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LR kultûros ministerija ir Vilniaus universiteto Bibliotekininkystës ir informacijos mokslø
institutas ð. m. spalio 4–5 d. Vilniaus universitete surengë tarptautinæ konferencijà Atminties
komunikacija archyvuose, bibliotekose ir muziejuose: mokslo, politikos ir praktikos sàveika.
Pagrindinis konferencijos siekius atspindintis reikðminis þodis – bendradarbiavimas, renginio organizatoriø interpretuotas kaip ávairiø
su atminties komunikacija susijusiø bendruomeniø dialogas ir diskusijos, skatinanèios glaudesná konceptualiø, strateginiø ir praktiniø atminties komunikacijos sàveikø problematikos
lygmená. Ðio tarptautinio forumo tikslas – prisidëti prie Baltijos regiono ðaliø bendradarbia-

vimo ir integracijos á skaitmeninæ erdvæ bei tinklus tiriant, skaitmeninant ir pristatant panaðia istorine atmintimi susietà kultûros paveldà bei integruoti sëkmingà mokslo, politikos
ir praktinës veiklos patirtá.
Konferencijos teminiu prioritetu pasirinkti Baltijos regiono (Estijos, Latvijos, Lenkijos,
Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, Skandinavijos ir
kt.) bei strateginiø partneriø Vidurio ir Rytø
Europos ðaliø archyvuose, bibliotekose ir muziejuose saugomi kilnojamojo kultûros paveldo rinkiniai, nagrinëti ðiuose kontekstuose:
skaitmeninimo ir skaitmeninio iðsaugojimo politika, skaitmeninës aplinkos ir mokslo bendruomenës sàveika, materialaus ir nemateria133

laus kultûros paveldo aktualinimas, atminties
strategija bei tapatumo sklaida skaitmeninëje
aplinkoje.
Konferencijos plenariniai praneðimai – dr.
Kimo Veltmano „Atminties institucijos átinklintame pasaulyje“ ir dr. Marijos Dalbello
„Kultûros sklaida þiniø kontinuume: gyvoji istorija, skaitmeninë istorija ir istorijos þiniatinklis“. Pastarajame kalbëta apie istorijos tyrimø kaità pasauliniame þiniatinklyje ir naujas
skaitmeninës istorijos iniciatyvas pasaulyje.
Anot mokslininkës, þiniatinklis, turintis pirmaujanèià vieðosios komunikacijos erdvës pozicijà, neiðvengiamai virsta svarbiu istorijos tyrinëjimø ðaltiniu. Deja, interneto komunikacijos pëdsakai yra trumpalaikiai, todël itin
reikðmingos yra skaitmeniniø archyvø iniciatyvos (pvz., The Internet Archive, http://
www.archive.org), siekianèios iðsaugoti ateities
kartoms ir istoriniams tyrinëjimams vertingus
duomenis. Dr. K. Veltmanas aptarë sparèiai
besiplëtojanèiø informacijos ir komunikacijos
technologijø átakà atminties institucijø darbui.
Atverdamos milþiniðkas informacijos leidybos,
sklaidos, prieigos galimybes, naujosios technologijos keièia tradicinës atminties institucijø
veiklos pobûdá, informacijos sklaidà, vartotojo ir kompiuterizuotø sistemø sàveikà.
Renginio metu pristatyti praneðimai buvo
iðdëstyti keturiose sekcijose:
1. „Skaitmeninimo politika, strategija, rezultatai.“ Èia pristatytos tarptautinës
pasaulio, Europos Sàjungos (ES) bei
Baltijos ðaliø iniciatyvos skaitmeninimo,
skaitmeninio iðsaugojimo koordinavimo srityje. UNESCO pozicijà ir iniciatyvas kultûros paveldo skaitmeninio iðsaugojimo atþvilgiu aptarë Abdelazizas
Abidas. Europos Komisijos Informacinës visuomenës ir informacijos sklaidos
direktorato atstovas Marius Snydersas
pristatë ES strateginius prioritetus
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skaitmeniniø bibliotekø sektoriuje. Europos skaitmeninës bibliotekos (http://
www.theeuropeanlibrary.org) kûrimo
rezultatus pristatë dr. Jill Cousins, Europos bibliotekos biuro vadovë. Ði iniciatyva yra autoritetinga technologinë
infrastruktûra, remianti tolesnæ Europos
skaitmeninës bibliotekos plëtrà. Dar du
reikðmingi Europai atminties institucijø
projektai – MINERVA ir MICHAEL –
buvo pristatyti ðiø iniciatyvø techninës
koordinatorës Antonellos Fresos. Tarptautinis kultûros ministerijø atstovø ir
skaitmeninimo ekspertø tinklas MINERVA (http://www.minervaeurope.org/) teikë ilgalaikæ paramà skaitmeninimo koordinavimo veiklai Europoje. MICHAEL iniciatyva yra tarptautinis atminties ir kultûros institucijø, pristatanèiø savo skaitmeninius iðteklius ar
bibliografinius duomenis MICHAEL
portale (http://www.michael-culture.org/), tinklas. Baltijos ðaliø pasiekimai buvo apþvelgti Emîlio Klotiòðo
(„Nacionalinë Latvijos skaitmeninë
biblioteka Letonica“), LR kultûros ministerijos sekretoriaus Rolando Kvietkausko, ávertinusio Lietuvos nacionalinæ kultûros paveldo skaitmeninimo politikà, bei dr. Reginos Varnienës ir
Giedriaus Daugialos (2004–2005 m.
LNB iniciatyva dël skaitmeninio kultûros paveldo turinio kûrimo) praneðimuose.
2. „Kultûros paveldo skaitmeninis dokumentavimas, tyrimai ir iðsaugojimas.“
Sekcijos praneðimuose nagrinëti skaitmeninio dokumentavimo techniniai
standartai, klasifikatoriai, tezaurai;
kompiuteriniai ir kiekybiniai kultûros
paveldo tyrimo metodai ir priemonës;
skaitmeninio iðsaugojimo strategijos,

metodai, priemonës, problemos ir sëkminga patirtis. Dr. Bohdana Stoklasová ir Pavelas Krbecas apþvelgë Nacionalinës Èekijos Respublikos bibliotekos
skaitmeninio kultûros paveldo iðsaugojimo strategijø Europos nacionalinëse
bibliotekose, archyvuose ir mokslo
institucijose tyrimà, atliktà DigitalPreservationEurope projekto kontekste.
Violeta Meiliûnaitë ir dr. Daiva Vaiðnienë dëstë lietuviø kalbos tarmiø duomenø bazës kûrimo principus, tokios
skaitmeninës informacijos sklaidà. Buvo aptartos Lietuvos mokslo institucijose kuriamos duomenø bazës, kuriose
pateikiama tarmiø medþiaga bei lietuviø kalbos tarmiø rankraðtinio paveldo
skaitmeninimo, skelbimo ir informacijos paieðkos galimybës. Vieno ryðkiausiø pastarojo meto Lietuvos specializuotø skaitmeninimo projektø – lituanistikos paveldo informacinës sistemos
Aruodai – pristatymui savo praneðimà
skyrë dr. Daiva Vaitkevièienë. Ðiuo projektu siekta á vientisà skaitmeniná telkiná surinkti lituanistikos duomenis, apraðanèius ar vaizduojanèius lituanistikos
mokslo tyrimo objektus.
Vertingas áþvalgas ið bibliotekø, archyvø, muziejø prieigø bei akademinës
bendruomenës atstovo pozicijø pateikë dr. Arûnas Vyðniauskas. Praneðëjas
komentavo naujas galimybes, atsiverianèias istorijos studijø dalyviams (studentams, dëstytojams, tyrinëtojams),
kurie naudojasi internetu, prieiga prie
duomenø baziø, vartojantiems pirminius ir antrinius ðaltinius, skaitantiems
skaitmenuotus mokslinius straipsnius ar
istoriografijos veikalus.
Standartø taikymo kryptys skaitmenavimo veikloje, skaitmeniniø objektø

bibliografavimo problematika bei autoriniø teisiø apsaugos dalykai nagrinëti
dr. Rimvydo Lauþiko („Standartai ir autoriø teisës tarp industrinës ir tinklaveikos visuomeniø“), Nijolës Bliûdþiuvienës („Ðiuolaikinës atminties institucijø
standartizavimo kryptys“), Mikkelio
Christofferseno („Skaitmenintø objektø bibliografinis apraðymas“) praneðimuose. Pasak dr. R. Lauþiko, problemiðkiausi skaitmeniniø technologijø sukelti konfliktai yra susijæ su standartizacijos ir autoriø teisiø dalykais. Tai
konfrontacija tarp laisvo analoginio
(tikrovës) ir grieþtai standartizuoto
skaitmeninio pasauliø bei tarp autoriaus teisës á pelnà ir laisvos informacijos prieigos internete. Dabar gyvuojanti
standartizacijos ir autoriø teisiø samprata yra susiformavusi industrinëje visuomenëje ir nebegali bûti taikoma poindustrinës tinklaveikos laikais. Galima
daryti prielaidà, jog artimiausiu metu
turëtø ávykti esminë standartø ir autoriø teisiø sampratos kaita. N. Bliûdþiuvienë aptarë bibliotekø, muziejø ir archyvø standartizacijos problemas, galimus jø sprendimø bûdus bei ávertino
tarptautiná ðiø institucijø bendradarbiavimà standartizacijos srityje. Projektinë veikla skatina atminties institucijas
ieðkoti bendrø sprendimø, spræsti, kokiais standartais dera vadovautis atliekant dokumentø (objektø) katalogavimà, metaduomenø uþraðymà, paieðkà.
Atminties institucijø bendradarbiavimo
reikðmæ akcentavo ir Lennarto Beso
praneðimas apie tarptautiná projektà
Baltic connections (www.balticconnections.net/), atskleidþiantá Baltijos ðaliø
praeitá 1450–1800 m. Projektas buvo
vykdomas 2005–2007 m. Danijos, Esti135

jos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Nyderlandø, Rusijos, Suomijos, Ðvedijos ir
Vokietijos archyvø. Projekto tikslas –
sukurti archyviniø dokumentø þinynà:
Baltijos ðaliø sàveika jûroje. Archyvø
dalyvavimà skaitmenavimo procesuose
vertino Hansas Hofmanas („Archyvinis
poþiûris: dokumentø ilgalaikis saugojimas“). Praneðëjas pateikë archyviná poþiûrá á skaitmeniná iðsaugojimà ir konkreèius reikalavimus, kurie atsiranda
saugant archyvinius dokumentus.
3. „Istorinë atmintis, kultûros paveldas ir
tapatumo sklaida.“ Ðioje konferencijos
dalyje siekta atskleisti raðytiniø, vaizdo
bei garso duomenø ir informacijos paieðkos, sisteminimo, saugojimo bei
sklaidos atminties institucijose procesus. Net trys praneðimai buvo skirti istoriniø raðtijos paminklø skaitmenavimo problemø svarstymui (dr. Alma
Braziûnienë „Lietuvos knygos paminklai: sàvado idëja, reikmë, problemos“,
dr. Jolanta Gwioýdzik ir dr. Iwona Pietrzkiewicz „Lenkijos istoriniø rinkiniø
skaitmeninimas: bûklë ir perspektyvos“
bei Algimantas Kaminskas-Krinèius
„LDK paribio atminties komunikacija,
arba þvilgsnis á senàsias Pasvalio kraðto
baþnyèiø metrikø knygas: jø skaitmeninimas, perraðymas, tyrinëjimas ir leidyba“). Baþnytiniø institucijø vaidmená formuojant ir saugant Lietuvos kultûros paveldà aiðkinosi dr. Rafaùas Witkowskis
(„Ásiminimo istorija vienuolynuose. Naujøjø laikø vienuoliø kronikos Lietuvos
Didþiojoje Kunigaikðtystëje“), siekæs nustatyti, kokiomis kategorijomis rëmësi
LDK vienuolynø kronikininkai atrinkdami praeities ávykius ir iðsaugodami atminimà apie juos bei kaip ir kokia buvo
istoriografø darbui daroma nevienalytës
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konfesinës, daugiakultûrës LDK socialinës sàrangos átaka.
Atminties iðsaugojimo funkcija itin
svarbi muziejø ir archyvø veikloje. Ðiø
institucijø atstovø praneðimuose pademonstruotos muziejø bei archyvø prieigos gerinimo galimybës naudojant
skaitmenines technologijas (dr. Nastazija Kerðytë analizavo muziejø rinkiniø,
ekspozicijø, jø tipologijos formavimosi
tendencijas Lietuvoje XIX–XXI amþiuje; originalø Neapolio banko instituto
ir archyvo istoriniø rinkiniø projektà –
kultûros renginiø, parodø organizavimà
ávairiuose pasaulio regionuose – aptarë dr. Giuseppe Zevola; archyvistø profesijos dilemas skaitmeniniø technologijø amþiuje apsvarstë dr. Waldemaras
Choràýyczewskis ir Agnieszka Rosa).
4. „Kultûros paveldo projektinë patirtis“ –
stendiniø praneðimø dalis, èia pristatyti sëkmingiausi Europos ir Lietuvos kultûros paveldo iðsaugojimo projektai.
Lietuvos (lituanistikos paveldo informacinë sistema ARUODAI, Lietuvos
Mokslø akademijos bibliotekos projektas MUSICALIA, Vilniaus baþnytinës
provincijos archyvø dokumentø ir knygø metaduomenø informacinë sistema
(BARIS) ir kt.) ir uþsienio (Lenkijos
dLibra skaitmeninës bibliotekos sistema, Digital Preservation Europe, digiCULT Museen SH – Schleswig-Holstein
muziejø tinklas, Nacionalinis registras
Pasaulio atmintis).
Konferencija sulaukë ávairiø ðaliø specialistø susidomëjimo. Renginyje apsilankë 111
archyvø, bibliotekø ir muziejø specialistø, politikø, mokslininkø ir praktikø ið 18 ðaliø (Austrija, Èekija, Danija, Estija, Italija, JAV, Jungtinë Karalystë, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, Prancû-

zija, Rusija, Ðvedija, Ðveicarija, Vokietija). Dalyviø institucinë priklausomybë: tarptautinës
ir Lietuvos valdþios struktûros (8%), mokslo
institucijos (59%), archyvai, bibliotekos ir muziejai (40%).
Organizatoriai tikisi, kad konferencija paskatins kompleksiðkà atminties komunikacijos
problemø nagrinëjimà derinant technologinius, socialinius, kultûrinius bei vadybinius at-

minties aspektus archyvuose, bibliotekose ir
muziejuose.
Konferencijos oficiali svetainë, kurioje galima detaliau susipaþinti su renginio programa,
skaitytø praneðimø santraukomis bei pateiktimis
prieinama adresu http://www.kf.vu.lt/atmintis.
Ðiø metø gruodá pasirodys moksliniø
straipsniø rinktinë, parengta konferencijos
praneðimø pagrindu.
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