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Розробниками було проведене «польове» тестування, яке засвідчило 
придатність системи до роботи. Відпрацьований повний цикл: первинний 
облік, текстовий опис музейного предмета, дигіталізація (внесення зобра
ження предмета), класифікація, створення науково-уніфікованого паспорту, 
пошук інформації в базі даних.

Таким чином, одним із варіантів вирішення проблеми автоматизації об
ліку музейних фондів є реалізований у ХІМ варіант створення інформаційної 
системи обліку власними силами, тестування якої засвідчило її придатність 
для повноцінного поцифрування музейного зібрання.

А. О. Фененко
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗБ-ДРУКУ В ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ 

РОБОТІ МУЗЕЮ
Нині для ефективної роботи сучасного музею необхідне повноцінне ви

користання трьох каналів передання інформації: візуального, аудіального та 
кінестетичного, що сприяє підвищенню рівня сприйняття відвідувачем відо
браженої в експозиції інформації. Зазвичай, у музеї використовується лише 
один або два канали, оскільки кінестетична взаємодія практично вилучена 
через проблему збереження предмета, а основним каналом передання інфор
мації є візуальний (при цьому, візуальна взаємодія часто також обмежується 
через розміщення предмета в експозиційному обладнанні), який може бути 
доповнений аудіальною взаємодією в разі використання аудіогіда, інших тех
нічних засобів або за умови долучення екскурсовода.

Кінестетична взаємодія, обмежена питанням збереження предмета, може 
бути реалізована лише з тим, що належить до науково-допоміжного фонду, 
зокрема відтвореннями, оскільки в цьому разі питання збереження не є на
гальним. Водночас, цей тип взаємодії є актуальним передусім для дитячої ау
диторії, а також для людей з проблемами зору, де візуальний канал передання 
інформації не може бути основним та, крім кінестетичної, може підвищувати 
рівень візуальної взаємодії, оскільки зникають перешкоди, зумовлені експо
зиційним обладнанням.

Водночас, виготовлення відтворень музейних предметів, зокрема маке
тів, муляжів, моделей, зазвичай потребує значних коштів та долучення сто
ронніх спеціалістів, що внеможливлює широке впровадження регулярного 
цілеспрямованого створення та використання нових відтворень у експози
ційному просторі музею.

Одним із варіантів вирішення проблеми є використання технологій 
ЗО-друку, які зараз активно розвиваються.

Засоби ЗО-друку забезпечують можливість створення матеріальної копії 
окремого предмета на основі його цифрової ЗО-моделі. Найпоширеніші ва
ріанти ЗО-принтерів забезпечують створення копій предметів із полімерних 
матеріалів, завдяки чому відтворення хоча й не можуть повністю відтворити

44



всі якості предмета, однак забезпечують досить точне передання як розмірів 
самого предмета, його форми, фактури, кольору тощо, так і його окремих 
деталей (навіть досить дрібних).

Для виготовлення відтворень за допомогою технологій З ІЗ-друку необ
хідний ЗО-принтер, технічні засоби для виготовлення цифрових ЗО-моделей 
(ЗО-сканер або хоча б цифровий фотоапарат) та відповідне програмне забез
печення. Використання цієї технології не потребує обов’язкового долучення 
сторонніх спеціалістів, а сама робота може бути забезпечена одним співро
бітником. Цінові характеристики та загальні тенденції щодо поступового 
зниження вартості обладнання й необхідних матеріалів дозволять викорис
товувати ці технології в музейних закладах.

Досить перспективними є окремі експериментальні моделі ЗО-принтерів, 
які забезпечують виготовлення предметів не лише з полімерних матеріалів, 
але і з металу, а також інших неорганічних та органічних матеріалів, зокрема 
біоматеріалів. Це надалі може надати можливість силами одного співробіт
ника та за невеликих фінансових витрат створювати досить точні відтворен
ім найрізноманітніших музейних предметів.

Таким чином, вирішення проблеми активного використання трьох кана
лів передання експозиційної інформації відвідувачу завдяки повноцінному 
долученню кінестетичного каналу через широке використання відтворень 
музейних предметів, виготовлених за допомогою технологій З Б-друку, 
є перспективним.

Н. В. Кузьменко, Т. К. Кондратенко 
ВІДНОВЛЕННЯ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ ПОЛТАВСЬКОГО 

КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ В 1943-1949 рр.
У період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. суттєво постраждав 

музейний фонд України, зокрема збірка Полтавського Державного Музею 
ім. В. Г. Короленка (нині -  Полтавський краєзнавчий музей імені Васи
ля Кричевського), яка в 1941 р. налічувала 117 900 експонатів. Евакуація му
зейних цінностей углиб території СРСР проводилася з майном інших органі
зацій та підприємств у декілька етапів (2, 5, 9, 14 вересня 1941 р.) та в різних 
напрямках (до міст Уфа, Свердловськ, Тюмень). Загалом було вивезено лише 
близько 13 тис. музейних предметів. З огляду на обсяги музейних фондів 
та темпи евакуації, зрозуміло, що основна частина колекції залишилася 
в м. Полтава, а це понад 100 тис. одиниць збереження.

У другій половині жовтня 1941 р. роботу музею відновила німецька ад
міністрація. Головним напрямом діяльності установи стала пропаганда укра
їнської культури. 8 тис. експонатів відділів пролетарської революції і ленініз
му, за винятком деяких, було знищено. Фондова колекція в цей час нещадно 
грабувалася окупантами як для особистих потреб, так і за спеціальним на
казом німецького музейного інспектора України для вивезення до Німеччи-
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