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вул. Б. Хмельницького, 8/16, Київ, 01001.
Організатори: Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова",
ТОВ "Архівні інформаційні системи"
Завершено перший етап масштабного спільного проекту Книжкової палати України та
компанії "Архівні інформаційні системи" з оцифровування фонду Державного архіву друку,
який внесено до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання.
Вперше в Україні здійснюється системне переведення у цифровий формат фондів історичної
періодики, спрямоване на збереження документальної спадщини українського народу та
розкриття її для суспільства; змістовне наповнення національного сегменту мережі Інтернет.
Це перший приклад ефективного державно-приватного партнерства у цій галузі.
За два роки тісної співпраці оцифровано понад 150 000 сторінок (380 назв) українських газет
1917–1925 років.
Газетні підшивки було розшито та проведено комплекс реставраційних і консерваційних
заходів — усі оцифровані видання надалі зберігатимуться у спеціальних архівних коробках,
виготовлених у Чехії за міжнародними стандартами довготривалого зберігання. Користувачі
працюватимуть виключно з цифровими копіями.
Книжкова палата України (http://www.ukrbook.net) є визнаним в Україні центром державної
бібліографії та архівного зберігання видань, створює електронні національні бібліографічні
ресурси, які є складовою національного інформаційного фонду.
Фонди Книжкової палати України налічують понад 14,6 млн примірників усіх видів видань,
опублікованих в Україні за останні 100 років, у тому числі майже 1,1 млн книг, близько 11
млн примірників газет, понад 400 тисяч інших періодичних видань, близько 2 млн текстових
аркушевих видань, а також автореферати дисертацій, образотворчі, картографічні, нотні,
електронні та інші видання. Газети 1917—1930 років перебувають у критичному фізичному
стані. Значна частина газет 1920—1930 років представлені єдиним примірником в Україні.
Комплексний підхід у реалізації проекту дозволяє не лише створити страховий фонд
унікального зібрання у вигляді цифрових копій, але й забезпечити збереження оригіналів
через здійснення комплексу реставраційно-консерваційних заходів та обмеження їхнього
обігу (видачі користувачам).
Оцифровані видання вже частково удоступнено на спеціальному вебресурсі – електронному
архіві української періодики LIBRARIA (https://libraria.ua), створеному компанією Архівні

інформаційні системи. Роботи з наповнення ресурсу контентом тривають й незабаром усі
оцифровані видання будуть доступні онлайн.
Оцифровування газет 1917—1925 років є першою частиною глобального проекту
"Формування національного газетного фонду", у рамках якого планується оцифрувати усі
газети радянського періоду.
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