
На вічному шляху до Тараса Шевченка: новітні технології у
виставковій діяльності держархівів України

regionews.ua /node/130384

З нагоди святкування 200-річчя з дня народження геніального поета,
художника і громадського діяча Тараса Шевченка, Державною
архівною службою України підготовлено виставку фото, архівних
документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса (1814-1861)»,
яка відкрита у приміщенні Центрального державного архіву-музею
літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а, 2 поверх, м.
Київ).

Відвідувачі можуть ознайомитися з унікальною експозицією, яка
представлена архівними документами і матеріалами із 25 державних
архівних, музейних та наукових установ України, Росії, Литви,
Казахстану та Польщі, а також дізнатися про маловідомі сторінки
життя і діяльності Тараса Шевченка, перейнятися образами його
творів і простежити вплив особистості Кобзаря і його творчості на
розвиток української культури. Виставка цікава не лише своїм змістом, а й формою: вперше організатори
використовували нові ІТ-технології, що дозволяють відвідувачам розглядати архівні матеріали на великому
сенсорному екрані. Як повідомив заступник директора Центрального державного електронного архіву України Юрій
Ковтанюк, вперше в архівній практиці України унікальні архівні документи були представлені на сенсорному
дисплеї. Такий режим перегляду містить функцію максимального наближення зображень документів і дозволяє
перегортати їх, використовуючи природні для людини жести, подібно до того, як це відбувається при роботі з
паперовими справами, книгами, фотоальбомами і т.д. Програмне рішення електронної експозиції виставки було
виконано фахівцями Центрального державного електронного архіву України в найкоротші терміни. Враховуючи, що
виставка поділена на вісім розділів і складається з 30 стендів, нараховуючи близько 450 експонатів, для цього їм
знадобився всього один місяць. Основною проблемою, яка виникла перед розробниками, стала відсутність
сенсорних екранів для створення програми та її налагодження ( перегляду документів). Однак за сприяння
українського мецената Олексія Шереметьєва необхідне обладнання було надано архівістам на безкоштовній основі.
За словами Юрія Ковтанюка, в міжнародній та української музейній практиці вже давно широко використовуються
мультимедійні технології, які дозволять відвідувачам повністю зануритися в атмосферу експозиції, використовуючи
можливості 3Д. Наприклад, подібна розробка діє в Національному музеї історії України в рамках постійної виставки
«1000 років української печатки». За умови створення загальнодержавної архівної бази електронних копій архівних
документів і відповідної пошукової системи подібні сенсорні системи могли б стати основою для автоматизації
надання архівних послуг населенню за аналогією з пристроями (терміналами), які зараз широко використовуються
для забезпечення оплати різних послуг, і в першу чергу - доступу до архівних пошуковим системам, що значно
розвантажило б читальні зали архівних установ.
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