2021 m. rezultatai
1. Kultūros paveldo skaitmeninimo statistikos sistemoje duomenis už 2021 m. pateikė 104
institucijos;
2. Apimtis: iš viso suskaitmenintų kultūros paveldo objektų – 1 953 361 iš jų per 2021 m. –
178 892;
3. Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičius iš viso yra 228 950, iš jų per 2021 m. – 57 794 objektai, tai yra 11,72% visų suskaitmenintų
kultūros paveldo objektų;
4. Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso apie
3 716,79TB;
5. Į Virtualią kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS) ir jos pagrindu veikiantį interneto
portalą www.epaveldas.lt pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų
skaičius – 240 841, iš jų per 2021 m. – 37 942;
6. Europos kultūros paveldo skaitmeninėje platformoje EUROPEANA
www.europeana.eu prieinamų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iki 2021 m.
imtinai iš viso 188 360, iš jų per 2021 m. pateikta – 20 806 (N.B.: „Europeana“ atstovai
informavo, kad iki 2021 m. imtinai iš Lietuvos juos yra pasiekę – 227 286 objektų. Pažymėtina,
kad į „Europeana“ suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo objektus teikia įvairios
institucijos, ne tik šios Kultūros paveldo skaitmeninimo sistemos dalyvės, todėl apimtis skiriasi).
7. Lankomumas:
- virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per 2021 m.
– 3 514 805;
- Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per 2021 m.
– 927 787. Informacinės visuomenės plėtros komiteto atliko tyrimo duomenimis, gyventojų,
kurie naudojasi su Lietuvos kultūros paveldu susijusiomis elektroninėmis paslaugomis, dalis,
procentais 2018 m. – 5 proc., 2019 m. – 6 proc., 2020 m. – 7 proc.; 2021 m, - 4 proc.
http://statistika.ivpk.lt/saltiniai/200
8. Mokymai:
- per 2021 m. vyko 94 kultūros paveldo skaitmeninimo kvalifikacijos tobulinimo renginiai,
kuriuos rengė 9 iš 15 kultūros paveldo skaitmeninimo centrų (Lietuvos nacionalinis dailės
muziejus surengė 32, Šiaulių „Aušros“ muziejus – 1, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus
– 1, Kauno apskrities viešoji biblioteka – 1, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka –
32, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka – 10, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka – 7, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – 1,
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – 9)
- per 2021 m. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1 257 specialistai.

