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Впровадження новітніх технологій оцифрування та подальшої візуалізації 

документів є світовою практикою вирішення нагальних питань збереження і 

оприлюднення історико-культурної спадщини.  

Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету (НБ 

ХНМУ) теж розпочала формування власної цифрової колекції друкованого 

надбання з метою створення страхового фонду документів і оперативного фонду 

користування. Серед першочергових завдань – онлайнова репрезентація зібрання 

дисертаційних робіт з медицини та суміжних наук друком до 1941 року, що 

налічує майже 1,5 тис. примірників. 
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За основу взято технологію прямого оцифрування оригіналу методом 

репродукції, тобто безпосереднього сканування, пакетної обробки зображень і 

відтворення електронного аналога документа з найбільшою точністю. 

Технологічний процес організований з дотриманням вимог щодо максимально 

дбайливих для першоджерел процедур сканування; представлення якісної 

цифрової копії; придатності електронного ресурсу для тривалого збереження, 

використання і зручного перегляду. 

Для виготовлення і обробки цифрових копій використовується єдиний 

апаратно-програмний комплекс факсимільного переведення паперових документів 

в електронний вигляд, здатний звести до мінімуму певні недоліки якості,а саме: 

• персональний комп'ютер з обсягом оперативної пам’яті системного блоку 

8 Гб та монітором діагоналлю 23 дюйми; 

• безконтактний проекційний сканер FujitsuScanSnap SV600. Основні 

характеристики: максимальний розмір області сканування 297х420 мм 

(формат А3), швидкість сканування 3 секунди, оптична здатність 300-1200 

dpi, світлодіодне підсвічування; 

• програмне забезпечення Rack2-Filer Smart для Windows® – 

багатофункціональний додаток для управління процесами сканування і 

перегляду вмісту, який дозволяє працювати з відсканованими 

документами і забезпечує їх цифрову обробку. Підтримується також інше 

адаптоване програмне забезпечення (на зображенні 1). 
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Зображення 1. Апаратно-програмний комплекс факсимільного переведення 

паперових документів в електронний вигляд 

 

Цифрові копії страхового фонду виготовляються і зберігаються у вигляді 

окремих зображень високої роздільної здатності (600 dpi) формату .jpeg із 

збереженням кольору (на зображенні 2). 

 

Зображення 2. Фрагмент цифрової страхової копії  

 

Цифрова страхова копія виконує щонайменше дві функції. По-перше, 

страхова копія є потенційним джерелом відновлення документа або відтворення 

поліграфічним способом у разі його фізичного пошкодження чи навіть втрати. По-
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друге, страхова копія є основою для виготовлення копії оперативного 

користування шляхом її перетворення у веб-оптимізований багатосторінковий 

PDF-формат без текстового шару. Одночасно, з метою захисту на кожну сторінку 

або розворот наноситься видимий водяний знак приналежності НБ ХНМУ (на 

зображенні 3).  

 

Зображення 3.  Фрагмент цифрової користувацької копії 

 

Накопичений цифровий масив зберігається у файловому сховищі 

спеціального розділу жорсткого диска на сервері. Для підвищення надійності 

системи жорсткий диск фізично функціонує як RAID-масив ємністю 2,6 Тбайт. 

Таким чином забезпечується виконання трьох основних завдань: оперативного 

доступу до інформації, її резервного копіювання, архівного зберігання. 

Опис документів та їх цифрових аналогів здійснюється в середовищі АБІС 

ІРБІС64. Для цього створено окрему бібліографічну базу даних «Книжкові 

пам’ятки» (http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RA

RY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20) з доступом через веб-інтерфейс 

електронного каталогу (на зображенні 4).  

http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
http://ecat.knmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARY&P21DBN=RARY&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=20
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Зображення 4. Скріншот екрану сайту електронного каталогу НБ ХНМУ 

 

Кожен об’єкт підлягає бібліографуванню відповідно до універсального 

описового стандарту книжкових пам’яток з використанням комунікативних 

MARC-форматів. Основними вимогами до мета опису є повнота і коректність 

представлення даних. Крім стандартних елементів бібліографічний запис містить 

специфічну частину з докладними книгознавчими характеристиками видання, а 

також гіперпосилання на повнотекстову версію у Репозитарії ХНМУ і службову 

інформацію щодо страхової копії документу (на зображенні 5). 

 

Зображення 5. Приклад метаопису документального об’єкту 

Завершальним етапом є оприлюднення електронної копії документа для 

широкого загалу через інформаційно-технологічну систему інституційного 
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репозитарію ХНМУ, який працює на основі програмного забезпечення відкритого 

коду DSpace. Можливості відкритого електронного архіву з якостями веб-

орієнтованої кумулятивної бази даних та набором сервісів забезпечують 

накопичення, зберігання, розповсюдження та пошук документів.  

Для представлення оцифрованого контенту створено окремий підфонд 

книжкових пам’яток, де виділено зібрання ретродисертацій 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12671. На початок червня 2017 року 

оперативний фонд користування налічує понад 100 оцифрованих документів,а 

незалежна статистика свідчить про більш ніж 530 переглядів (на зображенні 6). 

 

Зображення 6. Скріншот екрану сайту інституційного Репозитарію ХНМУ 

 

Таким чином, технологічна послідовність виконання процесів і операцій 

забезпечує життєвий цикл цифрових ресурсів: створення, обробку, зберігання, 

опис та надання відкритого доступу.  

Факсимільне переведення паперових документів в електронний вигляд 

вирішує питання щодо виготовлення страхових та оперативно доступних копій. 

Структурування інформації, загальна система бібліографічних та технічних 

метаданих, зв'язок елементів документальних об’єктів та цифрового контенту 

задовольняють умовам їх опису та ідентифікації. Розвинутий веб-інтерфейс та 

гнучкий пошуковий апарат значно полегшують багатоаспектний пошук. 

http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12671
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Інтеграція електронних ресурсів за допомогою посилань надає можливість 

переходити від бази бібліографічних метаданих електронного каталогу бібліотеки 

безпосередньо до повних текстів університетського репозитарію. 

Отже, реалізовані в НБ ХНМУ програмно-технічні рішення щодо 

онлайнової репрезентації оригіналів рідкісних та цінних видань створюють 

передумови для їх збереження і, водночас, наближують до потенційних 

користувачів для широкого наукового та культурного обігу. 
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Аннотация: На примере Научной библиотеки Харьковского национального 

медицинского университета рассмотрен комплекс программно-технических 

решений по оцифровке и онлайновой репрезентации редких и ценных изданий. 
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