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Įvadas 

Skaitmeninė arba trečioji pramonės revoliucija iš esmės transformavo kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) 

sektorių. Jos atnešti pokyčiai buvo įvairūs – tiek pozityvūs (kultūros prieinamumas virtualiai, kūrybinė 

raiška ir kūrybos sklaida ir t.t.), tiek negatyvūs (piratavimas, galia kuruoti kultūrinį ir meninį turinį 

sukoncentruota kelių technologijų įmonių rankose ir t.t.). 

Šiuo metu vykstanti Pramonės 4.0 revoliucija nuo iki šiol vykusių išsiskiria savo: 

• Beprecedenčiu greičiu; 

• Eksponentiniu plėtojimusi; 

• Įvairove sričių, kurias paliečia; 

• Valstybių ir visuomenės sistemų transformacijomis.1 

Pramonė 5.0 yra Pramonės 4.0 paradigmos tęsinys ar išplėtojimas, orientuotas į žmogų, jo proto ir 

kūrybiškumo sugrąžinimas į pramonę. Norint užtikrinti KKI sektoriaus ilgalaikį, tvarų augimą ir klestėjimą, 

svarbu įvaldyti naujausias Pramonės 4.0 technologijas ir taikyti jas Pramonės 5.0 principais – pagrindiniai 

naudos gavėjai turi būti kūrėjai ir visuomenė. Valstybės vaidmuo šiame raidos etape yra įgalinti KKI 

sektoriaus vystymąsi.  

Europos Sąjungos bendrojoje politikoje ypatingas dėmesys skiriamas 16 technologijų2, iš kurių didžiausią 

įtaką KKI turi šios: 

• Dirbtinis intelektas (DI); 

• Blokų grandinės; 

• Virtuali ir papildyta realybės (VR/AR)3,4. 

Jos taip pat yra šio dokumento, antrosios išsamios užsienio šalių gerųjų praktikų ArtTech srityje apžvalgos 

dalies, dėmesio centre. Šioje apžvalgoje detaliai pristatoma kiekviena KKI aktuali technologija, jų 

panaudojimo galimybės bei iššūkiai. Taip pat, remiantis kūrybos vertės grandinės modeliu, apžvelgiami šių 

technologijų panaudojimo pavyzdžiai visose šios vertės grandinės dalyse: 

 

 

ArtTech ekosistemos ir naujausių technologijų sąvokos bei santrumpos, naudojamos ir šioje užsienio šalių 

gerųjų praktikų apžvalgoje, pateikiamos autorių parengtame Sąvokų gide. 

 
1 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Pramonė 4.0, 2021-01-04, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/pramone/pramone-4-0 
2 Europos Komisija, What is ATI, [žiūrėta 2022-05-17], https://ati.ec.europa.eu/about/what-is-ati  
3 Europos Komisija, Technological trends in the creative industries, p. 8, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://ati.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/Sectoral%20Watch%20Creative%20Industry.pdf#page=8  
4 UNESCO, Global Report Re|Shaping Policies for Creativity – Addressing culture as a global public good, p. 96, 2022, [žiūrėta 

2022-05-17], https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474/PDF/380474eng.pdf.multi 

Kūryba Gamyba Sklaida + rinka
Perteikimas,  
prezentacija

Intelektinės nuosavybės apsauga 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/pramone/pramone-4-0
https://ati.ec.europa.eu/about/what-is-ati
https://ati.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-05/Sectoral%20Watch%20Creative%20Industry.pdf#page=8
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474/PDF/380474eng.pdf.multi
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KKI aktualiausios technologijos 

Dirbtinis intelektas 

Dirbtinį intelektą galima suprasti kaip sistemas, kurios demonstruoja protingą ir sumanų elgesį, 

analizuodamos savo aplinką ir darydamos gana savarankiškus sprendimus tikslui pasiekti. DI taikomumas 

ir nauda įvairiose industrijose, tame tarpe ir KKI, yra sąlygotas duomenų, kurie prieinami DI, kiekio. Visgi, 

dėl spartėjančios, COVID-19 pandemijos dar labiau pagreitintos, skaitmenizacijos, prieinamų duomenų yra 

vis daugiau.  

Kultūros ir kūrybinėse industrijose DI taikymą galima išskirti į keturias grupes: 

• Optimizavimas; 

• Naujų auditorijų atradimas ir įtraukimas; 

• Sprendimų priėmimas; 

• Įkvėpimas žmogui ir kūrybos įrankis (žr. 1 pav. Dirbtinio intelekto panaudojimas KKI.). 

Europos Komisijos DI taikymo KKI galimybių studijoje pastebima, kad: 

• DI gali suteikti konkurencinį pranašumą įvairiems KKI veikėjams, bet 

• šiuo metu DI potencialas KKI nėra išnaudojamas, ypatingai mažųjų rinkos žaidėjų (kūrėjų ir 

smulkaus bei vidutinio verslo) tarpe.5  

Svarbu pažymėti, kad: 

• DI padėdamas vienai kūrybinei industrijai, tuo pačiu metu gali kenkti kitai; 

• DI vystyme pranašumą turi didelės kompanijos, turinčios prieigą prie didelio kiekio duomenų, o 

tai gali sukurti barjerus mažiems veikėjams tiek DI vystyme, tiek DI taikyme; 

• DI yra dabarties ir praeities visuomenės atspindys, todėl kenčia nuo tų pačių problemų kaip 

žmogus (tendencingumo, stereotipizavimo ir kt.). 

Plačiau susipažinti su Europos Komisijos rekomendacijomis dėl dirbtinio intelekto taikymo kultūros ir 

kūrybinėse industrijose galima čia.  

 

 

 

 

 

 

 
5 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., Kreutzer, 
S., et al., Opportunities and challenges of artificial intelligence technologies for the cultural and creative sectors, p. 9, 2022, 
[žiūrėta 2022-05-17], https://data.europa.eu/doi/10.2759/144212 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/359880c1-a4dc-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en
https://data.europa.eu/doi/10.2759/144212
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1 pav. Dirbtinio intelekto panaudojimas KKI. Šaltinis: Europos Komisija, 2022.6 

Šaltinis: Europos Komisija, 2022.7 

Blokų grandinė 

Blokų grandinė yra nekintama skaitmeninė buhalterijos knyga, kuri palengvina sandorių registravimo ir 

turto stebėjimo procesą. Turtas gali būti materialus (namas, automobilis, grynieji pinigai, žemė) ir 

nematerialus (intelektinė nuosavybė, patentai, autorių teisės, prekės ženklas). Praktiškai bet koks turtas 

gali būti registruojamas arba keičiamas blokų grandinės platformose, kurios pasižymi decentralizacija, 

duomenų pastovumu ir skaidrumu.  

Blokų grandinės technologijų taikymas KKI įgalina: 

• atkurti skaitmeninį deficitą;  

• kūrybos monetizaciją, palankesnę kūrėjams; 

• šiuolaikinės bendruomenės įtrauktį;  

• išmanesnį registravimą; 

• didesnį transakcijų skaidrumą (žr. 2 pav.). 

 

 
6 ibid. p. 30 
7 ibid. p. 30 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=15
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Blokų grandinės technologija kūrybinėje vertės grandinėje didžiausią poveikį daro: 

• gamybos etape, kur padeda atsisakyti tarpininkų arba sumažina jų rolę; 

• rinkos etape, kur padeda monetizuoti bet kokį skaitmeninį ar skaitmenizuotą turinį. 

Ryškiausias blokų grandinės fenomenas, palietęs KKI, yra NFT (nekeičiami žetonai). Kai kuriais vertinimais, 

2021 m. NFT meno rinka išaugo iki 41 mlrd. USD. Tuo tarpu ne NFT meno („tradicinio“ meno) rinka 2020 

m. siekė 50 mlrd. USD8. 2022 m. kovo mėn. išėjusioje Art Basel metinėje meno rinkos apžvalgoje 

pažymima, kad:  

• NFT meno pardavimai per metus išaugo daugiau nei 100 kartų,9 

• Prognozuojama, kad 2022 m. NFT meno rinka nesusitrauks.10 

Apie tai plačiau rašoma skyriuje Rinka. 

Blokų grandinė taip pat yra technologinis Interneto 3.0 ir metavisatų11 pagrindas, todėl galima tikėtis 

tolimesnio šios technologijos vystymo ir masinio taikymo. Vieni esminių iš kylančių iššūkių taikant blokų 

grandines KKI yra: 

Anglies dioksido (CO2) pėdsakas. Technologija vartoja daug elektros energijos, bet egzistuoja daug būdų 

CO2 pėdsaką sumažinti, o šių metų bėgyje Ethereum tinkle, kuriame išleidžiama daugiausiai NFT, 

planuojamas ir CO2 pėdsaką ženkliai sumažinsiantis technologijos atnaujinimas. 

Teisiniai neaiškumai. Išmaniųjų sutarčių, įgalinančių NFT kūrimą, teisinis statusas nėra aiškus, o vieningo 

reglamentavimo ES nėra. Visgi, jau yra įvairių reglamentavimo pavyzdžių, taip pat šiuo metu kuriame ES 

blokų grandinės bandomoji reguliacinė aplinka (angl. regulatory sandbox), padėsianti tiek verslui, tiek 

politikos formuotojams. Panašių pavyzdžių yra ir Lietuvoje.12 

Plačiau apie tai skiltyje Su NFT siejami iššūkiai ir jų sprendimai.   

 
8 Dailey, N., „NFTs ballooned to a $41 billion market in 2021 and are catching up to the total size of the global fine art market”, 
In: Markets Insider, 2022-01-06, [žiūrėta 2022-05-17], https://markets.businessinsider.com/news/currencies/nft-market-41-
billion-nearing-fine-art-market-size-2022-1 
9 McAndrew, C., The Art Market 2022, Art Basel and UBS, p. 14, 2022, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2022.pdf#page=14  
10 ibid. p. 18 
11 HoloNext, Metaverse 101: Understanding the Seven Layers of the Metaverse, žr. Decentralization, 2022-03-02, [žiūrėta 2022-
05-17], https://holonext.com/metaverse-101-understanding-the-seven-layers/ 
12 Lietuvos Bankas, LBChain, 2020, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.lb.lt/en/lbchain 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=13
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=9
https://medium.com/web3labs/has-blockchain-crossed-the-chasm-on-the-quest-for-interoperability-f4acbde13f97
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-production-phase
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-production-phase
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/nft-market-41-billion-nearing-fine-art-market-size-2022-1
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/nft-market-41-billion-nearing-fine-art-market-size-2022-1
https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2022.pdf#page=14
https://holonext.com/metaverse-101-understanding-the-seven-layers/
https://www.lb.lt/en/lbchain
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2 pav. Blokų grandinės panaudojimas KKI. 

 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 

 

VR/AR 

Virtuali realybė (VR) yra kompiuterio ar kito įrenginio sugeneruota ir pilnai realybę pakeičianti dirbtinė 

trimatė aplinka. Papildyta realybė (AR) yra išmanaus, dažniausiai nešiojamo, įrenginio pagalba 

kompiuterinės grafikos elementais papildyta aplinka. Jas abi apima sąvoka mišri realybė (MR), o kitaip šios 

technologijos dar žinomos kaip imersyvios technologijos.  
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Prognozuojama, kad mišrios realybės technologijos: 

• Iki 2025 m. Europoje sukurs 1,2-2,4 mln. naujų darbo vietų (iš kurių iki 800 000 tiesiogiai su MR); 

• Europos XR rinkos iki 2025 m. išaugs nuo 35 mlrd. iki 65 mlrd. EUR.13 

Vilniuje, kaip ir Taline, su MR technologijomis dirbančių įmonių skaičius auga14, todėl egzistuoja 

galimybės tapti regioniniu MR technologijų centru.  

Šių technologijų taikymas kultūros ir kūrybinėse industrijose gali būti išskiriamas į: 

• Metavisata, jos kūrimas ir lankymas. Šiuo metu vystomi skaitmeniniai fizinio pasaulio dvyniai gali 

tapti kūrybos, verslo, bendravimo ir kultūrinės diplomatijos lauku. Metavisatos yra įgalintos ne tik 

programinės įrangos, bet ir aktyvaus kitų KKI atstovų įsitraukimo (architektų, vizualiojo meno 

kūrėjų, scenos menininkų, žaidimų kūrėjų ir kt.); 

• Kultūros paveldas. 3D skenavimas ir panašios technologijos leidžia skaitmenizuoti nykstančius 

arba atkurti jau išnykusius kultūros paveldo objektus, kuriuos žmogus gali patirti VR pagalba. 

Kultūrinę įtraukti galima didinti pasitelkiant AR technologiją lankomuose kultūros objektuose, taip 

atliepiant besikeičiančius visuomenės lūkesčius ir poreikius; 

• Kultūros sklaida. Įgalina kultūrines patirtis globalizuotame pasaulyje; naujosios technologijos 

leidžia apkeliauti atokiausias pasaulio vietas, pamatyti įvairius paveldo objektus, patirti skirtingas 

kultūras. VR/AR naudojimas muziejuose pritraukia platesnę ir jaunąją auditoriją, didina vietos 

turizmą. Kūrėjai patys gali lengvai susikurti savo virtualią galeriją ir tiesiogiai bendrauti su 

lankytojais; 

• Produktų sklaida. Didina KKI produktų konkurencingumą. VR/AR suteikia naujas galimybes 

produkto istorijos komunikacijai bei pačio produkto pateikimui skaitmeninėje erdvėje. VR/AR 

naudojimas sudaro galimybes menininkams surengti virtualias parodas ir taip mažinamos pardų 

rengimo, transportavimo, kelionių išlaidos. 

 
13 Europos Komisija, Extended Reality, 2022, [žiūrėta 2022-05-17], https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/extended-
reality 
14 Ecorys, XR and its technological progress, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], https://xreuropepotential.com/assets/pdf/ecorys-xr-
2021-report.pdf 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=18
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/extended-reality
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/extended-reality
https://xreuropepotential.com/assets/pdf/ecorys-xr-2021-report.pdf
https://xreuropepotential.com/assets/pdf/ecorys-xr-2021-report.pdf
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3 pav. VR/AR panaudojimas KKI. 

 

Šaltinis: Sudaryta autorių. 
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Kūrybinė vertės grandinė 

UNESCO išskiria penkis kultūros ciklo etapus15: 

• Kūryba; 

• Gamyba; 

• Sklaida; 

• Perteikimas/prezentacija; 

• Vartojimas/dalyvavimas. 

Šios užsienio gerųjų praktikos analizės rėmuose remiamasi šiek tiek detalesniu kūrybos vertės grandinės 

modeliu, pateiktu Europos Komisijos 2017 m. tyrime „Mapping the Creative Value Chains. A study on the 

economy of culture in the digital age“. Šį modelį sudaro: 

• Pagrindinės funkcijos (kūryba, gamyba, sklaida, perteikimas) 

• Pagalbinės funkcijos (išsaugojimas/archyvavimas, švietimas/mokymai, valdymas/reguliavimas) 

• Pagalbiniai produktai ir paslaugos.16 

4 pav. Kūrybinės vertės grandinė. 

 

Šaltinis: Europos Komisija, 2017. 

 

 
15 UNESCO, Culture cycle, n.d., [žiūrėta 2022-05-17], https://en.unesco.org/creativity/node/747  
16 Europos Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Hoelck, K., Engin, E., Airaghi, E., et 
al., Mapping the creative value chains : a study on the economy of culture in the digital age : final report, Publications Office, p. 
11, 2017, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.open-heritage.eu/wp-content/uploads/2020/12/mapping-the-creative-value-
chain.pdf#page=11  

https://www.open-heritage.eu/wp-content/uploads/2020/12/mapping-the-creative-value-chain.pdf#page=11
https://en.unesco.org/creativity/node/747
https://www.open-heritage.eu/wp-content/uploads/2020/12/mapping-the-creative-value-chain.pdf#page=11
https://www.open-heritage.eu/wp-content/uploads/2020/12/mapping-the-creative-value-chain.pdf#page=11
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Analizuojamos technologijos paveikia visas kūrybinės vertės grandinės dalis. Valstybės rolė kūrybinės 

vertės grandinėje taip pat yra įvairi – nuo pagalbinės iki pagrindinės, priklausant nuo KKI. Pavyzdžiui, 

kultūros sklaidoje ir perteikime valstybės vaidmuo didesnis negu kūryboje ir gamyboje. Visgi, kad kūrybos 

ir gamybos etapuose vykstančios transformacijos nepaveiktų KKI sektoriaus neigiamai, būtina ne tik 

susipažinimas su technologijų daromu poveikiu, bet ir atitinkama parama (papildomos funkcijos) – verslo 

inovacijų skatinimas, KKI atstovų sisteminis skaitmeninių įgūdžių didinimas, teisinis reglamentavimas, 

moksliniai tyrimai, intelektinės nuosavybės apsauga. 

Kadangi KKI pasižymi didžiule įvairove (nuo klasikinės muzikos koncertų iki kompiuterinių žaidimų, nuo 

keramikos iki žiniasklaidos), visų pokyčių, vykstančių dėl naujausių technologijų, įvertinti šio projekto 

rėmuose nėra įmanoma. Skirtinguose kūrybinės grandinės etapuose pasirenkamos kelios KKI, kuriose vyko 

arba vyksta didžiausi pokyčiai. Didžiausią dėmesį stengiamasi atkreipti į technologijų poveikį mažesniems 

veikėjams, t.y. individualiems menininkams, smulkiam ir vidutiniam verslui, užgimstantiems startuoliams 

ir t.t., taip pat į kultūros produktų ir jų sklaidą, už kurią atsakinga valstybė.  

 

Svarbūs aspektai šioje apžvalgoje  

o Pramonės 4.0 technologijos (blokų grandinė, dirbtinis intelektas, VR/AR) transformuoja visą 
kūrybinės vertės grandinę 

o Kultūros ir kūrybinės industrijos pasižymi didžiule įvairove ir nėra tolygiai paveikios skaitmeninei 
transformacijai 

o Naujosios technologijos gali viename etape konkrečios KKI veikėjus įgalinti, o kitame kelti naujas 
rizikas 

o Valstybės rolė kūrybinės vertės grandinėje įvairi – nuo pagalbinės iki pagrindinės, priklausant nuo 
KKI 

o Didžiausias dėmesys kreipiamas į mažų KKI veikėjų patiriamus pokyčius ir poreikius bei į valstybės 
kuruojamą kultūros sklaidą 

 

  



 12 

Kūryba 

Šiame kūrybinės grandinės etape yra generuojamos meninės idėjos, kuriamas turinys ir originalūs 

kultūros produktai. Apžvalgai pasirinktos dvi kūrybinės industrijos – vizualieji menai ir muzika bei 

dirbtinio intelekto jose taikomumas. 

 

Vizualieji menai  

o Aukštas skaitmenizacijos lygis 

o Platus dirbtinio intelekto taikymas, 
ypatingai postprodukcijoje, bet ir 
kūryboje  

o Sektorius, kuris labiau nei kiti yra 
priklausomas nuo valstybės finansavimo 

Muzika  

o Nuo skaitmenizacijos labiausiai 
nukentėjusi kūrybinė industrija  

o Dirbtinis intelektas kelia daug rizikų  

o Dirbtinis intelektas taikomas muzikoje 
dar nuo septintojo dešimtmečio 

 

Dirbtinis intelektas | Vizualieji menai 

Vizualieji menai, kinas ir žiniasklaida pasižymi aukštu skaitmenizacijos lygiu ir dėl to yra geriau nei kitos KKI 

pasiruošę pilnai išnaudoti DI teikiamas galimybes.17 Taip pat, vis daugiau vizualiojo meno gimsta 

skaitmeniniu, o ne analoginiu formatu, todėl DI taikomumas kūryboje yra žymesnis negu kitose kūrybinės 

vertės grandinės dalyse.18 

 
17 ibid., p. 134 
18 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., Kreutzer, 
S., et al., op. cit., p. 191. 
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5 pav. Pavyzdžiai, kaip skirtingi vizualiojo meno kūrėjai naudoja DI kūryboje. 

 

Šaltinis: A. Ploin et. al., 2022. 

DI gali sugeneruoti originalius paveikslus, kurie net ir meną gerai pažįstančiai akiai atrodys sukurti 

žmogaus19, ir taip verčia persvarstyti kūrybiškumo sampratą. Menininkai, dirbantys su DI, pabrėžia, kad 

nepaisant DI spartaus vystymosi, jie išlieka nepakeičiami, nes tik žmogus savo kūrybine intencija suteikia 

paveikslams meninį kontekstą ir prasmę.20 Šiandienos DI be kūrybinės intencijos ir savimonės todėl nėra 

laikomas kūrybingu, o „panašiu į kūrybingą“.21 Visgi, DI menas susilaukia didelio susidomėjimo iš meno 

kolekcionierių – 2018 m. Christie’s aukcione už daugiau nei 400 tūkst. USD parduotas paveikslas Edward 

de Belamy buvo sukurtas DI ir Paryžiaus menininkų (žr. 6 pav.).22 

 
19 Waite, T., „Most people can‘t distinguish between AI and human art, says a new study“, in: Dazed, 2021-02-25, [žiūrėta 2022-
05-17], https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/52030/1/people-cant-distinguish-between-ai-artificial-
intelligence-human-art-new-study  
20 Ploin, A., Eynon, R., Hjorth I. & Osborne, M.A., „AI and the Arts: How Machine Learning is Changing Artistic Work”, Report 
from the Creative Algorithmic Intelligence Research Project. Oxford Internet Institute, University of Oxford, UK, p. 78, 2022, 
[žiūrėta 2022-05-17], https://www.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2022/03/040222-AI-and-the-Arts_FINAL.pdf 
21 López de Mántaras, R., „Artificial Intelligence and the Arts: Toward Computational Creativity“, in: The Next Step: Exponential 
Life, 2017, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/artificial-intelligence-and-the-arts-toward-
computational-creativity/  
22 Christies.com, Is artificial intelligence et to become art‘s next medium?, 2018-12-12, [žiūrėta 2022-05-17],  
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx  

https://www.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2022/03/040222-AI-and-the-Arts_FINAL.pdf#page=34
https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/52030/1/people-cant-distinguish-between-ai-artificial-intelligence-human-art-new-study
https://www.dazeddigital.com/art-photography/article/52030/1/people-cant-distinguish-between-ai-artificial-intelligence-human-art-new-study
https://www.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2022/03/040222-AI-and-the-Arts_FINAL.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/artificial-intelligence-and-the-arts-toward-computational-creativity/
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/artificial-intelligence-and-the-arts-toward-computational-creativity/
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx
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Kaip menininkams aktualiausius DI keliamus iššūkius galima išskirti:23 

• Prieiga prie DI programinės įrangos – lyderiauja techologijų gigantai, tokie kaip Adobe ir kt., kurių 

programinė įranga kainuoja, nėra atviro kodo ar reikalauja itin aukštų techninių įgūdžių; 

• DI paremtas meno kūrinių vertinimas – DI, palengvindamas darbą aukcionams ir kuratoriams, gali 

apsunkinti kūrybos sklaidą karjerą tik pradedantiems menininkams; 

• Techninių įgūdžių ir informacijos trūkumas – dėl spartaus DI vystymosi, trūksta specialistų, kurie 

galėtų padėti įvaldyti DI kūryboje. 

Menininkų įgalinimui valstybėms svarbu remti tiek edukacinius, tiek kūrybinius projektus tarptautiniame 

ir nacionaliniame lygmenyse, užtikrinant tarpdiscipliniškumą, laisvą prieigą prie programinės įrangos ir 

jai reikalingų duomenų (skaitmenizuotų meno kūrinių).24  

6 pav. Edmond De Belamy, kurį sukūrė DI ir Paryžiaus menininkai, parduotas už daugiau nei 400 000 USD. 

  

Šaltinis: „New York Times“ (2019), nuotrauka. 

7 pav. DI sugeneruotas paveikslas. 

  

Šaltinis: „This Art Work Does Not Exist“. 

 
23 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., Kreutzer, 
S., et al., op. cit., p. 195. 
24 ibid., p. 196 

https://www.nytimes.com/2018/10/25/arts/design/ai-art-sold-christies.html
https://a-desk.org/wp-content/uploads/2019/08/Imagen_texto_David_Santaeul%C3%A0ria.jpg
https://thisartworkdoesnotexist.com/
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Dirbtinis intelektas | Muzika 

Muzika yra itin technologiniam progresui jautri meno šaka, o muzikos industrija yra labiausiai nuo 

skaitmeninės transformacijos nukentėjusi kūrybinė industrija25, todėl svarstant technologines inovacijas 

muzikos kūryboje ir sklaidoje, itin svarbu taikyti Pramonės 5.0 principus, o ypatingai žmogaus, šiuo atveju 

kūrėjo, buvimą centre.   

 

Word Economic Forum spėja, kad iki 
2027 m. dirbtinis intelektas sukurs 
dainą, pateksiančią į muzikos Top 4026 

 

 

Iš visos kūrybinės vertės grandinės, DI muzikoje turi ilgiausią istoriją kūryboje, kur buvo taikomas dar nuo 

šeštojo dešimtmečio27, o dabar gali būti išskiriamas į du tipus:28 

• Autonominį, kur DI savarankiškai kuria muziką, dažnai dokumentikoms, filmams, reklamoms. 

Autonominis DI gali pasitarnauti kitiems KKI nei muzikos atstovams – mažo biudžeto filmų, 

tinklalaidžių ir kitokio turinio kūrėjams.29 

o Pavyzdžiai: AmperTM, AIVA (dalinai finansuotas ES Horizon 2020).  

• Asistuojantį žmogų kūrybos procese, kurį gali sudaryti kompozicija, aranžanvimas, prodiusavimas 

ir t.t. DI gali padėti šiame procese, o DI sukurti kūriniai gali tapti tolimesniu įkvėpimu kūrėjams.30 

o Pavyzdžiai: Google Magenta, Watson Beat IBM. 

Dėl DI kūrybiškumo muzikoje neretai kyla etinių, estetinių, autorių teisių ir kitų diskusijų31, bet tiek 

tarptautinės organizacijos,32 tiek pačių kūrėjų asociacijos33 sutinka, kad DI gali būti kūrybinės raiškos, 

kūrybiškumo skatinimo, švietimo ir eksperimentavimo muzikoje įrankis. UNESCO, taip pat kaip ir kiti 

veikėjai KKI lauke, pažymi itin didelį fokuso į kultūrą, tame tarpe ir muziką, trūkumą nacionalinėse DI 

politikose. Jeigu skaitmeninės transformacijos pradžioje didžiausia rizika muzikai buvo piratavimas ir 

sumažėję fiziniai įrašų pardavimai, dabar tai – Interneto 2.0 tech gigantai, DI technologijų centralizacija ir 

 
25 Europos Komisija, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Hoelck, K., Engin, E., Airaghi, E., et al., op. cit., 
p. 134. 
26 WEF (World Economic Forum), Creative Disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy, Geneva, 
World Economic Forum, 2018, [žiūrėta 2022-05-17], www.weforum.org/whitepapers/creative-disruption-the-impact-of-
emerging-technologies-on-the-creative-economy  
27 López de Mántaras, R., op. cit. 
28 Briot, Jean-Pierre; Hadjeres, Gaëtan; Pachet, François-David, Deep learning techniques for music generation. Vol. 1. 
Heidelberg: Springer, 2020, p. 3. 
29 Europos Komisija, AI that composes complex instrrumental usic for movies, games, advertising and other types of digital 
media, 2020, [žiūrėta 2022-05-17], https://cordis.europa.eu/project/id/876982/reporting  
30 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., Kreutzer, 
S., et al., op. cit. p. 163. 
31 López de Mántaras, R., op. cit. 
32 Kulesz, M., Culture, platforms and machines: the impact of artificial intelligence on the diversity of cultural expressions, 
UNESCO, Paris, 2018, [žiūrėta 2022-05-17], https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_inf4_en.pdf  
33 ECSA, Artificial intelligence and music: ECSA’s viewpoint, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], https://composeralliance.org/media/55-
artificialintelligenceandmusic.ecsa_.pdf  

https://www.ampermusic.com/
https://www.aiva.ai/
https://magenta.tensorflow.org/
https://www.ibm.com/uk-en/watson?lnk=hmhpmps_bues_uken&lnk2=learn
http://www.weforum.org/whitepapers/creative-disruption-the-impact-of-emerging-technologies-on-the-creative-economy
http://www.weforum.org/whitepapers/creative-disruption-the-impact-of-emerging-technologies-on-the-creative-economy
https://cordis.europa.eu/project/id/876982/reporting
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/12igc_inf4_en.pdf
https://composeralliance.org/media/55-artificialintelligenceandmusic.ecsa_.pdf
https://composeralliance.org/media/55-artificialintelligenceandmusic.ecsa_.pdf
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DI taikymo muzikoje ir bendrai KKI politikos trūkumas34. Vienas žinomiausių DI panaudojimo muzikoje yra 

DI paremti algoritmai, sudarantys švedų sukurto Spotify ir panašių platformų grojaraščius. Šios pelno 

siekiančios organizacijos gali formuoti kultūriškai homogenišką muzikos peizažą ir tiesiogiai paveikti 

muzikos kūrėjų ir atlikėjų pajamas. Muzikinio DI programinė įranga ne visada būna atvirojo kodo (angl. 

open source), o tai mažina prieinamumą kūrėjams. Pastebimas ir DI žinių trūkumas muzikos industrijos 

atstovų tarpe, todėl tam, kad DI būtų naudingas, o ne žalingas, svarbu užtikrinti švietimą DI temomis 

aukštojo išsilavinimo įstaigose.35 

  

 
34 ibid. 
35 European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., 
Kreutzer, S., et al., op. cit., p. 167. 
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Gamyba 

Antrajame kūrybinės grandinės etape svarbiausią vaidmenį atlieka organizacijos – gamybos, leidybos 

įmonės, paveldosaugos, autorių teisių ir kitos panašios įstaigos.36 Skaitmeninės transformacijos poveikis 

gamyboje pasireiškia išaugusia įvairių tarpininkų galia, turinčia didžiulį poveikį kūrėjų gerbūviui.37 

Skaitmeninės platformos, tokios kaip YouTube, Netflix, Spotify taip pat yra didžiuliai šio kūrybinės vertės 

grandinės etapo žaidėjai. 

Blokų grandinė | Kūrėjų įgalinimas sumažinant tarpininkų vaidmenį 

Kūrybinės vertės grandinės gamybos etape tarpininkai yra licencijavimo organizacijos, įrašų studijos, 

intelektinės nuosavybės asociacijos, leidyklos, kino ir kitos gamybos įmonės, originalų kūrinį ar jo idėją 

paverčiančios prieinamu.  

Blokų grandinės technologijos panaudojimas antrajame kūrybinės grandinės etape itin platus. Ši 

paskirstytųjų duomenų technologija (angl. distributed ledger technology) leidžia bet kokį skaitmeninį 

turinį įrašyti į blokų grandinę, sukuriant saugų, patikimą įrašą, kuriuo galima prekiauti, licencijuoti, sekti, 

tikrinti, išduoti leidimus ir t.t. Konceptualiai blokų grandinė leidžia atsisakyti tarpininkų, pavyzdžiui, tokių 

kaip bankai finansų rinkoje. 

Įvairiose KKI blokų grandinės technologija tarpininkų vaidmenį sumažina ir kūrėjus įgalina per šias ir kitas 

funkcijas: 

• Meno kūrinių pirkimų ir pardavimų registravimas, taip užtikrinant aiškią kūrinio kilmę, 

autentiškumą, skaidrumą, supaprastinant ateities pardavimus (kūrinių registras Artory) 

• Intelektinės nuosavybės ir autorių teisių apsauga (Prancūzijos autorių teisių asociacija tyrinėja 

blokų grandinės taikomumo galimybes38 (pranc. SACEM) 

• Procesų, tokių kaip honorarų mokėjimai, automatizavimas (JK startuolis Filmchain) 

• Sutelktinis finansavimas per investicijų fasilitavimą, leidžiant nusipirkti dalį meno kūrinio 

žetonizavimo pagalba (Maecenas platforma, Liuksemburgo startuolis Anote) 

• Sutelktinis finansavimas decentralizuotos autonominės organizacijos (žr. DAO) principu (Audius 

DAO) 

Tarpininkų rolė Interneto 2.0 laikais yra itin opus klausimas. KKI lauke veikiančios skaitmeninės platformos, 

sujungiančios paslaugos teikėją su vartotojais, turi galią spręsti, kiek turėtų uždirbti kūrėjai (pavyzdžiui, 

1000 Spotify perklausų teatneša 3,72 EUR atlikėjui39). Interneto 2.0 platformos taip pat pasižymi 

centralizuotu valdymu ir ekstensyviu vartotojų duomenų kaupimu. Duomenys yra skaitmeninės 

transformacijos laikų nafta, leidžianti verslui geriau atliepti vartotojų poreikius arba sukurti naujas rinkas. 

Kūrėjai, besinaudojantys Interneto 2.0 platformomis, turi tik ribotą prieigą prie jų kūrybos gerbėjų 

 
36 European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Izsak, K., Terrier, A., 
Kreutzer, S., et al., op. cit., p. 39 
37 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Hoelck, K., Engin, E., Airaghi, E., et al., 
op. cit., p. 212 
38 Plaine-images.fr, Blockchain : quelles opportunités pour l’industrie musicale?, 2021-11-10, [žiūrėta 2022-05-17],   
https://www.plaine-images.fr/les-actus/10-nov-2021-blockchain-quelles-opportunites-pour-lindustrie-musicale/  
39 https://www.musicgateway.com/royalties-calculator  

https://www.artory.com/
https://societe.sacem.fr/innovation
https://filmchain.co/
https://www.maecenas.co/
http://press.anotemusic.com/anote-musics-marketplace-will-integrate-algorand-expanding-opportunities-for-creators-and-welcoming-nfts-with-blockchain-based-solutions
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=14
https://audius.co/
https://audius.co/
https://www.plaine-images.fr/les-actus/10-nov-2021-blockchain-quelles-opportunites-pour-lindustrie-musicale/
https://www.musicgateway.com/royalties-calculator
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duomenų, tad ryškėja didelė „informacinė asimetrija“40, o taip pat ir mažųjų rinkos žaidėjų – kūrėjų ir SVV, 

- kontrolės praradimas.41 Blokų grandinės, pasižyminčios decentralizacija, duomenų skaidrumu ir 

prieinamumu, optimizuoja kūrybos gamybos procesą: sumažina tarpininkų vaidmenį ir įgalina kūrėjus 

priimti sprendimus turint visą įmanomą informaciją apie savo auditoriją, todėl eksperimentų bei inovacijų 

KKI sektoriuje taikant šią technologiją yra labai svarbus. 

 

DI, blokų grandinė, VR/AR | Mada 

Mada – viena didžiausių industrijų pasaulyje, daranti poveikį aplinkai, visuomenei ir ekonomikai. Mados 

pramonės procesai daugelį metų iš esmės nesikeitė, tačiau vis stipriau kylantis susirūpinimas socialiniais 

klausimais – sąžiningo darbo užmokesčio, pramonės taršos, etiškumo – skatina pokyčius. Tokios 

technologijos kaip DI, VR/AR ir blokų grandinė vis plačiau panaudojamos mados industrijoje su tikslu 

labiau įtraukti vartotoją, palengvinti apsipirkimo patirtį, tiksliau nuspėti tendencijas, supaprastinti 

gamybos procesus ar įnešti daugiau skaidrumo į gamybos grandinę. 

 

Dirbtinis intelektas 

Mados pramonėje DI naudojamas pagerinti apsipirkimo patirtį, analizuoti duomenis, prognozuoti 

tendencijas ir pateikti informaciją apie produkcijos atsargas. DI įrankiai jau yra plačiai naudojami mados 

pramonėje ir geba optimizuoti procesus, tačiau dėl aukštos kainos yra sunkiau prieinami mažiems 

kūrėjams. 

Galima išskirti tris labiausiai paplitusius DI naudojimo būdus: 

- Chatbox skaitmeninėje erdvėje ir lietimu valdomi ekranai fizinėse parduotuvėse, siūlantys 
individualiai pritaikytus produktų pasiūlymus. DI technologija siūlo algoritmus, kurie stebi klientų 
elgesį ir parenka jiems tinkamus produktus. 

- Produktų likučių stebėjimas realiu laiku. DI įrankis, taupantis kaštus ir padedantis verslams 
efektyviau dirbti, suteikiantis galimybę turėti mažesnius iš anksto pagamintus gaminių kiekius. 

- Tendencijų prognozavimas. DI įrankis pakeičiantis daug kaštų reikalaujantį tradicinį tendencijų 
prognozavimo būdą, kuomet reikia visos komandos įvairių specialistų – dizainerių, tendencijų 
stebėtojų, nuomonės formuotojų. 

 

 

 

 

 

 
40 O'Dair, Marcus. Distributed creativity: how blockchain technology will transform the creative economy. Springer, 2018, p. 47. 
41 Australia Council for the Arts, In Real Life: Mapping digital cultural engagement in the first decades of the 21st century, p. 47, 
2021-07-17, [žiūrėta 2022-05-17], https://australiacouncil.gov.au/advocacy-and-research/in-real-life/ 

https://australiacouncil.gov.au/advocacy-and-research/in-real-life/
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Pavyzdžiai: 

Intelligence Node – įrankis, leidžiantis naudotojams stebėti rinką realiuoju laiku. Įvedus raktinius žodžius 

ar įkėlus modelius, sistema suranda atitikmenis. Tai DI paremta paieškos platforma, leidžianti 

naudotojams rasti tikslius arba artimiausius atitikmenis jų produktui ir taip suteikianti įžvalgų apie 

konkurencinius skirtumus.

8 pav. Intelligence Node - DI paieškos platforma. 

Šaltinis: Techpacker, 2022.  

Kitas DI panaudojimo pavyzdys – Heuritech. Įrankis taiko savo vaizdų atpažinimo technologiją socialinių 

tinklų vaizdams, kad įvertintų tūkstančius  komponentų – nuo formų iki audinių, raštų ir spalvų. Heuritech 

mašininio mokymosi algoritmai gali išanalizuoti vaizdus ir numatyti tendencijas iki vienerių metų į priekį, 

kurias prekių ženklai gali naudoti ir taip priimti sprendimus dėl asortimento, rinkodaros, prekybos ir kt. 

VR/AR 

Virtualios realybės technologija padeda sutrumpinti mados gamybos procesus, pakeičiant fizinių 

pavyzdžių gamybą 3D skaitmeninėmis vizualizacijomis. Taip taupomi resursai ir trumpinamas 

gamybos procesas. Papildyta realybė dažniausiai madoje naudojama suteikti pirkėjui galimybę virtualiai 

„pasimatuoti“ drabužius. Pirkėjui tai didžiulis privalumas – gali išmėginti daugybę skirtingų drabužių, o taip 

pat atsiranda galimybė pasidalinti tokiais vaizdais socialiniuose tinkluose. Verslui tai reiškia taiklesnius 

pirkinius – mažiau grąžinimų, didesnį pirkėjų pasitenkinimą, o taip pat ir pirkėjų įsitraukimą socialiniuose 

tinkluose. 

 

 

https://www.intelligencenode.com/
https://techpacker.com/blog/design/top-9-fashion-technology-trends/#artificial-intelligence
https://www.heuritech.com/articles/fashion-solutions/how-heuritech-forecasts-fashion-trends-thanks-to-artificial-intelligence/
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Pavyzdžiai: 

Obsess – tai platforma, padedanti prekių ženklams kurti ir teikti 3D, 360 laipsnių apsipirkimo patirtį savo 

svetainėse, mobiliosiose programėlėse ir socialiniuose kanaluose. Platforma padeda kurti virtualias 

parduotuves ir virtualius pasaulius, kuriuose galima prekiauti skaitmeniniais ir fiziniais produktais. 

9 pav. AR panaudojimas 3D vizualizacijai kurti, Obsess platformoje. 

 

Šaltinis: Techpacker, 2022.

Optitex, VR ir AR technologijų pagalba, kuria įrankius padedančius trumpinti mados gamybos procesus. 

Drabužio sukūrimo procesas įprastai reikalauja pasikartojančių prototipų gamybos ir ilgų korekcijų 

proceso. Pasitelkiant įrankius, kurie realiu kūrybos laiku generuoja 3D skaitmeninį gaminio vaizdą, 

nebereikia gaminti tarpinių prototipų variantų. Tokie įrankiai įmonėms sutaupo įvairių išteklių – žmogaus 

darbo, laiko, medžiagų. Ir taip pat suteikia naujus būdus komunikuoti. Tokie vizualūs 3D maketai gali būti 

naudojami komunikacijoje, dar nei nepagaminus drabužio ar kito gaminio. 

 

Blokų grandinė 

Vartotojams vis labiau reikalaujant skaidrumo ir pagrįsto tvarumo mados gamybos procesuose, gamintojai 

naudoja blokų grandinės technologiją sekti visą tiekimo grandinę. 

Blokų grandinė, sujungta su sekimo žymomis, gali atsekti produktus visoje tiekimo grandinėje – nuo 

žaliavos, gamyklos ir iki pat vartotojo. Tai puiki tiekimo grandinės ir atsargų valdymo priemonė, ypač dėl 

to, kad blokų grandinės (taigi visos informacijos, surinktos per visą prekės kelionę, įrašo) negalima pakeisti.

Tai reiškia, kad ji gali pagerinti atsekamumą ir skaidrumą.42 

Jau esama pavyzdžių, kaip blokų grandinės technologija panaudojama mados tiekimo grandinės sekime.  

 
42 Rauturier, S., „Can Blockchain Technology Make Fashion More Transparent?“, in: goodonyou.com, 2022-02-28, [žiūrėta 2022-
05-17], https://goodonyou.eco/blockchain-technology-fashion-transparency/  

https://www.obsessar.com/metaverse-shopping/
https://techpacker.com/blog/design/top-9-fashion-technology-trends/#virtual-and-augmented-reality-vr-
https://optitex.com/products/3d-design-for-illustrator/
https://goodonyou.eco/blockchain-technology-fashion-transparency/
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Fashion Innovation Agency bendradarbiaujant su Martine Jarlgaard, „Provenance“ ir „A Transparent 

Company“ 2017 m. Kopenhagos mados viršūnių susitikime Martine pademonstravo pirmąjį pasaulyje 

drabužį, kuriame naudojama technologija, leidžianti sekti gaminio kilmę nuo žaliavos iki galutinio gaminio. 

Vartotojai galėjo nuskenuoti etiketę ant drabužio ir pamatyti jo kelionę per visą tiekimo grandinę.43 

10 pav. Martine Jarlgaard mados namų drabužis su tiekimo grandinės atsekimo kodu. 

 

Šaltinis: Fashion Innovation Agency, 2020.

Dar vienas sėkmingas pavyzdys – nuo 2021 m. veikiantis blokų grandinės konsorciumas „Aura“, į kurį 

įsitraukė tokie pasaulyje garsūs prekių ženklai kaip „Prada“, „Louis Vuitton“ ir „Cartier“. Tokia paslauga 

vartotojams užtikrina tiekimo grandinės skaidrumą, daiktų autentiškumo įrodymą. Prekiniams ženklams 

yra užtikrinama patogi platforma, saugus duomenų valdymas, naudotų daiktų savininkų atsekamumas ir 

pan.44 

Akivaizdu, kad blokų grandinės technologijos mados tiekimo grandinės sekimui turi potencialo, tačiau 

įsisavinimas gali trukti ilgai. Blokų grandinės technologijos naudoja daug elektros energijos, todėl svarbu 

įvertinti tvarumą ir rinktis kuo tvaresnes platformas (plačiau apie tai skyriuje „Su NFT siejami iššūkiai ir jų 

sprendimai“). Blokų grandinės technologiją įvaldžiusių specialistų nėra daug, todėl mažiems mados rinkos 

veikėjams, ja naudotis gali būti sudėtinga.  

  

 
43 Fashion Innovation Agency, Can blockchain revolutionise supply chain transparency within the fashion industry?, 2020, 
[žiūrėta 2022-05-17], https://www.fialondon.com/projects/martine-jarlgaard-x-provenance-x-a-transparent-company/ 
44 Aura Blockchain Consortium, [žiūrėta 2022-05-17], https://auraluxuryblockchain.com 

https://www.fialondon.com/projects/martine-jarlgaard-x-provenance-x-a-transparent-company/
https://www.fialondon.com/projects/martine-jarlgaard-x-provenance-x-a-transparent-company/
https://auraluxuryblockchain.com/
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Sklaida 

Trečiasis kūrybinės vertės grandinės etapas yra dvilypis: 

• Kultūros ir kūrybinių produktų sklaida (labiau siejama su KKI produkto patirtimi) 

• Kultūros ir kūrybinių produktų rinkos (labiau siejama su KKI produktu, kaip preke) 

Remiantis UNESCO45, šis etapas yra apie masinės gamybos kultūros produktų pristatymą vartotojams 

(pvz., didmeninė, mažmeninė prekyba, muzikos įrašų bei kompiuterinių žaidimų nuoma, filmų platinimas 

ir pan.). Naudojant skaitmeninį platinimą, kai kurios prekės ir paslaugos patenka tiesiai iš kūrėjo pas 

vartotoją. Skaitmeninė transformacija paveikė visas kultūros ir kūrybinių produktų rinkas, o apie tai 

plačiau rašoma skyriuje Rinka. 

Kultūros ir kūrybinių produktų sklaidos etape svarbų vaidmenį atlieka valstybė, kuri vykdo diplomatinę 

veiklą, konkrečiai kultūros diplomatiją. Šalys pasitelkia kultūros ir kūrybinius produktus kultūriniams 

ryšiams megzti, siekdamos pabrėžti savo kultūrinį išskirtinumą ir taip didindamos pasaulio kultūrų 

įvairovę, atverdamos kelius dialogui, bendradarbiavimui. Apžvalgai pasirinktos kelios kultūros ir kūrybinių 

produktų sklaidos kryptys: 

 

Dirbtinis intelektas diplomatijoje 

o DI diplomatijoje nauda 

o Jungtinės Karalystės 
atvejis 

Metavisatos diplomatijoje 

o Barbadoso ambasada 
metavisatoje 

o Pietų Korėja ir Seulo 
metavisata 

VR/AR Produktų sklaida 

o Interjero dizainas 

o Mada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 UNESCO, UNESCO Framework for cultural statistics (FCS), p. 19, 2009, [žiūrėta 2022-05-17], 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf  

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf
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Dirbtinis intelektas | DI diplomatijoje 

DI pakeitė politikos formavimo, tarptautinių santykių ir diplomatijos pasaulį daugelyje šalių. Didžiosios 

pasaulio šalys, tokios kaip JAV, Kinija, Vokietija, Prancūzija ir JK, taiko bei viešai skelbia savo DI strategijas 

bei jų veiklos ataskaitas. Šios šalys bei Kanada ir Rusija jau yra padariusios pažangą ir sukaupusios nemažą 

patirtį taikant DI užsienio politikoje. Tačiau nėra šalių plačiai taikančių DI kultūrinėje diplomatijoje, 

tarptautinių kultūrinių santykių ar kultūros sklaidos srityje. Tik Italijoje diskutuojama, kaip panaudoti 

dirbtinį intelektą kultūros vertybių išsaugojimui ir apsaugai bei turizmui.46 

DI diplomatijoje nauda 

Diplomatijos funkcijos yra informacijos rinkimas, bendravimas, atstovavimas, derybos ir draugiškų 

santykių skatinimas.47 Taip pat diplomatija apima ir konsulinių paslaugų teikimą. Pastaroji funkcija kol kas 

yra palankiausia DI integravimui, nes pasitelkus šią technologiją šalys gali automatizuoti įprastines 

konsulinių paslaugų operacijas, tačiau kitoms funkcijoms atlikti yra reikalingas žmogus.48 Manoma, jog jei 

būtų užtikrinama, kad dirbtinis intelektas nuolat kurs vertę teikiant patikimą pagalbą diplomatinių 

interesų srityse, pvz., konsulinių paslaugų, krizių valdymo, viešosios diplomatijos ir tarptautinių derybų 

srityse, tuomet DI ateitis diplomatijoje turėtų būti šviesi. Tačiau, jei DI programų sąnaudų ir indėlio į 

diplomatinį darbą santykis išliktų didelis, noras integruoti DI greičiausiai sumažės.49 

Jungtinė Karalystė

 

Šaltinis: „National AI Strategy“ (2021) 

 
46 Franke, U., Artificial Intelligence diplomacy | Artificial Intelligence governance as a new European Union external policy tool, 
Study for the special committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA), Policy Department for Economic, Scientific and 
Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, p. 32, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662926/IPOL_STU(2021)662926_EN.pdf  
47 United Nations, Vienna Convention on Consular Relations, 1963 balandžio 24 d., [žiūrėta 2022-05-17], 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3648.html  
48 DiploFoundation, Mapping the challenges and opportunities of artificial intelligence for the conduct of diplomacy, 2019, 
[žiūrėta 2022-05-17], https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2019/02/AI-diplo-report.pdf  
49 Bjola, C., „Diplomacy in the age of artificial intelligence“, in: CPD Blog, 2019-10-31, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://uscpublicdiplomacy.org/blog/diplomacy-age-artificial-intelligence  

Kalbant apie Jungtinę Karalystę ir DI praktikas 

diplomatijoje, svarbu paminėti, jog 2021 m. 

rugsėjo 22 d. JK vyriausybė paskelbė 10-ies 

metų dirbtinio intelekto strategiją „National AI 

Strategy“. Ši strategija turi tris pagrindines 

kryptis:  

1. Planuoti ir investuoti į ilgalaikius JK DI 

ekosistemos poreikius;  

2. Remti perėjimą prie dirbtiniu intelektu 

grįstos ekonomikos visuose JK 

sektoriuose ir regionuose; 

3. Užtikrinti, kad JK nacionalinis ir 

tarptautinis dirbtinio intelekto 

technologijų valdymas būtų „teisingas“. 

https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy/national-ai-strategy-html-version
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662926/IPOL_STU(2021)662926_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3648.html
https://www.diplomacy.edu/wp-content/uploads/2019/02/AI-diplo-report.pdf
https://uscpublicdiplomacy.org/blog/diplomacy-age-artificial-intelligence
https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy/national-ai-strategy-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/national-ai-strategy/national-ai-strategy-html-version
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Konkrečių žingsnių ar priemonių, kaip DI paveiks kultūrinės diplomatijos lauką, nėra. Tačiau antrojoje 

strategijos kryptyje numatoma plėsti JK mokslo partnerystes tarptautinės plėtros ir diplomatijos srityse, 

siekiant užtikrinti, kad bendradarbiavimas atvertų AI potencialą paspartinti pažangą sprendžiant 

pasaulinius iššūkius – nuo klimato kaitos iki skurdo mažinimo. 

Už strategijos įgyvendinimą yra atsakingi: Dirbtinio intelekto biuras, prie „Department for Digital, Culture, 

Media & Sport“, „Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

 

VR/AR | Metavisatos diplomatija 

11 pav. Metavisatos prognozės. 

 

Šaltinis: VC Cafe, 2022.

Metavisata vis dar yra prilyginama gyvavusiam virtualiam pasauliui „Second Life“. Tačiau spėjama, kad 

koncepcija įgaus naują gyvybę ir greitu metu ne tik individualiai kelsimės į metavisatą, bet ir pasaulio šalys, 

jų atstovybės įsikurs ten. 

Pirmieji diplomatinių atstovybių bandymai įsikurti metavisatoje buvo dar 2007 m. Tuomet tarptautinė 

organizacija „Diplo“ sukūrė pirmąją Diplomatinę salą metavisatos tipo platformoje „Second Life“, kurioje 

Maldyvai tapo pirmąja šalimi, atidariusia virtualią ambasadą, po kurios sekė Malta ir Filipinai. 

https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-artificial-intelligence
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.vccafe.com/2022/01/16/2022-predictions-for-ar-vr-metaverse-tech-and-gaming/
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life
https://www.diplomacy.edu/topics/metaverse-diplomacy/
https://web.archive.org/web/20100522151644/http:/www.channelnewsasia.com/stories/technologynews/view/277864/1/.html
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Šaltinis: „Diplo“ (n.d.) 

 

Barbadosas 

2021 m. lapkričio mėnesį Barbadosas užmezgė partnerystę su virtualios realybės platforma 

„Decentraland“, siekdamas čia įkurti diplomatinę atstovybę. Kai Barbadosas, kuriame gyvena 287 370 

gyventojų, atidarys ambasadą metavisatoje, beveik kiekvienas planetos gyventojas galės pasibelsti į jų 

duris. 

„Tai yra apie diplomatinę lygybę. Mes tiesiog negalime įsteigti ir išlaikyti 197 diplomatinių atstovybių 
visame pasaulyje. Esame maža, vos 166 kv. mylių sala, bet metavisatoje esame tokie dideli kaip Amerika 

ar Vokietija“, teigė Gabriel Abed 

 

Barbadoso diplomatinės atstovybės kūrimas kainuos nuo 5 000 USD iki 50 000 USD, tačiau visas išlaidas 

padengia „Decentraland“ „penkiaženklė“ dotacija. Kiti platformos vartotojai taip pat pasiūlė dovanoti 

žemę metavisatoje.50 

Šios institucijos veikimas metavisatoje nėra viešai detalizuotas, tačiau nedidelės Karibų salos vyriausybė 

nurodė, kad teiks internetines konsulines paslaugas, taip pat teleportacijos portalą į kitas virtualias 

visatas.51 

 

Pietų Korėja 

Iki COVID-19 Pietų Korėjoje kultūros produktai ir paslaugos buvo siūlomi bei vartojami dažniausiai gyvai. 

Buvo išvystyti aukšti aptarnavimo standartai turistų lankomose vietose, buvo aktyviai lankomi K-Pop 

pasirodymai bei vartojamas K-Beauty mokomasis turinys. Tačiau pandemijos akivaizdoje pradėta aktyviai 

orientuotis į metavisatą, kuri atsidūrė dėmesio centre, nes ji nėra priklausoma nuo fizinių laiko ir erdvės 

suvaržymų, yra galimybė ten lengvai perkelti bei vartoti kultūros paslaugas ir produktus. 

 
50 Wyss, J., Barbados Is Opening a Diplomatic Embassy in the Metaverse, 2021-12-14, [žiūrėta 2021-05-17], 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/barbados-tries-digital-diplomacy-with-planned-metaverse-embassy  
51 The Star, How the metaverse is shaping up to be a tool of diplomacy, 2022-03-28, [žiūrėta 2021-05-17], 
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2022/03/28/how-the-metaverse-is-shaping-up-to-be-a-tool-of-diplomacy  

https://www.diplomacy.edu/topics/metaverse-diplomacy/
https://www.kraken.com/learn/what-is-decentraland-mana
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/barbados-tries-digital-diplomacy-with-planned-metaverse-embassy
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2022/03/28/how-the-metaverse-is-shaping-up-to-be-a-tool-of-diplomacy
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Tačiau pastebima, jog Pietų Korėjoje vis dar trūksta metavisatos kultūrinio arba KKI turinio platformų. 

Todėl mokslininkai ir tyrėjai siūlo įvairius būdus bei platformų modelius, kuriuos šalis galėtų taikyti savo 

praktikoje.52 

Nepaisant to, šalies sostinė Seulas imasi lyderystės.  

„Metaverse Seoul“ – plano Seoul Vision 2030 dalis. Seulas jau į šį projektą investavo 
3,9 milijardo KRW (apie 2,8 milijardo EUR). Siekiama, kad miestas taptų 

„koegzistencijos centru, pasauliniu lyderiu, saugiu ir ateities dvasiniu miestu“ 

 

Seulas siekia tapti vienu iš pirmųjų miestų, teikiančių visas viešąsias paslaugas virtualiame pasaulyje. 

Siekiama ne tik gerinti miesto viešąsias paslaugas, bet ir planavimo, administravimo procesus, palaikyti 

virtualų turizmą.53 Ilgalaikė „Metaverse Seoul“ vizija – tai verslo plėtrą skatinanti, prisidedanti prie 

švietimo ir lengvinanti viešojo administravimo procesus metavisata. Siekiama, jog gyventojai galėtų 

rezervuoti apsilankymus miesto savivaldybėje, teikti administracinius skundus, teiraujantis dėl 

nekilnojamojo turto, pateikiant mokesčius, važinėti miesto ekskursijų autobusais, aplankyti atkurtas 

sunaikintas istorines vietas, Gyventojai išmaniaisiais telefonais pasiekę metavisatą taip pat galės aplankyti 

kultūros paveldo objektus visame mieste. Taip pat tikimasi, kad projektas bus atvira ir nemokama paslauga 

piliečiams. 

Tikslai:  

a) norima, kad piliečiams būtų lengviau susisiekti su 
vyriausybės tarnybomis ir vieni su kitais.  

b) siekiama įveikti laiko, erdvės ir kalbos barjerus.  

c) Norima ieškoti naujų būdų, kaip pagerinti vartotojų 
patirtį ir pasitenkinimą. 

 

Seulo metavisatos planą siekiama užbaigti iki 2026 m., o etapais jis įgyvendinamas jau nuo 2022 metų. 

Pirmiausia, Seulas metavisatoje bus pasiekiamas tik išmaniuosiuose telefonuose, o įgyvendinus visus 

etapus – bus naudojami papildytos realybės įrankiai, tokie kaip VR akiniai, kontroleriai ir kt. Nuo 2023 m. 

pagrindiniai Seulo kultūros festivaliai taip pat vyks metavisatoje ir bus atviri virtualiems turistams iš 

užsienio. Šiandien vartotojai jau gali kurti avatarus ir tyrinėti virtualų Seulo mero kabineto vaizdą. 

 
52 Kim, J.-G., „A Study on Metaverse Culture Contents Matching Platform“, International Journal of Advanced Culture 
Technology, 9(3), pp. 232–237, 2021, [žiūrėta 2021-05-17], doi: 10.17703/IJACT.2021.9.3.232  
53 Lawton, G., „How Seoul is creating a metaverse for a smarter city“, in: VentureBeat, 2022-05-05, [žiūrėta 2021-05-17], 
https://venturebeat.com/2022/05/05/how-seoul-is-creating-a-metaverse-for-a-smarter-city/  

https://english.seoul.go.kr/announcement-of-seoul-vision-2030-by-mayor-oh-se-hoon-to-restore-the-hierarchical-mobility-ladder-and-citys-competitiveness/
https://venturebeat.com/2022/05/05/how-seoul-is-creating-a-metaverse-for-a-smarter-city/
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12 pav. Seulo meras Oh Se-hoon dalyvauja renginyje kaip avataras metavisatoje, pristato miesto planus 2022 m. pradėti viešąsias 
paslaugas metavisatos platformoje. 

 

Šaltinis: „Washington Post“ (2022) 

Kaip ir galima tikėtis, šie Seulo valdžios planai sulaukė ir prieštaringos visuomenės reakcijos. Kol kai kuriuos 

suintrigavo, kiti Seulo gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl šios idėjos įgyvendinimo biudžeto dydžio ir 

prieinamumo vyresnio amžiaus žmonėms. Ekspertų teigimu, metavisata yra dar taip nauja ir neapibrėžta, 

kad tai gali sukelti nenumatytų privatumo politikos iššūkių.54 

 

VR/AR | Produktų sklaida 

AR ir VR technologijos naudojamos įtraukti, sudominti pirkėjus ir pirkimo procesą padaryti patrauklesniu. 

Technologijos naudojamos dvejopai – sukurti su preke susijusią patirtį, padėti papasakoti istoriją arba 

patobulinti patį pirkimo procesą. AR ir VR technologijos jau yra pritaikomos įvairioms prekėms nuo akinių 

iki baldų. Šių technologijų pagalba pirkėjai kviečiami į VR pasaulį susipažinti su įmonių gamybos procesais, 

virtualiai „pasimatuoti“ drabužius, aksesuarus ir kosmetiką, „įsėsti“ į automobilį ar „pasimatuoti“ telefoną 

savo rankoje.55 

Pateikiame keletą VR ir AR panaudojimo pavyzdžių interjero ir mados dizaino srityse: 

 
54 Lee, M., „Seoul wants to build a metaverse. A virtual New Year’s Eve ceremony will kick it off“, in: the Washington Post, 2021-
11-28, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/metaverse-seoul-
virtual/2021/11/27/03928120-4248-11ec-9404-50a28a88b9cd_story.html  
55 Forbes, 10 Best Examples of Augmented and Virtual reality in Retail, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/09/13/10-best-examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-
retail/?sh=5913144e6626 

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/metaverse-seoul-virtual/2021/11/27/03928120-4248-11ec-9404-50a28a88b9cd_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/metaverse-seoul-virtual/2021/11/27/03928120-4248-11ec-9404-50a28a88b9cd_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/metaverse-seoul-virtual/2021/11/27/03928120-4248-11ec-9404-50a28a88b9cd_story.html
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/09/13/10-best-examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-retail/?sh=5913144e6626
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/09/13/10-best-examples-of-augmented-and-virtual-reality-in-retail/?sh=5913144e6626
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Interjero dizainas 

 

13 pav. Etsy AR mobilioji aplikacija. 

  

Šaltinis: Etsy (2020)  

 

14 pav. Ikea mobilioji aplikacija. 

 

 

 

 
 
 
JAV elektroninės prekybos platforma 
Etsy, suteikianti galimybę 
kūrėjams/įmonėms parduoti savo 
kūrinius tiesiai pirkėjams, jau nuo 2020-
ųjų siūlo pirkėjams galimybę 
pasimatuoti paveikslus, fotografijas ir 
iliustracijas, naudojant savo išmanųjį 
telefoną ir Etsy programėlę, savo 
namuose.56 
 
 
 
 
 
 
 
Pasaulinė švedų kampanija Ikea, 
pardavinėjanti skandinaviško 
minimalizmo interjero daiktus visame 
pasaulyje, taip pat suteikia pirkėjams 
galimybę, naudojantis mobiliąja 
aplikacija, pasimatuoti interjero 
objektus namie, dar prieš juos 
įsigyjant.57 

Šaltinis: Ikea 

  

 
56 Jurdi, S., Introducing Augmented Reality in the Etsy App, 2020, [žiūrėta 2022-05-17],  https://www.etsy.com/seller-
handbook/article/introducing-augmented-reality-in-the/854585081862 
57 Ikea, Say hej to IKEA Place, [žiūrėta 2022-05-17] https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-
place-pub1f8af050 

https://www.etsy.com/seller-handbook/article/introducing-augmented-reality-in-the/854585081862
https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050
https://www.etsy.com/seller-handbook/article/introducing-augmented-reality-in-the/854585081862
https://www.etsy.com/seller-handbook/article/introducing-augmented-reality-in-the/854585081862
https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050
https://www.ikea.com/au/en/customer-service/mobile-apps/say-hej-to-ikea-place-pub1f8af050
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Mada

 

15 pav. Toms kampanija. 

 

 

 

16 pav. Asos mobilioji aplikacija. 

                                            

Šaltinis: „Fashion united“ (2019) 

 

 

Avalynės prekės ženklas Toms VR technologiją 
naudoja informacinei kampanijai kurti. Už 
kiekvieną parduotą batų porą, Toms padovanoja 
kitą porą stokojantiems vaikams visame 
pasaulyje. Kompanija periodiškai organizuoja 
keliones, kurių metu išdalina batus, tiems, kam 
to labiausiai reikia. Naudodami VR technologiją, 
Toms leidžia pirkėjui virtualiai „dalyvauti“ šiose 
aukojimo kelionėse ir taip iš arti patirti 
iniciatyvos poveikį.58 

 

 

 

Greitosios mados JK elektroninė parduotuvė 
Asos, naudojantis AR, suteikia pirkėjams 
galimybę „pasimatuoti“ drabužius savo 
išmaniojo telefono ir mobiliosios aplikacijos 
pagalba. Tikimasi, kad tokia naujovė sukurs 
naują, intymesnę pirkimo patirtį, kuomet galima 
drabužį pasimatuoti savo namuose.59 

 

 

AR technologija sukurti įrankiai padeda vartotojui geriau suprasti ar pirkinys tikrai tinkamas, atveria 

galimybes „pasimatuoti“ daugiau panašių produktų, todėl mažėja grąžinimų tikimybė. Atsiranda proga 

„išmėginti“ prekes visiems vartotojams, neribojant geografinėms ar finansinėms galimybėms. VR kuriami 

įrankiai padeda vartotoją stipriau įtraukti, efektyviau iškomunikuoti žinutes. Šiomis technologijos grįsti 

sprendimai padeda patogiau apsipirkinėti internetu, kas buvo ypač svarbu pasaulinės pandemijos 

sąlygomis. 

 

  

 
58 Tian, R., TOMS-Virtual Reality (VR) Social Impact Story, 2021, [žiūrėta 2022-05-17], https://medium.com/marketing-in-the-age-
of-digital/toms-virtual-reality-vr-social-impact-story-a22fe586c17c 
59 Wightman-Stone, D., Asos launches its first augmented reality feature, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://fashionunited.uk/news/retail/asos-launches-its-first-augmented-reality-feature/2019061443676 

Šaltinis: „Medium“ (2021) 

https://fashionunited.uk/news/retail/asos-launches-its-first-augmented-reality-feature/2019061443676
https://medium.com/marketing-in-the-age-of-digital/toms-virtual-reality-vr-social-impact-story-a22fe586c17c
https://medium.com/marketing-in-the-age-of-digital/toms-virtual-reality-vr-social-impact-story-a22fe586c17c
https://fashionunited.uk/news/retail/asos-launches-its-first-augmented-reality-feature/2019061443676
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Rinka 

Trečiasis kūrybinės vertės grandinės etapas yra dvilypis: 

• Kultūros ir kūrybinių produktų sklaida (labiau siejama su KKI produkto patirtimi) 

• Kultūros ir kūrybinių produktų rinkos (labiau siejama su KKI produktu, kaip preke) 

Pastarojoje funkcijoje pagrindiniai žaidėjai yra galerijos, aukcionai, mugės ir pan. 

Blokų grandinė | NFT kultūros ir kūrybinėse industrijose 

2020 ir 2021 m. meno rinką iš esmės transformavo blokų grandinės technologijos įgalinti nekeičiami 

žetonai (NFT). NFT yra unikalių duomenų, saugomų blokų grandinės sistemoje, vienetas, kuriuo galima 

prekiauti, ir kuriuo gali tapti dauguma skaitmeninių failų. NFT galima suprasti kaip unikalų skaitmeninį 

parašą, tam tikru būdu susietą su originaliu kūriniu. Kultūros ir kūrybinėse industrijose NFT panaudojimo 

būdai yra įvairūs – meno, muzikos kūrinių, knygų, mados monetizavimas, bilietų į renginius pardavimas 

pirminėse ir antrinėse rinkose, intelektinės nuosavybės, honorarų bei kūrinių perpardavimo sąlygų 

įgyvendinimas. Visa tai įgalina išmaniosios sutartys – kompiuterinė programa, kuri savaime vykdo joje iš 

anksto užkoduotas sąlygas (pvz. honorarų dydis perparduodant kūrinį). Vienas populiariausių NFT tipų yra 

skaitmeninio meno NFT, o bene svarbiausias aspektas – naujas būdas menininkams monetizuoti savo 

kūrybą.  

Kai kuriais vertinimais, 2021 m. NFT meno rinka išaugo iki 41 mlrd. USD. Tuo tarpu ne NFT meno 

(„tradicinio“ meno) rinka 2020 m. siekė 50 mlrd. USD.60 2022 m. kovo mėn. išėjusioje Art Basel metinėje 

meno rinkos apžvalgoje pažymima, kad: 

• NFT meno pardavimai per metus išaugo daugiau nei 100 kartų,61 

• Prognozuojama, kad 2022 m. NFT meno rinka nesusitrauks62 

• NFT meno pirkimo-pardavimo ciklas – apie 1 mėnesį (palyginus su 25-30 m. įprastoje rinkoje).63 

 
60 Dailey, N., op. cit. 
61 McAndrew, C., op. cit., p. 14 
62 McAndrew, C., op. cit., p. 18 
63 McAndrew, C., op. cit., p. 22 
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17 pav. Vienas iš galimų NFT kūrimo ir pirkimo procesų. 

 

Šaltinis: Sudaryta remiantis NFT platforma KnownOrigin. 

Blokų grandinė | Kodėl KKI turėtų rūpėti NFT? 

Šiuo metu NFT yra bene ryškiausia KKI ir naujausių technologijų tendencija pasaulyje, kurios taikomumas 

KKI yra grindžiamas šiais ir kitais aspektais: 

• Unikalumas ir autentiškumas. Kiekvienas NFT yra unikalus, nekeičiamas ir susietas su konkrečiu 

bloku blokų grandinėje. Visos transakcijos, susijusios su konkrečiu NFT, yra viešai prieinamos, tad 

gali būti patikrintos. Tai aktualu nustatant meno kūrinių autentiškumą, kilmę, pirkimo-pardavimo 

istoriją.  

• Skaitmeninio deficito sukūrimas. Kūrybinėms industrijoms yra būdingi dideli produkcijos ir maži 

reprodukcijos kaštai, o skaitmeninio turinio vartotojai yra linkę turiniu dalintis nelegaliai.64 

Išleidžiant NFT, kūrėjas turi galimybę pasirinkti, kiek kūrinio kopijų bus galima nusipirkti. Šis 

dirbtinai sukurtas ir blokų grandinės įgalintas skaitmeninis deficitas išsprendžia begalinės, pigios 

reprodukcijos problemą skaitmeninėse medijose. 

• Tarpininkų rolės sumažinimas. Įprastiniai tarpininkai kūrybinėje grandinėje gali būti galerijos, 

aukcionai, įrašų studijos, leidyklos, skaitmeninės platformos, kuriose talpinami kūriniai. Kai kurių 

šių tarpininkų rolė sumažėja, nes NFT meną platformose gali parduoti kiekvienas internetu 

besinaudojantis menininkas. Pavyzdžiui, NFT platformų menui taikomi pardavimo mokesčiai yra 

kelis ar net keliasdešimt kartų mažesni negu galerijų ar aukcionų.65 

 
64 Klein, B., G. Moss, and L. Edwards, Understanding Copyright: Intellectual Property in the Digital Age, London: Sage, pp. 28–30, 
p. 32, 2015. 
65 Sotheby’s aukcionas – 10%, 
https://www.sothebys.com/en/glossary#:~:text=For%20most%20auctions%2C%20including%20those,10%25%20of%20the%20
hammer%20price. 
Galerijos JK ir kitur – tarp 30 ir 60%, https://www.fineart.co.uk/faq/commission-rates-to-artists-32.aspx  
OpenSea – 2,5%, Rarible 2,5%, Nifty Gateway – 5%, https://www.nft-innovation.com/marketplace-list  

https://knownorigin.io/journal/platformupdate/how-to-template
https://www.sothebys.com/en/glossary#:~:text=For%20most%20auctions%2C%20including%20those,10%25%20of%20the%20hammer%20price
https://www.sothebys.com/en/glossary#:~:text=For%20most%20auctions%2C%20including%20those,10%25%20of%20the%20hammer%20price
https://www.fineart.co.uk/faq/commission-rates-to-artists-32.aspx
https://www.nft-innovation.com/marketplace-list
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• Perpardavimo sąlygų savaiminis įgyvendinimas. Egzistuoja įvairūs NFT tipai, kurių dalis išmanios 

sutarties dėka įgalina automatinį honorarų išmokėjimą kūrėjui, nepriklausant nuo to, kurioje NFT 

rinkos platformoje kūrinys būtų parduodamas.66 

• Dalinė nuosavybė (angl. fractional ownership). NFT leidžia padalinti turtą į dalis ir taip jį parduoti. 

Menininkui tai gali būti sutelktinio finansavimo forma, o NFT pirkėjui - būdas turėti vertingo meno 

kūrinio, kurio viso nupirkti negalėtų, dalį.67 

• Bendruomeniškumas ir bendrakūryba (18). NFT technologija, leidžianti apeiti tradicinius 

tarpininkus (galerijas, muziejus), įgalina menininkus turėti tiesioginį kontaktą su jų kūrybos fanais. 

Tai ypatingai aktualu kūrybiniuose DAO, kurie kuria, perka, parduoda meno NFT. NFT pirkėjai 

(mecenatai) gali tapti ir kuratoriais, ir kūrėjais. Kiti žetonai, negu NFT (nekeičiami žetonai), gali būti 

naudojami kūrybinių produktų vartotojų įtraukčiai didinti. Šis principas panašus į Patreon ar 

Contribee modelį, tik už skirtingos vertės donaciją, rėmėjas gautų žetoną, suteikiantį tam tikras 

privilegijas bendruomenėje.  

18 pav. NFT kaip ilgalaikio bendravimo ir bendrakūrybos įrankis kūrėjams 

 

Šaltinis: Sudaryta remiantis nftnow.com 

 

 
66 Burks, Z., etl.al., NFT Royalty Standard, 2020-09-15, [žiūrėta 2022-05-17], https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2981  
67 Pavyzdžiui, https://fractional.art/  

https://nftnow.com/features/nfts-music-business-collectibles-communities/
https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2981
https://fractional.art/
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NFT kūrėjams ir menininkams 

o Padeda monetizuoti savo kūrybą 

o Leidžia užprogramuoti perpardavimo, IN ir kt. sąlygas išmaniojoje sutartyje 

o Leidžia automatiškai gauti honorarus iš perpardavimo 

o Dėl riboto tiražo padeda meno kūrinių vertei augti 

o Padeda apeiti tradicinius tarpininkus, tokius kaip galerijos 

o Suteikia prieigą prie globalios meno rinkos 

 

Blokų grandinė | Priežastys pirkti NFT 

Tiesioginė parama kūrėjams. Tiek skaitmeninis menas (pvz. vizualinis menas, muzika), tiek 

skaitmenizuotas menas (pvz. skaitmeninė fizinio paveikslo versija) gali būti parduodami kaip NFT šalia ir 

kitų kūrybos monetizavimo būdų, taip suteikdami kūrėjams papildomą pajamų šaltinį kūrybinei veiklai.  

Trumpalaikė ir ilgalaikė investicija. NFT populiarumą sąlygoja ir tai, kad dėl skaitmeninio deficito, NFT 

vertė laikui gali ir neretai auga, tad parduodant NFT galima uždirbti. Vidutinis NFT meno pirkimo-

pardavimo ciklas yra vos 33 dienos.68  

Galimybė eksponuoti asmeninėje virtualioje galerijoje. Kasmet žmonės vis daugiau laiko praleidžia 

virtualioje erdvėje,69 ir tai nėra sąlygota tik COVID-19. Galima tikėtis, kad ši tendencija tik stiprės. NFT 

galerija ateityje gali būti kaip interjero detalės ar Instagram profilis šiandien – dar vienas saviraiškos būdas. 

Meno NFT prieinamumas plačiajai publikai. Meno NFT galima publikuoti apeinant kuratorius, o tai veda 

prie meno demokratizacijos, kur kūrėju tapti gali kiekvienas. NFT menas dėl to gali būti lengviau 

suprantamas ir labiau atspindėti šių dienų realybę nei kuruojamas modernus ar šiuolaikinis menas (19 pav. 

Interneto artefaktų archyvavimas. Meno kūrinai yra jų laikmečio ir erdvės produktai. Interneto įgalinto 

globalaus kaimo laikais erdvė iš geografinės tampa kibernetine. NFT menas – memai, politinė satyra, 

pandemijos ir Zoom skambučių nuasmeninti veidai (avatarai), - būtent atspindi šios interneto ir apskritai 

žmonijos eros peizažą.  

 
68 McAndrew, C., op. cit., p. 46 
69 Kemp, S., Digital 2022: time spent using connected tech continues to rise, 2022-01-26, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://datareportal.com/reports/digital-2022-time-spent-with-connected-tech  

https://datareportal.com/reports/digital-2022-time-spent-with-connected-tech
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19 pav. Skaitmeninio meno kūrėjo Beeple kūrinys „CROSSROAD”, parduotas Christie’s aukcione už 6,6 mln. USD. 

 

Šaltinis: „Beeple NFT Artwork Sells for $6.6 M. Ahead of Viral Christie’s Auction“ (2021) 

 

Ekonominė, socialinė ir kultūrinė įtrauktis. NFT galima suprasti kaip manifestacijas šių konceptų: 

• Kūrėjų ekonomika (angl. creator economy). Socialiniai tinklai ir kitos Interneto 2.0 platformos 

leidžia kiekvienam tapti kūrėju. NFT technologija įgalina apeiti tarpininkus: tradicinius (galerijas, 

aukcionus ir t.t.) ir naujuosius (centralizuotas skaitmeninio turinio platformas). NFT kūrybos 

publikavimą padaro paprastą ir prieinamą kiekvienam, taip išvengiant didelių mokesčių, 

neskaidrių Interneto 2.0 platformų algoritmų ir cenzūros. 

• Nuosavybės ekonomika (angl. ownership economy) ir dalyvaujamasis kapitalizmas (angl. 

participatory capitalism).70 Kadangi skaitmeninių ir NFT meno kūrinių kaina vidutiniškai yra 

žemesnė nei įprastinių, pirkti meno NFT didina piliečių įsitraukimą į ekonomiką. NFT yra vienas 

kriptožetonų tipų, o žetonizacija apskritai – nuosavybės ekonomikos apraiška.  

 

 
70 Forbes, Participatory Capitalism: The Ownership Economy And The Macro Trend Of Micro Organizations, 2022, [žiūrėta 2022-

05-17], https://www.forbes.com/sites/claralindhbergendorff/2022/03/07/participatory-capitalism--the-ownership-economy-

and-the-macro-trend-of-micro-organizations/?sh=3bb0072714b6  

https://www.artnews.com/art-news/news/beeple-nft-artwork-nifty-gateway-sale-1234584701/
https://www.forbes.com/sites/claralindhbergendorff/2022/03/07/participatory-capitalism--the-ownership-economy-and-the-macro-trend-of-micro-organizations/?sh=3bb0072714b6
https://www.forbes.com/sites/claralindhbergendorff/2022/03/07/participatory-capitalism--the-ownership-economy-and-the-macro-trend-of-micro-organizations/?sh=3bb0072714b6
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20 pav. Nuosavybės ekonomikos dalyviai – NFT platformos, kolekcionieriai ir menininkų bendruomenės. 

 

Šaltinis: The Ownership Economy 2022. (2022) 

Blokų grandinė | Su NFT siejami iššūkiai ir jų sprendimai 

Anglies dioksido (CO2) pėdsakas. Blokų grandinės technologija vartoja didelius elektros energijos kiekius, 

o tai palieka CO2 pėdsaką. Didelį CO2 pėdsaką lemia vienas iš blokų grandinės transakcijoms patvirtinti 

taikomų konsensuso mechanizmų (angl. Proof-of-Work, PoW). Dauguma NFT yra nukaldinami Ethereum 

tinkle,  kuriame ir taikomas PoW. Bitcoin tinkle, kuris yra pats taršiausias, NFT kaldinimas yra 

technologiškai neįmanomas. Visgi, svarbu paminėti tris aspektus: 

• 39% PoW konsensuso būdu kasamų (angl. mining) kriptovaliutų, kurių tarpe yra ir Ethereum, yra 

iškasama naudojantis elektra iš atsinaujinančių energijos šaltinių.71 

• Egzistuoja kiti negu PoW konsensuso mechanizmai, kurie yra žymiai draugiškesni aplinkai, pvz. 

PoS (angl. Proof-of-stake). Šiuo konsensuso mechanizmu yra paremtos tokios blokų grandinės 

platformos, kaip Algorand, Tezos, Solana, kuriose taip pat galima išleisti NFT.72 Taip pat, kai kurios 

meno NFT platformos ne tik veikia žemo CO2 pėdsako blokų grandinėse, bet ir kompensuoja 

emisijas, investuodamos į CO2 sugeriančius projektus (pvz. Aorist platforma Algorand blokų 

grandinėje73). 

 
71 Blandin, A., et. al., 3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study, p. 11, 2020-09-24, [žiūrėta 2022-05-17],    
https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/2021-ccaf-3rd-global-cryptoasset-benchmarking-study.pdf#page=11  
72 Crypto Carbon Ratings Institute, Energy Efficiency and Carbon Footprint of PoS Blockchain Protocols, 2022, p. 22,  [žiūrėta 
2022-05-17], https://www.carbon-ratings.com/dl/pos-report-2022  
73 Aorist, Sustainability, (n.d.), [žiūrėta 2022-05-17], https://aorist.art/about/sustainability  

https://variant.fund/writing/the-ownership-economy-2022
https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/2021-ccaf-3rd-global-cryptoasset-benchmarking-study.pdf#page=11
https://www.carbon-ratings.com/dl/pos-report-2022
https://aorist.art/about/sustainability
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• Ethereum, kur nukaldinama daugiausiai NFT, antroje 2022 m. pusėje pereis prie PoS konsensuso 

mechanizmo,74 kuris ženkliai, o oficialiais Ethereum šaltiniais, galimai net 99,95%,75 sumažins 

elektros energijos kaštus. 

  

21 pav. Įvairių blokų grandinių ir VISA suvartotos elektros kiekis (Wh) transakcijai, atvaizduotas logaritmiškai (nuo 0,1 iki 10 000 000 
Wh). 

 

Šaltinis: „Energy Efficiency and Carbon Footprint of PoS Blockchain” (2022) 

Meno plagiavimas ir pardavimas kaip NFT. Dauguma skaitmeninių failų gali būti susieti su NFT, o kai 

kurios NFT prekiaujančios platformos siūlo ir nemokamą NFT kaldinimo funkciją (angl. lazy minting).76 

Pasinaudodami šia funkcija, sukčiai nemokamai gali pardavinėti jiems nepriklausančių meno kūrinių NFT. 

Šiai problemai spręsti kai kurios platformos, prekiaujančios NFT, ėmėsi prevencijos – vartotojų, 

parduodančių NFT, paskyros gali būti susietos su socialinių medijų paskyromis, NFT failai gali būti 

skenuojami DI ar mašininio mokymosi programomis ir kt.77 

Sukčiavimas, pinigų plovimas ir kita nusikalstama veikla. NFT, kurie nėra saugomi blokų grandinėje, 

galima pavogti pasitelkiant virusus, neaiškias nuorodas ir kitus kibernetinio sukčiavimo metodus (angl. 

phishing). Kaip ir įprastinė meno rinka, NFT meno rinka nėra apsaugota nuo pinigų plovimo. Pelningumas, 

reguliavimo nebuvimas, technologijos naujumas ar nebrandumas yra šios problemos veiksniai.  

Neaiškus teisinis statusas. Kadangi NFT neturi aiškaus teisinio statuso, o išmaniosios sutartys ne visada 

traktuojamos kaip įprastos sutartys, jų teisinė galia yra taip pat neaiški. Visgi, Jungtinės Karalystės 

 
74 McQuaid, D., ETH 2.0: What‘s happening so far and when is the next phase?, 2022-04-05, [žiūrėta 2022-05-17],  
https://currency.com/eth-2-0-what-s-happened-so-far-and-when-is-the-next-phase  
75 Beekhuizen, C., „Ethereum's energy usage will soon decrease by ~99.95%, in: Ethereum foundation blog”, 2021-05-18, 
[žiūrėta 2022-05-17], https://blog.ethereum.org/2021/05/18/country-power-no-more/  
76 Pavyzdžiui, OpenSea, Rarible, Nifty Gateway ir kitos. 
77 Jacobs, H., The counterfeit nft problem is only getting worse, 2022-02-08, [žiūrėta 2022-05-17],  
https://www.theverge.com/22905295/counterfeit-nft-artist-ripoffs-opensea-deviantart  

https://www.carbon-ratings.com/dl/pos-report-2022
https://currency.com/eth-2-0-what-s-happened-so-far-and-when-is-the-next-phase
https://blog.ethereum.org/2021/05/18/country-power-no-more/
https://www.theverge.com/22905295/counterfeit-nft-artist-ripoffs-opensea-deviantart
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Aukščiausiasis teismas 2022 m. balandžio 29 d. pripažino NFT kaip turtinę nuosavybę. Šis precedentas gali 

formuoti teisinę NFT bylų praktiką ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet ir kitose šalyse.78 

Meno komodifikacija. NFT kūrėjams gali būti (dar vienas) pajamų šaltinis, o NFT pirkėjams - investicija. 

Visgi meno komodifikacija būdinga ir ne NFT meno rinkai. Kapitalistiniame pasaulyje be komodifikacijos 

menininkams pragyventi padėtų valstybės rėmimas ir mecenatystė, kurią NFT iš dalies ir skatina. 

Išpūsti lūkesčiai. NFT technologija šiuo metu yra pačioje 2022 m.  Gartnerio naujausių technologijų išpūstų 

lūkesčių (angl. hype) ciklo viršūnėje (22 pav. Gartnerio išpūstų lūkesčių (“hype”) ciklas 2022 m., kur NFT 

yra pačioje viršunėje). Šis ciklas atspindi inovacijų raidą, kurios paskutinis etapas yra produktyvumo 

platuma. Kaip matyti iš kreivės, ateityje galima tikėtis NFT burbulo sprogimo, po kurio seks nusivylimas, 

kol galiausiai bus rasti ir ištobulinti būdai šios technologijos optimaliausiam taikomumui – kur ji teiks 

didžiausią naudąjos naudotojams (kūrėjams, kolekcionieriams ir visuomenei bendrai). XXI a. pradžioje 

sprogęs interneto bendrovių burbulas (angl. dot com bubble) baigėsi kelių tech kompanijų su išvystytomis 

paslaugomis atsiradimu. To galima laukti ir NFT meno rinkoje.  

22 pav. Gartnerio išpūstų lūkesčių (“hype”) ciklas 2022 m., kur NFT yra pačioje viršunėje 

 

Šaltinis: Gartner (2021) 

 

  

 
78 Escalante-De Matte, S., „NFTs Recognized as Property in the UK Following OpenSea Case“, in: ARTnews, 2022-04-29, [žiūrėta 
2022-05-17], https://www.artnews.com/art-news/news/are-nfts-property-stolen-opensea-uk-case-1234627040/  

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.artnews.com/art-news/news/are-nfts-property-stolen-opensea-uk-case-1234627040/
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Perteikimas 

VR/AR | Muziejai, galerijos, kultūros paveldas 

2019 m. balandžio mėn. Paryžiaus Dievo Motinos katedroje įsiplieskė gaisras, kuris privertė atsigręžti į 

fizinių kultūros vertybių, net tokių ikoniškų ir saugomų kaip ši, trapumą ir laikinumą. Kultūros paveldo 

objektai yra pažeidžiami tiek žmogui nepavaldžių faktorių, kaip laiko tėkmė ar gamtos elementai, tiek 

žmogaus veiksmų - pradedant aplaidumu ir baigiant karais.  Tuo tarpu COVID-19 pandemija sustabdžiusi 

fizinį judėjimą apribojo net išsaugotų kultūros objektų, o taip pat ir muziejų bei galerijų lankymą. 2020 m. 

pusė Italijos muziejų planavo taikyti VR technologijas savo veikloje.79 Kultūros paveldo išsaugojimas ir 

kultūrinių objektų bei patirčių skaitmenizavimas nesant galimybėms apsilankyti fiziškai tėra tik pora 

priežasčių, kodėl kultūros sektoriui verta taikyti VR technologijas.  

VR technologijų kultūros pavelde taikymo pavyzdžiai 

Google Open Heritage projektas, kuriuo siekiama išsaugoti įvairius kultūros paveldo objektus virtualioje 
realybėje, taikant dar vieną Pramonės 4.0 technologiją - 3D skenavimą. Meksiko miesto katedra, kurią 
2017 m. apniokojo žemės drebėjimas yra vienas iš daugelio šio projekto virtualioje realybėje išsaugotų 
kultūros paveldo objektų. 

 
Altamiros urvo Šiaurės Ispanijoje VR patirtis leidžia aplankyti paleolito laikų kultūrinio paveldo objektą. 

Trapiai šio urvo ekosistemai apsaugoti, jame gyvai yra lankęsi vos 50 žmonių - archeologų ir kitų 

mokslininkų. VR technologija įgalina bet ką, turintį VR akinius, aplankyti objektus, kurių kitaip aplankyti 

nebūtų galimybių. 

 

Blokų grandinė | Muziejai 

Pastaraisiais metais vis daugiau muziejų atranda NFT galimybes bei metavisatą, kaip potencialią virtualią 

platformą. Tačiau NFT kol kas palietė sektorių paviršutiniškai; jų potencialas iš esmės pakeisti muziejų 

programas, lankytojų patirtis ir kūrybinį procesą dar tik bus pilnai išnaudotas (artimoje) ateityje. 

NFT pritaikomumo srityje lyderystės ėmėsi įvairios pasaulio galerijos: 

o Kate Vass Galerie (Ciurichas, Šveicarija) laikoma „an early crypto adopter“, kurios 2018 m. 

surengta paroda „Perfect & Priceless“ laikoma pirmąją blokų grandinės meno parodą Šveicarijoje.  

o Tarptautinė galerija „Pace“ 2021 m. pradžioje suskubo žengti pirmuosius žingsnius meno NFT 

rinkoje. 

o UCCA Lab (Kinija) 2021 m. kovo mėnesį taip pat pristatė savo pirmąją NFT parodą „Virtual Niche: 

Have You Ever Seen Memes in the Mirror?“, kuri kvietė iš anksto pažvelgt į tai, kaip skaitmeninis 

menas gali būti kuruojamas, eksponuojamas ir parduodamas. 

 
79 Arts Management and Technology Laboratory, VR and Cultural Heritage Recreation, 2021-10-26, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://amt-lab.org/blog/2021/10/vr-and-cultural-heritage-recreation  

https://artsandculture.google.com/project/openheritage
https://artsandculture.google.com/story/ogVxnfq9Pw-74w
https://www.forbes.com/sites/joanneshurvell/2020/04/15/new-virtual-reality-experience-transports-viewer-inside-spanish-paleolithic-caves-seen-by-only-50-people-in-16000-years/?sh=115d408520fe
https://jingculturecommerce.com/kate-vass-galerie-crypto-art-nft/
https://www.katevassgalerie.com/news/perfect-amp-priceless-value-systems-on-the-blockchain
https://jingculturecommerce.com/pace-gallery-urs-fischer-john-gerrard-nfts/
https://ucca.org.cn/en/
https://jingculturecommerce.com/ucca-lab-virtual-niche-nft-exhibition/
https://jingculturecommerce.com/ucca-lab-virtual-niche-nft-exhibition/
https://amt-lab.org/blog/2021/10/vr-and-cultural-heritage-recreation
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Po šių ir panašių proveržių, vakarų valstybės taip pat vis aktyviau įsijungia į kriptovaliutų, blokų grandinės, 

NFT rinką: 

o ICA Miami (JAV) 2021 m. liepos mėnesį įgijo Larva Labs NFT „CryptoPunk 5293“. Tai yra vienas iš 

pirmųjų muziejų, turinčių NFT ir savo ruožtu įžengusių į kriptovaliutų erdvę. 

o Verslininkas Jean-Sébastien Beaucamps kartu su The British Museum (JK) 2021 m. rugsėjį pristatė 

NFT platforma LaCollection. 

o Vis dažniau galerijose ar muziejuose atsiranda galimybė susimokėti už įėjimą arba juos paremti 

kriptovaliutomis, pvz. Vaikų muziejus (Oak Lawn, IL, JAV); Kinų muziejus Amerikoje (Niujorkas, 

JAV).

Įdomu tai, jog ir muziejai atranda naujų būdų, 

kaip užmegzti ryšius tarp fizinių ir skaitmeninių 

kūrinių – nuo Nacionalinio Liverpulio muziejaus 

(JK) Crypto Connections platformos iki 

Dunhuango tyrimų instituto (Kinija) NFT, skirtų 

regiono kultūros paveldui paminėti. Ukrainos 

nacionalinis meno muziejus (NAMU), padedant 

Stampsdaq (Estija), išleido NFT seriją, paremtą 

kai kurių garsiausių Ukrainos impresionistų, 

realistų ir avangardo menininkų kūriniais. 

 Šaltinis: „Stampsdaq“ (2022)

 
Be konkrečių galerijų ir muziejų, NFT ir kitas naująsias technologijas taip pat prisijaukina ir meno mugės.  

2021 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais Art Gate 

VR surengė „Meta Biennale“. Tai pirmas tokio 

pobūdžio renginys metavisatoje. Veikianti 24 

valandas per parą, septynias dienas per savaitę, 

Meta bienalė leidžia prisijungti žmonėms iš bet 

kurio pasaulio kampelio – tai užtikrina 

prieinamumą, kokį ir žada metavisata. Dalyviai į 

Meta bienalę patenka naudodami VR akinius ir 

ten pasirodo kaip avataras, su kuriuo gali judėti 

tarp galerijos erdvių. Menininkai ir meno 

galerijos kviečiami teikti savo darbus ar parodas, 

kurios pristatytos renginyje. 
Šaltinis: „Art Gate“ (2022) 

 

 

 

https://jingculturecommerce.com/ica-miami-nft-alex-gartenfeld/
https://jingculturecommerce.com/ica-miami-cryptopunk-nft-acquisition/
https://lacollection.io/
https://jingculturecommerce.com/childrens-museum-in-oak-lawn-cryptocurrency-donations/
https://jingculturecommerce.com/museum-of-chinese-in-america-moca-giving-block-cryptocurrency/
https://jingculturecommerce.com/national-museums-liverpool-crypto-connections/
https://medium.com/@stampsdaq/exclusive-nft-art-is-available-on-stampsdaq-from-february-1st-ba28a5d87d28
https://medium.com/@stampsdaq/exclusive-nft-art-is-available-on-stampsdaq-from-february-1st-ba28a5d87d28
https://www.artgatevr.com/meta-b/
https://scontent.fvno5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/271288522_1304245253414916_2185051644436465359_n.png?_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=U_xH57QNZAAAX_-vl8K&_nc_ht=scontent.fvno5-1.fna&oh=00_AT_QDB0P1QwKTkrMX_lbJ6jfUn_qSrapCB4s-dVpeH4k_A&oe=62819621
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Art Brussels 

2022 m. balandžio 20–23 d. vykusioje 38-ojoje 

meno mugėje „Art Brussels“ pirmą kartą buvo 

skirta erdvė NFT ir atrinkti darbai, kuriuos 

dalyvaujančios galerijos parduoda kaip 

nekeičiamus žetonus. Ši iniciatyva buvo 

įgyvendinta bendradarbiaujant su Parallel, 

gamybos ir konsultavimo platforma, skirta 

šiuolaikiniam menui ir Interneto 3.0 

technologijoms. „Parallel“ dirbo su galerijomis, 

pristatant atrinktus NFT, esančius internetinėje 

erdvėje JPG, platformoje, kuri sukūrė protokolą 

tokio tipo meno kūriniams pristatyti. Be to, 

„Parallel“ įrengė informacinį stendą, kuriame 

buvo pristatomi ir papildytos realybės meno 

kūriniai. Siekdama papildyti šią informacinę ir 

edukacinę užduotį, komanda taip pat surengė 

pokalbių ciklą apie NFT.80 

Šaltinis: „Niio“ (2022) 

 

Toliau aptariamos kelių konkrečių šalių patirtys. 

 

Hongkongas 

„Digital Art Fair Asia“ (DAFA), įkurta 2020 m., yra 

pirmoji fizinė ir internetinė meno mugė Azijoje, 

skirta imersyvaus meno patirčiai, naujų medijų 

menui ir NFT Crypto (kriptografiniam) menui, 

kurioje meno mylėtojai gali pamatyti 

įdomiausius pažangiausių tarptautinių 

menininkų kūrinius.  

DAFA tikslas yra ugdyti naują menininkų, meno 

kuratorių, meno vadybininkų kartą ir įkvėpti 

jaunąją kartą kuruojamomis skaitmeninio meno 

ir NFT programomis. DAFA vizija – atskleisti Art x 

Tech potencialą nuolat besikeičiančiame 

skaitmeniniame pasaulyje. 

 
80 Waeler, P., Expanding formats: NFTs at Art Brussels, 2022, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.niio.com/blog/expanding-
formats-nfts-at-art-brussels/  

 

Šaltinis: „Digital Art Fair“ (2021)

https://www.artbrussels.com/en/
https://www.parallel.art/
https://jpg.space/Parallel/exhibition/Art-Brussels-38th-x-Parallel
https://jpg.space/
https://www.niio.com/blog/expanding-formats-nfts-at-art-brussels/
https://www.digitalartfair.io/
https://www.niio.com/blog/expanding-formats-nfts-at-art-brussels/
https://www.niio.com/blog/expanding-formats-nfts-at-art-brussels/
https://scontent.fvno5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/255743621_257934393057981_3235390400062470643_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-6&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=PfE0UW35hpgAX8sXQvg&_nc_ht=scontent.fvno5-1.fna&oh=00_AT8_nJeVs-89xXShmZZ_pihx0pWhDNKPstKKmvVF9VOTkw&oe=628204F8
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Pietų Korėja 

National Museum of Korea 2020 m. gegužės 19 

d. atidarė aukštųjų technologijų galerijas, 

pavadintas Immersive Digital Galleries, kuriose 

naudoja savo kolekcijas ir siekia, kad lankytojai 

galėtų patirti kultūros objektus, paveldą per 

imersyvų vaizdinį turinį. Nacionalinis muziejus 

yra pirmasis Korėjoje, savo nuolatinėse 

galerijose suteikęs tokią naują patirtį, 

atliepiančią 4-osios Pramonės revoliucijos erą 

ir pasaulinę muziejų tendenciją pereiti prie 

skaitmeninių muziejų.81 

Nacionalinis muziejus paskelbė, jog 2022 m. 

rudenį bus pristatytas metavisatos muziejus, 

pavadinimu „Peaceful Hill (feat. Pensive 

Bodhisattva)“. Tai bus pirmasis metavisatos 

pasaulinis žemėlapis didžiausioje Azijos 

virtualios realybės platformoje „Zepeto“. Šioje 

metavisatoje po žemėlapį lankytojai gali 

vaikščioti su savo avatarais, susitikti su 

draugais, kalbėtis, sėdėti ant uolų medituoti, 

laipioti po medžius, ieškoti paslėptų 

brangakmenių, kad apšviestų Budos statulą, ir 

slaptame urve daryti asmenukes su statula. 

„Peaceful Hill“ muziejus sudarytas iš dviejų 

Nacionalinio Korėjos muziejaus kolekcijų. 
 
Šaltinis: „National Museum of Korea“ (2022) 

 

Taivanas 

Taivano Nacionalinis rūmų muziejus (angl. National Palace Museum) pastaraisiais metais daug 

dėmesio skyrė kultūros ir technologijų sinergijai, naujųjų technologijų panaudojimui, kad jų kolekcijos 

ir šalies paveldas būtų lengviau prieinami žmonėms visame pasaulyje.82 Šio muziejaus veikla atspindi 

Taivano kultūros sektoriaus skaitmeninį pasirengimą, tendencijas ir galimybes.83 

Naujosios technologijos parodose 

Šio muziejaus parodose naudojamos technologijos ir įranga yra labai įvairios, apima VR, AR, XR, 

jutiklinius ekranus, didelio masto projekcijas, interaktyvius įrenginius (pvz., jutiklių technologijas, 

jutiklinius ekranus ir kt.), 8K didelės raiškos vaizdai, 5G technologija, DI atpažinimas. Šių technologijų 

naudojamos leidžia sukurti išskirtines patirtis, išsiskiriama nuo tradicinių apsilankymų muziejuose. 

Visos instaliacijos turi skirtingą išraišką ir tikslus, priklausomai nuo artefakto, kurio buvo įkvėpti, arba 

 
81 ICOM, National Museum of Korea Opens Immersive Digital Galleries, 2020-05-21, [žiūrėta 2022-05-17], https://icom-
aspac.mini.icom.museum/national-museum-of-korea-opens-immersive-digital-galleries/  
82 Charles, S., Taiwan embraces digital technology in education and culture, 2021-08-18, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://nextrendsasia.org/taiwan-embraces-digital-technology-in-education-and-culture/  
8383 Aisyah, K., „Taiwan Embraces Digital Technology in Education and Culture”, in: OpenGov, 2021-08-21, [žiūrėta 2022-05-
17], https://opengovasia.com/taiwan-embraces-digital-technology-in-education-and-culture/  

https://icom-aspac.mini.icom.museum/national-museum-of-korea-opens-immersive-digital-galleries/
https://www.museum.go.kr/site/eng/content/digital_realistic
https://www.museum.go.kr/site/eng/content/digital_realistic_6
https://icom-aspac.mini.icom.museum/national-museum-of-korea-opens-immersive-digital-galleries/
https://icom-aspac.mini.icom.museum/national-museum-of-korea-opens-immersive-digital-galleries/
https://icom-aspac.mini.icom.museum/national-museum-of-korea-opens-immersive-digital-galleries/
https://nextrendsasia.org/taiwan-embraces-digital-technology-in-education-and-culture/
https://opengovasia.com/taiwan-embraces-digital-technology-in-education-and-culture/
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nuo naudojamos įrangos ir technologijos. Kad ir kokia technologija būtų pasirenkama, pagrindinis 

tikslas yra didinti šiuolaikinės auditorijos supratimą, žinias apie Nacionalinio rūmų muziejaus kolekciją 

ir domėtis ja arba iš naujo pristatyti kolekciją iš kitos perspektyvos. 

 
Paroda „Exploring a Wondrous Landscape“, 2021-04-02 – 2021-07-12 

 

Vatikanas

2022 m. gegužę paskelbta, jog Vatikanas 

planuoja atidaryti oficialią VR NFT galeriją 

meno kūriniams demokratizuoti. Viso pasaulio 

žmonėms bus suteikta galimybė pamatyti 

Vatikano sukauptus meno kūrinius, rankraščius 

ir kitus jų kolekcijoje saugomus objektus. Šis VR 

įmonės „Sensorium“ ir „Humanity 2.0“, 

Vatikano vadovaujamos ne pelno 

organizacijos, kuri siekia „žmonių klestėjimo“, 

bendras projektas.84  
Šaltinis: „ARTnews“ (2022) 

 

 

 

 

 

 
84 Escalante-De Matte, S., „The Vatican Will Create a NFT Gallery to ‘Democratize Art’”, in: ARTnews, 2022-05-02, [žiūrėta 
2022-05-17], https://www.artnews.com/art-news/news/vatican-nft-gallery-1234627189/  

https://theme.npm.edu.tw/exh110/npmexploring/en/page-1.html
https://www.artnews.com/art-news/news/vatican-nft-gallery-1234627189/
https://www.artnews.com/art-news/news/vatican-nft-gallery-1234627189/
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VR/AR | Mada 

Mados savaitė metavisatoje 

Jau kurį laiką skirtingi mados namai, po truputį jaukinosi skaitmeninį pasaulį savo kūriniams, pavyzdžiui 

Balenciaga dar 2020 m. gruodį pristatė rudens/žiemos kolekciją žaidimo formatu85 (pav. 23). Kiti 

mados namai taip pat eksperimentavo, kurdami skaitmeninius produktus, dažniausiai žaidimams, 

tačiau pasaulinė COVID-19 pandemija buvo lūžio taškas, kuomet skaitmeninė erdvė tapo pranašesnė 

už įprastą.  

23 pav. Mados namų „Balenciaga“ video žaidimas – kolekcija 

 

Šaltinis: Balenciaga Video Game Launch (Afterworld: The Age of Tomorrow). (2021)  

Mados savaitė yra pats svarbiausias mados industrijos renginys. Pandemijos apribojimų paskatinti 

mados kūrėjai padarė sekantį technologinį žingsnį į priekį – įgyvendino pirmąją skaitmeninę mados 

savaitę. Pirmoji skaitmeninė mados savaitė (Metaverse Fashion Week arba MVFW), vykusi 2022 m. 

kovo 23-27 d., buvo suorganizuota decentralizuotoje virtualioje socialinėje platformoje Decentraland, 

Ethereum blokų gradinėje. Kaip ir įprasta mados savaitė, taip ir ši turėjo visus įprastus komponentus – 

naujų kolekcijų demonstravimą, tik ne ant žmonių, o avatarų, showroomus, kuriuose pardavinėjamos 

skaitmeninės ir fizinės kolekcijos dvynės (dizaineriai lygiagrečiai siūlė dvi kolekcijas – skaitmeninę ir 

fizinę, jau pritaikytą fiziniam devėjimui). Mados savaitės metu vyko ir naujų parduotuvių atidarymai 

metavisatoje.  Šioje mados savaitėje dalyvavo daugiau nei 60 prekinių ženklų,86 kurių tarpe ir Roberto 

Kalinkino mados namai.87 

Pirmoji mados savaitė metavisatoje vertinama kaip itin svarbus etapas mados industrijoje, parodęs 

technologinių galimybių pasaulį, kuriame kūrėjai gali realizuoti fiziniame pasaulyje atitikmenų 

neturinčias patirtis.  

 

 

 
85 TheHacedor, Balenciaga Video Game Launch (Afterworld: The Age of Tomorrow), 2021-01-24, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://thehacedor.medium.com/balenciaga-video-game-launch-afterworld-the-age-of-tomorrow-73b102e09c6b  
86 Decetraland, Metaverse fashion week is here!, 2022-03-23, [žiūrėta 2022-05-17], 
https://decentraland.org/blog/announcements/metaverse-fashion-week-is-here/ 
87 Bloomberg, Decentraland: Fashion takes center-stage in the Metaverse at Decentraland’s Metaverse Fashion Week, 
2022-03-23, [žiūrėta 2022-05-17],  https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-03-23/decentraland-fashion-takes-
center-stage-in-the-metaverse-at-decentraland-s-metaverse-fashion-week  

https://thehacedor.medium.com/balenciaga-video-game-launch-afterworld-the-age-of-tomorrow-73b102e09c6b
https://thehacedor.medium.com/balenciaga-video-game-launch-afterworld-the-age-of-tomorrow-73b102e09c6b
https://decentraland.org/blog/announcements/metaverse-fashion-week-is-here/
https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-03-23/decentraland-fashion-takes-center-stage-in-the-metaverse-at-decentraland-s-metaverse-fashion-week
https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-03-23/decentraland-fashion-takes-center-stage-in-the-metaverse-at-decentraland-s-metaverse-fashion-week
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Skaitmeninės AR mados platformos  

Tai nauja skaitmeninė erdvė, kur atsiranda 

vienoda galimybė rodyti darbus tiek 

patyrusiems dizaineriams tiek ir kelią 

pradedantiems jauniesiems talentams. Tokios 

platformos geba stipriau įtraukti vartotojus į 

mados žaidimą ir pasyvius stebėtojus paversti 

aktyviais vartotojais. Kūrėjams tai proga kurti 

be jokių fiziniame pasaulyje galiojančių ribų, 

tuo pačiu palengvinanti ir kuriamų produktų 

eksportą. 

Tokios skaitmeninės mados platformos 

pavyzdys – ZERO10. Joje galima mobiliosios 

aplikacijos pagalba išmėginti skaitmeninius 

drabužius, juos išsaugoti į savo skaitmeninę 

drabužinę ir kuriant nuotraukas bei vaizdo 

įrašus generuoti turinį socialiniams tinklams. 

Zero10 platforma kviečia dizainerius 

neapsiriboti mada, tokia, kokią ją suprantame 

įprastame pasaulyje, o kurti be ribų – 

pavyzdžiui Tommy Cash siūlo virtualiai 

pasimatuoti švarkelį iš duonos riekių, (pav. 24). 

24 pav. Tommy Cash kurtas skaitmeninis švarkelis iš 
duonos riekių. 

 

Šaltinis: Zero10 mobilioji aplikacija 

 

  

https://010.community/about.html
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Intelektinė nuosavybė 

Dirbtinio intelekto ir blokų grandinės technologijos atneša naujas galimybes ir iššūkius intelektinės 

nuosavybės (IN) apsaugos srityje, įgalindamos skaitmeninį autorių teisių valdymą. Tai gali padidinti 

meninės produkcijos asortimentą, sumažinti sandorių sąnaudas, atverti kelią skirtingiems 

licencijavimo sprendimams, taip pakeliant monetizacijos lygį ir sudarant sąlygas kūrybinėms 

industrijoms klestėti.88 

Sėkmingas skaitmenininis IN duomenų valdymas yra itin svarbus ES lygiu. Nematerialusis turtas atlieka 

lemiamą vaidmenį ateities duomenų ekonomikoje. Europos Sąjungos metinių investicijų į IN produktus 

apimtys per pastaruosius 20 metų išaugo 87%, o investicijų į materialųjį apimtys išaugo tik 30%.89 

Labai svarbu, kad būtų užtikrinta veikianti IN apsauga, norint pasiekti ES tikslą – „įgyti vadovaujantį 

vaidmenį duomenų ekonomikoje“,90 kaip nurodyta Europos Komisijos Europos duomenų strategijoje. 

Kalbant apie DI panaudojimą IN plotmėje, reikėtų paminėti ne tik galimas apsaugos galimybes, bet ir 

naują kūrybos būdą – DI generuojamą kūrybą. Šioje vietoje kyla klausimai apie tokios kūrybos teisių 

apsaugą, drebinantys visos autorių teisių apsaugos sistemos pamatus. 

Per visą autorių teisių istoriją, technologijos įgalino naujus teisių įgyvendinimo būdus ir naujus kūrinių 

naudojimo būdus.91 Šioje apžvalgos dalyje bus aptariamos blokų grandinės ir dirbtinio intelekto 

technologijų reikšmė IN srityje. 

 

Blokų grandinė | Duomenų valdymas 

Blokų grandinė gali padėti saugoti, valdyti ir sekti duomenis apie IN: palengvinti autorių teisių saugomų 

kūrinių apsaugą, pagerinti skaidrumą, sudaryti sąlygas sklandžiau paskirstyti honorarus ir veiksmingiau 

kovoti su piratavimu. Be to, blokų grandinę galima naudoti ieškant nenustatytų autorių teisių kūrinių.92 

Šios technologijos naudojimas IN srityje įneša galimybių, bet taip pat sukelia sunkumų ir struktūrinių 

nesuderinamumų. Nėra teisinio sutarimo dėl to, kaip blokų grandinė atitinka tradicines sutarčių teisės 

sąvokas. Neaišku, kaip vyks ginčų sprendimas, nes blokų grandinės pagrindu sudarytos išmaniosios 

sutarties šalys yra anoniminės. Tikėtina, kad artimiausioje ateityje šis netikrumas dėl išmaniųjų 

sutarčių teisinio statuso apribos autorių teisių licencijų atsiradimą blokų grandinėse.93 Dar vienas 

iššūkis – blokų grandinės operacijos yra nekintamos. Todėl gali kilti problemų neteisingai nustačius 

menininkus, pakeitus sutartis. Taigi blokų grandinė, turinti negrįžtamą informacijos fiksavimą, kuris 

 
88 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Study on copyright and 
new technologie: copyright data management and artificial intelligence, 2022, [žiūrėta 2022-05-17],  
https://data.europa.eu/doi/10.2759/570559 
89 Europos Komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Making the most of the 
EU’s innovative potential – An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience, 2020, [žiūrėta 
2022-05-17],  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN  
90 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, A European Strategy for 
Data, 2020, [žiūrėta 2022-05-17], https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN  
91 Rendas, T., „Copyright, technology and the CJEU: an empirical study“, in: International Review of Intellectual Property 
and Competition Law, Vol. 49, No 2, 2018. 
92 Bodó, B., Gervais D. and Quintais, J. P., „Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing?“, in: 
International Journal of Law and Information Technology, Vol. 26, No 4, 2020, pp. 311–336. 
93 ibid. 

https://data.europa.eu/doi/10.2759/570559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0066&from=EN
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gali sukelti problemų, kurių neatsiranda naudojant įprastą duomenų saugojimo technologiją.94 Visgi, 

ES šiuo metu kuria blokų grandinės reguliavimo „smėlio dėžę“, kurioje tokios ir kitos blokų grandinės 

problemos būtų sprendžiamos bendradarbiaujant tech, viešojo sektoriaus ir įstatymų leidybos 

atstovams.95 

Jau yra pavyzdžių, kaip blokų grandinės technologijos yra panaudojamos autorių teisių apsaugai 

valstybiniu lygiu. SIAE (Italian Society of Authors and Publishers), didžiausia Italijos kolektyvinio 

administravimo organizacija, atstovauja autorių teisėms kaip skaitmeniniam turtui. SIAE pasitelkia 

Algorand blokų grandinės platformą, kurdama naują atvirą autorių teisių valdymo ekosistemą. 

Pirmiausia, Algorand platformoje SIAE paleido daugiau kaip 4 mln. NFT, kurie skaitmeniniu būdu 

reprezentuoja beveik 100 000 kūrėjų teises. Šių teisių skaitmeninimas decentralizuotoje ir skaidrioje 

viešojoje blokų grandinėje yra pirmasis SIAE žingsnis, kuriant atvirą infrastruktūrą, galinčią apsaugoti 

autorių teises nuo pradžių iki galo, kaip SIAE įsivaizduoja pramonės ateitį.96 

Blokų grandinės technologijos potencialas valdant autorių teisių duomenis yra didžiulis, tačiau vis dar 

keliantis nemažai iššūkių. Reikia pabrėžti, kad šios technologijos taikymas ir sėkmingumas įvairiose 

pramonės šakose gali smarkiai skirtis.  

Dirbtinis intelektas | Užduočių automatizavimas 

Išskiriami du pagrindiniai DI panaudojimo būdai KKI sektoriuje:  

• Užduočių automatizavimas (pvz. kūrybinių darbų katalogavimas, turinio rekomendacijų 

generavimas, autorių teisių duomenų valdymas ir kt.); 

• Kūrybiniai rezultatai, siekiant padėti/pakeisti žmones kūrybiniame procese (pvz. kuriant 

melodiją, vizualinį efektą ir kt.).97 

Šiame skyriuje bus apžvelgtos DI panaudojimo galimybės, reikšmingos IN srityje ir būtent užduočių 

automatizavimo dalis. Apie kūrybinius rezultatus, pasitelkiant DI ir jų IN apsaugos aspektus, galite rasti 

skyriuje „Gamyba“. 

DI technologija yra itin greit populiarėjanti ir nenuilstamai tobulinama, todėl ir jos pritaikomumo būdų 

vis daugėja. PINO ir IN tarnybos daugiausiai tiria DI panaudojimo būdus ir pritaikomumą šiose 

konkrečiose srityse:98 

• Automatinis patentų ir prekių ir (arba) paslaugų klasifikavimas prekių ženklų paraiškose; 

• Ankstesnio patentų ir prekių ženklų vaizdinių elementų paieška; 

• Prekių ženklų ir patentų ekspertizė ir formalumų patikrinimai; 

• Pagalbos laukelio paslauga (automatiniai atsakymai klientui); 

• Mašininis vertimas, lingvistinės priemonės ir terminologija. 

Kalbant apie technologijos pritaikymą skaitmeniniam IN duomenų valdymui – DI potencialiai atveria 

naujas galimybes. Mašininis mokymasis, vienas iš DI taikymo būdų, gali būti naudojamas 

 
94 Intellectual Property Office, Music 2025 – The Music Data Dilemma: issues facing the music industry in improving data 
management, 2019, [žiūrėta 2022-05-17], https://www.gov.uk/government/publications/music-2025-the-music-data-
dilemma  
95 Europos Komisija, Regulatory sandbox for blockchain and legal advice for EBSI production phase, 2022-05-13, [žiūrėta 
2022-05-17], https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-
production-phase  
96 SIAE, (n.d.), [žiūrėta 2022-05-17], https://www.algorand.com/ecosystem/use-cases/siae 
97 Europos Komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, op. cit.  
98 WIPO, Artificial Intelligence in Intellectual Property Administration, (n.d.), [žiūrėta 2022-05-17], 
 https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/ip_administration.html 

https://www.gov.uk/government/publications/music-2025-the-music-data-dilemma
https://www.gov.uk/government/publications/music-2025-the-music-data-dilemma
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-production-phase
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-production-phase
https://www.algorand.com/ecosystem/use-cases/siae
https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/ip_administration.html
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metaduomenims tobulinti ir piratavimui aptikti. „Išmokęs“ milijonus nuorodų, DI gali efektyviai 

atpažinti kūrinius ir pridėti arba papildyti metaduomenis.99 DI siūlo galimybę autorių teisių duomenų 

tvarkymą organizuoti daug efektyviau, tačiau tam būtini tikslūs ir naujausi metaduomenys, suderintu 

ir tiksliu formatu.  

Vienas technologijos trūkumų, kad DI nėra veiksmingas mokantis iš mažų pavyzdžių. Dėl šios 

priežasties labai seni ar kultūrinių mažumų kūriniai gali likti neatpažinti. Be to, DI reikalinga prieiga prie 

didelių skaičiavimo išteklių. Skirtingai nuo kitų technologijų, DI rezultatai ne visada yra visiškai 

atkuriami ir kontroliuojami. Tai reiškia, kad kartais gali atsirasti netikėtų klaidų.100 

  

 
99 French Ministry of Culture, Mission Report – Towards more effectiveness of copyright law on online content sharing 
platforms: Overview of content recognition tools and possible ways forward, 2020. 
100 ibid. 
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Išvados 

Skaitmenizacija ir Pramonės 4.0 technologijos transformuoja visą kūrybinės vertės grandinę. Kadangi 

kultūros ir kūrybinės industrijos pasižymi didžiule įvairove (nuo klasikinės muzikos kompozicijos iki 

kompiuterinių žaidimų, nuo keramikos iki žurnalistikos), skirtingos technologijos jas veikia skirtingai – 

tiek pozityviai, tiek negatyviai.  

_________________________________________________________________________________ 

Dirbtinis intelektas turi didžiulį taikomumo potencialą KKI, kuris šiuo metu nėra išnaudojamas, 

ypatingai mažųjų KKI veikėjų (kūrėjų ir SVV) tarpe. DI transformuoja visą kūrybinės vertės grandinę – 

kūrybą, gamybą, rinką ir sklaidą, perteikimą, nors poveikis įvairiose KKI skiriasi. Valstybės rolę galima 

išskirti kaip pagalbinę. 

DI vystyme pranašumą turi Interneto 2.0 kompanijos, kurios disponuoja didžiuliais vartotojų duomenų 

kiekiais, o šie dirbtiniam intelektui yra būtina mokomoji medžiaga. Kai DI vystymas ir taikymas yra 

vienose rankose, kyla oligopolijos rizika ir mažėja technologijos prieinamumas, o taip – ir jos potenciali 

nauda KKI konkurencingumui didinti bei galimybės mažiems žaidėjams. Priešingai, įvairių skaitmeninių 

platformų DI algoritmai kelia dideles rizikas kūrėjų matomumui, kūrybos sklaidai, veda prie turinio 

suvienodėjimo, atkartoja ir sustiprina žmonių tarpe egzistuojančią nelygybę, klaidingus stereotipus ir 

t.t. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad vienai KKI DI gali padėti klestėti, o tuo pačiu metu kitai – sukurti naujas 

rizikas.  

Norint išvengti dabartinio DI keliamų pavojų KKI, svarbu: 

• Į nacionalinę DI politiką įtraukti specifiškai KKI keliamus iššūkius (menkas DI prieinamumas 

visiems, tech įmonių oligopolija ir įtaka, autorių teisės); 

• Skatinti kultūros ir kūrybinėse industrijose taikomų DI produktų kūrimą vietinių startuolių, 

SVV, akademinės bendruomenės tarpe; 

• Užtikrinti aukštesniųjų skaitmeninių įgūdžių auginimą KKI bendruomenėje. 

_________________________________________________________________________________ 

Blokų grandinės technologija didžiausią tiesioginį poveikį KKI daro rinkos ir gamybos procesuose, o 

labiausiai – mažiems KKI veikėjams. Įvairių sričių kūrėjus ji įgalina monetizuoti savo kūrybą, 

užprogramuoti norimas perpardavimo sąlygas ir honorarus, registruoti kūrinius ir kt. Nors ir su šia 

technologija siejami išpūsti lūkesčiai (angl. hype), galima laukti didėjančio jos taikymo KKI. Globalaus 

kaimo ir kūrėjų ekonomikos laikais, blokų grandinė yra ir technologinis metavisatų pagrindas, o ši – ne 

tik IT, bet ir įvairių KKI (architektūra, vizualieji ir scenos menai, žaidimai, dizainas ir kt.) projektas.  

Norint užtikrinti, kad maži KKI veikėjai (kūrėjai, startuoliai, SVV) patirtų kuo didesnę naudą iš šios 

technologijos, svarbu: 

• Kūrėjams komunikuoti visą su kriptožetonų reglamentavimu ir apmokestinimu šalyje susijusią 

informaciją; 

• Skatinti bendradarbiavimą tarp KKI ir blokų grandinės bendruomenės atstovų, apsikeitimą 

informacija ir produktų kūrimą kartu; 

• Skatinti tvarų technologijos naudojimą, sukuriant galimybes kompensuoti CO2 emisijas 

Lietuvoje; 

• Tyrinėti blokų grandinės technologija paremtus netradicinius kūrybinio darbo modelius, 

plintančius pasaulyje (pvz. DAO). 

http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2022/04/KM_Savoku-gidas.pdf#page=9
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_________________________________________________________________________________ 

VR/AR technologija labiausiai transformuoja sklaidos ir perteikimo etapus. Sklaidą galima išskirti į: 

• Kūrybos, kuri aktualiausia kūrėjams. Išplitus NFT ir vystantis metavisatoms, atsiranda naujas 

kūrybos sklaidos būdas VR pasauliuose, galerijose; 

• Produkto, kuri aktualiausia verslui. Tam jau šiandien gana paplitęs AR technologijos 

naudojimas, nes nereikalauja papildomų įrenginių negu išmanusis telefonas; 

• Kultūros, kuri aktualiausia valstybei. Spėjama, kad metavisatos ateityje taps fizinio pasaulio 

dvynėmis. Tapimas ankstyvuoju vartotoju šioje naujoje sferoje sukuria strateginį pranašumą 

taikyti minkštąją galią, skleisti savo kultūrą, o tuo pačiu pritraukti investicijas ir didinti šalies 

konkurencingumą vykstant sparčiai ir visapusei skaitmenizacijai.  

VR technologijos leidžia kurti naujas patirties piliečiams, išsaugoti nykstantį arba prarastą kultūros 

paveldą. Tuo tarpu AR didina piliečių įsitraukimą, leidžia įdomiai pateikti informaciją valstybinėse 

galerijose ir muziejuose, taip atliepiant besikeičiančius visuomenės lūkesčius ir poreikius. 

Norint užtikrinti kultūros ir kūrybinių industrijų augimą, ilgalaikį visuomenės įsitraukimą, svarbu: 

• Įvertinti VR/AR technologijų taikymo galimybes Lietuvoje, prioretizuojant į kultūrinį gyvenimą 

mažiau įsitraukusias visuomenės dalis (pvz. jaunimas, neįgalūs asmenys ir kt. grupės); 

• Įvertinti kultūros sklaidos metavisatoje potencialą (pvz. virtuali Lietuvos ambasada); 

• Sistemingai skatinti ir remti KKI atstovus bandymuose perteikti kūrybos ir kultūros produktus 

VR erdvėje ar pasitelkiant AR.  
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