
з досвіду роботи наукової 
бібліотеки НаУКМА

Цифровізація традиційного 
інформаційного середовища 

«бібліотека – музей – архів» у 
глобальний цифровий простір



Зміст

Цифровізація-
що це?

Цифрова 
культура

Готовність 
бібліотек до 

трансформації



Схема

Партнер
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Цифрова 
культура

Title in 
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даними

Title in 
here
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ність

Title in 
here

Впровад
ження

інновацій

1. Впровадження інновацій
- Цифрова культура

- Зміна парадигми представлення інформації

2. Управління даними 
- Стандартизація 
- Зберігання
- Інтеграція з іншими ресурсами

3. Читачеспрямованість
- Відкритість
- Доступність 24/7

Цифровізація



Цифровізація- що це?

• Цифровізація, діджиталізація, digital
transformation

– перехід на цифровий спосіб зв’язку, запису та 
передачі данних за допомогою цифрових
пристроїв



Переваги цифровізації

• Використання нових технологічних 
можливостей

• Покращення якості обслуговування

• Оптимізація бібліотечних процесів

• Розширення асортименту бібліотечних 
послуг



Цифровізація в світі

• Відкритий доступ до інформації

• Збереження та поширення культурного 
надбання 

• Створення національних цифрових проектів

• Дотримання світових стандартів

• Створення позитивного іміджу установи і 
країни в цілому 



Цифровізація в світі

1. Розробка стратегії
2. Створення Політик оцифрування та 

збереження цифрових даних
3. Опис цифрових даних в спеціальних 

форматах
4. Розробка спеціальних програмних засобів, які 

можуть інтегрувати метадані в 
централізований пошуковик

5. Зберігання цифрових даних на локальних 
серверах чи в хмарах



Національний проект 
Німеччини

 DDB - центральний національний портал культури 
та науки Німеччини. Портал повністю 
організований та фінансується державою, має на 
меті об'єднати оцифровані дані культурних і 
наукових установ Німеччини та зробити їх 
доступними для громадськості.

 DDB є національним агрегатором даних для 
Europeana.

 DDB – створили мережу культурних і наукових 
установ Німеччини, що заохочує їх до співпраці, 
спільної розробки та спільного використання 
сервісів та інноваційних інструментів. Це 
уможливлює, зокрема, нові та більш ефективні 
форми представлення, управління та обробки 
оцифрованого вмісту.



Національний проект 
Німеччини



Національний проект 
Німеччини

Назва
Опис
Місцезберігання
Установа
Ключове слово
Мова
Тип об’єкта
Сектор
Дані провайдера
Дані про 

використання



Національний проект 
Німеччини

Більше 200 мов світу

448  документів -
українською 



Цифрова публічна бібліотека 
Америки – 40 установ



Цифрова публічна Кореї



Цифрова публічна Кореї



Национальна бібліотека 
Білорусі



Цифровізація в Україні

• Оцифрування

• Створення електронних копій

• Представлення в мережі Інтернет



Готовність бібліотек до 
трансформації

• Стратегія розвитку бібліотек

• Зміна структури Бібліотеки

• Оптимізація бібліотечних процесів

• Компетенції бібліотекарів

• Уніфікація вимог цифрових даних світовим 
стандартам



Стародруки



Тематичне представлення



DSpace



Сайт бібліотеки



Пошуковик



Цифровізація в НаУКМА

• Проект «Цифровий Університет»
– Цифровізація університету передбачає 

впровадження більш гнучких і ефективних 
навчальних та управлінських програм, зміну 
корпоративної культури, оптимізацію усіх 
бізнес процесів. 

Мета проекту: створення єдиного
інтегрованого інформаційного простору
університету як сукупності його інформаційної
інфраструктури, програмно-технічних засобів,
процедур та методів їх застосування для
автоматизації управлінських рішень, технологій
навчання та наукової роботи.



Проект «Цифровий Університет»

Віртуальн
ий музей

Цифрова 
бібліотека

е-
Технології

Цифровий 
Університет

е-Освіта

е-
Адміністр

ування

е-Розклад, 
е-

опитування, 
е-довідки, 
е-кабінети



Проект «Віртуальний музей 
НаУКМА»

• Відтворити історію Києво-
Могилянської академії та її 
творців й вихованців в контексті 
історії та культури України на 
основі пошуку, дослідження, 
оцифрування матеріалів 
Академії в різних вітчизняних та 
зарубіжних закладах та 
створення широкого доступу до 
цих матеріалів через сучасні 
технології на одній платформі –
інтернет-порталі «Віртуального 
музею Києво-Могилянської 
академії».



Цифрова бібліотека Києва



Цифрова бібліотека НаУКМА

• Розробка Стратегії створення ЦБ

• Планування

• Впровадження процесів життєвого циклу 
ЦБ

• Створення Політик оцифрування та 
збереження цифрових даних

• Вибір програмного забезпечення

• Предствлення в мережі Інтернет

• Підготовка до інтеграції в національний
проект ЦБ



Завдання

• визначення параметрів відбору документів та об’єктів 
для оцифрування; 

• аналіз та експертиза документів та об’єктів з метою 
визначення матеріаль-нотехнічної бази, необхідної для 
оцифрування документів та вимог, щодо електронного 
контенту; 

• придбання обладнання та його налаштування; 
• програмне забезпечення та його налаштування для 

представлення цифрового контенту; 
• навчання, підвищення кваліфікації, стажування 

співробітників, що займаються оцифруванням; 
• планування та впровадження системи звітності; 
• управління цифровим контентом.



Бібліотека-Архів-Музей

Контент

• Друковані видання 
– Рідкісні та цінні

• Архівні документи

• Музейні експонати  

• = 19 000 
примірників

• = 25 000 аркушів

• = 2000 експонатів

Кількість

архівні документи

слайди, плівки

книги

карти

картини

музейні об’єкти

аудіо-

відео-

3D об’єкти 



Схема процесу оцифрування



• Вибір програмного забезпечення для 
представлення цифрових даних

• Вимоги до оцифрування

• Створення методичних рекомендацій, щодо 
опису метаданих

• Збереження на серверах НаУКМА





Цифрова бібліотека НаУКМА



Цифрова бібліотека НаУКМА



Метадані

• Дублінське ядро метаданих - міжнародний 
формат для опису цифрових ресурсів









Колекції



Виставки



Виставки 









Висновок

• Розкриття колекції цифрових ресурсів 
НаУКМА

• Передача метаданих через протокол Open 
Archives Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting (ОАІ-PMH)

• Інтеграція в національний проект цифрової 
бібліотеки України


