


Юлія, «Взорванная радуга»
Патріотичний онлайн флешмоб «Я з України», 

Харківська обласна бібліотека для дітей



• Вимоги користувачів (нове кіберпокоління)

• Курс держави на цифровізацію

• Сталі світові цифрові технології

• Тенденції цифрових індустрій











Проєкт 4CH - Європейський центр компетенції в галузі культурної спадщини

https://www.4ch-project.eu/

https://www.4ch-project.eu/


https://www.4ch-project.eu/sum-uk/

https://www.4ch-project.eu/sum-uk/


3 березня мережа запрацювала і почалися перші передачі. ІНІЯФ 
(Італійський Національний Інститут Ядерної Фізики), координаційна 
установа 4CH, створила необхідну систему зберігання.
У той же час, 4CH створив міжнародну робочу групу, у прямому та 
постійному контакті з координатором 4CH, фахівцями з Італії, Бельгії, 
Ірландії та Литви, під керівництвом PIN, італійського дослідницького 
агентства, що відповідає за технології в 4CH, і координується 
Бельгійським партнером. Невдовзі до нього приєднався український 
дослідник, що прискорило спілкування з вихідцями з його батьківщини. 
Тоді до оперативної групи увійшли представники Інституту літературних 
досліджень Польської Академії Наук та Центру Сучасної та Цифрової 
Історії Люксембурзького Університету, а також інших учасників ЄС, 
зокрема Europeana та OPERAS. З Української сторони багато людей на 
різних посадах, включаючи приватні компанії, які мають значний 
портфель 3D-моделей спадщини, погодилися продовжити передачу 
даних.



Українські набори даних почали передаватися через Інтернет і 
безпечно зберігати на серверах. Наразі вже передано близько 100 
терабайт, що стосується великих установ та організацій або відносно
невеликих музеїв за межами великих центрів. Процедура передачі
вимагає часу через неймовірні труднощі з української сторони зі
збором наборів даних та використанням Інтернет-з’єднання з 
урахуванням питань воєнного часу.

Усі зібрані дані будуть точно збережені та повернені законному 
власнику, коли ситуація покращиться із закінченням жахливої війни.

Щоб дізнатися більше про ЗПУ, зв’яжіться з нами за адресою SUM@4ch-
project.eu

mailto:SUM@4ch-project.eu






Ініціатива Saving Ukrainian Cultural Heritage Online 
(«Збережемо українську культурну спадщину 
онлайн») збирає дані та архівує сайти українських 
культурних організацій, музеїв, фондів та бібліотек, 
щоб у разі потреби забезпечити їх відновлення.

Ініціативу створили 1 березня 2022 року. ЇЇ 
співорганізатори — Квінн Домбровські зі 
Стенфордського університету, Анна Кіяс з університету 
Тафтса та Себастьян Майсторович з Австрійського 
центру цифрових гуманітарних наук та культурної 
спадщини.

Вебархів запрацював 1 березня, а вже 8 березня 
тисяча волонтерів з усього світу архівувала понад 
1500 сайтів українських музеїв і бібліотек, цифрових 
експонатів, текстів та публікацій у відкритому доступі



Джерелом фінансування SUCHO є екстрені гранти 
Асоціації комп’ютерів і гуманітарних наук (ACH) та 
Європейської асоціації цифрових гуманітарних наук 
(EADH). Крім того, проект отримує кредити на 
обслуговування та технічну підтримку від Amazon 
Web Services.

Резервні копії сайтів зберігатимуться на 
необмеженому хмарному сховищі. Воно було 
надане Гарвардським українським науково-
дослідним інститутом та університетом Альберти.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffa64-
l6qXqEumAcf38OEOrTFeYZEmF531PNv9ZgzNFbcgxQ/viewform?fbclid=IwAR2IjnY5ZYS
TD_MRAyIxkQhR5A4uEFa_hFeji-dZN8zw90RMAOsISSltvPU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffa64-l6qXqEumAcf38OEOrTFeYZEmF531PNv9ZgzNFbcgxQ/viewform?fbclid=IwAR2IjnY5ZYSTD_MRAyIxkQhR5A4uEFa_hFeji-dZN8zw90RMAOsISSltvPU


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rf0sQ3OB7tirk1xKiaa52lzV9ZTCDkx7eiuK5
EXj6l8/edit?fbclid=IwAR3TXNcUIilHrtFpEsIsg-
giZNZ27DX3aHrHK9rPQcipdGVTEu8cVhWZ_uk#gid=336731417

1168 е-ресурсів

Національна бібліотека  України  для дітей
Донецька обласна бібліотека для дітей
Житомирська обласна бібліотека для дітей
Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей
Миколаївська обласна бібліотека для дітей
Рівненська обласна бібліотека для дітей
Сумська обласна бібліотека для дітей
Харківська обласна бібліотека для дітей

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rf0sQ3OB7tirk1xKiaa52lzV9ZTCDkx7eiuK5EXj6l8/edit?fbclid=IwAR3TXNcUIilHrtFpEsIsg-giZNZ27DX3aHrHK9rPQcipdGVTEu8cVhWZ_uk#gid=336731417












Europeana є ініціативою Європейського Союзу, яка 
фінансово та політично підтримується Європейською 
комісією з 2008 року. Europeana сьогодні це агрегація та 
простір для відображення оцифрованих європейських 
творів, величезна колекція, доступ до якої є через 
електронну бібліотеку europeana.eu. EUROPEANA NETWORK 
ASSOCIATION MEMBERS – це більше 3000 учасників. Ми 
хочемо, щоб більше української спадщини стало частиною 
Europeana.





https://www.facebook.com/kn.knukim/videos/673302347330645
http://knukim.edu.ua/zberezhennya-ukrayinskoyi-kulturnoyi-spadshhyny-v-czyfrovomu-formati/

Кафедра комп'ютерних наук КНУКіМ в складі ініціативної групи (ГО ГраДеСвіт, неформальне 
професійне партнерство “Оцифрована спадщина”, ГО Інститут музейної справи і 
пам’яткознавства,ГО Агенція Європейських Інновацій) за підтримки міжнародної спільноти 
започаткували проєкт щодо збереження культурної спадщини в цифровому форматі «Saving 
Ukrainian Cultural Heritage in Digital (SaveUCHdigital)»

https://www.facebook.com/kn.knukim/videos/673302347330645
http://knukim.edu.ua/zberezhennya-ukrayinskoyi-kulturnoyi-spadshhyny-v-czyfrovomu-formati/


Термінологія відповідно до Закону України "Про охорону культурної
спадщини" знищені, зруйновані або пошкоджені.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text


29 бібліотек



Перетинати кордони і руйнувати кордони має право лише культура


