
2013 m. sukurta mobilioji aplikacija „Lietuvos muziejų elektroninis gidas“. Su šia aplikacija galima: 

 gauti informaciją (teksto, garso ir vaizdo) apie Lietuvos muziejus;  

 formuoti lankytinų muziejų sąrašą bei sudaryti maršrutą iki dominančių muziejų;  

 peržiūrėti eksponatų virtualias parodas, kuriose yra pateikta skaitmeninė informacija apie muziejų 
vertingiausius, ekspozicijose pristatomus eksponatus (pateikiami aprašai bei atitinkamus eksponatus 
apibūdinantys garso įrašai lietuvių ir anglų kalba bei vaizdo įrašai gestų kalba, skirti klausos negalią 
turintiems asmenims). Taip pat galima peržiūrėti pasirinktų eksponatų skaitmeninius vaizdus ir 
eksponatus apibūdinančius kitus duomenis;  

 išmaniaisiais įrenginiais nuskenavus prie atitinkamo eksponato esantį QR kodą, gauti informaciją 
apie eksponatą tekstu, garsu, vaizdu.  

LIMIS mobili aplikacija Lietuvos muziejų E. gidas 
(trumpas parsisiuntimo, diegimo ir funkcijų aprašymas — Android) 

 
Android versijos patikrinimas  

Prieš pradedant siųstis programėlę Lietuvos muziejų E. gidas turėtumėt išsiaiškinti, ar Jūsų išmaniojo 
įrenginio Android versija nėra žemesnė negu 2.3.3 (jei mobiliajame išmaniajame telefone yra įdiegta 
žemesnė Android versija, programėlės Lietuvos muziejų E. gidas Jūs neatsisiųsite).  

Telefone įdiegta Android versija patikrinama tokiu būdu: Nustatymai -> Apie įrenginį -> Android versija 
(naudojantiems Android anglišką versiją: Settings -> About device -> Android version).  

Paieška ir diegimas  

Atidarykite programėlę Google Play parduotuvė (Google Play Store), jos paieškos langelyje surinkite „e-
gidas" arba „e.gidas" ir paspauskite Įvesti (Enter). 
Paieškos rezultatuose programėlė Lietuvos muziejų E. gidas turėtų būti pati pirmoji. 
Pastaba. Jeigu Google Play parduotuvėje programėlė nerandama, tokiu atveju kreipkitės į LIMIS centrą 
tel. (8 5) 262 1883 arba el. paštu info@limis.lt (kontaktiniai asmenys: Šarūnas Bagdonas, Arūnas Mazalas, 
Ernestas Adomaitis). 
Atidarykite rastos programėlės aprašymą ir paspauskite mygtuką Įdiegti (Install). Atsiradusiame lange 
Programos leidimai (App permissions) paspauskite mygtuką Priimti (Accept). Tada programėlė atsisiųs ir bus 
automatiškai įdiegta į Jūsų telefoną. 
Aprašymas  

Programėlės Lietuvos muziejų E. gidas pagalba galima:  

gauti informaciją (teksto, garso ir vaizdo forma) apie dominančius Lietuvos muziejus; 
formuoti lankytinų muziejų sąrašą, sudaryti maršrutą iki dominančių muziejų; 
peržiūrėti eksponatų virtualias parodas – šiose parodose yra pateikta skaitmeninė informacija apie muziejų 
vertingiausius, ekspozicijose pristatomus eksponatus (aprašai bei atitinkamus eksponatus apibūdinantys 
garso įrašai lietuvių ir anglų kalba bei vaizdo įrašai gestų kalba, skirti klausos negalią turintiems asmenims), 
galima peržiūrėti pasirinktų eksponatų skaitmeninius vaizdus ir eksponatus apibūdinančius kitus duomenis; 
išmaniaisiais įrenginiais nuskenavus prie atitinkamo eksponato esantį QR code, gauti informaciją apie 
eksponatą tekstu, garsu, vaizdu. 

 


