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Цифровий репозитарій стародрукованих видань НБ
ім. М. Максимовича як бібліотечно-інформаційний ресурс

У доповіді висвітлюється процес створення цифрового репозитарію
стародрукованих видань, визначаються його функції як специфічного бібліотечно-
ініормаційного ресурсу та його місце серед подібних інформаційних систем – електронних
бібліотек.

Наукова бібліотека формує ядро інформаційного та культурного простору
вищого навчального закладу. Вона також створює умови для самоосвіти та
професійного росту своїх користувачів, широко використовує сучасні форми
накопичення і надання інформації. Засновуючи свою діяльність на цих
принципах, Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (далі Наукова бібліотека)
особливе значення надає розвиткові електронних ресурсів, і насамперед –
створенню цифрових копій рідкісних і цінних книг. Такі електронні ресурси
вимагають і відповідної бібліотечної обробки, адже відрізняються від інших
об’єктів каталогізації, насамперед документів на паперових носіях, які
традиційно обробляються в технологічних підрозділах бібліотек. Тому сьогодні
на сторінках професійних видань уже представлено ряд досліджень і концепцій
з оптимізації та змістової організації інформаційних ресурсів, зокрема
К. Лобузіної [1] та О. Сербіна [2], адже нова природа таких ресурсів породила й
нові джерела даних для опису. Разом з тим цифровий репозитарій, створений у
ході оцифровування фондів Наукової бібліотеки, є частиною інформаційної
системи, яку можна визначити як електронну бібліотеку. Теоретичні засади та
концепції функціонування електронних бібліотек були свого часу висвітлені
О. Барковою[3].

Основою для створення цифрового репозитарію стали фонди Відділу
рідкісних книг і рукописів Наукової бібліотеки. Вони містять близько 13 тис.
екземплярів, виданих у період з кінця XV ст. до наших днів. При цьому більше
ніж 7 тис. екземплярів – саме стародруковані книги, видані до початку ХІХ ст.
включно. Цікавими є й пізніші видання, у тому числі ти з них, які належать до
окремої колекції «Праці професорів, викладачів і співробітників Київського
університету» (екземплярів до 1920 р. видання там налічується не менше ніж
1,3 тис. од.). Ці рідкісні та цінні видання використовуються і в науково-
дослідницькому, і в навчальному процесах. Звісно, їх фізичний стан часто є
незадовільним, і навіть у тих примірниках, що добре збереглися, низька
механічна міцність паперу робить їх надзвичайно вразливими. І тому, після
залучення у 2004 р. Наукової бібліотеки до Проекту зберігання культурного
надбання для майбутніх поколінь у рамках Європейської культурної конвенції
й початку роботи зі створення бібліотечних цифрових ресурсів, першочергову
увагу було приділено саме оцифровуванню фондів відділу рідкісних та цінних



книг. Тим більше це було потрібно, оскільки у той самий час збільшилася
видача рідкісних книг у зв’язку зі змінами освітніх стандартів. Робота читачів з
електронними копіями мала б дозволити плідно використовувати нижкову
спадщину, водночас призупинивши фізичних екземплярів книг.

За співробітництва Наукової бібліотеки з Програмою розвитку ООН і
ЮНЕСКО вже з 2006 р. почалася робота зі створення повних електронних
графічних копій стародрукованих книг з використанням спеціалізованого
книжкового сканера BookEye Color A2 (з програмним забезпеченням Bscan
5.0)[4]. Завдяки цьому, зокрема, можна було уникнути вимушеної деформації
книжкової палітурки, майже невідворотньої за умов роботи з планшетними
сканерами, обмежити шкідливий вплив ультрафіолетової та інфрачервоної
частин спектру освітлювальної лампи. На момент початку робіт зі сканування
якість отримуваних зображень – зменшеної копії для попереднього перегляду в
форматі JPEG та повномірної сторінки в форматі TIFF (300 dpi) – було на більш
ніж задовільному рівні; вони залишаються цілком прийнятними й зараз,
особливо з урахуванням повноти й простоти пропонованого доступу до
сторінок стародрукованих книг на сайті бібліотеки. На даний момент на сайті
доступу до стародрукованих видань rare.univ.kiev.ua розміщено не менше ніж
до 3518 електронних копій рідкісних та цінних видань, в абсолютній більшості
– стародруків. 1354 з них мають повний бібліографічний опис в АБС
«УФД/Бібліотека», доступні користувачам і сайту «Old printed books» і
електронного каталогу Наукової бібліотеки.

Політика надання доступу до цифрового репозитарію Наукової бібліотеки
передбачає максимальну відкритість посторінкового доступу до книг для
читачів бібліотеки та для віддалених користувачів. При цьому співробітники
Відділу рідкісних книг і рукописів намагаються враховувати індивідуальні
запити читачів: приймають запити на позачергове сканування окремих видань
за їх проханнями, а також оцифровуються насамперед ті книжки, які регулярно
видаються для роботи в читальному залі. При бібліографічному описові
стародрукованих книг використовуються всі можливості формата бібліотечної
бази даних для відображення специфіки цих видань, украй необхідних
дослідникам. Оскільки кожний екземпляр рідкісного видання зазвичай має свої
індивідуальні особливості, свою історію зберігання та використання, так би
мовити «cursus posessorum», для кожного з них створюється окремий запис, а
різноманітні неформатні дані, що не піддаються стандартній рубрикації,
відображаються в анотації та примітках до запису. Деякі особливості
стародруків – зміст екслібрисів, печаток, власницьких і дарчих написів,
маргіналій – піддаються кількісному облікові, тематичній вибірці й, таким
чином, надають додаткові можливості для дослідника. Особливо великий
потенціал тематичного відбору й подальшого вивчення масива
стародрукованих книг, і в якості окремих пам’яток, і як цілісного книжкового
зібрання, мають примірники колекції київського генерал-губернатора
Д.Г.Бібікова, колекціонера й дослідника книг кириличного друку Н.Маклакова,
графа М.Е.В.Мнішека та ін. [5]



Атрибуція окремих пам’яток книгодрукування виявляється вельми
ускладнена через значні фізичні ушкодження, відсутність титульного аркушу з
вихідними даними чи навіть відсутність згадки видавця про них, що не є
рідкістю серед книжок XV-XVI ст. Виявлення окремих типографських
особливостей екземпляра, які дозволяють уточнити місце та обставини його
публікації, є додатковим ускладненням, однак результат роботи з уточнення
бібліографічного опису може часом мати велику наукову цінність. Тому
якнайдокладніший виклад відмінних рис такого видання в самому записові
електронного каталогу є важливою підтримкою в науковій роботі користувачів
електронного репозитарію. Прикладами подібних книжкових памяток можна
вважати примірники Служебника Божидара Вуковича (1519 р.) і віленського
Полуустава 1622 р.

Досвід, що накопичується в ході систематичного бібліографічного опису
стародруків, поширюється співробітниками бібліотеки шляхом організації
семінарів і практикумів. У 2014 р. співробітницею Наукової бібліотеки
Н. Кириченко було розроблено Технологічну інструкцію з опису рідкісних і
цінних видань в АБС «УФД/Бібліотека».

Після того, як у загальним рисах висвітлено процес створення цифрового
репозитарію та в основному окреслені проблеми запровадження довідково-
бібліографічного апарату, доречним буде визначити місце цифрового
репозитарію, сполученого з електронним каталогом Наукової бібліотеки та
сайтом «Old printed books» у єдину інформаційну систему. Чи можна визначити
цей комплекс як електронну бібліотеку? Згідно з О. Барковою, електронна
бібліотека є мережевою інформаційною системою, яка може бути реалізована
не тільки як інтегрована, але й як розподілена система. Вона має справу із
складноорганізованою документованою інформацією у різних цифрових
представленнях і модальностях, виконує такі завдання як накопичення,
обробка, постійне збереження, надання користувачам інформації, включає в
якості базових сервісів пошук та доступ до контенту і передбачає розв’язання
наступних базових технологічних завдань: інтеграцію інформаційних ресурсів,
ефективну навігацію в них, завдання керування ресурсами і доступ у межах
правового поля. Електронна бібліотека базується на принципах інтеграції і
розподілення ресурсів. Інформаційно-ресурсні складові доречно формувати за
дворівненвою схемою згідно з організацією документальних ресурсів бібліотек
- фондів електронних документів (дані) та інформаційно-пошукових масивів
(метадані). Так забезпечується технологічний розподіл ресурсів у системі.

Наскільки подібний термінологічний інструментарій можна застосувати
до конкретного випадку колекції електронних копій стародруків Наукової
бібліотеки? Оскільки електронний репозитарій повязано з
загальнобібліотечною системою організації довідково-бібліографічних даних,
здійсненої на базі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи
"УФД/Бібілотека", можемо констатувати наявність зв’язки «дані-метадані» і
класифікувати колекцію як повноцінну електронну бібліотекую. З точки зору
читача це означає, що вся довідково-бібліографічна інформація, необхідна йому
для пошуку потрібного книжкового видання, запозичується з електронного



каталогу бібліотеки з використанням його даних і до певної міри навіть
структури інтерфейсу (однакові пошукові поля тощо). Разом з тим у структурі
відображення метаданих на сайті «Old printed books» є певні зміни – його
каталог має додаткову опцію відображення всього масиву електронних копій за
першими літерами автора чи назви документа. Такий спосіб відображення
даних є доречним в умовах, коли кількість електронних документів надто
велика, щоби надавати читачеві увесь масив бібліографічних записів і таким
чином інсценіювати для нього «прогулянку між книжковими полицями». Та
водночас, обсяг колекції складає лише невелику частину від загального обсягу
фонду Наукової бібліотеки, що дозволило зробити подібний компромісний
відступ від інтерфейсу загального електронного каталогу.

Структура колекції електронних копій стародруків як електронної
бібліотеки є навіть дещо спрощеною в порівнянні з класичним визначенням.
Так, документальні дані представлені лише в одному вигляді – у файлах
цифрових зображень, що є достатнім для відображення вельми «старомодного»
контенту – паперових книжкових сторінок. Разом із тим, необхідність
сфокусувати увагу читача саме на старовинних пам’ятках книжкового
мистецтва зумовила створення специфічної моделі електронної бібліотеки. Її
можна визначити як інформаційну систему з розподіленим документальним
фоном, але інтегрованим інформаційно-пошуковим апаратом з зазначенням тієї
умови, що традиційний бібліотечний фонд паперових носіїв та репозитарій їх
електронних копій є окремими фондами, що відрізняються типом даних і
способом їх зберігання. Однак, цифровий репозитарій є також документальною
основою для іншої інформаційної системи з дзеркально відображеною
структурою – з розподіленим фондом та інтегрованою системою метаданих. Це
стало можливим після залучення окремих електронних копій з репозитарію до
проекту «Європеана», який передбачає збереження загальноєвропейського
культурного надбання шляхом створення інтегрованого масиву метаданих з
посиланнями на конкретні електронні ресурси, створені різними культурними,
освітніми, науковими закладами Європи.

В якості підсумку можа зазначити, що цифровий репозитарій
стародрукованих видань з фондів Наукової бібліотеки є бібліотечно-
інформаційним ресурсом, який значно перевищує за своїми можливостями і
традиційні фонди паперових носіїв, і навіть деякі електронні ресурси завдяки
використанню інтегрованої системи інформаційно-пошукових масивів, що
полегшує корстування електронними документами для відвідувача Наукової
бібліотеки, а також завдяки можливості використовувати документальні дані
репозитарію в зовнішніх інформаційно-пошукових масивах, залучаючи таким
чином «стороннього читача» до цієї скарбниці національного культурного
надбання.
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