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ATASKAITA APIE VLE SKAITMENINIMO VEIKLAS 2019 M. 

 

2019 metų MELC pagrindinės skaitmeninimo veiklos buvo laisvos prieigos internetinės 
enciklopedijos  svetainės VLE.LT plėtra ir palaikymas bei MELC leidinių skaitmeninimas ir  jų 
susiejimas su VLE.LT.  

Vykdant šias veiklas MELC redakcijoms  buvo keliamos šios pagrindinės užduotys.  

Naujų VLE.LT straipsnių rengimas ir publikavimas  

Per 2019 m. vidinę VLE.LT duomenų bazę papildė  1268 straipsniai, iš jų  853  nauji (visi 
publikuoti ir puslapyje VLE.LT), kiti sukurti skaidant didelius kompleksinius straipsnius į susijusių 
straipsnių šeimas.  

Per 2019 metus VLE.LT straipsnių autorių duomenų bazę papildė 18 naujų autorių; šiuo metu iš 
viso yra registruota 3073 straipsnių autoriai. 

 

VLE.LT straipsnių turinio ir iliustracinės medžiagos atnaujinimas 

Reikšmingai panaujinta daugiau kaip 2000  straipsnių, kai kurie iš jų panaujinta iš esmės, t.y. 
sukurtos ir publikuotos naujos jų redakcijos.  

Įkelta 10 112 naujų iliustracijų. 2020 m. sausio 1 d. iš viso buvo iliustruota 28 316 straipsnių, iš jų 
5118 iliustruoti per 2019 metus.  

Iš VLE.LT skaitytojų 2019 m. gauta 80 iliustracijų, į puslapį įkelta 45.  

Į puslapį VLE.LT sukeltos formulės (iš viso 1660) ir lentelės. Sudarytos visų straipsnių santraukos.  

Per metus 187 straipsniams priskirta koordinatės, 2020 m. sausio 1 d.  iš viso koordinatės buvo 
priskirtos 450 straipsnių.  

Duomenų bazė per 2019 metus iš viso papildyta 3 mln. 595 tūkst. spaudos ženklų. 2020 m. sausio 1 
d. joje iš viso buvo 136 583 374 spaudos ženklų.  

VLE straipsnių struktūros pritaikymas internetinei sklaidai 

Į straipsnių šeimas arba atskirus straipsnius baigta skaidyti visi straipsniai, kurie turėjo du ir daugiau 
redaktorių, taip pat daug kompleksinių straipsnių. Duomenų bazėje per 2019 metus atsirado 415 
susijusių straipsnių. 2020 m. sausio 1 d. buvo 632 straipsniai, kurie turėjo bent po vieną susijusį 
straipsnį (t.y. buvo tiek straipsnių šeimų).   

4220 straipsnių suskirstyti į skyrius, sudarytas jų turinys. 

 

Interaktyvių žemėlapių panaudojimo VLE.LT straipsniuose analizė ir kūrimas 
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Parengti duomenys visų Lietuvos savivaldybių (60) interaktyviems žemėlapiams.  

Pradėti rengti istorijos interaktyvūs žemėlapiai. 2019 m. su UAB „Žemėlapių artelė“ sudaryta 
interaktyvių žemėlapių sukūrimo paslaugų pirkimo sutartis 15-ai tokių žemėlapių parengimui.  

VLE.LT straipsnių  įvairialypės terpės kūrimas, vaizdo ir garso  įskiepių diegimas  iš LRT, 

YouTube, LCVA ir kitų šaltinių 

Į  vidinę duomenų bazę įkelta 86 LRT mediatekos įskiepiai ir 26 nuorodos į LRT mediatekos 
šaltinius, apie 80 Youtube įskiepių, 89 kitos išorinės nuorodos (Pastaba: į puslapį bus perkelta 
atnaujinant dizainą ir sukūrus išorinių nuorodų perkėlimo mechanizmą).  

VLE.LT straipsnių susiejimas su laiko juosta 

Parengta medžiaga laiko juostai nuo seniausių laikų iki 20 a. ir 20 a. papildymai – iš viso 1672 nauji 
įrašai, kiekvienam įrašui priskirtas straipsnis. (Pastaba: puslapyje bus publikuota atnaujinant 
VLE.LT dizainą).  

Išorinių nuorodų į Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo leidinių 

publikacijas ir LCVA skaitmeninius dokumentus  diegimas prie VLE.LT straipsnių 

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su visų Vilniaus universiteto mokslinių leidinių redkolegijomis.  

Į vidinę duomenų bazę įkelta 11 išorinių nuorodų  (Pastaba: į puslapį bus perkelta atnaujinant 
dizainą ir sukūrus išorinių nuorodų perkėlimo mechanizmą). 

VLE.LT straipsnių rinkinio „Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų“ kūrimas, pritaikant jo 

turinį 2019 metų minėtinoms datoms ir įvykiams 

Per 2019 metus sudaryti ir puslapyje VLE.LT publikuoti  teminių  straipsnių rinkiniai: „2019 metų 
jubiliejinės sukaktys“, „Jėzuitų misijoms Lietuvoje – 450 metų“, „Prezidento institutui Lietuvoje – 
100 metų“, „Baltijos keliui – 30“, „Pasaulio lietuvių metai“, „Žemaičių paminėjimui – 800 metų“, 
„Nepriklausomybės kovų atminimo metai“ ir kitomis temomis. Per 2019 m. iš viso buvo publikuota 
12 teminių rinkinių, juos sudarė  2278  straipsniai. 

2019 metais iš viso teminiuose publikuota 5660  straipsnių. 

VLE.LT titulinio puslapio pritaikymas kasdien besikeičiančioms nuotraukoms 

2019 m. spalio 2 d. sudaryta svetainės VLE.LT  atnaujinimo paslaugų pirkimo sutartis su UAB 
„Sales partners“.   

Skaitmenizuotų MELC leidinių sąsajos su VLE.LT straipsniais analizė ir kūrimas 

Parengti (pdf formatu) ir kaip išorinės nuorodos prie straipsnių įkelti  kitų MELC leidinių 124 
fragmentai (Pastaba: į puslapį bus perkelta atnaujinant dizainą ir sukūrus išorinių nuorodų 
perkėlimo mechanizmą). 
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2019 metais buvo sudarytos kūrybinio bendradarbiavimo kuriant portalą VLE.LT sutartys su 

LCVA, MO muziejumi, M. K. Čiurlionio nacionaliniu dailės muziejumi, Lietuvos dailės 

muziejumi, LMA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos Respublikos statistikos departamentu, UNESCO 

nacionaline komisija. 

2019 metais VLE.LT per dieną vidutiniškai turėjo 1926 unikalius lankytojus, per savaitę – 13 475, 

per metus iš viso buvo 703 123 unikalių VLE.LT lankytojų. Palyginimui: 2018 metais per dieną 

buvo 216, per savaitę 1512, per metus 78 907.  

Per 2019 metus iš viso gautos 488 skaitytojų žinutės redaktoriui (dalis dubliai, nedidelė jų dalis 

buvo tuščios), dažniausiai tai buvo pranešimai apie pastebėtą klaidą. Visiems žinučių siuntėjams yra 

atsakyta, jų pastebėti netikslumai taisyti ar straipsniai kitaip koreguoti.  


