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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА 
ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ 

Довгострокова програма НБ ХНМУ  
Збереження, розкриття й ефективне використання фонду 

раритетних документів 

Обмежений 
доступ  

Організація 
відділу-музею 

Цифрова 
репрезентація 

Створення електронних колекцій документального надбання 
книгозбірнями та іншими установами 



 
 

• Поетапний проект 
• Першочергове 

оцифрування ретро-
колекції дисертацій 

• Набуто певний 
практичний досвід 

• Відпрацьовується 
технологічний цикл 

ЦИФРОВА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 
КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК 



ДВОЄДИНА МЕТА 

Збереження оригіналів 
рідкісних та цінних 
видань впродовж більш 
тривалого терміну через 
обмеження їх 
використання 

Наближення їх до 
потенційних 
користувачів через 
надання електронних 
аналогів у широкий 
науковий та культурний 
обіг 



ЗАВДАННЯ 

• Створення страхового фонду цифрових копій 
документів для довготривалого збереження 
інформації 

• Формування оперативного фонду цифрових 
копій документів для організації доступу 
користувачів 

• Паспортизація документів та створення 
електронного каталогу 
 



ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

• Комплексний підхід 
• Дослідження документів de visu 
• Інформативність 
• Одноразове введення інформації та 

багаторазове її використання 
 



ВИМОГИ 

• Безпека та максимально дбайливі для 
першоджерел процедури сканування 

• Якість та цілісність цифрової копії, 
автентичність графічних образів оригіналу 

• Придатність електронного ресурсу для 
тривалого збереження, використання та 
зручного перегляду 

• Можливість онлайн-доступу для користувачів 
 



УМОВИ 

• Наявність необхідних ресурсів та технічних 
засобів 

• Готовність кадрів 
• Планування та розробка регламентів 
• Контроль виконання 

 



ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 

• Забезпечує повний циклу шляху документа в 
процесі цифрової репрезентації 

• Реалізація: робоча група у складі фахівців 
відділу зберігання фондів та інформаційно-
бібліографічного відділу 

• Технічна підтримка: адміністратор системи 
• Куратор проекту: заступник директора 

бібліотеки з інформаційних технологій 
 



ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ 
І етап 

Відділ 

зберігання 

фондів 
  

  

 

• Упорядкування фонду книжкових пам’яток та 
відбір видань: змістовний аналіз та фізична 
оцінка документа 

• Сканування та пакетна технічна обробка 
відсканованого матеріалу 

• Створення страхової цифрової копії документа 
у вигляді окремих зображень формату .jpg 

• Створення оперативної (користувацької) 
цифрової копії документа у форматі .pdf з 
нанесенням водяного знаку приналежності НБ 
ХНМУ 

• Передача документа та файлу його оперативної 
(користувацької) копії до інформаційно-
бібліографічного відділу 



Інформаційно-

бібліографічний 

відділ 

  
  

 

• Первинна каталогізація та формування 
бібліографічної БД книжкових пам’яток ЕК 
для забезпечення доступу користувачів 

• Публікація оперативної (користувацької) 
копії в Репозитарії ХНМУ і формування 
оперативного фонду  

• Додавання адреси-ідентифікатора 
(гіперпосилання) на повний текст 
документа у Репозитарії ХНМУ до 
бібліографічного запису у БД ЕК для 
забезпечення зв’язку електронної колекції з 
базою бібліографічних метаданих 

• Повернення документа до відділу 
зберігання фондів 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ 
ІІ етап 



Відділ 

зберігання 

фондів 

  

 

• Облік та упорядкування цифрових копій 
документів та створення страхового фонду 
для довготривалого збереження інформації 

• Завершальна каталогізація та 
доопрацювання бібліографічних записів у 
БД книжкових пам’яток: внесення 
додаткових (службових) метаданих, що 
характеризують конкретне видання чи 
примірник, а також даних про наявність і 
технічні характеристики страхової цифрової 
копії 

• Повернення документу на місце зберігання 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ 
ІІІ етап 



ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА 
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 

Забезпечення життєвого циклу цифрових 
ресурсів в процесі репрезентації документів 

• Створення 
• Обробка 
• Зберігання 
• Опис 
• Надання відкритого доступу 

 



• Персональний комп’ютер 
(оперативна пам’ять 8 Гб, 
монітор діагоналлю 23”) 

• безконтактний 
проекційний сканер 
Fujitsu ScanSnap SV600  

• програмне забезпечення 
Rack2-Filer Smart для 
Windows® 

Створення і обробка цифрових копій 
Єдиний апаратно-програмний комплекс   
 

ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 



Каталогізація об’єктів  
БД Книжкові пам’ятки у складі ЕК на платформі АБІС ІРБІС64 

ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опис 
Паспортизація 
Ідентифікація 

Пошук 
Доступ 

Структурування 
інформації 

Система 
бібліографічних та 

технічних 
метаданих Зв'язок елементів 

документальних 
об’єктів та 

цифрового контенту  



http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P2

1DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= 

http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR
http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


Зберігання цифрового масиву 

ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Файлове 
сховище 

RAID-масив 
2,6 Тб 

Резервне 
копіювання  

Архівне 
зберігання 

Оперативний 
доступ  



ТЕХНІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Інформаційно-
технологічна 

система 

Відкритий 
електронний 

архів 

Веб-
орієнтована 

кумулятивна БД 

Організація та управління оперативним 
фондом 

• Накопичення 
• Зерігання 
• Розповсюдження 
• Пошук 
• Доступ 
 



http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12671 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12671


ФОРМАТИ ФАЙЛІВ 

Зображення 
високої 
роздільної 
здатності (600 
dpi) у форматі 
JPEG  

Страховий 
фонд 

Багатосторінковий 
PDF-формат (без 
текстового шару) з 
нанесенням 
водяного знаку 
приналежності НБ 
ХНМУ і 
оптимізацією для 
веб-технологій 

Оперативний 
фонд 

Технологія прямого оцифрування оригіналу методом 
репродукції 





 





Паспорт 
видання 

Стандартні 
елементи  БЗ 

Книгознавчі 
характеристики 

Службова 
інформація про 
цифрову копію 

МЕТАДАНІ 
Універсальний описовий стандарт книжкових пам’яток 
з використанням комунікативних MARC-форматів 
Вимоги до метаопису: повнота і коректність 
представлення інформації 



ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ 

• Розроблені технології візуалізації 
друкованого надбання НБ ХНМУ в 
цифровому форматі відповідають 
поставленій меті 

• Набутий досвід свідчить про позитивні 
результати збереження бібліотечних 
раритетів в поєднанні із заходами їх 
цифрової онлайнової репрезентації 
 



ПИТАННЯ НА ЧАСІ 

• Постійний моніторинг стану програмно-
апаратного середовища щодо забезпечення 
надійності і тривалості зберігання інформації 

• Створення умов для подальшого забезпечення 
оперативного доступу користувачів на умовах 
розвинених процедур пошуку 

• Потреба безперервного підвищення 
кваліфікації персоналу внаслідок складності та 
високих темпів технологічного розвитку 
 



 

     
      
 
                              
          (057) 707 72 95 
               libr.knmu.edu.ua 

      

Тетяна Павленко  
заступник директора НБ ХНМУ  
з інформаційних технологій
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