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Atsakymai į Europos Komisijos parengtą klausimyną dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

2005 m. lapkričio 16 d. rekomendacijos dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės 

veiklos konkurencingumo įgyvendinimo 

 

1. Lietuva suinteresuota Europos standartų rengimu ir taikymu kinematografinių kūrinių 

katalogavimui ir indeksavimui, nes tai padės jai integruotis į Europos Sąjungos audiovizualinio 

paveldo informacinę erdvę, palengvins vidaus ir tarptautinę veiklą audiovizualinio paveldo 

kaupimo, tvarkymo, išsaugojimo ir naudojimo srityse.  

Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsakingos už kino paveldo apsaugą, Lietuvos archyvų 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2005 

m. gegužės mėn., atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija suteikė mandatą M/365 Europos 

standartizacijos komitetui (CEN) On the harmonisation of cataloguing and indexing practices of 

cinematographic works and on the interoperability of film databases (Dėl kinematografinių 

kūrinių katalogų sudarymo ir indeksavimo praktikų suderinimo bei filmų duomenų bazių 

interoperabilumo), Europos lygmeniu pradėjo darbą siekiant suderinti   kinematografinių darbų 

katalogavimo ir indeksavimo praktikas. Tuo tikslu buvo sudaryta tikslinė darbo grupė CEN/BT/TF 

179 Cinematographic Works (Kinematografijos darbai), kurios tikslas parengti du Europos 

standartų projektus: 

CSH01001 - ”Film identification – Minimum metadata set for cinematographic works” (Filmų 

identifikavimas. Būtiniausi  kinematografinių kūrinių metaduomenys); 

CSH01002 – “Film identification – Common rules on cataloguing and indexation and 

comprehensive terminology” (Filmų identifikavimas. Bendrosios katalogavimo ir indeksavimo 

taisyklės ir išsami terminija).  

2008 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas dalyvaus tarptautiniame projekte MIDAS kaip 

vienas iš pagrindinio organizatoriaus (Vokiečių filmo institutas) partnerių. Projektui numatoma 

pateikti apie 1 000 pavadinimų kino dokumentų paieškos sistemos duomenų. Tai tik dalis to, kas 

turėtų būti pateikiama internete, įgyvendinant projektą “Lietuvos dokumentinis kinas internete”. 

 

2. Lietuvos garso ir vaizdo paveldui priklausančių kinematografinių kūrinių sistemingo rinkimo, 

katalogavimo, išsaugojimo, restauravimo bei galimybės juos panaudoti nekomerciniais tikslais 

įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos kino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 31-1107) 

(toliau – Kino įstatymas), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 

107-2389), Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 197, taip pat 
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Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir Nacionalinio kino rėmimo programos lėšų 

skyrimo kino projektams taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-615 (Žin., 2006, Nr. 125-4772). 

 

 5. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 201 punktą, 

derina Nacionalinio kino centro koncepcijos projektą.  Jį patvirtinus ir įkūrus Nacionalinį kino 

centrą, kurio tikslas – padėti įgyvendinti valstybės kino politiką, viena iš centro funkcijų būtų kino 

paveldo apsaugos programa.  

 

6. Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi kino dokumentai yra kataloguoti. Sukurta 

kompiuterinė duomenų bazė, paieškos sistema. Archyve kasmet gaminamos skaitmeninės filmų 

kopijos saugojimui (mini DV formatas) ir demonstravimui (DVD formatas). Iš viso suskaitmeninta  

120 filmų pavadinimų. Šių kopijų gaminimui naudojama archyve sukonstruota įranga. Naujai 

sukurti Europos standartai bus praktiškai išbandyti ir taikomi projekte MIDAS (Moving Image 

Database for Access and Re-use of European film collections), kurio tikslas – Europos šalių 

institucijų filmų duomenų bazės kūrimas, centralizuojant duomenis apie istorinę ir kultūrinę vertę 

turinčių Europos archyvų filmų kolekcijas tam, kad  paieškos ir informacijos pateikimo proceso 

metu gauti duomenys būtų naudojami ir komerciniais, ir kultūriniais tikslais.  

Senųjų bei visų kitų prastos fizinės būklės filmų restauravimą, įsigyjant tam tinkamą įrangą, 

numato Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtas projektas „Projekto “Lietuvos 

dokumentinis kinas Internete” paramai būtinos dokumentacijos rengimas”.  

 

_ _ _ _ _ 

 

1. Rinkimas 

 

Lietuvos garso ir vaizdo paveldui priklausančių kinematografinių kūrinių sistemingo rinkimo, 

katalogavimo, išsaugojimo, restauravimo bei galimybės juos panaudoti nekomerciniais tikslais 

įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos kino įstatymu (Žin., 2002, Nr. 31-1107) 

(toliau – Kino įstatymas), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 

107-2389), Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 8 d. nutarimu Nr. 197, taip pat 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir Nacionalinio kino rėmimo programos lėšų 
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skyrimo kino projektams taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-615 (Žin., 2006, Nr. 125-4772) ir 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-709 patvirtintos 

Sutarties dėl projekto dalinio finansavimo forma (toliau – Sutartis). 

Kino įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja, kad nacionalinių filmų originalių medžiagų, kaip 

nacionalinio turto, saugojimu rūpinasi Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga už kino paveldo 

apsaugą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 1055 „Dėl įgaliojimų 

suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 70-2906) kino 

paveldo apsaugą įgaliojo vykdyti Lietuvos archyvų departamentą prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės (toliau – Lietuvos archyvų departamentas). 

Lietuvos archyvų departamentas priima saugoti nacionalinių filmų, kurių gamyba iš dalies ar 

visiškai finansuojama iš valstybės biudžeto, originalias medžiagas, jas atnaujina, naudoja 

mokslinio tyrimo, kūrybiniams ir kitiems tikslams. 

Kino įstatyme nustatoma tokia nacionalinių filmų originalių medžiagų saugojimo tvarka: 

1) nacionalinių filmų originalias medžiagas saugoti Vyriausybės įgaliotai institucijai, 

atsakingai už kino paveldo apsaugą, privalo perduoti filmų gamintojai; 

2) originalias filmų medžiagas privalu perduoti saugoti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo 

galutinės versijos užbaigimo; 

3) originalias filmų medžiagas sunaikinti draudžiama; 

4) jei filmų gamyba buvo finansuojama tik i privačių filmų gamintojų lėšų, originalių 

medžiagų saugojimo ir panaudojimo tvarka nustatoma sutartimi tarp gamintojų ir 

Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsakingos už kino paveldo apsaugą. 

1 ir 2 dalies nuostatos netaikomos bendros gamybos produkcijai, jeigu sutartyje numatoma, kad 

originalios filmų medžiagos bus saugomos kitoje sutarties šalyje. 

Taisyklių 40.2.3 punktas reglamentuoja, kad pareiškėjai už gautas valstybės biudžeto lėšas 

atsiskaito ministerijai pateikdami Lietuvos archyvų departamento pažymą apie perduotas saugoti 

filmų originalias medžiagas tuo atveju, kai lėšos buvo skirtos filmo gamybai. 

Sutarties 2.2.7 punktu pažymima, kad įvykužius filmo gamybos projektą ne vėliau kaip per 12 

mėnesių Projekto vykdytojas turi originalias (negatyvą, optinį garso negatyvą, originalų garso 

takelį) ir išeigines filmo medžiagas perduoti saugoti Vyriausybės įgaliotai institucijai, atsakingai 

už kino paveldo apsaugą. 

Pagal Taisyklių 47 punktą, Projekto Vykdytojui ir jo įsteigtiems ar vadovaujamiems juridiniams 

asmenims, kurie nustatyta tvarka neatsiskaitė ar atsiskaitė pavėluotai už ankstesniais metais iš 
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valstybės biudžeto ir (ar) Nacionalinio kino rėmimo programos lėšų dalinai finansuotus projektus, 

finansavimas neskiriamas ateinančius dvejus kalendorinius metus. 

 

2. Katalogavimas ir duomenų bazių kūrimas 

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas yra didžiausia nacionalinio audiovizualinio paveldo saugykla. 

Joje saugoma gausiausia nacionalinio audiovizualinio paveldo dalis -  daugiau kaip  39 940 

saugojimo vienetų, 7612 pavadinimų  kino dokumentų (vaizdo ir garso negatyvų, kopijavimui tinkamų 

tarpinių medžiagų ir demonstravimo kopijų). Visi sutvarkyti archyve saugomo kino dokumentai yra 

kataloguoti. Sukurta kompiuterinė duomenų bazė, paieškos sistema.  

2005 m. gegužės mėn., atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija suteikė mandatą M/365 Europos 

standartizacijos komitetui (CEN) On the harmonisation of cataloguing and indexing practices of 

cinematographic works and on the interoperability of film databases (Dėl kinematografinių 

kūrinių katalogų sudarymo ir indeksavimo praktikų suderinimo bei filmų duomenų bazių 

interoperabilumo), Europos lygmeniu pradėtas darbas siekiant suderinti   kinematografinių darbų 

katalogavimo ir indeksavimo praktikas. Tuo tikslu buvo sudaryta tikslinė darbo grupė CEN/BT/TF 

179 Cinematographic Works (Kinematografijos darbai), kurios tikslas parengti du Europos 

standartų projektus: 

CSH01001 - ”Film identification – Minimum metadata set for cinematographic works” (Filmų 

identifikavimas. Būtiniausi  kinematografinių kūrinių metaduomenys); 

CSH01002 – “Film identification – Common rules on cataloguing and indexation and 

comprehensive terminology” (Filmų identifikavimas. Bendrosios katalogavimo ir indeksavimo 

taisyklės ir išsami terminija).  

Dalyvauti CEN/BT/TF 179 veikloje bei atstovauti Lietuvos interesams Lietuvos standartizacijos 

departamentas delegavo LST TK 47 Informacija ir dokumentavimas įgaliotąją atstovę, Lietuvos 

centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoją Valeriją Jusevičiūtę.  

LST TK 47 buvo sudaryta darbo grupė, į kurią įeina LRT ir UAB “Lietuvos kinas” atstovės. Darbo 

grupė rengia pasiūlymus. 

Visos Europos Komisijos Kino ekspertų grupės Archyvų pogrupio dalyvės – Jungtinė Karalystė, 

Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Austrija, Švedija, Šveicarija, Italija yra vieningos nuomonės, jog 

Europos standartų kūrimas ir taikymas pagerins vidaus ir tarptautinę veiklą, susijusią su 

kinematografinių kūrinių identifikavimu, naudojimu. Kadangi didžiausią Europos 

kinematografinių kūrinių standartų įdiegimo praktiką turi Prancūzija, Anglija ir Vokietija, šių šalių 

atstovai atlieka pagrindinį analitinį darbą. 
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Lietuva suinteresuota Europos standartų rengimu ir taikymu kinematografinių kūrinių 

katalogavimui ir indeksavimui, nes tai padės jai integruotis į ES audiovizualinio paveldo 

informacinę erdvę, palengvins vidaus ir tarptautinę veiklą audiovizualinio paveldo kaupimo, 

tvarkymo, išsaugojimo ir naudojimo srityse. Lietuvos nacionalinio audiovizualinio paveldo 

katalogavimui ir indeksavimui niekada nebuvo naudojami jokie specialiai kinematografiniams 

kūriniams skirti Europos standartai. Būsimų standartų taikymas žymiai sumažintų regioninį šios 

srities atsilikimą. 

Naujai sukurti standartai bus praktiškai išbandyti ir taikomi projekte MIDAS (Moving Image 

Database for Access and Re-use of European film collections). 2008 m. Lietuvos centrinis 

valstybės dalyvaus tarptautiniame projekte  MIDAS kaip vienas iš pagrindinio organizatoriaus 

(Vokiečių filmo institutas) partnerių. Projektas MIDAS yra Europos Sąjungos programos Media 

Plus dalis, finansuojamas Media Plus lėšomis. Projekto tikslas – Europos šalių institucijų filmų 

duomenų bazės kūrimas, centralizuojant duomenis apie istorinę ir kultūrinę vertę turinčių Europos 

archyvų filmų kolekcijas tam, kad  paieškos ir informacijos pateikimo proceso metu gauti 

duomenys būtų naudojami ir komerciniais, ir kultūriniais tikslais.  

MIDAS projektui numatoma pateikti apie 1 000 pavadinimų kino dokumentų paieškos sistemos 

duomenų. Tai tik dalis to, kas turėtų būti pateikiama internete, įgyvendinant projektą “Lietuvos 

dokumentinis kinas internete”. MIDAS pateikiama tik katalogų duomenys nacionaline ir anglų 

kalbomis. Skaitmeniniai vaizdai nepateikiami. Dalyvavimas MIDAS projekte bus labai naudingas 

technine prasme – tarsi pasiruošimas archyvo projektui, parengiant tinkamą duomenų perkėlimo ir 

paieškos (taip pat vertimo ir pateikimo) modelį, kuriam jau galima taikyti naujausius bendruosius, 

dar tik kuriamus, Europos kinematografinių kūrinių katalogavimo standartus. MIDAS projekto 

įgyvendinimo metu sėkmingai panaudotos lėšos ir įgyta praktika būtų itin vertinga ne tik archyvo 

projekto įgyvendinimui, bet ir visai archyvo infrastruktūrai, personalo kvalifikacijos kėlimui ir IT 

įrangos atnaujinimui. Drauge tai būtų pirmasis ne tik archyvo, bet ir visos Lietuvos  kino duomenų 

paieškos sistemos integravimosi į Europos informacinę audiovizualinio kultūros paveldo virtualią 

erdvę etapas, kadangi duomenys būtų pateikiami ir anglų kalba. (Archyvo projekto pagrindinis 

tikslas  – lietuvių kalbos turinio: katalogai ir vaizdai -  plėtra internete) Sumažėtų Lietuvos 

regioninis atsilikimas šioje srityje. 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas dalyvauja UNESCO programos “Pasaulio atmintis” 

nacionalinio registro sudarymo veikloje. 2007 m. archyvo pasiūlyti kino siužetai “Trečioji 

Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda; 1-oji visos Lietuvos dainų šventė ir Lietuvos patriarcho 

dr. Jono Basanavičiaus laidotuvės” buvo pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentais ir įtraukti į 

Lietuvos nacionalinį registrą “Pasaulio atmintis”. 
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3. Išsaugojimas 
 

Teisinės priemonės: Kino įstatymas, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas bei 

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatai.  

Konkreti veikla: kino dokumentų perkopijavimas, pagaminant analogines (anksčiau) ir 

skaitmenines (dabar) saugojimo ir naudojimo kopijas. 

Archyve kasmet gaminamos skaitmeninės filmų kopijos saugojimui (mini DV formatas) ir 

demonstravimui (DVD formatas). Iš viso suskaitmeninta  120 filmų pavadinimų. 

Šių kopijų gaminimui naudojama archyve sukonstruota įranga. Modernią įrangą numatoma įsigyti 

įgyvendinant archyvo parengtą projektą „Projekto “Lietuvos dokumentinis kinas Internete” 

paramai būtinos dokumentacijos rengimas”.   
 

4. Restauravimas 
 

Deponuotus kinematografijos kūrinius galima restauruoti pagal Kino įstatymą, Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą. 

Archyvo parengtas projektas „Projekto “Lietuvos dokumentinis kinas Internete” paramai būtinos 

dokumentacijos rengimas” numato senųjų bei visų kitų prastos fizinės būklės filmų restauravimą, 

įsigyjant tam tinkamą įrangą.  

 

5. Galimybių deponuotus kinematografijos kūrinius naudoti švietimo, kultūros, tyrimų arba 

kitais panašaus pobūdžio nekomerciniais tikslais sudarymas 
 

Kino įstatyme numatyta, kad Lietuvos archyvų departamentas priima saugoti nacionalinių filmų, 

kurių gamyba iš dalies ar visiškai finansuojama iš valstybės biudžeto, originalias medžiagas, jas 

atnaujina, naudoja mokslinio tyrimo, kūrybiniams ir kitiems tikslams. 

Deponuoti kinematografijos kūriniai švietimo, kultūros, tyrimų ir kitais panašaus pobūdžio 

nekomerciniais tikslais naudojami, laikantis LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 

reikalavimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir  Kino įstatymą. 

Pagal Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatų 7.4 punktą, Lietuvos centrinis valstybės 

archyvas priima saugoti nacionalinių filmų originalias medžiagas, perduotas Lietuvos Respublikos 

kino įstatymo ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. 

Priimant į archyvą kino dokumentus nuolatiniam saugojimui, su perdavėjais sudaroma naudojimo 

sutartis, kurioje aiškiai reglamentuojamos naudojimo sąlygos. Kino dokumentai naudojami 
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laikantis apibrėžtų sąlygų. Kiekvienu konkrečiu atskiru naudojimo atveju dar kartą sudaroma 

konkretaus naudojimo sutartis. 

 

6. Profesinis mokymas ir informacinis raštingumas 

 

Kasmet Lietuvos centrinio valstybės archyvo kino dokumentais domisi vis daugiau lankytojų, o 

taip pat  plečiasi ir kino dokumentų naudotojų geografija. Vis daugiau lankytojų atvyksta iš 

tolimesnių Lietuvos vietų bei iš užsienio šalių. Taip pat pastebima aiški tendencija, kad kiekvienais 

metais didėja mokslininkų ir tyrinėtojų iš Lietuvos bei užsienio mokslo įstaigų. Kino dokumentus 

kasmet tyrinėja atvykusieji iš Lenkijos, Vokietijos, JAV, Izraelio. Studentams bei mokslininkams 

ir tyrinėtojams kino dokumentai yra svarbus Naujųjų laikų istorijos šaltinis. Archyvų pažinimas 

tampa studentų bei moksleivių mokomosios programos dalis.  

Archyvo kino dokumentų kompleksas, aprėpiantis visą Lietuvos kino raidą nuo XX a. II deš. iki 

šių dienų yra svarbus kino filmų kūrėjų žinių šaltinis. Kino dokumentai plačiai panaudojami, 

kuriant naujus filmus. Vienas iš labai svarbių projektų – G.Sviderskytės dokumentinių filmų ciklas 

“XX amžiaus slaptieji archyvai”, kuriame panaudota nemažai archyve saugomų kino dokumentų.  

Nuo 2004 metų išryškėjo nauja tendencija kino dokumentų panaudojimo srityje. Vis dažniau 

žmonės atvyksta į archyvą tiesiog praleisti laisvalaikio, kino dokumentai naudojami savišvietos 

tikslais. Prie to ženkliai prisideda ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas, populiarindamas kino 

dokumentus. Lietuvos nacionaliniame muziejuje organizuojami vakarai “Ketvirtadienio vakarai 

muziejuje”, kurių tema – “Lietuvos istorija kine”. Lietuvos centrinis valstybės archyvas  

įgyvendina bendrą archyvo ir Vilniaus muzikos mokyklos “Lyra” edukacinį projektą “Lietuvos 

istorija ir muzika ekrane”. Projekto tikslas – plėsti mokinių akiratį, integruojant istorijos ir lietuvių 

muzikos žinias, supažindinant moksleivius su Lietuvos centrinio valstybės archyvo kino 

dokumentikos lobynu, kino istorijos raida, praturtinant moksleivių žinias apie iškiliausius Lietuvos 

muzikus ir muzikinius įvykius, skatinti moksleivių kūrybiškumą, naudojant aktyvius mokymo 

metodus.   

Lietuvos centrinis valstybės archyvas nuolat organizuoja ekskursijas moksleiviams ir studentams, 

kurių metu taip pat demonstruojami archyve saugomi kino filmai. 2007 metais archyve apsilankė 

37 grupės moksleivių ir studentų – iš viso daugiau nei 500 žmonių. 
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Vilniaus Universiteto archyvistikos specialybės studentai vis dažniau pasirenka savo kursinių bei 

diplominių darbų tema Lietuvos centrinį valstybės archyvą ir jame saugomus dokumentus (tarp jų 

– ir kino paveldą) įvairiais aspektais.  

Lietuvos centrinis valstybės archyvas taip pat dalyvauja bendruose edukacinio/nekomercinio 

pobūdžio projektuose su kitomis įstaigomis - projektas su VšĮ „Meno projektų pristatymai“ 

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje, kur demonstruoti Lietuvos centriniame valstybės 

archyve saugomi kino filmai, edukacinis projektas „Džiazas ir kinas” su koncertine įstaiga „Kauno 

bigbendas“, VšĮ “Jutempus” rengiamame tiriamojo nekomercinio pobūdžio projekte “Grąžinkite 

viešąją erdvę” (Reclaiming public space”) buvo naudojami Lietuvos centrinio valstybės archyvo 

kino dokumentai, susiję su viešosiomis erdvėmis: kino teatrais, sporto rūmais, parkais, želdiniais ir 

panašiomis nykstančiomis ir besikeičiančiomis miesto zonomis. 

 

7. Deponavimas 

 

Visa pagalbinė ir reklaminė su nacionaliniu garso ir vaizdo paveldu susijusi medžiaga saugoma 

Lietuvos literatūros ir meno archyve, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje ir kituose 

muziejuose. Pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą praeities kinematografijos 

kūriniai deponuojami privalomai. Įvairios institucijos bei fiziniai asmenys savanoriškai perduoda 

archyvui nuolatiniam saugojimui įvairius jų turimus kino dokumentus. Sudaromi perdavimo ir 

priėmimo aktai bei naudojimo sutartys. Lietuvos centrinis valstybės archyvas įvairių kultūros 

renginių (seminarų, parodų ir kitų projektų) metu primena dalyviams apie senųjų kinematografijos 

kūrinių išlikimui iškilusią grėsmę (dėl fizinio ir cheminio jų laikmenų trapumo bei 

neilgaamžiškumo) ir skatina perduoti senuosius kino dokumentus archyvui, taip išsaugant juos 

ateičiai.  

 

8. Paskirtųjų įstaigų bendradarbiavimas 

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas bendradarbiauja su kino dokumentus saugančiomis kitomis 

šalies institucijomis: Lietuvos nacionaliniu radijumi ir televizija, UAB “Lietuvos kinu” bei kitomis 

institucijomis, keičiasi informacija, patirtimi, rengia bendrus projektus.  

Lietuvos centrinis valstybės archyvas  galėtų leisti DVD ar kitu formatu kino dokumentus, tačiau 

esama techninė įranga dar neužtikrina geros kokybės kopijų. Šia veikla intensyviau bus užsiimama 

įgyvendinus archyvo parengtą projektą „Projekto “Lietuvos dokumentinis kinas Internete” paramai 

būtinos dokumentacijos rengimas”. Europos filmografija kuriama, dalyvaujant MIDAS veikloje ir 

bus tęsiama įgyvendinus minėtą archyvo projektą.  
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