LIETUVAI REIKŠMINGŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, ESANČIŲ
UŽSIENYJE, SĄVADO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. PRISIJUNGIMAS PRIE SĄVADO
Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį. Viešai prieinamos paieškos vartotojo vardas – „vartotojas“,
slaptažodis – „slaptazodis“.

2. KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PAIEŠKA
Prisijungus prie sąvado, atsidaro sąvado langas. Šiame lange pasirinkti „Paieška“:

Pasirinkus „Paieška“, atsidaro paieškos langas:

Informacijos apie Lietuvai reikšmingas kilnojamąsias kultūros vertybes, esančias užsienyje (toliau –
vertybes) galima ieškoti paieškos lange pasirenkant vertybės tipą, vertybės kalbą, įrašant kurį nors
reikšminį žodį, kuris galėtų būti vertybės pavadinime arba vertybės aprašyme. Vertybių taip pat
galima ieškoti pasirenkant laikotarpius. Įvedus datą į langelį „Vertybė saugoma nuo“, paieškos
rezultatas bus visos vertybės, kurios į šį sąvadą buvo įrašytos nuo nurodytos datos. Įvedus datą į
langelį „Vertybės sukūrimo laikotarpis nuo“ arba „Vertybės sukūrimo laikotarpis iki“, paieškos
rezultatas bus visos vertybės, kurias įrašant į šį sąvadą buvo nurodytos jų sukūrimo datos,
patenkančios į laikotarpį tarp paieškos langeliuose nurodytų datų.
Įvedus paieškos kriterijus, paspausti „Sukurti“. Jei sąvade bus įrašų, atitinkančių paieškos metu
įvestus kriterijus, sąvado lange bus pateiktas paieškos kriterijus atitinkančių vertybių sąrašas:

Paieškos lange pasirinkus „Ataskaita“ ir suvedus paieškos kriterijus bei paspaudus „Sukurti“,
paieškos metu surastos vertybės pateikiamos atspausdinimui pritaikytos ataskaitos forma:

3. KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ ĮRAŠYMAS
Prisijungus prie sąvado su Kultūros ministerijos suteiktais prisijungimo duomenimis, vartotojai
įgyja galimybę į sąvadą įrašyti žinomas užsienyje esančias vertybes ir su jomis susijusią
informaciją.
Pasirinkus „Saugotojo pridėjimas“, atsidaro saugotojo pridėjimo langas, kuriame suvedama turima
informacija apie vertybės (-ių) saugotoją (muziejų, biblioteką, archyvą, kitą įstaigą ar privatų
asmenį). Saugotojo pridėjimo lange reikia pasirinkti vieną iš jau įvestų saugotojo tipų ar saugotojo
valstybės pavadinimų.

Jei iškiltų klausimų dėl saugotojo tipo ar saugotojo valstybės pasirinkimų – kreiptis el. paštu
m.zolynas@lrkm.lt . Suvedus informaciją, paspausti „sukurti“.
Kairiame sąvado lango krašte galima pamatyti visus į sąvadą įrašytus saugotojus. Pasirinkus kurį
nors saugotoją, išskleidžiamos sudėtinės saugotojo dalys ir atsidaro vertybės pridėjimo saugotojui
langas:

Pasirinkus „Pridėti saugotoją“, atsidaro anksčiau aptartas saugotojo pridėjimo langas, kuris leidžia
pagrindiniam saugotojui pridėti sudėtines dalis (filialus, fondus ir kt.).
Pasirinkus „Redaguoti saugotoją“, atsidaro anksčiau aptartas saugotojo pridėjimo langas, kuriame
galima redaguoti anksčiau jau įvestą informaciją apie saugotoją.

Pasirinkus „Pridėti saugotojui vertybę“, atsidaro vertybės pridėjimo langas:

Šiame lange įrašoma informacija apie anksčiau pasirinkto saugotojo saugomą vertybę. Sąvado lange
reikia pasirinkti vieną iš jau įvestų vertybės tipų ir vertybės kalbų (jei tai dokumentas). Jei iškiltų
klausimų dėl vertybės tipo ar vertybės kalbos pasirinkimo – kreiptis el. paštu m.zolynas@lrkm.lt .
Įrašomas vertybės pavadinimas, žinomas (numanomas) vertybės sukūrimo laikotarpis (nuo kada iki
kada vertybė buvo sukurta) ir vertybės aprašymas. Jei informacijos apie vertybę jau parengta,
spausti „sukurti“. Jei informacija dar neparengta ir vėliau dar būtų tikslinama, prieš spaudžiant
„sukurti“ reikia pažymėti langelį „Neparengta peržiūrai“. Tokiu atveju ši informacija kitiems
sąvado vartotojams nebus prieinama, išskyrus patį šios informacijos rengėją.
Į sąvadą įrašius informacijos apie vertybes, esančias užsienyje, šios vertybės išskleidžiamos
vartotojui pasirinkus kurį nors saugotoją. Daugiau informacijos apie vertybes galima pamatyti
paspaudus „Peržiūra“:

Pasirinkus „Peržiūra“, vartotojui pateikiamas vertybės aprašymas ir data, kada ši informacija buvo
įvesta į sąvadą. Pasirinkus „Peržiūra“, informacijos apie šią vertybę rengėjas, anksčiau pasirinkęs
„Neparengta peržiūrai“, dabar gali pasirinkti „Parengti vertybę peržiūrai“ ir taip padaryti šią
informaciją prieinamą visiems sąvado vartotojams:

Teisė trinti ar redaguoti sąvade įrašytą informaciją apie vertybes bei pridėti vertybei failus
(nuotraukas, kitus dokumentus) suteikiama kito lygio vartotojams.

Visais sąvado pildymo klausimais kreiptis el. pašto adresu m.zolynas@lrkm.lt .

