia visuomenės ir aplinkos 

raida. NUK skatina ir remia naujoves visose srityse. 

 

Teigiami pokyčiai ir tolesnis tobulėjimas 

Kas gali paskatinti teigiamus pokyčius ir tolesnį tobulėjimą? Kaip užtikrinti, kad visa įstaigos 

komanda turėtų IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių? 

Per pastarąjį dešimtmetį kultūros institucijos daug investavo į kultūros paveldo skaitmeninimą. 

Slovėnijos kultūros politika skatina kurti skaitmeninius išteklius, ypač skaitmeninant esamus 

duomenis. Tačiau reikia didesnio institucijų sąmoningumo ir plėsti jų akiratį, o tam reikia didesnio 
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įsipareigojimo. NUK aktyviai skatina Slovėnijos bibliotekų ir bibliotekininkystės plėtrą, skleidžia 

žinias ir dalijasi patirtimi tiek namie, tiek užsienyje. 

 

Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninių medijos įgūdžių. 

 

3. 2. 4. Kultūros įstaigų pristatymas 

Dolenjska muziejus yra viešoji įstaiga, finansuojama Kultūros ministerijos ir Novo mesto 

savivaldybės. Tai regioninis muziejus, apimantis archeologijos, etnologijos, kultūros istorijos ir 

istorijos bei meno istorijos sritis. Muziejuje taip pat yra labai išvystytos edukacinės paslaugos, 

kurios teikiamas ir Božidar Jakec galerijoje ir Kočevski rogo filialuose, kurie taip pat yra muziejaus 

dalis. 

Didžiausios kliūtys yra šios: investicinių lėšų trūkumas ir tinkamai kvalifikuotų darbuotojų 

trūkumas. 

Taip pat problemų kyla dėl patekimo į muziejų, kuris yra netinkamas, ypač grupėms, 

atvykstančioms autobusu. Autobusai sustoja stotelėje, kuri yra labai toli, o tai atgraso daugelį 

žmonių apsilankyti muziejuje. Svarbu suvokti, kad gyvenimo tempas spartėja ir žmonės vertina 

savo laisvalaikį, kurį linkę skirti tolesniam mokymuisi, lankymuisi įvairiuose renginiuose ir kitoms 

laisvalaikio veikloms. Kadangi muziejaus misija ir uždaviniai yra ne tik artefaktų globa, būtina 

pridėti ir naujas strategines gaires, atitinkančias laikmetį ir atitinkančias vis reiklesnės visuomenės 

poreikius ir norus. 

 

Kultūros institucijos tikslai 

Institutas vykdo veiklą archeologijos, etnologijos, kultūros istorijos, istorijos ir meno istorijos 

srityse. Be to, jis aktyviai veikia galerijų veikloje ir teikia mokymo bei archeologinės medžiagos 

konservavimo ir restauravimo paslaugas. 

Muziejus pirmiausia yra atsakingas už vietovės, kurioje yra įsteigtas, kilnojamojo kultūros paveldo 

rinkimą, fiksavimą, studijavimą, dokumentavimą, išsaugojimą, apsaugą, tyrinėjimą ir pristatymą 

muziejų tinkle. Nuolatinėmis ir laikinomis ekspozicijomis muziejus užtikrina, kad kilnojamasis 

paveldas būtų tinkamai pristatytas plačiajai visuomenei. Labai svarbi muziejaus misija – išsaugoti 

kultūros paveldą, o vėliau per parodas tinkamai jį pristatyti platesnei auditorijai. Tikslinė 
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auditorija – visi, besidomintys kultūra ir vizualiniu paveldu įvairiose amžiaus grupėse, tačiau 

muziejus turi omenyje ir platesnį užmojį. 

Darbuotojai nori plėsti tarptautinį bendradarbiavimą tiek parodose, tiek profesinėje srityje, kad 

tęstų darbuotojų profesinį mokymą. Taip pat norima įrengti nuolatinę Novo mesto istorijos 

ekspoziciją, kuriai reikėtų skirti papildomos erdvės. 

Muziejus taip pat nori iki 2023 metų užbaigti vieningą visos muziejaus kolekcijos dokumentavimą 

ir skaitmeninimą tuo pačiu atliekant muziejinių objektų auditą ir inventorizaciją. 

Ateityje reikėtų apsvarstyti galimybę Dolenskos muziejuje surengti tarptautinį archeologijos 

simpoziumą, kuris apimtų kitus objektus ir atneštų dar daugiau teigiamų rezultatų. 

 

3. 2. 5. Galimi sprendimai 

Galimi pakeitimai be papildomų išteklių 

Kad muziejus taptų modernia institucija, jis taip pat turi modernizuoti ir atnaujinti ekspozicijų, 

darbo ir sandėliavimo patalpas. Vieta senamiestyje yra privalumas lankytojams, tačiau riboja 

plėtros galimybes. 

Be papildomų resursų, ypač finansinių, sunku imtis pokyčių. Muziejus bando susitarti su Kultūros 

ministerija dėl nuolatinio finansavimo valstybinės reikšmės kultūros paminklams restauruoti ir 

prižiūrėti. Pokyčiai turėtų būti atliekami palaipsniui ir atsižvelgiant į finansines galimybes. 

Muziejus turi gerinti savo pripažinimą naudojant įvairią muziejaus veiklą. Tačiau programą turėtų 

papildyti ir kitokiu parodos turiniu, kuris, turėtų teigiamą ekonominį poveikį ir didintų muziejaus 

lankytojų skaičių. 

Renginiai turėtų būti kūrybiškai parengti, o lankytojai turėtų jausti ne tik profesionalų parodos 

turinį, bet ir tai, kad jie dalyvauja svarbiame socialiniame renginyje. Visada reikia ieškoti būdų, 

kaip pasiekti platesnę visuomenę, nes tai būtina sąlyga norint konkuruoti ir pasiekti geresnių 

rezultatų. 

 

Projekto indėlis į kultūros įstaigą 

Muziejus sutinka, kad į programą būtina įtraukti patrauklius, įdomius renginius. Šiuolaikiškas ir 

vienodas muziejaus medžiagos skaitmeninimas neabejotinai lemtų teigiamus pokyčius. Kolekcijos 

taptų dar labiau matomos ir prieinamos. Mokymasis su skaitmeninėmis priemonėmis gerina 



 

83 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

kultūrinio turinio supratimą, tai didintų jaunimo susidomėjimą ir dėl to daugiau žmonių lankytųsi 

muziejuose ir galerijose. 

 

Įstaigos vadovai 

Muziejus savo darbuotojams rengia profesionalius mokymus. 

Pagrindinės muziejaus darbuotojų dorybės yra: atsidavimas savo darbui ir aukšta profesinė 

kompetencija, kurios dėka gali būti kuriama įstaigos ateitis. Dabartinė darbuotojų karta pasiekė 

gerų rezultatų ir pranoksta savo pirmtakus, o Dolenjska muziejaus reputacija auga tiek šalyje, tiek 

užsienyje. 

Profesionalaus kolektyvo darbo kokybė, muziejaus aplinka, sukaupto ir saugomo kultūros 

paveldo gausa suteikia didelį potencialą įstaigai ateinančiais metais tapti dar svarbesne ir 

pranokti dabartinius rezultatus. 

 

3. 2. 6. Įvairių grupių įtraukimas 

Įvairių grupių įtraukimas į pokyčius 

Muziejus jau daug metų dirba su grupe pensininkų, kurie yra įtraukiami kaip savanoriai. Manoma, 

kad jei jaunimas parodytų didesnį susidomėjimą, būtų galima dažniau įtraukti ir pastarąjį.  

Kultūros paveldo ir vizualinio raštingumo išsaugojimo svarba šiandieniniame hipervizualiniame 

pasaulyje yra itin svarbi. Žinios, kaip skaityti vaizdus, yra viena iš kompetencijų, kuri  

šiandieniniame pasaulyje tiek kasdieniame gyvenime, tiek socialiniuose veiksmuose yra vienas iš 

kertinių mūsų pasaulio supratimo akmenų. 

 

Jaunų žmonių indėlis į teigiamus pokyčius 

Jaunimas neabejotinai gali panaudoti savo įgūdžius kuriant naujas technologijas. Muziejus taip 

pat dirba su vidurinių mokyklų mokiniais, suteikia jiems galimybę atlikti praktiką ir dirbti atostogų 

metu. Muziejus dirba su jaunimu ir pasitelkia juos užpildydami darbuotojų spragas. Ypač, kai tai 

susiję su socialiniais tinklais ir internetiniu bendravimu. Štai kodėl jie mėgsta dirbti su medijos 

technikais ir šis bendradarbiavimas pasiteisino. Muziejus atlieka kokybišką mokomąjį darbą, 

stiprindamas ryšį tarp darželių ir mokyklų ir taip kurdamas išsilavinusią bei informuotą auditoriją. 
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Prieinamumas žmonėms su negalia 

Muziejus ir anksčiau dirbo su fizinę negalią turinčiais žmonėmis. Panašu, kad muziejus nepadarė 

didelės pažangos šioje srityje. Susidaro įspūdis, kad šios demografinės grupės dalyvavimas yra 

menkas, nors renginiuose kviečiami dalyvauti visi. Kultūros darbuotojai daro viską, kad tilptų visi 

norintys žmonės. Darbuotojai yra įsipareigoję padaryti pastatus labiau prieinamus žmonėms su 

negalia. Reikėtų pašalinti barjerus tarp terasų išoriniame kieme arba padaryti rampas. 

 

3. 2. 7. Paveldo aspektas 

 

Vizualiųjų menų nacionalinis ir pasaulio paveldas 

Bet koks kūrinys, išleistas kaip leidinys, yra laikomas kultūros paveldu. Meno kūriniai saugomi 

bibliotekoje įstatymų nustatyta tvarka, pagal Leidinių privalomojo kopijavimo įstatymą. 

Valstybės archyvo funkcijas atlieka Slovėnijos Respublikos archyvas, kuris yra Kultūros 

ministerijos įstaiga. 

Jei meninis produktas yra, pavyzdžiui, filmas, jis siunčiamas į Slovėnijos filmų archyvą. Filmų 

archyvas yra vienas iš Slovėnijos Respublikos archyvo padalinių. 

Meno kūrinys gali būti laikomas paveldu, kai atitinka sąlygas, kurios yra įrašytos Slovėnijos 

kultūros paveldo rinkimo įstatymuose. Pavyzdžiui, patikrintas Božidaro Jakaco meno kūrinys 

atitinka visas sąlygas, kad būtų laikomas kultūros paveldu. 

 

Vizualiųjų menų paveldo pavyzdžiai 

Sukurtas skaitmeninis turinys daugiausia skirtas praeities tyrinėjimui ar interpretavimui arba 

skaitmeninio turinio patirties ir prieigos prie jo gerinimui. Profesionalios ir mokslinės veiklos 

rezultatai – išmaniosios 3D žiniatinklio navigacijos sistemos, virtualios realybės 3D sistemos, 

skirtos virtualiai kultūros paveldo rekonstrukcijai, analizei ir populiarinimui, semantinės 

struktūros 3D modeliuose, semantinė prieiga prie skaitmeninio turinio internete, įvairūs 

interaktyvios prieigos prie skaitmeninio turinio tipai ir pan. Kalbininkai dažniausiai užsiima teksto 

analize ir semantiniu susiejimu internete. Muziejuose labiau paplitęs 3D modeliavimas ir 

eksponatų virtualizavimas arba integravimas su archeologija. Taip pat atsiranda skaitmeninis 

menas, leidžiantis kitaip patirti meno kūrinį ir daugiau bendrauti su šio meno vartotojais. 
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Slovėnijos skaitmeninė biblioteka, dLib.si, dLib.si yra internetinė biblioteka, prieinama visiems – 

bet kada ir bet kur, kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu. Kolekcija susideda iš šių dalių: 

     -       paveikslai: 3D objektai, failai, nuotraukos, natos, plakatai, atvirukai, rankraščiai, vaizdai, 

žemėlapiai; 

     -        tekstai: laikraščiai (straipsniai, moksliniai straipsniai), knygos, ARRS pranešimai, aukštojo 

mokslo darbai; 

     -        multimedija: virtualios parodos, garso įrašai ir tt. 

 

Vizualiųjų menų paveldo apsauga 

NUK konservavimo ir restauravimo skyrius yra atsakingas už svarbios medžiagos ir rašytojų bei 

menininkų palikimų (nuotraukų, fotonegatyvų, spaudinių ir kt.) konservavimą-restauravimą ir 

skaitmeninimą. Skaitmeninimo procesas turi užtikrinti, kad fiziniame ar analoginiame objekte 

esanti informacija būtų užfiksuota teisingai - su visomis detalėmis nuotraukose, iliustracijose, 

meno kūriniuose, žemėlapiuose ir kt. Objektas turi gauti kokybišką skaitmeninę versiją. Jei 

įmanoma, trimatis objektas taip pat turėtų būti užfiksuotas iš visų pusių, 3D skaitmeninimo 

procesais. 

Šiandien tikslas nebėra tik „apytiksliai“ skaitmeninimo produktai, o įmantresni sprendimai ar 

papildomos funkcijos, leidžiančios individualizuoti skaitmeninio turinio patirtį. 

Slovėnijos Respublikos archyvų restauravimo ir konservavimo centras taip pat yra atsakingas už 

restauravimo ir konservavimo procedūras, prevencinę fizinę archyvinių įrašų apsaugą ir 

konsultacinių paslaugų teikimą. Centras bendradarbiauja su archyvo darbuotojais, 

bibliotekininkais, kuratoriais, galerijų savininkais ir kitomis suinteresuotomis įstaigomis, 

siekdamas apsaugoti nykstantį kultūros paveldą. Konkretūs konservavimo ir restauravimo 

metodai paliekami profesionaliai restauravimo specialistų nuožiūrai, o atsakomybė už saugojimo 

sąlygas daugiausia tenka platesnei visuomenei, kuri, deja, dažnai nepakankamai atsižvelgia į tokių 

investicijų poreikį. 

Pirma, meno kūriniai tinkamai laikomi ant berūgščių paspartų, pašalinamos visos kenksmingos 

medžiagos (pvz., lipnios juostos), o tada kruopščiai laikomi tinkamos drėgmės ir temperatūros 

sandėlyje. Įrašas inventorinėje knygoje suteikia meno kūriniui Kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo saugomą statusą. 
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Vizualiųjų menų paveldo skaitmeninimas 

Viskas, kas nėra licencijuota pagal PLM (viešojo domeno ženklą), yra apsaugota. Kai kurie objektai 

turi vieną iš CC licencijų. 

Leidiniai, gauti per Privalomųjų leidinių tarnybą ir turintys galiojančias autorių teises, yra 

prieinami NUK. Jame saugoma vaizdinė medžiaga, portretai, nuotraukos, rankraščiai ir kitas 

rašytinis kultūros paveldas. Skaitmeninimo rezultatai buvo paskelbti internete, todėl kultūros 

paveldas tapo prieinamas platesnei visuomenei. 

Neaišku, kiek vizualiojo meno šiandien Slovėnijoje yra suskaitmeninta. 2008 m. nacionaliniuose 

muziejuose 56% objektų buvo dokumentuoti analogiškai, o 17% – skaitmeniniu būdu, o 

regioniniuose muziejuose ši dalis buvo gerokai mažesnė – 18% objektų dokumentuota analogiškai 

ir tik 6% skaitmeniniu būdu. Kilnojamojo paveldo ir muziejų tarnyba (bendradarbiaudama su 

užsienio organizacija „KulturAgenda“) vėl ėmėsi vertinimo 2016 m. Pagrindinis projekto tikslas 

buvo įvertinti ir išanalizuoti esamą praktiką ir dokumentacijos apdorojimą, kolekcijų 

skaitmeninimą ir duomenų prieinamumą 49 valstybės finansuojamuose muziejuose. 

 

Skaitmeninės technologijos vaidmuo išsaugant paveldą 

Skaitmeninimas daro kultūros paveldą prieinamą platesnei visuomenei ir padeda didinti šalies ar 

vietovės žinomumą. Pavyzdžiui, Slovėnijos skaitmeninė biblioteka yra svarbi to dalis, nes 

informacijos ištekliai yra atvirai prieinami visiems vartotojams, o skaitmeninės bibliotekos 

pasiekia platesnę auditoriją, nei tai galėjo padaryti „klasikinės“ bibliotekos. Potencialių vartotojų 

auditorija yra pasaulinė, turinti daugybę informacijos poreikių. 

Tai taip pat būdas išsaugoti paveldą. Skaitmeninės technologijos pakeitė informacijos 

registravimo, valdymo ir platinimo būdus. Tikslas nebėra tik „brangūs“ skaitmeninimo produktai, 

o įmantresni sprendimai ar papildomos funkcijos, leidžiančios suasmeninti skaitmeninio turinio 

patirtį. 

Sukurtas skaitmeninis turinys ir jį lydintys duomenys suteikia vertingos informacijos įvairių sričių 

tyrėjams vertinant, saugant, atkuriant ir naudojant kultūros paveldą. Pakartotinis skaitmeninio 

turinio naudojimas leidžia daugiasluoksniu – tiek erdviniu, tiek laiko atžvilgiu – suvokti kultūros 

paveldą. 

Muziejuje taip pat stengiamasi diegti naujas technologijas ir naujus kolekcijų ir parodų 

eksponavimo būdus (virtualus perėjimas, naudojimasis išmaniaisiais telefonais ir kt.), papildantis 
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tradicinių parodų pristatymą, supažindinti su šiuolaikinėmis tyrimų technikomis, kurios jau gerai 

išvystytos užsienyje, tačiau vis dar atsilieka Slovėnijoje. 

Siekiant kelti kokybę, visi darbuotojai turi būti nuolat informuojami apie naujas tendencijas 

visame pasaulyje ir tai panaudoti savo darbe. Aiški vystymosi vizija, pasitikėjimas savo jėgomis ir 

profesionalumas yra sėkmės pagrindas šiais neramiais laikais ir įtemptomis ekonominėmis bei 

finansinėmis sąlygomis. 

 

 

3. 2. 8. Skaitmeniniai ištekliai ir užsiėmimai                                                                                                   

 

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Google menas ir kultūra,  https://artsandculture.google.com 

Įvadas. Google Arts & Culture yra internetinis portalas, skirtas pasaulio meno, kultūros ir 

istorinėms kolekcijoms. Portalas gali būti naudojamas studijoms, moksliniams tyrimams, 

mokymui, demonstracinei veiklai, menui, pramogoms. Jis buvo sukurtas glaudžiai 

bendradarbiaujant Google ir meno partneriams, pvz., muziejams visame pasaulyje. 

Švietimo požiūriu tai suteikia daug turtingo kultūrinio turinio, kurį galima panaudoti klasėje. 

Platformoje yra išplėstinės paieškos galimybės ir mokymo priemonės. 

 

Patarimai, kaip naudoti. Programėlę galima atsisiųsti ir naudoti nemokamai, taip pat 

galima naudoti svetainę kompiuterio naršyklėje. Galite prisijungti naudodami Google 

paskyrą, kuri leidžia išsaugoti tai, kas jums patinka, kad vėliau galėtumėte lengvai pasiekti 

– panašiai kaip pasižymėti geriausius puslapius knygoje. 

 

1 Užsiėmimas: Skaitmeninio ir suskaitmeninto turinio tyrimas. 

Reikalingos priemonės. Kompiuteriai, išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai. 

Tikslas. Portalas leidžia vartotojams atrasti eksponatus ir kolekcijas iš įvairių muziejų ir 

kultūros archyvų visame pasaulyje. Studentai gali pasiekti meną, kurį kitu atveju būtų sunku 
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patirti geografiškai. 

Naudojant technologijas kultūros paveldo pažinimo procesas gali tapti interaktyvus, tuo 

pačiu jis tampa mokomesnis, įsimintinesnis, suasmenintas ir patyrimesnis. Vartotojai 

naudoja skaitmenines technologijas, kad saugiai gautų ir naudotų duomenis. 

Vartotojai gali ieškoti konkrečių menininkų arba naršyti tarp kūrinių iš laikotarpių, meninių 

judėjimų ir kolekcijų. Papildyta realybė suteikia žiūrovui kūrinio dydžio pojūtį, leidžiantį 

geriau patirti kūrinį taip, kaip sumanė menininkas. 

Eiga. Leiskite mokiniams tyrinėti. Jie gali perskaityti daugybę straipsnių, susijusių su 

istoriniais meno kūriniais ir menininkais, taip pat informatyvius kūrinius apie praeities ir 

šiuolaikines kultūros tendencijas ir svarbius žmones. Eidami į Naršymo puslapį, vartotojai 

gali atrasti svarbiausius programos elementus, pvz., „Art Camera“, 360 laipsnių vaizdo 

įrašus, virtualios realybės turus ir gatvių vaizdus. Jie gali peržiūrėti konkrečius artefaktus ir 

leistis į virtualias keliones. Yra ir keletas meno kūrinių, kuriuos galima žiūrėti naudojant 

papildytą realybę. Tai leidžia žiūrovui pajusti kūrinio mastą ( naudojant Meno projektoriaus 

ir Kišeninės galerijos įrankius). Patekę į vidų, vartotojai gali spustelėti ant pasirinkto 

muziejaus ir apžiūrėti įvairius kambarius. Taip pat yra galimybė sužinoti daugiau apie 

konkrečius kūrinius ekskursijoje, vartotojui keliaujant po muziejų. Žaidimuose jie gali atrasti 

kultūrines vietas iš viso pasaulio. 

 

2 Užsiėmimas. Grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Jokių 

Tikslas: Diskusijos metu studentai gali giliau suprasti ir įvertint vizualųjį meną. Studentai 

gali sužinoti, kokią naudą skaitmenizuotas vizualinis menas teikia plačiajai visuomenei, kaip 

technologijos prisideda prie meno sklaidos ir skaitmeninių technologijų ar gautos 

informacijos panaudojimo (ir piktnaudžiavimo) galimybes. 

Eiga. Mokiniai dalyvauja pokalbyje apie tai, kaip rasti naudingų išteklių, susijusių su 

vaizduojamuoju menu. Vedėjas užduoda klausimus, kad dalyviai įvertintų programėlės 

privalumus ir trūkumus. 

Ar technologijos gali prisidėti prie meno sklaidos? Ar tai užtikrina kultūros paveldo 

išsaugojimą skaitmenine forma, ar praeities ir dabarties skaitmeninis turinys bus 
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prieinamas ateities kartoms? Ar portalas gali būti naudojamas studijoms, moksliniams 

tyrimams, mokymui, demonstracinei veiklai, menui, pramogoms? Ar skaitmeninės 

bibliotekos ir galerijos yra esminė šiuolaikinio švietimo ir mokslo tyrimų proceso 

sudedamoji dalis ir vienas iš informacinės visuomenės plėtros kertinių akmenų? Ar žaidimai 

naudingi žinioms įtvirtinti? 

Atsižvelgiant į grupės interesus, svetainėje paskelbti konkretūs ištekliai gali būti peržiūrėti 

kartu. 

 

2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Naktinė kavinė: VR duoklė Van Goghui 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/ 

Įvadas. Skaitmeninė Van Gogo nakties kavinės reprezentacija. The Night Cafe yra įtraukianti 

virtualios realybės aplinka, leidžianti iš pirmos eilės ištirti Vincento van Gogho pasaulį. 

Naudotojas gali mėgautis savo ikoniškomis 3D saulėgrąžomis arba vaikščioti aplink savo 

miegamajame nutapytą kėdę ir pamatyti ją kitu kampu. 

 

1 Užsiėmimas. Ištirkite Van Gogho paveikslo 3D vaizdą. 

Reikalingos priemonės. VR akiniai 

Tikslas. Dalyviai ieško naujų meno patyrimo būdų. Patirtis leidžia vartotojams patekti į 

vieną iš Van Gogho paveikslų – „Naktinę kavinę“ – ir tyrinėti jį trimačiu būdu. Virtualus 

žaidimas sukuria buvimo vietoje jausmą, kuris iš tikrųjų įmanomas tik VR. 

Eiga. Vedėjas supažindina dalyvius su VR akiniais ir valdymu. Taip pat paaiškina, kaip sukurti 

saugią „sienų“ sistemą ir kas yra „prižiūrėtojai“. Tai saugi erdvė jūsų kambaryje, kurioje 

žaisite virtualią realybę. „Prižiūrėtojai“ skirti apsaugoti jus, kad žaisdami VR 

neatsitrenktumėte į sieną ar baldus. 

 

https://www.oculus.com/experiences/rift/1424068284285734/
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2 Užduotis. Visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės: Jokių 

Tikslas: Dalyviai randa skirtumus tarp įvairių skaitmeninio vaizdavimo formų. Jie nustato 

tiek fizinio, tiek interpretacinio pasaulio apribojimus ir pripažįsta šiuolaikinių technologijų 

svarbą šių dienų vizualinio meno pasaulyje. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus, kad įvertintų 3D paveikslų vaizdavimo privalumus ir 

trūkumus. Dalyviai nustato apribojimus – tiek fizinius, tiek interpretacinius. 

Ar Van Gogo darbai gerai reprezentuojami? 

Ar kai kurios istorijos interpretacijos gali būti nepriimtinos: ne faktinės, netikslios, 

klaidinančios, per daug supaprastintos, įžeidžiančios? Ką apie kitas galimas interaktyvias 

patirtis? 

 

 

3 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda.Nacionalinė galerija, JK; https://www.nationalgallery.org.uk/ 

1 puslapis: Sainsbury Wing VR turas: 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour 

2 puslapis: Ekskursija „Neregėto pajutimas“ 

https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home 

Įvadas. Nacionalinė Londono galerija yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kai kalbama apie 

įtraukiančius kultūrinius potyrius. Ji siūlo keletą nemokamų virtualių kelionių, kuriomis 

galima mėgautis tiesiog iš namų. Nuo Google turo iki kelionių, skirtų Renesansui ar tam 

tikriems meno kūriniams. (Ankstyvojo renesanso paveikslų kolekcija nuo 1200 iki 1500 m.). 

 

1 Užsiėmimas. Virtuali ekskursija po Nacionalinės Galerijos kolekciją 

Reikalingos priemonės. Kompiuteriai ar mobilieji įrenginiai. Galima papildyti: VR akiniai 

https://www.nationalgallery.org.uk/
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sainsbury-wing-vr-tour
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/sensing-the-unseen-at-home
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Tikslas: Dalyviai tyrinėja Renesanso šedevrus iš Šiaurės Italijos, Nyderlandų ir Vokietijos, 

įskaitant Ticiano, Veronese ir Holbeino kūrinius, sužino apie meną ir turtingą kultūros 

paveldą nauju ir smagiu būdu, dalyviai gali judėti savo tempu. 

Sainsbury Wing, kuriame yra tokie menininkai kaip Rafaelis ir Crivelli, taip pat kai kurie 

didžiausi Nacionalinės galerijos kolekcijos lobiai, įskaitant Wilton Diptikchą, Botticelli 

Venerą ir Marsą ir Leonardo da Vinci „Uolų mergelę“. 

Eiga: Pagalbininkai paaiškina, kaip naršyti 360 laipsnių apžvalgą kompiuteryje arba 

mobiliajame įrenginyje. Galerija gali būti pasirenkama naudojant VR akinius. Vartotojai gali 

spustelėti raudonus apskritimus, kad sužinotų daugiau informacijos apie paveikslus. 

Dalyviai pažįsta virtualių kelionių svarbą, privalumus ir trūkumus. 

 

2 Užsiėmimas. Interaktyvi patirtis su Gossaert šedevru „Karalių garbinimas“ 

Reikalingos priemonės: Kompiuteriai ar mobilieji įrenginiai. Galima papildyti: VR akiniai 

Tikslas: Programėlė skatina stebėti meno kūrinius. Vartotojai gali stebėti paveikslą iš arti, 

atrasti jo sudėtingas detales ir stebėtis Gossaert meniškumu ir technikos meistriškumu. 

Galimybė mokytis be tiesioginės įtakos skatina dalyvius įvertinti savarankišką studiją. 

Eiga: Vedėjai paaiškina, kaip tyrinėti ir priartinti šešias scenas iš Gossaert „Karalių 

garbinimo“, kad dalyviai pamatytų sudėtingas paveikslo detales ir pasinertų į interaktyvaus 

garso pasaulį. Vartotojai gali klausytis šešių trumpų eilėraščių Balthasaro, vieno iš Trijų 

karalių, balsu, atgaivinančiais nesenstančias paveikslo temas: plyšimo, transformacijos ir 

atsinaujinimo. 

Patirties metu vartotojai tyrinėja šešias paveikslo scenas, atgaivintas interaktyviu garsu. 

Vartotojas gali pasirinkti sceną tyrinėti, judėti, priartinti ir atrasti garsus. 

 

Mokymosi rezultatai 

žinios įgūdžiai požiūriai 

Pagrindinės vizualiojo meno 
srities žinios 

Vizualusis menas, kultūra ir 
kultūrinis sąmoningumas 
ugdyme 

Noras mokytis apie 
vizualiuosius menus 
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Faktinės žinios apie vizualiojo 
meno skaitmeninimo būdus 
šiais  

Atpažinti skirtumus tarp 
skirtingų skaitmeninio 
vaizdavimo formų bei suprasti 
tokias sąvokas kaip 
skaitmeninis fiksavimas, 
Imituota rekonstrukcija 

Atvirumas bendradarbiauti su 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir kritinis 
mąstymas 

Faktinės žinios apie kai kuriuos 
garsiausius vizualiojo meno 
pavyzdžius, menininkus, 
mediją, judėjimą, vietas ir 
istorinius įvykius 

Suprasti, kur ir kaip internete 
rasti reikiamus meno kūrinius 

Noras tyrinėti ir stebėti 

Praktinės žinios, kaip rasti 
išteklių, susijusių su 
vaizduojamuoju menu 

Identifikuoti asmeninės, 
socialinės ar komercinės vertės 
galimybes skaitmeninant 
vizualųjį meną 

 

Noras turėti etišką ir atsakingą 
požiūrį į intelektualinę ir 
kultūrinę nuosavybę 

Praktinės žinios apie 
skaitmeninių vizualiųjų menų 
naudą plačiajai visuomenei. 

Pripažinti IT svarbą šiuolaikinio 
meno pasaulyje bei nustatyti 
tiek fizinius, tiek 
interpretacinius apribojimus 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame pasaulyje 

 

3. 3. Kinas                                                                                                                                                

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 3. 1. Kultūros įstaigų pristatymas 

Kinas ir filmų kūrimo pramonė yra neatsiejama šiuolaikinių pramogų ir kultūros institucijų dalis. 

Tai sukūrė beveik neribotas galimybes menininkams peržengti žmogaus proto ribas, įsilieti į jų 

vaizduotę ir formuoti populiariąją kultūrą ir visuomenę. Todėl kinas apibrėžiamas ne tik kaip „kino 

filmų kūrimo menas ar technika“, bet ir kaip „kažkas daugiau nei technologija – ne tik nauja 

technologinė projektuojamų kino filmų sistema, bet tokia, kuri nuo pat pradžių apėmė projekciją 

panašioje į teatrą aplinkoje, su publika, kuri moka pinigus“ (Musser, C., 2017, p.34). 

Su kinu susijusios kultūros institucijos dažniausiai yra privačios institucijos, tokios kaip Google 

Cultural Institute ir Internet Archive, tačiau yra ir ES iniciatyvų, tokių kaip Europos fondas – 

Europos Sąjungos iniciatyva, remianti kultūros paveldo sektorių skaitmeninėje transformacijoje. 
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Be to, kita svarbi kultūros institucija Europoje, susijusi su kino paveldu, yra Nacionalinis kino 

muziejus (ital. Museo Nazionale del Cinema) Turine, Italijoje, kuri yra privati įstaiga, valdoma 

Maria Adriana Prolo fondo ir yra viena iš svarbiausių institucijų pasaulyje dėl turtingo paveldo ir 

su kinu susijusios mokslinės bei edukacinės veiklos įvairovės. 

Kipre nėra daug su kinu susijusių iniciatyvų, tačiau jos yra ir privačios, ir remiamos vyriausybės. 

Viena didžiausių iniciatyvų – tarptautinis Kipro kino dienų festivalis (CFD IFF), oficialus Kipro 

konkursinis festivalis, skirtas pilnametražių fantastikos filmų menui. Festivalį organizuoja Kipro 

Respublikos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo ministerijos Kultūros tarnybos bei Rialto teatras 

ir nuo 2001 m. kasmet vyksta Nikosijoje ir Limasolyje. Svarbu paminėti, kad valstybės paramos 

dėka, studentams, vaikams bei neįgaliesiems įėjimas yra nemokamas. 

Svarbiausias pasaulio kino scenos momentas buvo perėjimas prie skaitmeninio kino, skaitmeninių 

vaizdinių efektų, 3D ir skaitmeninio žiūrėjimo diegimas. Taip pat, perėjimas nuo filmavimo 35 mm 

juostele prie skaitmeninių įrašų, nepaisant gana didelio pagrindinių kino kūrėjų pasipriešinimo 

(Belton, 2012). 

Dėl skaitmeninės eros ir interneto augimo labai padaugėjo įvairių rūšių skaitmeninio turinio ir 

praktikos, pavyzdžiui, tinklaraščių, svetainių, programų, patobulintų leidinių, žemėlapių, muzikos, 

vaizdo įrašų, transliuojamų medžiagų ir kt. Paveldo institucijos, tokios kaip galerijos, archyvai, 

bibliotekos ir muziejai, investavo dideles sumas į savo turto skaitmeninimą, taip pat į 

technologijas, skirtas išplėsti visuomenės prieigai, pavyzdžiui, skaitmenines daugialypės terpės 

platformas, įskaitant socialinius tinklus (Ercole, Gennari, Dibeltulo ir Van de Vijver, 2016). Todėl 

dabar tikimasi, kad kultūros įstaigų darbuotojai susipažins su IT, LOD ir skaitmeninės medijos 

įgūdžiais ir pritaikys juos šiame kontekste. 

Šioje dalyje tyrinėsime ryšį su LOD, ryšį su darbo procesais kultūros įstaigose ir kokios yra LOD 

galimybės ir pranašumai kultūros ir kūrybos sektoriuje bei kine. Jei tiksliau, išnagrinėsime Cinema 

Context, internetinio olandų kino kultūros duomenų rinkinio, konvertavimo į RDF pavyzdį (van 

Wissen ir kt., 2021). 

Straipsnyje autoriai aprašo savo patirtį konvertuojant reliacinę duomenų bazę su kultūros 

paveldo (CH) duomenimis į susietuosius atvirus duomenis (LOD), taip pat dalijasi įvairiomis šio 

proceso galimybėmis. Procesas išsamiai aprašytas straipsnyje, įskaitant tokią informaciją kaip 

„duomenų valymo ir modeliavimo žingsniai iki rezultato paskelbimo ir įvertinimo“ (van Wissen ir 

kt., 2021, p.1). 

Trumpai tariant, autoriai siūlo, kad per šį procesą ir per LOD, kartu leidžiant įtraukti lankstesnes 

nuorodas į kitą informaciją (pvz., pastatus, asmenis ir paveldo objektus), duomenų rinkinys gali 

būti atnaujintas ir atsiveria perspektyvos išplėsti ir atnaujinti istorinius ir kultūrinius tyrimus. Be 
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to, jie mini, kad specifinis žodynas schema.org gali būti lengvai pritaikomas kultūros paveldo 

duomenims (van Wissen ir kt., 2021, p.4). Apibendrinant, vienas iš pagrindinių LOD pranašumų 

yra tai, kad jis gali išplėsti įvairių sektorių galimybes, naudodamasis susietų duomenų gausa, kuri 

įgalina naujus naudojimo scenarijus, kūrybines programas ir sudėtingas kombinacijas, o tai gali 

turėti didžiulį poveikį kultūros institucijų kuriamam ir saugomam turiniui. 

 

3. 3. 2. Jaunimo vaidmuo 

Kinas yra galingas kultūros, švietimo, pramogų ir politikos veikėjas. Kaip minėjo Kino meno ir 

mokslo akademijos prezidentas Tomo Sherako 2011 m. interviu: 

„Filmas yra visuomenės – tiek dabarties, tiek praeities – atspindys. Filmas ir jo naujovės kartais 

turi pasivyti visuomenę, bet kartais jis yra tai, kas veda visuomenę. Filmai yra istorijos, filmai yra 

žmonės, kuriems kyla idėjų apie tai, ką nori pasakyti, ką nori kam nors papasakoti... Kai kurie 

filmai laikosi vienos pusės – su turiniu galima sutikti arba nesutikti. Kai kurie filmai stoja į vieną 

pusę ir sukuria pokalbį, o tas pokalbis gali būti bet kurioje srityje; ar tai būtų politinė, socialinė ar 

net konkreti disciplina, pavyzdžiui, mada. Filmai gali sukelti ginčų ir papasakoti sudėtingas 

istorijas’’ (Shah Mbe, 2011 m.). 

Remiantis Europos Audiovizualinės Observatorijos surinktais duomenimis, ataskaitoje „Kino 

paveldo kūrinių panaudojimas skaitmeninėje eroje“ jaunoji auditorija tikrai sunkiai pasiekiama 

(2016, p.48). Dėl šios priežasties kinas ir kultūros institucijos turi ieškoti naujų būdų, kaip 

pritraukti jaunimą. 

Pavyzdžiui, tarptautinis festivalis „Kipro kino dienos“ rengia ne tik seansus, bet ir organizuoja 

filmų seminarus vaikams ir jaunimui, kuriam vadovauja kino profesionalai. Festivalis turi specialią 

programą, skirtą specialiai vaikams ir jaunimui. Kipro filmų dienos vaikams ir jaunimui yra 

daugiausiai skirtos mažiems vaikams nuo 9 iki 14 metų ir jos tikslas – pagerinti jaunųjų žiūrovų 

suvokimą, estetiką ir intelektualinę brandą. Supažindindamas jaunąją auditoriją su kokybišku 

pasaulio kinu, festivalis suteikia galimybę mėgautis filmais, taip pat dalyvauti seminaruose, 

kuriuos veda pripažinti kino profesionalai; veikla, kurios tikslas – įkvėpti ir lavinti vaikų vaizduotę 

bei praturtinti jų emocinį pasaulį. Seminarai, skirti 9–13 metų vaikams ir 14–19 metų paaugliams, 

apima tokias temas kaip naujos įtraukiančios realybės technologijos ir 360° kinematografija, 

improvizacija ir vaidyba, filmų kūrimas naudojant rankinius įrenginius ir animacija (programa 

vaikams ir jaunimui 2022 – tarptautinis festivalis „Kipro kino dienos“, 2022 m.). 
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3. 3. 3. Ateities galimybės 

Nuo 1895 m. kinas ir filmų gamybos sektorius sparčiai vystėsi, o skaitmeninės naujovės buvo 

pagrindinis veiksnys, lėmęs šiuos pokyčius. Dauguma žmonių šiais laikais nori žiūrėti filmus per 

televiziją, naudodami „antžeminės, palydovinės ar prenumeruojamos vaizdo pagal pareikalavimą 

paslaugas“ (Labai trumpa kino istorija, 2020). Dauguma pagrindinių kūrinių dabar filmuojami 

skaitmeniniais formatais, o procedūros, tokios kaip montažas ir specialieji efektai, atliekami 

kompiuteriuose. 

Matėme, kad Vakarų visuomenėse užvaldė naujos platformos, tokios kaip Netflix, HBO Max ir 

Hulu. Dešimtajame dešimtmetyje internetui ir technologijoms toliau tobulėjant, vartotojai 

pradėjo domėtis netradiciniais turinio pateikimo būdais, taip atsirado šios platformos. Vienintelis 

reikalavimas – vartotojas turi turėti interneto ryšį, o tuomet gali transliuoti turinį per televizorių, 

kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar net išmanųjį telefoną. 

Nors šios prenumeruojamos paslaugos yra teisėta filmų vartojimo struktūra, internete gausu ir 

nelicencijuotų internetinių filmų (dažniausiai žinomų kaip piratiniai filmai), kurie gali kainuoti 

didžiulę finansinę žalą medijai ir filmų gamintojams. Todėl, pagrindinis kultūros institucijų, 

susijusių su kinu, tikslas yra suvokti žiūrovo vaidmens svarbą kino industrijoje ir šias žinias 

perduoti kitiems. 

Galiausiai, norint, kad kultūros sektoriaus darbuotojų įgūdžiai atspindėtų sparčius technologinius 

pokyčius ir galėtų prisidėti prie teigiamų pokyčių bei tolesnio tobulėjimo, jie turi nuolat tobulėti 

profesinėje srityje. Tai dar vienas kultūros įstaigų tikslas ir jos turi sudaryti galimybes ugdyti savo 

kolektyvų įgudžius. Šiuo metu yra daug galimybių, pavyzdžiui, skaitmeninės kultūros kursai 

(Erasmus+ programos finanasuojamas projektas), kuriuose siūlomi nemokami internetiniai 

Dublino miesto universiteto kursai per UniCampus – DigiCulture programą, skirtą suaugusiems, 

turintiems mažai skaitmeninių įgūdžių. Jie siūlo įvairius MOOC kūrybinių industrijų skaitmeninių 

įgūdžių kursus. Kai kurie kursai apima pagrindus, tokius kaip „Internetas, pasaulinis žiniatinklis ir 

įvadas į skaitmeninį pasaulį“ ir „Skaitmeninis turinys ir leidyba“, bet taip pat ir pažangesnį turinį, 

pvz., „Duomenų apsauga ir atvirosios licencijos“ ir „Skaitmeninė auditorija ir Skaitmeninė 

analizė“. 
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Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 3. 4. Dabartiniai iššūkiai 

Kinas neabejotinai yra reikšminga kultūrinė, edukacinė, pramoginė ir politinė jėga. Dėl to filmai ir 

kultūrinės kino institucijos ne tik sąveikauja su dabartiniais socialiniais, ekonominiais ir politiniais 

įvykiais ar visuomenės pokyčiais, bet ir gali šviesti ir daryti įtaką žmonėms. Tai gali būti didžiulė 

jėga ar švietimo ir motyvavimo priemonė, bet gali būti panaudota ir kaip propaganda (Keçeci ir 

Agocuk, 2017). Tai viena iš pagrindinių kliūčių ir tikslų kino institucijoms, nes jos turi užtikrinti, 

kad jos galėtų tinkamai spręsti dabartinius visuomenės pokyčius ir padėti pamatus švietimui, 

paieškoms ir tarpsektoriniam dialogui. 

Kitas didelis iššūkis, kurį turi spręsti kino kultūros institucijos – kaip pritraukti jauną auditoriją, 

kuri paprastai yra mažiau pasiturinti ir  sunkiau pasiekiama (European Audio-visual Observatory, 

2016, p. 54). Taigi kultūros organizacijos turėtų siekti įtraukti kuo daugiau tikslinių grupių, ypač 

jaunesnę auditoriją, pasitelkdamos skirtingus kanalus ir metodus. 

Galiausiai, dar vienas iššūkis, su kuriuo susiduria kultūros institucijos, yra suteikti savo 

komandoms ir darbuotojams galimybę suprasti IT ir skaitmeninimo svarbą, nes tai gali padėti 

joms tobulėti savo sektoriuje ir pagerinti darbą ir jo rezultatus. 

 

3. 3. 5. Galimi sprendimai 

Yra daug pokyčių, kurie įmanomi ir be papildomų resursų, bet, žinoma, kultūros organizacijos turi 

turėti viziją ir valią juos įgyvendinti. Pavyzdžiui, kai yra kuriamos auditorijos plėtros strategijos, 

labai svarbu parengti kūrybišką filmų programavimo planą, pritaikytą tikslinėms grupėms, ypač 

kai planuojama įtraukti jauną ar sunkiau pasiekiamą auditoriją. Organizacija visada turi būti 

dėmesinga skirtingų auditorijų poreikiams ir būti atvira atsiliepimams bei pokyčiams. Be to, 

kultūros organizacijos turėtų sutelkti dėmesį ir investuoti į skaitmenines strategijas, kad 

pagerintų įvairių tikslinių auditorijų patirtį. 

Projektas „Skaitmeninės kultūros dizaineris“ gali tapti idėjų ir gerosios praktikos saugykla, kurią 

gali panaudoti įvairių kultūros sričių kultūros organizacijos visame pasaulyje. Projekto svetainės 

archyvas gali būti atspirties taškas norint sužinoti apie esmines sąvokas ir pačias pagrindines 

skaitmeninės patirties kūrimo procedūras. Kadangi pagrindinis kultūros įstaigų komandų tikslas 

– pasiekti kuo daugiau tikslinių grupių, reikia žmonių, vadovaujančių šiems pokyčiams ir vedančių 

neatsilikti nuo skaitmeninės eros. 
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3. 3. 6. Įvairių grupių įtraukimas 

Kaip minėta, kultūros organizacija, siekdama vystytis ir įgyvendinti teigiamus pokyčius, turi būti 

atidi įvairių visuomenės grupių poreikiams. Organizacijos turėtų siekti nuo mažens šviesti žmones 

apie kino ir filmų kūrimo svarbą. Tai galima pasiekti vykdant įvairias veiklas, skatinančias 

domėjimąsi kinu ir kino paveldu bei puoselėjant šias žinias. Puikus pavyzdys yra tarptautinis 

festivalis „Kipro filmų dienos“, kuris kasmet organizuoja kino profesionalų vadovaujamus kino 

seminarus vaikams ir jaunimui ir turi specialią programą, kuruojamą specialiai vaikams ir jaunimui 

(2022 m. programa vaikams ir jaunimui – Kipro kino dienos Tarptautinis festivalis, 2022). 

Be to, socialiniai tinklai ir internetinės platformos taip pat gali būti naudingos priemonės, skirtos 

įvairioms grupėms ir jas įtraukti labai prieinamu ir efektyviu būdu. Per socialinius tinklus kultūros 

organizacijos gali skatinti į kiną ir paveldą orientuotų socialinių bendruomenių kūrimąsi, o tai gali 

būti pozityvių pokyčių ir įvairių auditorijų, ypač jaunesnės auditorijos, įtraukimo varomoji jėga. 

Visuomenės grupė, kuri paprastai yra atskirta nuo kultūros ir kultūrinės veiklos, yra žmonės su 

negalia. Pagal Jungtinių Tautų (JT) teisių konvenciją, žmonės su negalia turi teisę lankytis kultūros 

vietose, pavyzdžiui, teatruose, kino teatruose ir muziejuose, taip pat mėgautis kultūrine 

medžiaga, knygomis, filmais ir muzika žmonėms su negalia prieinamu formatu (2011). Konvencija 

taip pat pabrėžia žmonių su negalia teisę dalyvauti kultūriniame gyvenime kaip menininkams 

mėgėjams ir profesionalams. Tačiau žmonės su negalia vis dar susiduria su daugybe kliūčių 

kultūriniame gyvenime, o kultūros organizacijos turi daug ką patobulinti šioje srityje (Europos 

Parlamentas, 2019 m.) 

Europos Komisija patvirtino keletą projektų, kurie skatina dalyvavimą kultūroje ir prieinamumą ir 

gali padėti kultūros organizacijai tapti labiau prieinama, pavyzdžiui: 

     • Europeana turinio ir sąsajos prieinamumas. 

     • Europos prieinamumo aktas – 2019 m. priimta ES direktyva, nustatanti elektroninių 

prietaisų, svetainių garso ir vaizdo, žiniasklaidos paslaugų, prieinamų asmenims su negalia ir 

funkcijų apribojimais, taisykles. 

     • ES neįgaliųjų kortelė, kuri užtikrina vienodas galimybes neįgaliesiems gauti išmokas 

tarpvalstybiniu mastu, daugiausia kultūros, laisvalaikio, sporto ir transporto srityse. Kortelė 

bandoma aštuoniose valstybėse narėse, tarp jų Kipre, ir tikimasi, kad iki 2023 m. ji bus pripažinta 

visose valstybėse narėse. 
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3. 3. 7. Paveldo aspektas 

Kultūros paveldas reiškia grupės ar visuomenės materialųjį ir nematerialųjį turtą, kuris buvo 

perduodamas iš kartos į kartą. „Kultūros paveldas apima artefaktus, paminklus, [...] muziejus, 

turinčius įvairių vertybių, įskaitant simbolinę, istorinę, meninę, estetinę, etnologinę ar 

antropologinę, mokslinę ir socialinę reikšmę. Tai apima materialųjį paveldą (kilnojamąjį, 

nejudantį ir povandeninį), nematerialųjį kultūros paveldą (ICH), įterptą į kultūros ir gamtos 

paveldo artefaktus, vietas ar paminklus (UNESCO Statistikos institutas, 2009 m. UNESCO kultūros 

statistikos duomenys). 

Kino ir kultūros paveldo ryšys gana ypatingas. Nors kinas ir filmai tradiciškai nėra pripažįstami 

nematerialiuoju kultūros paveldu, yra mokslininkų, teigiančių, kad holistiškesnis požiūris į 

kultūros paveldą apimtų toliau pateiktą kino paveldo sampratą: „materialios formos (pvz., kino 

teatro pastatų ir kino teatrų istorija), erdvinis matmuo (lankymosi kine), nematerialios formos 

(pavyzdžiui, žodinės istorijos, susijusios su vaikščiojimo kine patirtimi) ir skaitmeninės formos 

(pvz., programavimo duomenų bazės ir garso ir vaizdo archyvinė medžiaga)“ (Ercole, Gennari, 

Dibeltulo ir Van de Vijver, 2016). 

Kaip minėta Europos garso ir vaizdo observatorijos leidinyje „Kino paveldo kūrinių panaudojimas 

skaitmeninėje eroje“ (2016 m.), labai sudėtinga apibrėžti kino ir kino paveldo kūrinius, nes 

„kategorija apima „klasiką“ ir „kultinius“ filmus, kurie kartais yra palyginti neseniai išleisti“. Taip 

pat dažniausiai tikslinę auditoriją sudaro brandesnė auditorija ir sunku pritraukti jaunesnę publiką 

(European Audiovisual Observatory, 2016, p.46). Tai vienas iš daugelio iššūkių, su kuriais susiduria 

kinas ir kino paveldo kūriniai, kaip ir tai, kad jie susiję su nišinėmis tikslinėmis grupėmis ir 

rinkomis. Be to, kalbos ir kultūros susiskaidymas gali trukdyti tarpvalstybinei apyvartai ir 

paprastai reikalauja didelių reklaminių pastangų (European Audiovisual Observatory, 2016, p.50). 

Prancūzija yra ta Europos šalis, kurioje kino paveldas yra labiau remiamas ir propaguojamas per 

medijos priemonių naudojimo raštingumo programas, kurias organizuoja Nacionalinis kino 

centras ir Prancūzijos kultūros ministerijos agentūra „Judantis vaizdas“ (European Audiovisual 

Observatory, 2016, p. 54) . Kita iniciatyva, kurią verta paminėti, yra Unlocking Film Heritage 

iniciatyva ir skaitmeninimo fondas, vienas didžiausių filmų skaitmeninimo projektų Jungtinėje 

Karalystėje, kuriame dalyvauja BFI nacionalinis archyvas, taip pat nacionalinės ir regioninės garso 

ir vaizdo archyvų organizacijos (Unlocking Film Heritage Digitalisation Fund FAQ, n.d. ). Verta 

paminėti, kad komerciškai prieinamas kino paveldas yra ribotas, nes kūrinių teisių turėtojai 

nemato skaitmeninimo kaip pagrįstos investicijos į būsimą pelną (European Audiovisual 

Observatory, 2016, p. 56). 
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Atitinkama iniciatyva Kipre yra Kipro nacionalinės UNESCO komisijos (Kipro nacionalinė UNESCO 

komisija, n.d.) parengtas nacionalinis Kipro nematerialaus kultūros paveldo inventorius, į kurį,  

kaip nematerialaus paveldo kūriniai, kol kas neįtraukiami jokie nacionaliniai filmai. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad kino kultūros paveldo sektoriui skubiai reikia daugiapakopės  

strategijos, kuri galėtų suvienyti politikos formuotojus, kino paveldo institucijas ir kino pramonės 

dalyvius, kad jie pasisakytų už kino paveldo kūrinių pripažinimą ir apsaugą bei panaikintų atotrūkį 

tarp finansinių prioritetų ir kultūros tikslų. 

 

3. 3. 8.Skaitmeniniai ištekliai ir užsiėmimai                                                                                         . 

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. AUDIOVISUALCY: internetinis vaizdo įrašų studijų forumas, 

https://bit.ly/3NwVPIf 

Įvadas. AUDIOVISUALCY yra internetinis Vimeo platformos forumas, kurį sukūrė Catherine 

Grant (skaitmeninės medijos ir ekrano studijų profesorė Birkbeck, Londono universitete, iki 

2020 m. rugpjūčio mėn.); su nekomerciniais vaizdo „rašiniai“ arba garso ir vaizdo ekrano 

studijų kūriniais, turinčiais analitinį, kritinį, refleksinį ar mokslinį tikslą. Vaizdo „rašiniuose“ 

pagrindinis dėmesys skiriamas estetiniams, semiotiniams, kultūriniams ir socialiniams kino 

aspektams, analizuojant įvairius filmų žanrus, kinematografijos metodus, pasikartojančias 

temas (pvz., atmintis, lytis, kadrai) ir kt. Ši Vimeo grupė siūlo kuruojamą trumpų filmų 

pasirinkimą. Vaizdo kūriniai, kuriuos sukūrė nedidelė vaizdo esė kūrėjų, mokslininkų, kino 

ekspertų  bendruomenė iš viso pasaulio. Pateiktus vaizdo įrašus atidžiai peržiūri 73 paskirti 

grupės moderatoriai. 

Patarimai, kaip naudotis. Vaizdo „rašiniai“ yra laisvai prieinami vartotojui (Vimeo 

registracija nereikalinga), kuris taip pat turi galimybę dalyvauti internetinėse diskusijose su 

grupės moderatoriais, grupės nariais ar kitais vartotojais. Vartotojas gali lengvai pasiekti 

išteklius filtruodamas vaizdo įrašus pagal įkėlimo datą, abėcėlės tvarką, peržiūrų skaičių, 

„Patinka“ paspaudimų ir trukmę. Forume taip pat yra paieškos funkcija, leidžianti vartotojui 

filtruoti rezultatus pagal paieškos temą. AUDIOVISUALCY taip pat pateikia nuorodas į 

[IN]TRANSITION – pirmąjį recenzuojamą akademinį apdovanojimus pelniusį videografinių 

filmų ir judančio vaizdo studijų žurnalą, o jo išteklius taip pat galima pasiekti per Facebook 

https://bit.ly/3NwVPIf
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:date/format:detail
https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/sort:alphabetical/format:detail
http://mediacommons.org/intransition/
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ir Twitter. 

 

1 Užsiėmimas. Vaizdo esė peržiūra ir grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Nešiojamasis kompiuteris, HDMI laidas, garsiakalbiai ir 

projektorius/monitorius, prieiga prie interneto 

Tikslas. Įvertinti internetinio mokymosi kinui galimybes ir apribojimus, kaip pavyzdį 

naudodamiesi pasirinktu vaizdo rašiniu iš AUDIOVIZUALCY. 

Eiga. Užsiėmimas prasideda nuo trumpo vaizdo įrašo iš AUDIOVISUALCY peržiūros (pvz., 

Netoliese. Georgesas Franju ir judantis kadras), o po to – klausimų ir atsakymų sesija, kurią 

moderuoja mokytojas. Dalyvių prašoma įvertinti mokymosi internetu privalumus ir 

trūkumus, kaip atskaitos tašką diskusijos pradžiai remiantis peržiūrėtu vaizdo įrašu. 

Mokytojas skatinamas nukreipti diskusiją į medijos galimybes ir apribojimus, daugiausia 

dėmesio skiriant dalyvavimo ir sąveikos skaitmeniniame mokymesi sampratoms ir ar 

skaitmeniniai mokymosi ištekliai galėtų atkartoti fizinio mokymosi interaktyvumą (pvz., 

palengvinti internetinę diskusiją, kurioje vaizdo įrašų kūrėjai ir žiūrovai gali keistis 

nuomonėmis apie koncepcijas ir (arba) nuomones, išreikštas kaip vaizdo studijos dalis). Jei 

taip, kaip tai atrodytų? Tada dalyvių prašoma sukurti veiksmų planą, kaip organizuoti tokią 

interaktyvią diskusiją internete. 

 

 

2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. INTO FILM, https://www.intofilm.org/ 

Įvadas. Into Film siekia teikti turtingą internetinį turinį, skirtą vaikų ir paauglių (5–19 metų) 

edukaciniam, kultūriniam ir asmeniniam tobulėjimui naudojant filmus. Platforma siūlo 

internetinę filmų transliavimo platformą, popamokinius filmų klubus, mokymosi išteklius, 

internetinio mokymo galimybes, kasmetinį kino festivalį, kino apdovanojimus, iššūkius, 

konkursus ir t. t. Daugiau nei pusė JK mokyklų sėkmingai įtraukė Into Film išteklius į savo 

https://vimeo.com/groups/audiovisualcy/videos/696276455
https://www.intofilm.org/
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programas ir mokymą klasėje, pasiekdami platų spektrą veiksmingų mokymosi rezultatų. 

Patarimai, kaip naudotis. Into Film programa buvo specialiai sukurta JK mokyklų ir jaunimo 

poreikiams tenkinti, tačiau ji yra laisvai prieinama vartotojams visame pasaulyje. Norint 

pasiekti Into Film išteklius, reikalinga vartotojo registracija, kuri suteikia galimybę valdyti 

vartotojo nuostatas bei paskyros nustatymus. Platforma taip pat siūlo nuorodas į filmų 

rekomendacijas ir apžvalgas, filmų naujienas ir straipsnius, internetinius saugos išteklius, 

filmų peržiūros reikalavimus ir licencijas ir kt. 

 

1 Užsiėmimas. Visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Nešiojami kompiuteriai, prieiga prie interneto 

Tikslas. Įvertinti mokymosi išteklių kinui skaitmeninimą 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus, kad peržiūrėtų Into Film svetainėje esančios medžiagos 

prieinamumą ir patogumą vartotojui (atsižvelgdamas ir į ugdytojų, ir į besimokančiųjų 

požiūrį). Tada vedėjas paprašo grupės įvertinti galimybę sukurti panašų internetinį 

mokymosi šaltinį vietos lygmeniu, skirtą pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų vaikams, ir 

išsiaiškinti, kokių veiksmų reikėtų imtis norint jį sėkmingai įgyvendinti. 

 

 

3 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. CineMontage, https://cinemontage.org/ 

Įvadas. CineMontage yra oficialus Kino filmų redaktorių gildijos žurnalas, leidžiamas 

maždaug 40 metų. 2016 m. buvo atidaryta atskira svetainė, kurioje yra išskirtinių 

internetinių straipsnių, taip pat kas ketvirtį žurnale spausdinami straipsniai. Svetainėje 

publikuojami išskirtiniai interviu, pasakojimai ir straipsniai apie gildijos narius ir 

postprodukcijos pramonės specialistus, pradedant filmų montažu, garso dizainu, kino 

istorija, technologijomis ir kt. 

Patarimai, kaip naudotis. Svetainėje siūlomas visų leidimų archyvas, pramonės naujienos, 

https://cinemontage.org/
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redaktoriaus pastabos ir išteklių filtravimas, naudojant žymas. Svetainė yra laisvai 

prieinama visiems vartotojams, jos ištekliai taip pat yra Facebook, Instagram ir Twitter. 

Svetainėje pateikiamas platus straipsnių, susijusių su kinu ir filmų gamyba, darbo 

naujienomis ir kt., asortimentas. 

 

1 Užsiėmimas. Smegenų šturmas ir vietinių išteklių ir pajėgumų kartografavimas 

Reikalingos priemonės. Popierius/lipnūs lapeliai ir žymekliai 

Tikslas. Įvertinti vietos kino specialistų sąjungų ir institucijų, kino žurnalų, žurnalų, 

periodinių leidinių ir kt. medžiagos/produkcijos skaitmeninimo galimybes ir apribojimus. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus apie skaitmenines priemones ir išteklius, kuriuos naudoja 

dalyvių vietinis kinas ir kino pramonė, žiniasklaida ir spauda (t. y. kino srityje) ir internetinių 

išteklių prieinamumą. Tada dalyvių prašoma apgalvoti ir nustatyti pagrindines rizikas ir 

iššūkius, susijusius su šios medžiagos prieinamumu internete. Dalyvių paprašoma 

apsvarstyti atitinkamų vietos institucijų finansinius ir techninius pajėgumus bei darbuotojų 

IT įgūdžius. Šiuo pratimu siekiama nustatyti pagrindines kliūtis ir tikslus vietos ir ES 

lygmeniu. Tada parengiamas veiksmų planas, kad būtų pasiektas teigiamas trumpalaikis ir 

ilgalaikis poveikis. Veiksmų planą sudaro: tolimieji tikslai, trumpalaikiai tikslai, esamos 

situacijos įvertinimas, suinteresuotųjų institucijų žemėlapis, veiksmų planas, rizikos 

vertinimas ir nenumatytų atvejų planas. 

 

Mokymosi rezultatai 

žinios įgūdžiai požiūris 

Pagrindinės žinios apie kino 
pasaulį 

Pripažinti skaitmeninių įgūdžių 
svarbą šių dienų kino pasaulyje 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame pasaulyje 

Pagrindinės žinios apie tai, kaip 
kinas prisideda prie asmens ir 
bendruomenės tobulėjimo 

Nustatyti asmeninės, 
socialinės ar komercinės vertės 
galimybes skaitmeninant kino 
išteklius  

Noras įsitraukti į skaitmenines 
technologijas 
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Praktinės žinios, kaip rasti 
naudingų išteklių, susijusių su 
kinu 

Ugdyti kritinį mąstymą ir 
besikeičianti mąstymą 

Atvirumas bendradarbiauti su 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir kritinis 
mąstymas 

Faktinės žinios apie kino ir kino 
gamybos skaitmeninimo būdus 
šiais laikais 

Pripažinti skaitmeninių įgūdžių 
svarbą šių dienų kino pasaulyje 

Noras mokytis skaitmeninių 
technologijų 

Praktinės žinios, kaip palaikyti 
kiną ir prisidėti prie jo tvarumo 
šiuolaikiniame  pasaulyje 

Ugdyti lyderystės ir 
komandinio darbo įgūdžius 

Noras bendradarbiauti su 
kitais ir su skaitmeninėmis 
technologijomis 

Praktinės žinios, kaip analizuoti 
estetinę, semiotinę, kultūrinę 
ir socialinę filmų konotaciją ir 
mokyti bei mokytis apie kiną 

Kritinis mąstymas, žinių 
perdavimas ir bendravimas 

Noras taikyti skaitmenines 
technologijas mokymuisi 
įtraukiant refleksiją 

Faktinės žinios apie kino 
studijų ir kino analizės 
skaitmeninimo būdus šiais 
laikais 

Mokymasis kurti pokyčius Noras saugiai ir atsakingai 
bendrauti su kitais internete 

Praktinės žinios, kaip keistis 
požiūriais ir nuomonėmis su 
kitais apie filmus 

Mokymasis bendradarbiauti su 
kitais ir problemų sprendimas, 
kaip įveikti fizinio kontakto 
trūkumo barjerą mokantis 
internetu 

Noras žiūrėti į skaitmenines 
technologijas etiškai, saugiai ir 
atsakingai 

Pagrindinės žinios, kaip kurti 
savo filmus 

  

Praktinės žinios, kaip mokyti ir 
mokytis apie kiną 
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3. 4. Teatras                                                                                                                                         

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 4. 1. Kultūros įstaigų pristatymas 

Scenos menų (teatro) subsektoriuje per pastarąjį dešimtmetį buvo užfiksuotas stipriausias 

pridėtinės vertės ir užimtumo augimas. Pasak ataskaitos „Kultūros ir kūrybinių sektorių rinkos 

analizė Europoje – sektorius, į kurį reikia investuoti“ ši sritis 2013–2017 m. išaugo 8,6 % CAGR 

(Sudėtinis metinis augimo tempas), t. y. daugiausiai iš visų kūrybinių ir kultūros sektorių ir 2017 

m. siekė 44,7 mlrd. Tai sudaro vidutiniškai 0,6% įnašą į kiekvienos valstybės narės pridėtinę vertę 

(Europos investicijų fondas, 2020). 

Esant 9,4% CAGR, užimtumas scenos menų srityje išaugo labiau nei bet kuriame kitame 

subsektoriuje ir 2017 m. pasiekė 1,81 mln. darbuotojų, iš viso 814 530 įmonių (vidutiniškai 3,2% 

įmonių kiekvienoje valstybėje narėje). ES teatro darbuotojų skaičius 2017 m. pasiekė 1 814 367, 

t.y. 549 512 daugiau nei 2013 m. 40% subsektoriaus darbuotojų „Kūrybinė, meninė ir pramoginė 

veikla“ yra pagrindinė užimtumo ekonominė veikla. Į šį segmentą įeina scenos menininkų (pvz., 

aktorių) veikla, pagalbinė scenos meno veikla (pvz., režisierių, prodiuserių, scenografų ir kt. 

veikla) ir meno objektų (teatro salių) veikla. „Kita niekur kitur nepriskirta profesinė, mokslinė ir 

techninė veikla“ yra pagrindinė ES scenos menų subsektoriaus ekonominė veikla, sukurianti 61% 

jos pridėtinės vertės. Tai visų pirma apima agentų ir agentūrų  vykdomą veiklą, susijusią su 

dalyvavimu teatro spektakliuose. „Įdarbinimo agentūrų veikla“ sudaro 39% pramonės pridėtinės 

vertės. Tai apima, pavyzdžiui, teatro aktorių atrankos agentūrų veiklą. 

Skaitmeninių technologijų pažanga atveria duris naujiems turinio kūrimo ir platinimo būdams, 

todėl kūrybinis turinys tampa prieinamas didesnei auditorijai, taip pat sukuria daugiau 

įtraukiančių potyrių, galinčių pritraukti netradicines auditorijas (pvz., teatro patirtis pagal poreikį, 

įtraukiantis virtualus teatras). Dėl to skaitmeninis scenos menų turinio vartojimas sukuria naujų 

pajamų galimybių. Scenos menų sektorius gali įkvėpti individualius ir visuomeninius pokyčius 

tvarumo link. 

Performing Arts industrija yra aktualiausia JK ekonomikai, kur ji sudaro 1,3% nacionalinės 

pridėtinės vertės. Kitos šalys, kuriose scenos menų dalis nacionalinėje pridėtinėje vertėje yra 

didesnė nei ES vidurkis, yra: Bulgarija (1,1%), Airija (0,9%), Čekija (1%), Slovakija (0,8%), Italija 

(0,7%), Švedija (0,6%), o tai sudaro vidutiniškai 1,2% kiekvienos valstybės narės darbo jėgos. 
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Didžiausia scenos menų darbuotojų dalis iš šalies darbo rinkos yra Airijoje (3,7%), Nyderlanduose 

(2,7%) ir Vengrijoje (1,9%). Vidutiniškai scenos menų įmonės sudaro 3,2% visų įmonių kiekvienoje 

valstybėje narėje. Didžiausia scenos menų įmonių dalis iš bendro įmonių skaičiaus yra 

Nyderlanduose (9,4%), Vengrijoje (5%) ir Estijoje (4,5%). 

Teatras ir scenos menai yra nepaprastai svarbūs Europai dėl savo formų įvairovės, kuri peržengia 

kalbos barjerus. Abu turi dvejopą reikšmę kaip meno forma ir kaip viešoji kultūrinio ir politinio 

dialogo erdvė, pažįstama nuo senovės Graikijos iki šių dienų. „Europos Teatro Iniciatyva“ vaidina 

pagrindinį vaidmenį šioje srityje ir nori sukurti bendrą požiūrio į Europos scenos meną ir ypač 

teatro sektorių struktūrą. Dabartinis tikslas – rasti strateginių būdų paremti šį sektorių. Ilgainiui 

„Teatro iniciatyva“ turi formuoti nuoseklų požiūrį į šį sektorių. Tai reiškia, kad reikia užpildyti 

spragas tarp jau esamos paramos pagal „Kūrybišką Europą“ ir bandomuosius projektus, tokius 

kaip neseniai paleista scenos meno kūrinių platinimo platforma ir individualaus mobilumo 

programa i-Portunus. 

Tyrimas „Teatrų padėtis ES valstybėse narėse“ buvo pirmasis ES masto tyrimas, renkantis 

duomenis apie Europos teatro sektorių. Tyrimas pradėtas įgyvendinant pirmąjį „Europos teatro 

forumą 2020: Europos scenos menai dėmesio centre“ lapkričio mėn. 2020 m. Tyrimo rezultatai 

dar nepaskelbti, jais siekiama prisidėti prie politikos rekomendacijų ir tolesnių veiksmų Europos 

lygmeniu. 

Koronos viruso krizė labiausiai paveikė šį sektorių dėl pasirodymų vietos ir lankytojų pobūdžio. 

Veiklos sustabdymas ir renginių, pasirodymų ir festivalių atšaukimas (arba atidėjimas) sukėlė 

neigiamų pasekmių grandinę, kurią buvo sunku kompensuoti net tada, kai naudojantis 

rekomendacijomis „Kultūros ir kūrybiniai sektoriai po COVID-19 Europos krizės padarinių ir 

politikos rekomendacijos“ buvo galima vėl atidaryti teatrus ir ribotu pajėgumu organizuoti 

renginius (Europos Parlamentas, 2021). Už kiekvieno teatro spektaklio, festivalio, renginio taip 

pat yra didelė organizacinė sistema, kurioje dirba darbuotojai, vykdantys pagalbinę veiklą, 

pavyzdžiui, technikai, scenos kūrėjai, kostiumų ir grimo dizaineriai, šviesų dizaineriai ir įmonės, 

padedančios organizuoti pasirodymus ir renginius. Todėl žalos mastas gerokai viršija tik pajamų 

iš kasų nebuvimą. Komerciniai sandoriai, susiję su maitinimu, pajamos iš reklamos užsakovų arba 

kai kuriais atvejais mokesčiai, kurių tikimasi iš seminarų ir meistriškumo kursų organizatorių ir 

dalyvių. Dar sudėtingesnė buvo savarankiškai dirbančių atlikėjų situacija. Rizikos vengiančių 

renginių vietos pasitraukė iš susitarimų nekompensuodamos nuostolių ir nepasiūlydami 

alternatyvų (atidėjimų ar perplanavimo). Kai kuriose šalyse atlikėjai negalėjo pasikliauti valstybės 

parama, nes įstatymiškai neturėjo teisės jos gauti. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad dauguma 
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laisvai samdomų atlikėjų gauna darbą per atrankas. Taigi judėjimo draudimai ir socialinio 

atsiribojimo priemonės neleido jiems užmegzti kontaktų ir susitikti su potencialiais darbdaviais. 

Pajamų praradimas dėl festivalių ir renginių atšaukimo taip pat turėjo netiesioginį neigiamą 

šalutinį poveikį vietos ekonomikai. Be to, visų muzikos, šokio, teatro ir cirko festivalių atšaukimas 

taip pat neigiamai paveikė vietos bendruomenes socialiniu lygmeniu, kurių sanglaudos jausmas 

sustiprėja šių renginių metu. Scenos menai parodė didžiulį kūrybiškumą ir novatoriškumą, 

pritaikydami ir išrasdami naujus pasirodymų ir festivalių formatus. Pandemijos  laikotarpiu 

skaitmeninės technologijos buvo naudojamos pereiti prie naujų formatų, tokių kaip skaitmeninis 

teatras (Ekseterio universitetas, 2020), o pradėjus naikinti griežtas izoliavimo priemones 

daugelyje šalių, festivaliai ir renginiai, anksčiau organizuoti uždarose vietose, persikėlė po atviru 

dangumi arba buvo visiškai pakeistos, kaip buvo Gento festivalio atveju (Gent Festival, 2020). 

Siekiant reaguoti į krizę buvo sukurtos tarpsektorinės partnerystės. Edinburge buvo inicijuotas 

tarpsektorinis vietinių festivalių ir turizmo sektoriaus bendradarbiavimas, siekiant paskatinti 

ištikimus festivalių dalyvius keliauti į miestą po COVID-19 eros (Edinburgo turizmo veiksmų grupė, 

2022). Pandemijos krizė dar labiau padidino poreikių, susijusių su tvarumu, skaitmeniniu ir 

virtualiu kontekstu bei kalbų įvairove, problemas. 

Duomenys, surinkti atliekant Bocconi universiteto tyrimą dėl COVID-19 poveikio scenos menams 

41 geriausiose scenos meno institucijose 6 šalyse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, 

JK ir JAV), siekia parodyti, kaip institucijos galėtų permąstyti savo strategijas po pandemijos. 

Penkios svarbiausios kompetencijos, reikalingos scenos menų sektoriaus ateičiai, yra auditorijos 

įtraukimas, skaitmeninės kompetencijos, rinkodara ir komunikacija, nauji vadybos metodai ir lėšų 

rinkimas (daugiau jų reikia JAV). Tai gali būti siejama su tuo, kad Amerikos institucijos mažiau 

priklauso nuo viešųjų lėšų ir todėl turi didesnį poreikį ieškoti kitų privačių finansavimo šaltinių. 

Kadangi Europos institucijos gauna didesnę viešojo finansavimo dalį, krizės metu jos galėtų 

pasikliauti saugesniu „apsaugos tinklu“. Krizės poveikio Amerikos ir Europos institucijoms 

skirtumai įrodo vyriausybės paramos svarbą sektoriaus išlikimui. Valstybės parama galėtų tik iš 

dalies kompensuoti didelį pajamų praradimą ir padėti renginiams bei organizacijoms padengti 

(bent jau) likusias fiksuotas išlaidas. 

Kartu tyrimas rodo, kad privatus finansavimas skatina inovacijas ir gali būti labai svarbus jų 

ilgalaikei sėkmei. Nors apklausti vadovai mano, kad auditorijos įtraukimas, rinkodara ir 

skaitmeninės kompetencijos yra svarbūs sektoriaus ateičiai, nuostabą kelia tai, kad verslo 

partnerystė yra paskutinė jų prioritetų sąraše, nepaisant potencialo pritraukti papildomų pajamų 

ir įgyti konkurencinį pranašumą. Galiausiai, šio tyrimo rezultatai rodo, kad scenos menų sektoriui 

laikas pradėti diskusiją apie strategijų ir verslo modelių permąstymo būtinybę, siekiant užtikrinti 
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tiek ekonominį išlikimą, tiek inovacijas. Atsižvelgiant į greitai besikeičiančią ir neapibrėžtą ateitį, 

gebėjimas prisitaikyti reikalingas jau dabar, o ateityje taps dar aktualesnis (SDA Bocconi, 2020). 

 

3. 4. 2. Jaunimo vaidmuo 

Remiantis 2009 m. ataskaita „Jaunimas Europoje – statistinis portretas 2009“, jaunimo 

lankomumas gyvuose renginiuose priklauso nuo jų įvairovės ir kokybės, taip pat nuo kitų veiksnių, 

pavyzdžiui, kitų pramogų galimybių. Be to, tiesioginiai pasirodymai dažnai yra brangesni nei, 

pavyzdžiui, kino bilietai, o tai gali paaiškinti, kodėl lankytojų skaičiaus skirtumai tarp amžiaus 

grupių yra daug ryškesni nei kino teatrų. Beveik visose šalyse daugiau nei pusė 16–24 metų 

amžiaus žmonių, per metus, iki 2006 m. tyrimo, dalyvavo bent viename pasirodyme (žr. 1 pav.). 

Estijoje, Lietuvoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Islandijoje ir Norvegijoje ši dalis siekė net daugiau 

nei 70%. Jaunimas Austrijoje, Islandijoje ir Norvegijoje yra labiau linkęs lankytis gyvuose 

pasirodymuose nei kiti jauni europiečiai: atitinkamai 19%, 21% ir 24% 16–24 metų amžiaus 

žmonių šiose trijose šalyse gyvuose pasirodymuose dalyvavo daugiau nei šešis kartus. Priešingai, 

kitose Europos vietose gyvų pasirodymų lankomumas buvo žymiai mažesnis. Italijoje, Maltoje ir 

Lenkijoje daugiau nei pusė 16–24 metų amžiaus gyventojų gyvame pasirodyme per 12 mėnesių 

iki tyrimo, nedalyvavo (Eurostatas, 2009). 
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1 pav. – Žmonės, kurie dalyvavo tiesioginiame spektaklyje per pastaruosius 12 mėnesių, pagal dažnumą ir amžiaus grupę, 2006 

(%) 

 

Eurobarometro tyrimo duomenimis, jauni europiečiai laisvalaikiu dažniau dalyvauja meninėje 

veikloje nei vyresni. 2007 m. apklaustų gyventojų 15–24 metų jaunų europiečių mėgstamiausia 

veikla buvo fotografija ir kinas (31%), po to šokiai (29%), dekoravimo veikla (29%) ir dainavimas 

(21%) (žr. 2 pav. ). 
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2 pav. – Dalyvavimo meninėje veikloje rodikliai pagal amžiaus grupes, EU -27, 2007 (%) 

 

15–24 metų jaunimas taip pat labiau nei vyresnės kartos mėgo rašyti, dainuoti ir groti kokiu nors 

instrumentu. Aktorystė nebuvo labai populiari veikla, nes per 12 mėnesių iki apklausos scenoje 

vaidino mažiau nei 10% apklaustųjų, tačiau apskritai spektaklyje dalyvavusių žmonių dalis buvo 

didesnė tarp 15–24 m. metų amžiaus nei tarp vyresnio amžiaus gyventojų. 

Europos teatro konvencijos meninio bendradarbiavimo projektas „Jaunoji Europa III“ buvo skirtas 

atrasti teatrui, kaip vietai, kur Europos jaunimas galėjo rasti savo identitetą. Per dvejus metus 

devyni ETC nariai teatrai bendradarbiavo grupėse po tris, kurdami naujus teatro tekstus ir 

pasirodymus pykčio, demokratijos, tapatybės ir ateities temomis. ETC Europos teatro konvencijos 

inicijuotas leidinys skirtas kūrybingai teatro profesionalų bendruomenei, pristato apmąstymus ir 

geriausios praktikos pavyzdžius kuriant teatrą su jaunimu ir jaunimui. 

Prieš krizę buvo įvairių kultūrinių iniciatyvų, skirtų pažeidžiamoms ar atskirtoms grupėms, 

pavyzdžiui, pabėgėliams ar migrantams. Kiti projektai pabrėžė vaikų ir jaunimo meninio ugdymo 
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svarbą siekiant dviejų tikslų: įgūdžių (pvz., kūrybiškumo, tarpkultūrinių ir kitų socialinių 

kompetencijų) perteikimo ir prieigos prie meno kaip gavėjo arba kaip saviraiškos ir įgalinimo 

priemonės. Taikydami novatoriškus formatus ir dalyvaujamąsias metodikas menininkai ir 

kultūros veikėjai bendradarbiauja su kitais sektoriais, tokiais kaip sveikata, socialinė priežiūra, 

kalėjimai ir nepasiturinčios bendruomenės. Šios iniciatyvos buvo itin svarbios ir 2020 m. krizės 

metu, kai daug žmonių susidūrė su vienatve ar smurto situacijomis. Šis tarpsektorinis 

dalyvavimas, nors ir labai svarbus visuomenei, visada buvo nepakankamai finansuojamas. 

Apmąstymai apie meną ir socialinę įtrauktį buvo matomi projektuose 2020 m., tačiau šios 

iniciatyvos platesniu mastu, apimančiu daugumą ar visą ES teritoriją, nepasireiškė. Inovacijos, 

moksliniai tyrimai ir menai tebesiremia projektų logika, kuri neleidžia planuoti ilgalaikio 

laikotarpio ir retai suteikia pakankamai laiko ir erdvės menininkams ir kūrybingiems asmenims 

plėtoti tvarias iniciatyvas (ETC, 2021). 

2020 m. visoje ES 1,2 mln. jaunuolių (15–29 metų amžiaus) dirbo kultūros srityje. Jie sudarė 16,4% 

kultūros darbuotojų, o tai yra šiek tiek mažesnė už vidutinę dirbančių jaunuolių dalį  (16,8%). 

Jaunos darbo jėgos (15–29 m.) dalis kultūriniame darbe ES valstybėse narėse labai skiriasi. 

Daugumoje valstybių narių jaunų dirbančių žmonių procentas neviršijo 20% visų kultūros 

darbuotojų. Ši dalis svyravo nuo 10% Italijoje iki 21% Nyderlanduose ir 24% Maltoje. Aštuoniose 

ES valstybėse narėse jaunimas sudarė didesnę kultūrinio sektoriaus darbuotojų dalį nei jų dalis 

bendroje ekonomikoje. Didžiausias skirtumas užfiksuotas Bulgarijoje, kur kultūrinį darbą 

dirbančių jaunuolių dalis buvo beveik 4% didesnė nei vidutinė dirbančio jaunimo dalis kituose 

sektoriuose. Priešingai, Švedijoje ir Nyderlanduose (4 procentiniais punktais mažesnis nei 

bendras užimtumas) ir Kroatijoje (6 procentiniais punktais mažesnis) jaunimas buvo santykinai 

per mažai atstovaujamas pagal kultūrinio užimtumo dalį (Eurostat, 2020). 

 

3. 4. 3. Ateities galimybės 

Susietieji atviri duomenys (LOD), kaip naujas būdas dalytis informacija apie skaitmeninius/fizinius 

išteklius, leidžia geriau naudoti su ištekliais susijusią informaciją. LOD leidžia praturtinti 

informaciją apie išteklius, galbūt pagerindama vartotojo patirtį naudojant išteklius ar jų ieškant. 

Pirmoji patirtis skelbiant susietuosius duomenis yra informacija apie scenos meno multimedijos 

turinį pateikiama ECLAP portale. Sistema suteikia prieigą prie informacijos apie turinį, turiniui 

klasifikuoti naudojamus taksonomijos terminus ir struktūrinę informaciją, pvz., ryšius su turinį 

valdančiomis grupėmis, jų naudojimą grojaraščiuose ir rinkiniuose. Be to, pateikiama informacija 

apie garso/vaizdo turinio komentarus, taip pat informacija apie vartotojus (pvz., „draugų“ 
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grafikas). Turinio metaduomenyse esančios geografinės informacijos patobulinimai (pvz., 

miestas/spektaklio šalis) leido susieti turinį su GeoNames duomenų baze, kuri yra prieinama kaip 

patikę duomenys (Bellini, Nesi, 2011). 

ECLAP yra gerosios praktikos tinklas ir turinio bei vartotojų paslaugų teikėjas. ECLAP, kaip gerosios 

praktikos tinklas, susideda iš darbo grupių, kurios analizuoja naujausią techniką ir nustato 

geriausią praktiką bei gaires, kaip spręsti technines ir strategines scenos menų sektoriaus 

problemas. Šiuo tikslu buvo sudarytos trys pagrindinės ECLAP darbo grupės (su atitinkamais 

tinklaraščiais ir forumais), kurios apima šias sritis: skaitmeninės bibliotekos ir scenos meno turinio 

modeliai, intelektinės nuosavybės valdymas ir įrankiai bei skaitmeniniu turiniu pagrįstos mokymo 

ir mokymosi priemonės naujoje eroje. Siekiant palengvinti tinklų kūrimą ir diskusijas, ECLAP taip 

pat yra techninių dokumentų, demonstravimo priemonių, gerųjų praktikų ir standartų saugykla, 

kurią galima panaudoti siekiant geriau suprasti sektoriaus problemas ir rasti atitinkamas gaires, 

naujausius sprendimus, taip pat ateities veiklą ir projektų pasiūlymus.  

ECLAP turinio ir naudotojų paslauga naudoja pažangias socialinių medijų ir semantinio 

skaičiavimo technologijas ir sprendimus, skirtus daugiakalbio scenos meno turinio praturtinimui, 

kaupimui ir platinimui asmeniniuose kompiuteriuose ir mobiliuosiuose telefonuose. Šiuo metu 

ECLAP platina daugiau nei 110 000 skirtingų objektų (vaizdo, garso, vaizdų, tekstų, 3D) iš 31 

turinio tiekėjo ir net 13 pagrindinių metaduomenų kalbų, kuria naudojasi maždaug 2000 

registruotų vartotojų visame pasaulyje. Šie duomenys yra prieinami ir juos gali naudoti 

semantiniai tikrintuvai, norėdami rasti informacijos apie scenos meną, o kitos susietos duomenų 

sistemos gali pakartotinai naudoti mūsų ontologijos ar taksonomijos terminus arba susieti jas su 

mūsų turiniu. Be to, ryšius tarp portale esančios informacijos galima vizualizuoti naudojant ECLAP 

socialinį grafiką, kuris leidžia naršyti šiuose ryšiuose ir rasti naują turinį ar netikėtą ryšį. Vis dar 

vyksta duomenų rinkinio susiejimo su kitu informacijos šaltiniu, pvz., DBpedia, ir aprašymuose 

esančių asmenų vardų identifikavimo darbai, siekiant sukurti scenos meno žmonių ir autorių 

sąrašą. 

 

Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 4. 4. Dabartiniai iššūkiai 

Kai kuriems ECLAP portalo vartotojams sunku susiorientuoti, rasti išteklių. Jei vartotojas nėra 

ekspertas, vadinasi, mokslininkas ir, pavyzdžiui, ieško konkretaus aktoriaus ar režisieriaus, jam 

sunku rasti išteklių, nes jis susiduria su milžiniška hierarchine daugiasluoksne įrankių ir 
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metaduomenų duomenų baze, kuriai reikia tam tikrų žinių. Taip pat naršymas kenčia nuo kai 

kurių „pasenusių“ grafinių pasirinkimų ir lėtumo, nesugebėjimo atnaujinti ir tobulinti portalo. 

Egzistuoja duomenų pateikimo sudėtingumo problema, kuri dažnai nesukuria supratimo, 

nepaisant didelės turinio įvairovės ir turtingumo. Kito projekto, INCOMMON, tikslas – tirti, rinkti 

ir kontekstualizuoti tuos teatro, muzikos, vizualiųjų menų, kino ir videomeno susitikimus, kurie 

įgavo šou pavidalą, ypač tuos, kurie sukurti bendradarbiaujant keliems menininkams; 

kontrkultūros meno srityje taikyti sąvoką „valia bendrai“; pabrėžti meninių bendruomenių svarbą 

vietinėje ir tarptautinėje arenoje; sukurti skaitmeninį to laikotarpio italų menininkų pasirodymų 

archyvą. INCOMMON kuria visuotinį požiūrį, orientuotą į tiesioginės dokumentacijos ir 

medžiagos, susijusios su italų menine kūrybinės, politinės, egzistencinės kontrkultūros bangos 

produkcijos rinkimą, skaitmeninimą, atkūrimą ir platinimą, išsaugant ir padarant paveldą 

prieinamu ir atspariu išnykimui (Gavrilovičius, 2020). 

 

3. 4. 5. Galimi sprendimai 

Personalo tobulinimo finansavimas galėtų būti nukreiptas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą. 

Tokiu būdu IT pagrindų išmanymas taptų ne privalumu, o bendru bruožu. 

Prasidėjus COVID-19 pandemijai, buvo ieškoma įvairiausių sprendimų, kaip meną padaryti 

prieinamą vartotojams ir sukurti galimybes menininkams išgyventi. Naujų meno formatų 

atradimas galėtų būti paskata visoms institucijoms baimintis, kad trūksta resursų taikyti 

modernius metodus ir įgyvendinti šiuolaikines idėjas. 

„Skaitmeninės kultūros dizaineris“ projektas taip pat gali būti paskata atkreipti dėmesį į šaltinius, 

kurie jau yra laisvai prieinami. Internete atrasti gerųjų praktikų, kurios gali būti įkvepiančios ir 

kurios parodo teatro gebėjimą prisitaikyti prie šiuolaikinių technologijų. 

 

3. 4. 6. Įvairių grupių įtraukimas 

Tiesa yra ta, kad kai kuriose įstaigose trūksta galimybių žmonėms su negalia susipažinti su teatru 

iš arti, o tai ypač aktualu ten, kur nuolat rodomi teatro spektakliai. Suprantama, kad šiuolaikinių 

technologijų taikymas suteiktų daug geresnę patirtį visiems žmonėms, nepaisant jų socialinės 

padėties. 

Dar daugiau – didesnis teatro perkėlimas į skaitmeninę erdvę praplėstų ir stebėtojų, ir aktyvių 

dalyvių ratą. 
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3. 4. 7. Paveldo aspektas 

Pasaulinė krizė stipriai paveikė šį kultūros paveldo sektorių. Daugiausiai, nes šios vietos yra 

išlaikomos lankytojų pinigų dėka, o krizės metu muziejai ir paveldo objektai buvo uždaryti,  taip 

pat dėl griežtų vidaus judėjimo ir turizmo draudimų. Kaip žinia, turizmas yra pagrindinis daugelio 

paveldo objektų pajamų šaltinis. Vakarų Europoje 94,6% muziejų per visuotinį karantiną turėjo 

uždaryti duris, o Rytų Europoje šis skaičius siekė net 98,7%. Remiantis reprezentatyvia maždaug 

1 000 muziejų iš ES valstybių, 44% nurodė, kad prarado iki 1000 Eur per savaitę, 31% prarado iki 

5000 EUR per savaitę, 18% prarado iki 30 000 EUR per savaitę ir 8% prarado virš 50 000 EUR per 

savaitę. Didieji muziejai per savaitę prarado nuo 100 000 iki 600 000 eurų. Turizmo regionų 

muziejai susidūrė su 75–80% pajamų praradimu. Šioje paskutinėje kategorijoje nuo pajamų 

praradimo labiausiai nukentėjo sostinių muziejai, kurių vidutinis nuostolis sudarė apie 40 000 

EUR, palyginti su 20 000 EUR nuostoliais kituose miestuose ir 5 000 EUR kaimo vietovėse. Kai 

kurie labiausiai paveikti muziejai baiminasi, kad galiausiai jie turės uždaryti visam laikui. Negautos 

pajamos buvo susijusios ne tik su pagrindine muziejų veikla, bet ir su papildomomis paslaugomis, 

kurios daugeliu atvejų yra komercinė veikla. Įmonės, turinčios ir valdančios muziejų kavines ir 

knygynus bei parodų transporto paslaugas, prarado pajamas dėl patalpų uždarymo ir parodų 

atidėjimo/atšaukimo. Užtat poveikis muziejaus darbuotojams nebuvo toks stiprus. Maždaug 70% 

iš 1000 apklaustų muziejų pranešė, kad jiems teko pakoreguoti užduotis ir perkelti visus 

darbuotojus į darbą iš namų, tačiau darbuotojų jiems nereikėjo atleisti. Palyginti su kitais 

sektoriais, muziejaus darbuotojai galėjo dirbti iš namų. Ta pati tendencija fiksuojama ir religinio 

paveldo institucijose. Priešingai nei sutartys su laisvai samdomais ir nestandartiniais 

darbuotojais, kurie buvo laikinai atleisti arba jų darbo sutartys sustabdytos, todėl laisvai 

samdomų vertėjų kategorija tapo daug pažeidžiamesnė nei nuolatinių darbuotojų. Daugeliu 

atvejų konsultacinis darbas muziejams yra pirmasis šių darbuotojų pajamų šaltinis. Apskritai 

atrodo, kad nestandartinių darbuotojų padėtis visur kelia nerimą, nes daugiau nei 50% laisvai 

samdomų darbuotojų buvo sustabdyti atlyginimai. Europa Nostra praneša, kad daugelis 

konservavimo ir restauravimo specialistų turėjo pasiimti nemokamų atostogų, nes buvo 

sustabdyti muziejų ir paminklų projektai, o ir biudžetas jiems buvo gerokai sumažintas. 

Dauguma muziejų (80%) ir religinio paveldo institucijų (83%) padidino savo bendravimą internete 

(bendravimas internetu, virtualios ekskursijos, internetinės parodos). Labiausiai išaugo tos 

internetinės paslaugos, kurioms reikia mažiau papildomų finansinių išteklių ir (arba) patirties bei 

įgūdžių (žymės (angl. hashtags) socialiniuose tinkluose arba veikla, susijusi su jau esama 

internetine kolekcija), o paslaugos, kurioms prireikė laiko, išteklių ir įgūdžių (tinklalaidės, 
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tiesioginis turinys, internetinis mokymasis) padidėjo mažiausiai. Duomenys rodo, kad visoje 

Europoje apie 56% muziejų turi skaitmeninėms užduotims skirtą personalą, nors ir ne dirbančius 

pilnu etatu. Šie duomenys rodo ne tik didelį nestandartinių darbuotojų naudojimą, bet ir tai, kad 

šie darbuotojai kai kuriais atvejais imasi naujų ir nestandartinių užduočių, pavyzdžiui, susijusių su 

skaitmeninimu. Dauguma muziejų, kurie padidino savo buvimą internete, taip pat užfiksavo vis 

didesnį internetinių lankytojų skaičių, ypač besinaudojančių mokomąja medžiaga. Tačiau jokie 

duomenys nerodo pajamų padidėjimo, daugiausia dėl to, kad didžioji dalis internetinio turinio 

buvo pasiekiama nemokamai. 

 

Kultūros paveldo teritorijoje siūloma hibridinė rekomendacijų sistema (RS), kuri atsižvelgia į 

tikslinės vartotojo ir jo draugų vykdomą veiklą socialiniuose tinkluose bei pasinaudoja susietų 

atvirųjų duomenų (LOD) šaltiniais. Tiksliau, siūlomas RS: 

 

(1) surenka informaciją iš Facebook, analizuodamas vartotojų ir jų draugų sukurtą turinį; 

(2) atlieka žymėjimo užduotis per LOD priemones; 

(3) profiliuoja aktyvų vartotoją socialiniuose grafikuose; 

(4) teikia asmeninius pasiūlymus dėl meninių ir kultūrinių išteklių naudotojo vietovėje. 

 

Paskutinis punktas atliekamas integruojant bendradarbiavimo filtravimo algoritmus su 

semantinėmis technologijomis, siekiant panaudoti LOD šaltinius, tokius kaip Dbpedia ir 

Europeana. Siūloma sistema, remdamasi  kultūrinio intereso vietų rekomenduojamomis, 

aktyviam vartotojui taip pat gali pasiūlyti maršrutus, atitinkančius jo pageidavimus ir poreikius 

bei jautrius jos fiziniam ir socialiniam kontekstui. Eksperimentiniai rezultatai su realiais vartotojais 

parodė skirtingų siūlomo rekomendacijos modulių efektyvumą (Samsonetti, [et al.], 2019). 

 

3. 4. 8. Skaitmeniniai ištekliai ir veikla                                                                                             . 

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. www.teatrodellorsa.com/create-with-open-data/  

Įvadas. Orsos teatro spektaklis Reggio Emilia, Italijoje, pasakojantis apie miestą, jo raidą ir 

http://www.teatrodellorsa.com/create-with-open-data/
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ateitį, naudojant skaitmeninius savivaldybės archyvus https://opendata.comune.re.it/ ir 

paverčiant juos teatro spektakliu. Teatras atsiliepė į viešą savivaldybės raginimą „Kurti 

naudojant atvirus duomenis“, skirtą supažindinti piliečius su atvirais duomenimis – skaičių 

kaskadą, kuri padeda bendruomenei įsivaizduoti ir kartu kurti ateitį. 

Patarimai, kaip naudotis. Galite lengvai pasiekti išteklius, apimančius rašymo tobulinimą, 

tinkamos mokymosi aplinkos kūrimą ir kitą informaciją, svarbią tiek profesionalams, tiek 

mėgėjams. Tai ne tik suteikia teorinių žinių apie spektaklio pasaulį, bet ir pateikia išsamią 

informaciją apie konkrečias kultūrines teatro patirtis remiantis duomenų rinkiniu. 

Spektaklis sujungia skaičių šaltumą su literatūros ir poezijos šiluma, o teatras suteikia 

raktus, nes jis vis dar yra senovinė vieta, kur susitinka žmonės ir yra nagrinėjamas jų 

sudėtingumas. 

Taigi savivaldybės duomenų rinkinys buvo išanalizuotas ir išverstas į muzikos ir vaizdo meną 

bei du naratyvinius balsus, nukreiptus į kiną, literatūrą, meną: taip Reggio Emilia piliečiai 

tapo 171 655 „plakančiomis širdimis“, 166 miesto žiedinėmis sankryžomis,  „galimybe 

apvalinti eismo kampus“, 4 viešaisiais geriamojo vandens fontanais „aštuoniais milijonais 

niekada negimusiais plastiko buteliais“, miesto sodų hektarais, septyniais šimtais 

tūkstančių per metus paskolintomis knygomis, kurių skaitomumas tarp vaikų auga, 

septyniais arba aštuoneriais metais, kai 29% vaikų, kurie gims, bus svetimos kilmės, ir vardų 

įvairove, kur Sofija ir Giulia tvirtai pirmauja, bet jau auga Aisha. 

 

1 Užsiėmimas. Visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Jokių 

Tikslas. Įvertinti miesto, kuriame esate, skaitmeninimą. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus, kad įvertintų veiklos ir savivaldybės, kurioje esate, 

duomenų rinkinio privalumus ir trūkumus. 

 

https://opendata.comune.re.it/
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2 Užsiėmimas. Minčių lietų paversti veiksmų planu 

Reikalingos priemonės. Lenta, rašikliai 

Tikslas. Įvertinti savivaldybės duomenų rinkinio skaitmeninimo į teatro spektaklį galimybes. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus apie skaitmenines priemones ir išteklius, kuriuos naudoja 

dalyvių atstovaujamos institucijos. Visa tai lyginama su pristatomo projekto 

skaitmeninėmis galimybėmis. Vyksta minčių lietus, kurio metu dalyvių prašoma įvardyti 

pagrindinius iššūkius ieškant duomenų, juos apdorojant ir paverčiant spektakliu. Minčių 

lietus nustato pagrindines kliūtis ir tikslus, kurie yra svarbūs visai dalyvių grupei. Tada, 

padedant vedėjui, parengiamas veiksmų planas, kad būtų galima pasiekti teigiamų pokyčių 

trumpuoju ir ilgalaikiu laikotarpiu. Į veiksmų planą įtraukiama: objektas, tikslas, 

suinteresuotosios šalys, esamos situacijos įvertinimas ir konkretūs veiksmai. 

 

2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Scenos menų susietų atvirų duomenų ekosistemos kūrimas 

http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-repository    

Įvadas. BFH Viešojo sektoriaus transformacijos institutas remia Kanados menų pristatymo 

asociacijos „Susietos skaitmeninės ateities iniciatyvą“, kuria siekiama panaudoti susietųjų 

atvirų duomenų potencialą scenos menų srityje. Iniciatyva orientuota į pirminę scenos 

menų vertės grandinę, kurią sudaro menininkai, prodiuserinės įmonės, pristatančios 

organizacijos, bilietų pardavimo platformos ir meno įstaigų darbuotojai. Tai palengvina viso 

scenos meno vertybių tinklo apžvalgą ir padeda geriau suprasti įvairių suinteresuotųjų šalių 

požiūrius į tai, kas gali būti vadinama Tarptautine scenos menų žinių baze, susietais 

duomenimis, kurie yra ne tik apie naujos technologijos panaudojimą. Svarbu yra ir bendros 

vizijos kūrimą ir bendradarbiavimo dvasią tarp partnerių, kurie iki šiol vargu ar žinojo vienas 

kitą. Kai kuriose srityse tai yra labiau vietinis ar regioninis tikslas, o kitose jis yra aiškiai 

tarptautinio masto. 

Patarimai, kaip naudotis. Šioje gerojoje praktikoje apžvelgiamos įvairios suinteresuotosios 

šalys ir jų duomenų naudojimo ypatumai, susiję su bendra duomenų baze, siekiant sukurti 

http://linkeddigitalfuture.ca/research/#ontology-repository
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tarptautinę scenos menų žinių bazę, pagrįstą susietų duomenų technologija. Ji remiasi tiek 

Wikidata, tiek klasikiniu susietųjų duomenų metodu. Platforma, susidedanti iš kelių 

sluoksnių (žr. 1 pav.): 

 

 

 

 

1 pav. Scenos menų susietų atvirųjų duomenų ekosistemos architektūra 
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• duomenų sluoksnis, susidedantis iš decentralizuotų duomenų šaltinių ir kelių duomenų 

centrų, kaupiančių ir susiejančių duomenis, susijusius su scenos menais; 

• semantinis sluoksnis, susidedantis iš bendro duomenų modelio, vadinamosios 

„ontologijos“; 

• taikomųjų programų sluoksnis, susidedantis iš įvairių debesų saugyklos paslaugų, skirtų 

duomenų išgavimui, duomenų analizei ir duomenų vizualizavimui; ir 

● pristatymo sluoksnis – faktinės platformos ir programinės įrangos programos, su kuriomis 

bendrauja galutiniai vartotojai. 

 

 

2 pav. Vertės tinklas 

 

Siekiant geriau suprasti pagrindines taip paskirstytos duomenų bazės suinteresuotąsias šalis, ji 

buvo pradėta nuo scenos meno vertybių tinklo apžvalgos ir sistemingai apibūdino naudojimo 

scenarijus iš įvairių suinteresuotųjų šalių perspektyvos, atsižvelgiant į susietą atvirų duomenų 

scenos meno ekosistemą. Kaip parodyta 2 paveiksle, šis vertės tinklas apima ne tik pirminę scenos 
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menų vertės grandinę, kurią sudaro kūrėjai ir menininkai, prodiuserinės įmonės, pristatančios 

organizacijos, bilietų pardavimo platformos ir meno objektų darbuotojai, bet ir kitos 

suinteresuotosios šalys, atliekančios tam tikrą vaidmenį platesnėje scenos menų ekosistemoje, 

pavyzdžiui, žiniasklaidoje, švietimo įstaigose, profesinio rengimo institucijose, mokslininkuose ar 

paveldo institucijose, turinčiose su scenos menu susijusias kolekcijas. 

 

Siekiant įvertinti jų poreikius duomenų atžvilgiu, įvairios suinteresuotosios šalys buvo suskirstytos 

į septynias kategorijas. Pagal anksčiau identifikuotus naudojimo scenarijus buvo nustatyta, kokių 

duomenų šioms skirtingoms grupėms reikės savo veiklai. Apžvalgos lentelėje buvo išryškinti 

visiems jiems bendri duomenys (3 pav.). Pasirodo, yra gana daug duomenų, susijusių su kelių tipų 

suinteresuotosiomis šalimis. Tai rodo, kad jiems vertėtų glaudžiau bendradarbiauti, kad duomenų 

valdymo srityje būtų panaudota daugiau sinergijų. 

 

3 pav. Reikalingų duomenų apžvalgos lentelės ištrauka 
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1 Užsiėmimas. Visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Jokių 

Tikslas. Įvertinti parodomųjų menų sektoriaus duomenų tinklą. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus, kad dalyviai įvertintų veiklos privalumus ir trūkumus bei 

turimą duomenų rinkinį sektoriuje, kuriame dirba dalyviai. 

 

2 Užsiėmimas. Protų šturmo pavertimas veiksmų planu 

Reikalingos priemonės. Lenta, rašikliai 

Tikslas. Įvertinti tinklo kūrimo galimybes. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus apie skaitmenines priemones ir išteklius, kuriuos naudoja 

dalyvių atstovaujamos institucijos. Visa tai lyginama su pristatomo projekto 

skaitmeninėmis galimybėmis. Vyksta protų šturmas, kurio metu dalyvių prašoma įvardyti 

pagrindinius iššūkius ieškant duomenų, juos apdorojant ir paverčiant spektakliu. Kuriant 

duomenų ekosistemą svarbu atsižvelgti į pagrindines suinteresuotąsias šalis ir į tai, kaip jos 

būtų naudingos ir prisidėtų prie bendros ekosistemos. Dalyvių prašoma nustatyti scenos 

meno vertę, kuri yra svarbi norint nustatyti bendrą scenos meno susietų atvirųjų duomenų 

ekosistemos duomenų branduolį. Atspirties taškas galėtų būti pramonės klasifikavimo 

sistemos (Jungtinės Tautos 2008 m., Eurostat 2008 m., Kanados statistika 2017 m.), 

pavyzdžiui, nustatančios dvidešimt pagrindinių suinteresuotųjų šalių grupių. Kiekvienai iš 

šių grupių būtų galima nustatyti galimus naudojimo ir indėlio scenarijus, taip pat 

nurodymus, kokių duomenų joms reikia ir kurie gali būti naudingi. 

Protų šturmas nustato pagrindines kliūtis ir tikslus, kurie yra svarbūs visiems dalyviams. 

Tada, padedant vedėjui parengiamas veiksmų planas, kad būtų galima pasiekti teigiamų 

pokyčių greitu laiku ir tolimesnėje aiteityje. Į veiksmų planą įtraukta: objektas, tikslas, 

suinteresuotosios šalys, esamos situacijos įvertinimas ir konkretūs veiksmai. 
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 Mokymosi rezultatai 

Žinios Įgūdžiai požiūris 

Pagrindinės teatro srities žinios Nustatyti, kaip šiais laikais 
teatro plėtrą įtakoja 
technologijų plėtra 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame pasaulyje 

Pagrindinės žinios apie tai, kaip 
rašymas prisideda prie asmens 
ir visuomenės vystymosi 

Naudojant duomenų rinkinį 
nustatyti asmeninės, socialinės 
ar komercinės vertės 
galimybes 

Noras įsitraukti į skaitmenines 
technologijas 

Teorinės žinios apie tai, kiek 
skaitmeninė kultūra prisideda 
prie šiuolaikinio teatro 

Ugdyti problemų sprendimo 
įgūdžius 

Noras žiūrėti į skaitmenines 
technologijas etiškai, saugiai ir 
atsakingai 

Praktinės žinios, kaip rasti 
naudingų išteklių, susijusių su 
teatru 

Aptarti teatro raidą bėgant 
metams 

Noras kelti tikslus, siekiant 
motyvuoti save ir ugdyti 
atsparumo bei pasitikėjimo 
įgūdžius 

Faktinės žinios apie teatro 
skaitmeninimo būdus šiais 
laikais 

 Atvirumas ugdyti problemų 
sprendimo požiūrį, kuris 
palaiko mokymosi procesą 
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3. 5. Šokis                                                                                                                                         

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 5. 1. Kultūros įstaigų pristatymas 

Dauguma įstaigų ir organizacijų, vykdančių šokių užsiėmimus, yra visiškai ar bent iš dalies 

remiamos valstybės, todėl jų paslaugos yra nemokamos arba nebrangios. Lietuvos muzikos ir 

teatro akademijoje vykdoma valstybės finansuojama šokio studijų programa, leidžianti parengti 

itin aukšto lygio šiuolaikinio ir klasikinio šokio menininkus. Kaip ir kitos šalies aukštosios mokyklos, 

ši akademija skelbia didžiąją dalį su jos veikla susijusių dokumentų, taip pat nuolat atnaujina 

mediateką, įtraukdama bendruomenės narių pasirodymus įvairiuose konkursuose ir meninėje 

veikloje (LMTA, 2022). Šiek tiek jaunesni, tai yra mokyklinio amžiaus vaikai, gali profesionaliai 

mokytis šokio Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje (Satish, 2019). Kaip ir 

daugelis kitų Lietuvos mokyklų, ypač žinomų šalies mastu, M. K. Čiurlionio menų mokykla 

internete pateikia daug duomenų, susijusių su mokyklos veikla. Labiausiai pažymėtina fonoteka 

– pirmoji šalyje kompiuterinė muzikos teorijos ir istorijos dėstymo duomenų bazė, kurioje yra 

savarankiškam darbui skirti vaizdo ir garso įrašai, kuriais gali naudotis vyresniųjų klasių mokiniai, 

mokytojai ar tiesiog besidomintys savarankišku darbu (CMM, 2022). 2019 metais startavusi 

virtuali platforma, kurioje yra skaitmeninė medžiaga, skirta muzikos istorijos, muzikos 

instrumentavimo ir analizės bei polifonijos pamokoms, leidžia iliustruoti pamokas ir padaryti jas 

patrauklesnes šiuolaikiniam vartotojui. Dabar ši informacija pateikiama tik lietuvių kalba, tačiau 

dėl meno specifikos šios fonotekos turinys lengvai suprantamas platesnei auditorijai. Tiek į 

Akademiją, tiek į Dailės mokyklą priimama per kelių lygių atranką. 

Lietuvos šokio informacijos centras yra labai reikšmingas Lietuvai, savo iniciatyva pradėjęs veiklą 

1995 m. Centras rūpinasi informacijos apie šokį rinkimu ir sklaida; prodiusuoja naujus lietuvių 

choreografų kūrinius; rūpinasi švietimu (Dapšytė, 2022). Išsamus informacijos pateikimas 

viešojoje erdvėje yra įrodymas, kad centras orientuojasi į atvirumą visuomenei ir visapusišką 

plėtrą; nors skaitmeninimas dar nėra visiškai įgyvendintas, jau galime kalbėti apie svarbius 

žingsnius šia kryptimi. Pavyzdžiui, centras yra įsitraukes į Digital Leap programą. 

Digital Leap yra viena geriausių tarptautinių praktikų, siūlanti mokymo programas ir nemokamus 

mokymosi išteklius – Cookbooks (skaitmeninius vadovus) (Digital Leap, 2022). Skaitmeninių 
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platformų naudojimas yra šios iniciatyvos pagrindas. Parengta medžiaga gali būti naudojama ir 

išbandoma iš įvairių perspektyvų –  mokytojo, mentoriaus ar trenerio. 

Kitose Europos šalyse skaitmeninių priemonių naudojimo praktikos yra šiek tiek daugiau. 

Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje veikia U.Dance programa, kuri suburia visų žanrų šokio kūrėjus 

ir mokytojus (U. Dance, 2022). Kasmetinis festivalis skirtinguose miestuose 2020 ir 2021 metais 

perkeltas į internetinį formatą, dar labiau padidinant informacijos pasiekiamumą ir sklaidą 

suinteresuotiems žmonėms. Be to, internetiniai užsiėmimai vyksta reguliariai ištisus metus 

(Ibidem). 

Galiausiai UNESCO yra Tarptautinės šokių tarybos (CID) namai – skėtinė organizacija, vienijanti 

visus šokius visame pasaulyje. Ši nevyriausybinė organizacija vienija šokio profesionalus ir 

mėgėjus iš daugiau nei 170 pasaulio šalių (Ibidem). Atsižvelgiant į meno kalbos universalumą, 

būtų galima stiprinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

 

3. 5. 2. Jaunimo vaidmuo 

Tyrėjų surinktais duomenimis, šokis kaip sporto šaka pastaraisiais metais ypač išpopuliarėjo tiek 

tarp vaikų, tiek tarp suaugusiųjų (Uspurienė, [et al.], 2016). Manoma, kad ypač reikšminga fizinių 

organizmo savybių raida prasideda būtent 9-11 metų vaikams (Torrents, [et al.], 2011). Akivaizdu, 

kad norint pasiekti aukštų rezultatų, būtina pradėti treniruotis kuo anksčiau, todėl daugelis 

minėtų organizacijų ir iniciatyvų deda daug pastangų populiarinant šokį jaunimo tarpe. U. Dance 

programa skelbia, kad jau pasiekė daugiau nei 200 000 jaunuolių (U. Dance, 2022). Be šios 

programos, verta paminėti „skaitmeninį serialą”, suburiantį choreografus ir mokytojus, 

dirbančius su 13-21 amžiaus grupėmis (Seattle Theatre Group, 2020), taip pat judėjimą Dance 

With Digital Online, pristatantį šokį kaip būdą ugdyti fizinę ir psichinę sveikatą (Union Dance, 

2022). Švietimas ir mokymas nuo mažens yra ypač svarbus minėtoms vidurinio ir aukštojo mokslo 

įstaigoms – profesionalumas ugdomas tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Todėl svarbu pradėti kuo 

anksčiau. Be to, kaip pastebi profesionalūs šokėjai, pilnametystė dažnai yra riba, kai reikia priimti 

pagrindinius sprendimus dėl pripažinimo (Baleto šokėjų vadovas, 2022). 

Pasaulines tendencijas atliepiančių pavyzdžių galima pamatyti ir Lietuvoje. Įvairių platformų ir 

skaitmeninių įrankiai, tokie kaip Kahoot! yra naudojami jauniems žmonėms įtraukti, todėl jie 

idealiai tinka darbui net su mažais vaikais. Mokyklos turi ieškoti įvairių metodų ir priemonių. 

Vaizdo medžiagos pagalba pristatomi įvairūs šokiai, jų atlikimo technikos ir tendencijos meno 

srityje, taip ugdant įvairiapuses asmenybes (Švietimo portalas, 2021). 
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3. 5. 3. Ateities galimybės 

Apžvelgti pavyzdžiai rodo, kad skaitmeninių įrankių, LOD ir skaitmeninių medijų praktikos 

priėmimas vis dar vyksta, todėl yra daug nepakankamai išnaudotų galimybių. Viena iš galimybių 

didinti skaitmeninės kultūros patirčių prieinamumą – tarptautinis bendradarbiavimas ir 

keitimasis gerąja patirtimi. Pavyzdžiui, Digital Leap platforma į bendrą mokymosi procesą įtraukia 

šokėjus iš 28 šalių (Digital Leap, 2022). Dalijimasis tiek teorinėmis žiniomis, tiek praktika gali turėti 

ir daro didelę įtaką pažangai. Toks bendradarbiavimas ypač svarbus mažoms valstybėms, tokioms 

kaip Lietuva, kurioms trūksta ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių. 

Skaitmeninių priemonių prieinamumas yra dar vienas svarbus veiksnys, keičiantis esamą 

situaciją. Internete prieinamos duomenų bazės, archyvai ir metodinė medžiaga gali būti tikras 

išsigelbėjimas bet kuriame pasaulio kampelyje gyvenantiems žmonėms. Vienas sektinas pavyzdys 

yra Mapping Touring projektas, kurį remia Ohajo valstijos universitetas ir BETHA Grant (2017). 

Šiame projekte „naudojami archyviniai tyrimai ir duomenų vizualizacija, siekiant ištirti baleto ir 

modernaus šokio kolektyvų gastroles XX amžiaus pirmoje pusėje“ (Ibidem). Žinoma, tokioms 

iniciatyvoms įgyvendinti reikia finansinių išteklių. Tai galėtų būti nacionalinių biudžetų ir Europos 

Sąjungos finansavimo derinys. 2021–2027 m. Europos Komisijos finansuojama Skaitmeninės 

Europos programa yra perspektyvi ir apima superkompiuterių, dirbtinio intelekto, kibernetinio 

saugumo, pažangių skaitmeninių įgūdžių ir plataus skaitmeninių technologijų naudojimo 

ekonomikoje ir visuomenėje užtikrinimo sritis (Skaitmeninės Europos programa, 2021). 

Suprantama, menas yra neatsiejama socialinio gyvenimo dalis. 

Šokėjai, choreografai ir jų publika dažnai vertinami kaip novatoriški ir drąsūs, todėl galima teigti, 

kad šioje kultūros erdvėje jau žengtas solidus žingsnis kuriant įsimintinus skaitmeninės kultūros 

potyrius. Šiandien šokio kūrybinis procesas gali būti vertinamas kaip vaizduotės ir technologijų 

sukurtas produktas (Preciado-Azanza, Akinleye, 2020). Kūrėjams itin svarbu suprasti, kad 

šiuolaikinės technologijos naudingos ir komunikacijai, ir galutiniam kūrinio variantui. 

Skaitmeninimas neturėtų būti suprantamas kaip vieno darbuotojo ar konkretaus padalinio veikla. 

Svarbu, kad visi darbuotojai suprastų to svarbą ir dirbtų, kad procesas būtų kuo sklandesnis. 

Šiuolaikinės technologijos yra įvairios, o kiekvienos technologijos ar kanalo įsisavinimas reikalauja 

specifinių žinių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurias platformas visiškai paprasta valdyti net ir 

neturint specialių žinių ar įgūdžių - tai yra technologijų siūlomas palengvinimas ir verta juo 

pasinaudoti. 
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Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninės žiniasklaidos įgūdžių. 

 

3. 5. 4. Dabartiniai iššūkiai 

Daugelis mažų šokių studijų, ypač nedideliuose miesteliuose, mažai matomos skaitmeninėse 

medijose. Dėl finansų stokos ir bendruomenės požiūrio jų veikla yra žinoma daugiausia lokaliai ir 

tik kai kuriais atvejais, dalyvaujant įvairiose iniciatyvose, Lietuvoje ar visame pasaulyje. IT įgūdžių 

stokojančios organizacijos gali būti tiek valstybinės, tiek privačios, tačiau viena iš pagrindinių 

kliūčių yra specialistų, gebančių ne tik perteikti šokio techniką, bet ir turinčių reikiamų valdymo 

įgūdžių, ieškant rėmėjų ir įvairių platinimo kanalų, trūkumas. Lietuvoje yra daug šokių studijų, 

kurių veiklos galima šiek tiek pasimokyti internete, tačiau pamatyti jų kuriamą meną ir naudojamą 

metodinę medžiagą galima tik gyvai. Taigi, nors apie skaitmeninimo bumą šokių industrijoje vis 

dažniau kalbama apskritai (Harmony Bench, 2020), vietos lygmeniu jį praktiškai įgyvendinti vis 

dar sunku. 

Yra dvi didelės šokėjų grupės – mėgėjų ir profesionalų. Abiejų šių grupių veikla sukasi aplink šokį, 

o kartu ir aplink šokio industriją taip prisidedant prie šokio, kaip meno, sklaidos. Tačiau šių grupių 

atstovų požiūriai ir ryšiai į šį meną skiriasi kokybiškai. Profesionalams šokio industrija yra 

pagrindinė veikla, iš kurios tikimasi uždirbti, pasiekti reikšmingų karjeros rezultatų, tapatinti save 

su meno istorija. Tokiais atvejais viešumas priimamas kaip neatsiejama darbo dalis – 

profesionalūs šokėjai socialinių tinklų paskyrose aktyviai dalijasi užkulisiais ir pasirodymų 

įspūdžiais. Yra daug nemokamų kanalų, skirtų naujienoms dalytis, pvz., Instagram ar Facebook. 

Kitaip yra su šokėjais mėgėjais, kurie šiai kultūros sričiai skiria tik nedidelę savo laiko dalį. Nors jie 

kuria ir pasirodymus publikai, dažnai koncentruojasi tik į gyvą publiką. Be to, kadangi tai nėra 

pagrindinė jų veikla, tai nėra esminis pragyvenimo šaltinis; taigi, pagrindinis dėmesys skiriamas 

kūrybiniam procesui, mėgavimuisi juo ir tiesiog turiningu laisvalaikio praleidimu. Tai pasakytina 

apie vyresnio amžiaus šokėjus, kuriems šokių pamokos pirmiausia yra geros fizinės ir psichinės 

sveikatos garantija (Alves Santos, [et al.], 2020). Natūralu, kad mėgėjų atveju pasirodymo 

duomenų skaitmeninimas ar paviešinimas yra antraeilis dalykas. 

 

3. 5. 5. Galimi sprendimai 

Vienas lengviausiai įgyvendinamų sprendimų, nereikalaujantis papildomų resursų – vaizdo įrašai 

socialiniuose tinkluose ir šokio studijų svetainėse. Tai leidžia didinti šokio prieinamumą 
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visuomenėje (Harmony Bench, 2020), taip pat didinti konkrečios institucijos žinomumą ir 

paslaugų prieinamumą. Norintys bent kiek profesionaliau įvaldyti šokio techniką, turi nuolat 

lavinti kūną atlikdami įvairius fizinius pratimus ir tobulindami judesius. Šiuolaikinės technologijos 

leidžia be papildomo mokesčio transliuoti kokybiškus šokio pasirodymus ir dalintis įvairia 

metodine medžiaga. Tam iš personalo net nereikia papildomų įgūdžių – užtenka išmanaus 

įrenginio ir prieigos prie socialinio tinklo paskyros. Populiariausi socialiniai tinklai iš esmės yra 

nemokami, o auditorija, kurią jie gali pasiekti – didžiulė. Reikšmingi ir papildomi socialinių tinklų 

privalumai – pažinčių kūrimo ir įvairių auditorijų pasiekiamumo plėtra. Žmonėms, dirbantiems 

šokių industrijoje, tai gali būti stiprus postūmis į priekį. Tokiu būdu galima rasti partnerių, kurie 

padės ne tik kūrybiniame procese, bet ir padidins galimybes organizuoti pasirodymus, didins 

žinomumą ir palengvins tikslinių auditorijų pasiekimą. 

Idėjų generavimas gali turėti didelės įtakos pažangai. „Skaitmeninės kultūros dizaineris“ gali tapti 

idėjų rinkiniu, kurį gali panaudoti įvairių šalių kultūros institucijos ir suburti skirtingų kultūros 

sričių atstovus. Projekto metu sukurtas svetainės archyvas gali būti atspirties taškas norint 

sužinoti apie pagrindines sąvokas ir paprasčiausias skaitmeninės patirties kūrimo praktikas. 

Atsižvelgiant į skaitmenizavimą laikus ir galimybę neatsilikti nuo naujovių, galima išskirti atskirą 

pareigybę asmeniui, tiesiogiai atsakingam už informacijos teikimą visuomenei. Jei finansinės 

galimybės neleidžia įdarbinti asmens, gali būti naudojami savanoriai arba praktikantai. Galiausiai, 

patys šokėjai turėtų būti suinteresuoti viešinti savo pasiekimus ir pasirodymus. Informuotumas 

padidina galimybes koncertuoti įvairiose pasaulio vietose, sukuria gerbėjų ratą, atveria naujas 

galimybes. 

 

3. 5. 6. Įvairių grupių įtraukimas 

Kaip ir daugelyje kitų menų ir profesijų, šokėjams ypač svarbu pradėti lavinti reikiamus įgūdžius 

ankstyvoje vaikystėje. Šokiai gerina fizinę savijautą ir prisideda prie psichinės sveikatos gerinimo, 

todėl šokio pažinimui darželyje ar mokykloje reikėtų skirti pakankamai dėmesio. Pastebėtina, kad 

daugelyje kultūrų šokis yra svarbi tradicijų dalis. Šokis gali pristatyti tiek šalies istoriją, tiek 

parodyti meno kaitą per šimtmečius, pereinant nuo ankstyviausių judesių konkrečioje srityje iki 

šiuolaikinių, visame pasaulyje gerai žinomų technikų. 

Visame pasaulyje labai populiarėjanti savanorystė yra geras sprendimas ir įstaigoms, kurioms 

trūksta žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Savanoriškos veiklos nauda yra abipusė, o pati 

savanorystės samprata taikoma daugelyje veiklos, viešinimo ir skaitmeninimo sričių. Savanoriška 
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veikla turėtų būti vertinama kaip galimybė visoms amžiaus grupėms tobulinti savo įgūdžius ir 

gebėjimus bei dalyvauti kultūros procesuose. 

Tyrimai rodo, kad net 70% skaitmeninimo iniciatyvų žlunga dėl darbuotojų nepritarimo (Bucy, [et 

al.], 2016). Todėl svarbu užtikrinti, kad visi darbuotojai vienodai vertintų ir pripažintų 

įgyvendinamus pokyčius. Svarbu pabrėžti, kad skaitmeninimas nėra papildomas galvos skausmas 

– ilgalaikėje perspektyvoje tai labai naudingas pasirinkimas, palengvinantis daugelį kasdienių 

procedūrų. 

Choreografija ir šokio menas taip pat gali būti pritaikytas žmonėms su negalia. Vienas geriausių 

to pavyzdžių – šokio teatras „Infinity“. Teatras Niujorke yra atviras žmonėms, turintiems įvairių 

fizinių negalių (Martin, 2014). Sėkmingą žmonių su negalia įgalinimą liudija mediateka oficialioje 

teatro svetainėje, kuriame yra nuotraukų ir vaizdo įrašų (Lunn, 2022). Nors tai dar nėra įprasta, 

verta atkreipti dėmesį į skirtingas auditorijas galvojant apie skaitmeninės kultūrinės patirties 

kūrimą, o prireikus net ir „mąstyti už dėžės ribų“. 

 

3. 5. 7. Paveldo aspektas 

Pagrindinis materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo saugotojas yra UNESCO. Viena jo dalis 

– Nematerialaus kultūros paveldo sąrašas ir Gerosios saugos praktikos registras. Nuo 2004 metų 

šiame sąraše atsidūrė Baltijos šalių dainų ir šokių šventės – jau beveik šimtmetį visas Baltijos šalis 

vienijanti šventė, naujai, bet nenutolstant nuo šaknų, pristatanti liaudies šokius, dainas ir kitas 

tradicijas. Šventės reikšmę šalių kultūrai įrodo ir vietos įstatymai. Pavyzdžiui, 2007 metais buvo 

parengtas Dainų švenčių įstatymas, kuriame pabrėžiama šio unikalaus reiškinio svarba šalies 

kultūros gyvybingumui, regioninės kultūros puoselėjimui, tautos vienijimui (Lietuvos nacionalinis 

kultūros centras, 2008). Pagal šį įstatymą šventės turi vykti reguliariai ir nuolat ieškoti galimybių 

plėstis (Ibidem). 

Šios tradicijos apsauga labiausiai rūpinasi Baltų dainų ir šokių švenčių tradicijos saugojimo ir 

plėtros komitetas, kurio funkcijos apima informacijos mainus, ekspertų susirinkimų 

organizavimą, kitų renginių organizavimą (UNESCO, 2008). 

Dainų šventės filmuojamos ir įrašomos, todėl yra galimybė prisiminti buvusius pasirodymus, juos 

lyginti tarpusavyje. Be to, tai neabejotinai svarbi metodinė medžiaga, leidžianti susipažinti su 

tradiciniais šokiais, užtikrinti jų tęstinumą ir populiarumą. 

Liaudies šokiai suvokiami kaip šalies kultūros paveldo dalis. Tačiau didelių iniciatyvų juos išsaugoti 

naudojant skaitmenines technologijas nėra, o tam nėra ir viešų planų. Svarbu pabrėžti, kad daug 

dirbama ties teisės aktų ir nematerialaus paveldo dokumentų ruošimu. Tai rodo ir įvairūs LR 
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Kultūros ministerijos užsakymu atlikti tyrimai, tokie kaip „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų 

teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių 

institucijų funkcijų tyrimo, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad 

gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu“  (Jaržemskis, [et al.], 

2019). 

Tikėtina, kad be papildomos išorinės paramos ar paskatų viena šalis nesiims didelių pokyčių, 

tačiau individualios iniciatyvos, kurios įrašo šokius ir jais dalinasi su plačia auditorija leidžia 

tradicijai išlikti ne tik kaip prisiminimas, bet ir kaip praktika – judesių žinių perteikimas, šokio 

žingsneliai ir panašiai. 

 

3. 5. 8. Skaitmeniniai ištekliai ir veikla        

                                                                                                            

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Šokio duomenų projektas , https://www.dancedataproject.com/  

Įvadas. Dance Data Project yra pasaulinis šaltinis, skirtas didžiųjų nacionalinių ir 

tarptautinių šokio kompanijų, šalių ir choreografinių apdovanojimų studijoms ir analizei. Be 

to, DDP prižiūri baleto konkursus, festivalius ir stipendijų programas visame pasaulyje. Tai 

yra šaltinis tiems, kurie ieško informacijos apie moteris choreografes, scenografijas, 

kostiumų ir šviesų kūrėjas, taip pat klasikinės šokių muzikos kūrėjas. Jie taip pat apvelgia 

naujienas ir pateikia straipsnių archyvą, susijusių su klasikinio šokio problemomis, įskaitant 

atlyginimų skaidrumą ir teisingumą, samdymo ir priekabiavimo politiką. 

Patarimai, kaip naudotis. Galite lengvai pasiekti išteklius, apimančius šokio įgūdžių 

tobulinimą, tinkamos mokymosi aplinkos kūrimą ir kitą profesionaliems šokėjams ir 

mėgėjams svarbią informaciją. Tai ne tik suteikia teorinių žinių apie šokio pasaulį, bet ir 

suteikia išsamios informacijos apie konkrečias kultūrines šokio patirtis. 

 

1 Užsiėmimas. Visos grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Jokių  

https://www.dancedataproject.com/


 

129 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

Tikslas. Įvertinti šokio meno medžiagos skaitmeninimą remiantis vienu pavyzdžiu. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus, kad įvertintų Dance Data Project svetainės privalumus ir 

trūkumus. Apžvelgiama, kiek svetainėje pasirinktas medžiagos pateikimo būdas yra 

patrauklus vartotojams – tiek profesionalams, tiek kuratoriams ir kultūros srities 

gerbėjams. Atsižvelgiant į grupės interesus, svetainėje paskelbti konkretūs ištekliai gali būti 

peržiūrėti kartu. 

 

2 Užsiėmimas. Minčių šturmo pavertimas veiksmų planu 

Reikalingos priemonės. Lenta, rašikliai 

Tikslas. Įvertinti vietinių kultūros įstaigų medžiagos skaitmeninimo galimybes. 

Eiga. Vedėjas užduoda klausimus apie skaitmenines priemones ir išteklius, kuriuos naudoja 

dalyvių atstovaujamos institucijos. Visa tai lyginama su pristatomo projekto 

skaitmeninėmis galimybėmis. Vyksta minčių šturmas, kurio metu dalyvių prašoma įvardinti 

pagrindinius iššūkius skaitmeninant ar padarant prieinamesnę medžiagą, finansinius ir 

techninius viešųjų ir privačių kultūros įstaigų pajėgumus bei darbuotojų IT įgūdžius. Minčių 

šturmas nustato pagrindines kliūtis ir tikslus, kurie yra svarbūs visiems dalyviams. Tada, 

padedant vedėjui, parengiamas veiksmų planas, kad būtų galima pasiekti teigiamų pokyčių 

tiek netolimoje ateityje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Į veiksmų planą įtraukiama: 

objektas, tikslas, suinteresuotosios šalys, esamos situacijos įvertinimas ir konkretūs 

veiksmai. 

 

2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Išmok šokti, https://www.learntodance.com/  

Įvadas. Learntodance.com yra įvairių šokių pamokų duomenų bazė. Svetainėje gausu 

nemokamų vaizdo įrašų, skirtų pradedantiesiems. Šokių įvairovė ir lengvai pateikiama 

informacija leidžia įgyti norimų įgūdžių ir žinių. Ši svetainė siūlo mokytis šių šokių – pilvo 

šokių, baleto, airiškų step šokių ir daugelio kitų; visiškai nemokamai atveria galimybes 

https://www.learntodance.com/
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pagilinti savo įgūdžius iki aukštesnio lygio. 

Patarimai, kaip naudotis. Svetainėje pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną 

šokio stilių ir trumpi vaizdo įrašai. Mokomieji vaizdo įrašai yra skirstomi pagal stilių, 

reikalingus įgūdžius, auditoriją ir kt. Taip pat yra lengvai pritaikomų patarimų, kaip greičiau 

ir lengviau išmokti šokio judesių. 

 

1 Užsiėmimas. Elementų, reikalingų sėkmingam šokio skaitmeninimui, nustatymas 

Reikalingos priemonės. Lenta, rašikliai 

Tikslas. Suprasti šokio skaitmeninimo procesą 

Eiga. Dalyviams suteikiama laiko peržiūrėti keletą atrinktų mokymo priemonių svetainėje 

learntodance.com ir įvertinti jų privalumus ir trūkumus. Tada vedėjas kviečia į grupinę 

diskusiją, kad įvertintų, kokie elementai yra svarbūs sėkmingai šokio vizualizacijai. 

Atkreipiamas dėmesys į tokius aspektus kaip: techninės galimybės, idėja, ilgaamžiškumas, 

aktualumas auditorijai. 

 

2 Užsiėmimas. Vizualus mokomųjų vaizdo įrašų pristatymas 

Reikalingos priemonės. Vaizdo įrašų redagavimo programos, asmeninis ar planšetinis 

kompiuteris 

Tikslas. Ugdyti kūrybiškumą pateikiant skaitmeninę medžiagą 

Eiga. Dalyviams suteikiama laiko peržiūrėti ir įvertinti vizualinę svetainės pusę. Dalyviai 

naudodamiesi turimomis vaizdo redagavimo programomis kuria savo vizualizacijų 

juodraščius ir pristato juos kitiems. Kiekvienas pasiūlymas yra aptariamas ir pateikiamas 

atsiliepimas, kartu nusprendžiama, kurios parinktys geriausiai atitiktų šiuolaikinio vartotojo 

poreikius. 

 

 

 



 

131 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

3 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. SPAC mokymosi biblioteka, 

https://www.spaclearninglibrary.org/  

Įvadas. SPAC mokymosi biblioteka – Saratogos scenos menų centro sukurta svetainė, 

kurioje yra internetinės šokių ir muzikos pamokos bei mokomieji vaizdo įrašai vaikams. Visa 

medžiaga yra tiek svetainėje, tiek YouTube kanale. Kūrėjai siekia patraukti vaikų dėmesį ne 

tik per edukacinį turinį, bet ir per vaizdinį pristatymą. 

Patarimai, kaip naudotis. Svetainėje siūlomos programos, tinkamos vaikams iki šešerių 

metų. Yra daugybė išradingų ir kūrybiškų mokomųjų vaizdo įrašų, spausdinamų dalomosios 

medžiagos ir darbalapių. Informacija svetainėje yra glausta ir vaizdinga. 

 

1 Užsiėmimas. Sklaidos plano sudarymas 

Reikalingos priemonės. Kompiuteris arba planšetė, lenta, rašikliai 

Tikslas. Sukurti svetainės turinio sklaidos planą 

Eiga. Mokymų dalyvius vedėjas suskirsto į mažesnes grupes po 3-4 žmones. Įvertinusi SPAC 

Mokymosi bibliotekos turinį, kiekviena grupė pateikia sklaidos plano projektą, kuriuo būtų 

galima pritraukti tikslinę projektų auditoriją – ikimokyklinio amžiaus vaikus ir jų tėvelius. 

Pagrindinė sąlyga – į sklaidos planą turi būti įtrauktos skaitmeninės technologijos. 

Reikalingos priemonės 

žinios įgūdžiai požiūris 

Pagrindinės žinios apie tai, kaip 
šokis prisideda prie asmens ir 
visuomenės vystymosi 

Pripažinti IT svarbą šių dienų 
šokių pasaulio šviesoje 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame  pasaulyje 

Praktinės žinios, kaip rasti 
naudingų išteklių, susijusių su 
šokiu 

Identifikuoti asmeninės, 
socialinės ar komercinės vertės 
galimybes per šokio 
skaitmeninimą 

Noras įsitraukti į skaitmenines 
technologijas 

https://www.spaclearninglibrary.org/
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Faktinės žinios apie šokio 
būdus ir šokio mokymosi 
skaitmeninimą šiais laikais 

 Noras žiūrėti į skaitmenines 
technologijas etiškai, saugiai ir 
atsakingai 

Pagrindinės šokio srities žinios  Atvirumas bendradarbiauti su 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir kritinis 
mąstymas 

Praktinės žinios, kaip mokyti ir 
mokytis šokti 

 Noras turėti etišką ir atsakingą 
požiūrį į intelektualinę ir 
kultūrinę nuosavybę 

  Suvokimas, kaip svarbu 
pritaikyti ankstesnius 
mokymosi įgūdžius būsimam 
mokymuisi 
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3. 6. Laiku grįstas medijų menas ir mišrios medijos menai                                                                          

Kultūros įstaigų darbuotojams, turintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 6. 1. Kultūros įstaigų pristatymas 

Skirtingai nuo kitų menų, laiku grįstas medijų menas ir mišrios medijos menai labiau pastebimi 

per privačias iniciatyvas, o ne per viešąsias institucijas. Laiko ir mišrios medijos menai tampa 

įvairių kūrėjų, ieškančių naujų formų ir galimybių perteikti norimas idėjas, saviraiškos dalimi. 

Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – Solomon R. Guggenheimo fondo muziejus, esantis Niujorke, 

Venecijoje, Bilbao ir Abu Dabyje. Jau 1999 m. buvo pradėta „Kintamos Medijos Iniciatyva“, 

pridedant naują specialybę – laiko pagrindu veikiančių medijų išsaugojimas, siekiant pabrėžti 

kolekcijoje esančių medijų meno kūrinių poreikius. Įvairios praktikos ir metodai ir toliau taikomi 

siekiant, kad kolekcijas būtų aktualios šiuolaikiniam žmogui ir taip būtų priimti prasmingi 

technologiniai sprendimai. 

Panašiu principu veikia „Smithsonian Time-based Media & Digital Art Working Group“ – visos 

institucijos iniciatyva, skirta tobulinti ilgalaikes meno kūrinių išsaugojimo strategijas. 

Laiku grįstas medijų menas, kitaip nei tradiciniai menai, laikomas neatsiejamas nuo technologijos, 

leidžiančios šiai meno formai išlikti ir pristatyti kitus kūrinius. Vašingtono nacionalinė meno 

galerija siūlo skaitmeninę kultūrinę patirtį su Bruce Conner, Rineke Dijkstra, Nam June Paik, Bill 

Viola, Jane ir Louise Wilson darbais (Nacionalinė meno galerija, 2022). Pastaraisiais metais buvo 

padėti pamatai sukurti darbo naują grupę, kuri būtų atsakinga už instaliacijų vystymą ir jų poreikių 

aptarimą su visomis suinteresuotomis šalimis – kūrėjais, gerbėjais ir technikais. 

Laiku grįstas menas sulaukia ir festivalio organizatorių dėmesio. Reikia paminėti festivalį 

VIDEONALE, kuriame pristatomi eksperimentiniai meno kūriniai ir kūrėjai iš viso pasaulio. Į 

festivalį įtraukti darbai yra sukurti ne anksčiau kaip 2020 m., kitaip tariant, visiškai nauji ir vienaip 

ar kitaip atspindintys laiko dvasią. Panašių iniciatyvų galima pamatyti ir Islands Time-Based Art 

(ITBA), kuriame pristatomos įvairios šio meno pasaulio praktikos (Honeycombs, 2022). 

Viena žinomiausių organizacijų multimedijos srityje yra Europos daugialypės terpės asociacijų 

konvencija (EMMAC), kuri reaguoja į naujausias papildytos realybės ir virtualios realybės  

tendencijas (Wikipedia, 2022). Tuo tarpu mišrios medijos menas yra gana įvairus, todėl 

institucijoms dažnai sunku pasidalyti atsakomybe, kad būtų galima puoselėti šią meno šaką, kuri 

dažnai yra tiesiog entuziastų remiama meno rūšis. 
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3. 6. 2. Jaunimo vaidmuo 

Laiko pagrįstuose menuose jauniesiems kūrėjams tenka ypatingas vaidmuo, dažnai susijęs su 

troškimu maištauti prieš nusistovėjusią tvarką ir kūrybos principus. Tačiau akivaizdu, kad vyresni 

kūrėjai taip pat laukiami ir palaikomi. Tarptautinės organizacijos, tokios kaip minėtasis 

Guggenheim fondas, yra gana atviros naujovėms ir pasiūlymams. Kaip įprasta, pelno siekiančios 

organizacijos visada suinteresuotos pritraukti kuo platesnę auditoriją ir sulaukti teigiamų 

atsiliepimų. 

Mišrios medijos menas yra pagrįstas estetika ir naudoja dabartinių bei naujų technologijų 

elementus ir instrumentus, kad sukurtų jausmus ir idėjas perteikiančius kūrinius. Naujovės ir jų 

naudojimas labai išsiplėtė mūsų kasdieniame gyvenime. Norint suvokti mūsų dabartinės kultūros 

kalbos ir simbolių sistemas, svarbu pažvelgti į kūrinius, sukurtus iš plataus spektro šaltinių – nuo 

individualių vizijų iki prekių reklaminės industrijos. Kūrybiškumas mene ir gyvenime yra labai 

priklausomi vienas nuo kito ir tarpusavyje susiję. Vaizdo ir garso elementų studijavimas yra būtina 

sąlyga norint idėjas paversti tinkamais komunikacijai. 

Pavyzdžiui, nuo darželio iki pradinės mokyklos, mokiniai susieja kelių medijų meno tekstų prasmę 

su savo realia patirtimi arba asmeniniais pramogų ir informacijos poreikiais ir pradeda nagrinėti 

teksto reikšmių ir kitų poreikių ar patirties ryšius. Besimokantieji pradeda tyrinėti medijos meną 

kaip mokymosi išteklius ir išmokti analizuoti, interpretuoti ir vertinti medijos meno tipus. 

Išmoksta atsirinkti tarp medijos menų pagal informacijos tinkamumą ir technikos efektyvumą, 

pradeda taikyti pagrindinius įgūdžius, reikalingus visų medijos meno žanrų patyrimui, 

kritikavimui, kūrimui ir pristatymui. Kurdami savo medijos meno kūrinius, jie remiasi savo 

vaizduote, patirtimi arba idėjų ir jausmų tyrinėjimais ir mokosi bendrauti bei išreikšti save 

generuodami, fiksuodami, manipuliuodami, gamindami ir pateikdami informaciją. 

Norėdami pritraukti jaunimą, turime su bazine metodika priartėti prie praktinių šio meno metodo 

žinių, kurias galima panaudoti mokant ir mokantis įvairaus lygio įgūdžių.  

Mišrios medijos menas atrodo kiek universalesnis ir tikrai atliepia jaunimo poreikį išbandyti 

naujas formas, metodus ir pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Šis menas toks įvairus, kad jį priskirti 

vienai ar kitai tikslinei grupei gali būti labai sunku. Bendraminčiai turi galimybę apmąstyti vienas 

kito darbus ir kartu pasiekti geriausią rezultatą. Ypač dabar, kai visos kūrybinės priemonės yra 

lengvai prieinamos ir įperkamos. 
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3. 6. 3. Ateities galimybės 

Vienas iš pagrindinių paskatų diegti šiuolaikines technologijas – siekis plėsti savo veiklą ir padaryti 

ją kuo patrauklesnę šiuolaikinei auditorijai. Privačios iniciatyvos ir institucijos tam įdeda daug 

pastangų. Laiko grįstų menų atveju glaudesnis ryšys tarp kūrybos ir technologijų atrodo 

neišvengiamas, tikėtina, kad artimiausiu metu vis daugiau kūrinių persikels į virtualią erdvę, o tai 

taps vienu išskiriamųjų šio meno bruožu. Tas pats pasakytina ir apie LOD populiarumą mene – 

skirtingose saugyklose esančių duomenų susiejimas leidžia vartotojui daug greičiau pasiekti 

informaciją (Oomen & Baltussen, 2012). Tai leistų kūrinį matyti įvairiomis formomis, įskaitant 

skaitmeninę. 

Mišrios medijos menai taip pat neišvengiamai susiduria su pasauliniu skaitmeninimo procesu. 

Skaitmeninė medija pati savaime gali būti meno forma, kurią galima susieti su tradicinėmis meno 

priemonėmis, metodais ir formomis. Kaip žinia, mišrias medijas sunku sutalpinti į vieną 

apibrėžimą, todėl dažnai sunku vienoje vietoje rasti reikiamą informaciją tiek šio meno 

gerbėjams, tiek norintiems tai daryti nemokamai ar profesionaliai. Dėl šio išsibarstymo LOD 

įdiegimas leistų sukurti sistemą, kuri labai palengvintų paieškos procesą ir kultūrinių patirčių 

kūrimą. 

 

Kultūros įstaigų darbuotojams, neturintiems IT, LOD ir skaitmeninės medijos įgūdžių. 

 

3. 6. 4. Dabartiniai iššūkiai 

Vienas iš pagrindinių iššūkių, su kuriuo susiduria visos institucijos, dirbančios su laiko ir mišrios 

medijos menais, yra finansavimas. Nors IT jau yra realybė ir didelė dalis visuomenių turi bent 

minimalius gebėjimus naudotis skaitmeninėmis technologijomis ir naudotis skaitmeninėmis 

medijomis, tai vis dar yra nemažų finansinių išteklių reikalaujanti sritis. Menuose, kur 

technologijos vaidina nemažą vaidmenį, būtina ne tik įdiegti naujoves, bet ir žengti koja kojon su 

tendencijomis, kad būtų galima sparčiai reaguoti tiek į vartotojų poreikius, tiek į naujausias 

galimybes. 

Dar viena reikšminga kliūtis – šių menų populiarumas. Akivaizdu, kad kuo daugiau žmonių užsiima 

konkrečiu menu, tuo didesnė reikiamų kompetencijų ir požiūrių įvairovė. Priešingai nei tradiciniai 

menai, tokie kaip šokis, menas ar muzika, laiku grįstas ir mišrios medijos menas lieka mažiau 

žinomas, todėl vartotojui sunkiau įsitraukti į šią veiklą ar rasti atitinkamos kultūrinės patirties. 
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Nors šiems menams atstovaujančios institucijos dažniausiai atrodo atviros pokyčiams ir 

pasirengusios plėsti savo pasiekiamumą, joms vis dar trūksta matomumo viešojoje erdvėje. 

Vietose, kuriose gyventojų skaičius mažesnis arba IT infrastruktūra yra mažiau išvystyta, gali būti 

sunku užsiimti kai kuriais iš šių menų. Todėl svarbu išnaudoti skaitmenizacijos teikiamas 

galimybes sprendžiant kasdienius, iš pažiūros paprastus ir lengvus iššūkius. 

Mažą LOD įsisavinimą lemia ir tai, kad naudojant plačiai prieinamas internetinės paieškos 

priemones gana sunku rasti prasmingos informacijos apie laiko ir mišrios medijos meną, o ką jau 

kalbėti apie galimas skaitmenines kultūrines patirtis. Kalbant apie duomenų susiejimą, reikėtų 

suvienodinti ir menams apibūdinti vartojamus terminus – nors anglų kalba turi nusistovėjusias jų 

vartojimo tradicijas, to negalima pasakyti apie kitas, mažiau populiarias kalbas. 

 

3. 6. 5. Galimi sprendimai 

Skaitmeninimas turėtų tapti prioritetu. Tai leistų panaudoti turimus išteklius ir pasiekti 

užsibrėžtus tikslus. Kiekviena institucija turėtų parengti strategiją, kurioje būtų nustatyti 

artimiausi ir plataus masto planai dėl kasdienio skaitmeninių technologijų taikymo. 

„Skaitmeninės kultūros dizaineris“ gali tapti laipteliu į skaitmeninės patirties atradimą ir bent 

dalies idėjų pritaikymo savo veikloje. Kaip atskleidžia šis projektas, pagrindiniams žingsniams 

atlikti reikia ne papildomų išteklių, o paties susidomėjimo ir įsitraukimo. Šiuolaikinio meno kūrėjai 

ir administratoriai neabejotinai nuolat yra inovacijų srityje, tad jiems tereikia nukreipti 

susidomėjimą tinkama linkme. 

 

3. 6. 6. Įvairių grupių įtraukimas 

Menas šiandien įsivaizduojamas kaip galintis įtraukti. Tai galima būtų pavadinti ir socialine misija, 

kurią vykdo įvairių sričių menininkai. 

Mišri medija, apjungianti daugybę skirtingų technikų, galėtų būti ypač patraukli meno sritis 

skirtingų polinkių, gabumų ir savybių turintiems žmonėms. Labai svarbu, kad įstaigose būtų 

žmonių, galinčių vadovauti bendruomenei meninėje veikloje. Tas pats pasakytina ir apie laiku 

grįstą meną. 

Pritaikius skaitmenines technologijas ir LOD principus, žmonės su negalia būtų visiškai įtraukti. 

Tai būtų prasminga ir patiems menams, nes laiku grįstas menas reaguotų ne tik į technologines 

naujoves, bet ir į opiausias socialines, kultūrines ar net politines problemas. Kitaip tariant, menas 

taptų tiltu tarp skirtingų visuomenės grupių. 



 

137 
Skaitmeninės kultūros dizainerio projektas 2020-2-UK01-KA205-079461 finansuotas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus 

požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą. 

 

3. 6. 7. Paveldo aspektas 

Laiko ir mišrios medijos mene galima paminėti keletą išskirtinių, labiau žinomų meno kūrinių. 

Laiko pagrįsti medijos meno kūriniai turi trukmės elementą, pavyzdžiui, garsą, atlikimą, šviesą ar 

judesį, kuris žiūrovui laikui bėgant atskleidžiamas per skaidrę, filmą, vaizdo įrašą, programinę 

įrangą ar internetą. Kadangi šie meno kūriniai yra techniškai ir technologiškai pasenę, ar 

nebeatliekami, dažnai restauratoriams paliekama nustatyti, atpažinti ir gerbti šių kūrinių pobūdį. 

Technologijomis paremtas menas laikomas jautresniu pažeidimams, praradimui, klaidingam 

interpretavimui ir neteisingai įdiegimui nei tradicinis meno kūrinys dėl labai specifinio ir jautraus 

santykio su laiku, erdve ir koncepcija. 

Mellono laiku pagrįsta medijos meno išsaugojimo mokymo programa NYU, pirmoji tokio 

pobūdžio JAV, vadovaujasi daugiadalykiu požiūriu į šiuos tikslus ir yra įtraukta į konceptualią 

šiuolaikinio meno išsaugojimo sistemą, kuri yra šios programos stiprybė. Programa, siūlanti 

apžvalginį kursą apie laiku grįstų medijų technologijas ir jų priežiūrą, taip pat pažangių 

technologijų mokymą antraisiais ir trečiaisiais studijų metais, yra pagrįsta IT ekspertų, inžinerijos 

ir filmų bei vaizdo įrašų išsaugojimo koalicija. Studentai taip pat gali rinktis iš papildomų kursų, 

siūlomų per kitus NYU fakultetus, pvz., Kino filmų archyvavimo ir išsaugojimo programą, 

Interaktyviųjų telekomunikacijų programą ir muziejų studijas. 

Ankstyvieji laiku grįstos žiniasklaidos pavyzdžiai siekia septintą dešimtmetį, ypač Bruce Nauman 

menas, kuris įrašinėjo įvykius ir vėliau juos atkūrė galerijose. Jo 1968 metais sukurtas „Spektaklio 

koridorius“ buvo spektaklio, kuriame žmonės leidosi tamsiu siauru tuneliu, įrašas. Po ankstyvųjų 

Nauman tyrimų menininkai taip pat eksperimentavo su terpės elastingumu, norėdami išplėsti 

laiką ir erdvę. 1993 m. Douglas Gordon sulėtino Alfred Hitchcock Psycho iki dvidešimt keturių 

valandų. Paveldu galima laikyti meno kūrinius, kurie ilgą laiką buvo laikomi vertingais. 

Paveldosaugoje istoriniai mišrios technikos objektai yra unikalios praeities liekanos. Tai objektai, 

sudaryti iš įvairių medžiagų, kurios gali būti organinės arba neorganinės. Pavyzdžiui, galvos 

apdangalai iš tekstilės, odos, metalo ir plunksnų; etnografinis objektas su mediena, augaliniais 

pluoštais, oda, kriauklėmis, kaulu; arba vaškinė Madona su tekstiliniais drabužiais po stikliniu 

kupolu, papuoštu šilkinėmis gėlėmis. Jų apsaugos būklė dažnai yra trapi dėl naudojamų medžiagų 

pobūdžio arba prastos pradinės būklės. Siekiant apsaugoti istorines mišrios medijos menus 

ateities kartoms, jų įrimo greitis turėtų būti sulėtinas. Be konservavimo ir restauravimo 

procedūrų, tai galima padaryti pasirinkus gerai apgalvotas aplinkos sąlygas. Tačiau kiekviena 

medžiaga turi savo optimalias sąlygas, kurioms įtakos turi specifinės medžiagos savybės, 
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artefakto išsaugojimo būklė, skirtingų medžiagų sąveika. Dėl to sunku pateikti rekomendacijas 

istoriniams mišrios medijos objektams ir dažnai tenka rinktis kompromisą (Anaf, Debulgaep, 

2019). 

Yra sukurtas „rizika pagrįstas“ metodas, kuris padeda priimti sprendimus ir nustatyti gerai 

apgalvotas istorinių mišrios medijos objektų išsaugojimo sąlygas. Per pastarąjį dešimtmetį šis 

metodas buvo vienas labiausiai  prevenciniame išsaugojime naudojamų rizikos valdymo metodų. 

Norint nustatyti, analizuoti ir įvertinti pagrindines rizikas kolekcijoms, naudojami gerai žinomi 

metodai, tokie kaip ABC metodas (Michalski, Pedersoli Jr., 2016), Kultūrinių vertybių rizikos 

analizės modelis (Waller, 2003) arba QuiskScan (Brokerhof, Bülow, 2016). Mūsų siūlomas 

metodas remiasi esamais metodais ir rizikos terminologija. Tai padeda paveldosaugininkams 

įvertinti santykinę skirtingų medžiagų, sudarančių mišrios terpės objektą, svarbą. Jame 

atsižvelgiama į medžiagos kiekį, jos vertę objekto naudojimo kontekste ir numatomą vertės 

praradimą iškilus tam tikram pavojui. Rezultatas suteikia paveldosaugininkams objektyvų 

pagrindą daryti kompromisus dėl istorinių mišrios technikos objektų išsaugojimo sąlygų. Be to, 

tai leidžia palyginti skirtingus scenarijus ir pasirinkti tinkamiausią (Anaf, Debulgaep, 2019). 

 

3. 6. 8. Skaitmeniniai ištekliai ir veikla                                                                           

1 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Smithsonian: Laiko pagrįsta medija ir skaitmeninis menas, 

https://www.si.edu/tbma/time-based-media-digital-art-si  

Įvadas. Ši svetainė atspindi „Smithsonian laiko pagrįstos medijos ir skaitmeninio meno 

darbo grupės“ veiklą ir išteklius. Duomenų bazėje gausu informacijos norintiems tapti 

profesionaliais laiko ir skaitmeninės medijos specialistais, taip pat besidomintiems šiuo 

menu ir norintiems susipažinti su populiariausiais meno kūriniais. 

 

Patarimai, kaip naudotis. Lengvai suprantama svetainės struktūra apima pagrindinę 

teorinę informaciją ir įvairius skaitmeninius šaltinius – darbo eigą ir įrankius; interviu su 

profesionaliais kūrėjais; darbo grupei prieinama įranga ir dokumentai ir galiausiai išoriniai 

šaltiniai. Visa teorinė ir praktinė informacija yra laisvai ir nemokamai prieinama bet kuriam 

https://www.si.edu/tbma/time-based-media-digital-art-si
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vartotojui. 

 

1 Užsiėmimas. Pristatymo vaizdo įrašų kūrimas 

Reikalingos priemonės. Vaizdo redagavimo programos, nešiojamas ar planšetinis 

kompiuteris 

Tikslas. Ugdyti kūrybiškumą pateikiant skaitmeninę medžiagą 

Eiga. Dalyviams suteikiama laiko peržiūrėti ir įvertinti vizualinę svetainės pusę. Dalyviai, 

naudodamiesi turimomis vaizdo redagavimo programomis, kuria savo vizualizacijų 

juodraščius ir pristato juos kitiems. Kiekvienas pasiūlymas yra aptariamas ir pateikiamas 

atsiliepimas, kartu nusprendžiama, kurios parinktys geriausiai atitiktų šiuolaikinio vartotojo 

poreikius. 

 

2 Užsiėmimas. Grafikos kūrimas svetainei 

Reikalingos priemonės. Canva programėlė, nešiojami ar planšetiniai kompiuteriai 

Tikslas. Sukurti vaizdinį tinklalapio pristatymą 

Eiga. Dalyviai individualiai kuria plakatus, perteikiančius puslapio turinį, naudodami 

programą Canva. Dalyviai gali laisvai pasirinkti, kuriuos puslapio išteklius labiausiai pabrėžti 

ir kokius specifinius laiko pagrįstos medijos meno bruožus perteikti. Atlikę užduotį, visi 

dalyviai kviečiami pristatyti savo paruoštus plakatus ir pateikti atsiliepimus. 

 

2 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. Laiku grįsto medijos meno išsaugojimas, 

https://ifa.nyu.edu/conservation/time-based-media.htm  

Įvadas. Tai įvadinė Dailės instituto studijų programos svetainė, skirta laiku grįsto medijos 

https://ifa.nyu.edu/conservation/time-based-media.htm
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meno konservavimo profesionalų rengimui. Jame pateikiama visa pagrindinė informacija 

apie įgūdžius, reikalingus tinkamai išsaugoti laiku grįstą medijos meną, taip pat ir šio meno 

istoriją. 

Patarimai, kaip naudotis. Be teorinės informacijos svetainėje, reikėtų atkreipti dėmesį į The 

Conservation Center virtualų turą. Tai taip pat geras LOD pavyzdys – galima atrasti 

sistemingą informaciją apie kitas laiku grįsto medijos meno išsaugojimo programas ir 

iniciatyvas, daugiausiai esančias JAV. 

 

1 Užsiėmimas. Grupės diskusija 

Reikalingos priemonės. Projektorius, asmeninis kompiuteris 

Tikslas. Aptarti meno išsaugojimo praktiką 

Eiga. Grupė stebi virtualų turą Dailės instituto konservavimo centre. Tada kartu aptariama, 

kokios meno išsaugojimo ir konservavimo praktikos dominuoja šalyje.  Remiantis svetainėje 

pateikta informacija, grupė aptaria, ką būtų galima pritaikyti šalies meno institucijoms. 

Galiausiai įvertinamas šiuolaikinių technologijų vaidmuo užtikrinant meno ilgaamžiškumą. 

 

3 IŠTEKLIS 

Pavadinimas ir nuoroda. MSU Texas, atviros prieigos ištekliai: mišrios medijos, 

https://libguides.msutexas.edu/c.php?g=1057974&p=7700794  

Įvadas. Tai Teksaso bibliotekos viešai prieinama informacija apie visus nemokamai 

prieinamus mišrios medijos meno duomenis. Pateikiamos nuorodos tiek į tekstinę, tiek į 

vaizdinę medžiagą. 

Patarimai, kaip naudotis. Kiekviena nuoroda yra trumpai aprašyta, kad būtų paprasčiau 

naršyti internete ir lengvai pasiekti informaciją. Susietieji duomenys sudaro bendrą įspūdį 

apie tai, ko galima tikėtis. 

https://libguides.msutexas.edu/c.php?g=1057974&p=7700794
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1 Užsiėmimas. Pamokos plano sudarymas 

Reikalingos priemonės. Nešiojami ar planšetiniai kompiuteriai 

Tikslas. Mokėti ugdymo procese naudoti atviruosius šaltinius 

Eiga. Dalyviai yra suskirstyti į mažesnes grupes po 2-3 žmones. Kiekvienam skiriama 

sudaryti 40 minučių trukmės mišrios medijos meno pamokos planą. Pagrindinė sąlyga – turi 

būti naudojami atvirieji ištekliai, nurodyti peržiūrimoje svetainėje. Parengti planai 

pristatomi ir aptariami kartu. 

 

Mokymosi rezultatai 

žinios įgūdžiai požiūris 

Pagrindinės žinios apie 
šiuolaikinius laiko pagrįstus 
menus ir (arba) mišrios medijos 
menus 

Pripažinti IT svarbą, 
atsižvelgiant į šiuolaikinį laiko 
pagrįstą meną ir mišrios 
medijos meno pasaulį 

Supratimas apie skaitmeninių 
kompetencijų poreikį 
šiuolaikiniame pasaulyje 

Pagrindinės žinios, kaip 
prisidėti prie asmens ir 
visuomenės vystymosi 

Identifikuoti asmeninės, 
socialinės ar komercinės vertės 
galimybes per skaitmeninimo 
meno terpę  

Noras įsitraukti į skaitmeninių 
technologijų naudojimą 

Praktinės žinios, kaip šį meną 
galima panaudoti mokant ir 
mokantis įvairiais lygiais 

Atvirumas ugdyti problemų 
sprendimo požiūrį, kuris 
palaiko mokymosi procesą 

Noras žiūrėti į skaitmenines 
technologijas etiškai, saugiai ir 
atsakingai 

Praktinės žinios apie tai, kaip 
laiko pagrįsti menai ir/ar 
mišrios medijos menai skatina 
visuomenės vystymąsi 

Noras kelti tikslus, siekiant 
motyvuoti save ir ugdyti 
atsparumo bei pasitikėjimo 
įgūdžius 

Atvirumas bendradarbiauti su 
skaitmeninėmis 
technologijomis ir kritinis 
mąstymas 

Faktinės žinios apie įrenginius, 
programinę įrangą ir tinklus, 
kurie prisideda prie laiko ir 
(arba) mišrios medijos meno 
kūrimo ir išsaugojimo 

 Suvokimas, apie įgudžių 
pritaikymo ir ankstesnio 
mokymosi įgūdžių svarbą  
būsimam mokymuisi 
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Santrauka 
 

Projektą „Skaitmeninės kultūros dizaineris“ įgyvendinančių organizacijų parengta nacionalinė 

mokymo programa skirta kultūros institucijoms, kurių specializacija įvairūs menai – muzikos, 

vizualiųjų menų, kino, teatro, laiku grįstos ir mišrios medijos menai. Šioje mokymo programoje 

pateikiama informacija apie skaitmeninių kompetencijų ugdymą, remiantis konkrečiais 

mokymais, integraciniais moduliais, skaitmeniniais kultūros ištekliais ir kitais pasiūlymais. 

Projektu siekiama ugdyti supratimą apie skaitmeninės kultūros patirties, techninių galimybių ir 

LOD poreikį, kaip vieną iš pagrindinių veiksnių, gerinant kultūros vartotojų patirtį.  
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