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загальні предмети вивчали у Московському історико-філософському інституті, а мистецтвозна
вці -  у відповідній Державній академії. Для розвитку системи музейної освіти С. Безсонов про
понував долучити зацікавлені відомства, навіть з метою участі у фінансуванні низки музейних 
вишів, що мало створити передумови для серйозної підготовки музейних кадрів.

При цьому визнавалося, що побудова цієї системи потребує багато часу, тому пропону
валося для початку терміново створити у центрі і на місцях дво-тримісячні курси для вису
ванців з робітників і селян, у т.ч. і для підготовки екскурсоводів, а при робітничих факульте
тах -  музейні цикли.

На жаль, ідеї щодо побудови стрункої системи музейної освіти ані в Росії, ані в Україні 
так і не реалізовані до цього часу. Однак вказані пропозиції і корисні починання початку 
1930-х рр. досі не втратили своєї актуальності та можуть бути враховані при побудові сучас
ної системи музейної освіти.
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http://letopis.msu.ru/peoples/2682
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4. Клименко С. В. Научная школа кафедры Истории архитектуры и градостроительства МАРХИ. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http // www.marhi.ru/kafedra/detail.php?ID=1096
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6. Его же. Подготовка музейных кадров в РСФСР // Там же. -  №  6,

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ МУЗЕЙНОГО КОНТЕНТУ 
ЯК ЗАСОБИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МУЗЕЙНОЇ МЕРЕЖІ РЕГІОНУ

Одним із напрямів музейної комунікації є робота з інтернет-аудиторією [5, 28-30]. На да
ний час роль основного комунікаційного каналу у цьому напрямі відіграють офіційні сайти 
музеїв [6, 53-57]. Великі музеї, поряд із загальною “впізнаваністю” установи серед потенційної 
аудиторії, мають достатні ресурси для створення повноцінного сайту та регулярного забезпе
чення його якісним контентом. Завдяки цьому відповідні сайти можуть зібрати стабільну і до
сить широку аудиторію. Наприклад, сайт Харківського історичного музею [4] щоденно 
відвідує близько 150-200 чол. Причому, поряд з відвідувачами з України значну частину 
інтернет-аудиторії складають представники як близького, так і далекого зарубіжжя.

Однак поряд із досить відомими музеями існує широка мережа музеїв області, менш 
відомих широкому загалу. Це можуть бути районні музеї, музеї при підприємствах, устано
вах та організаціях. Невеликий штат співробітників, нестача необхідних технічних знань та 
невисокий рівень фінансування, навіть за наявності цікавих музейних зібрань та побудова
них на їхній основі експозицій, ускладнює проведення активної комунікаційної роботи з
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потенційною аудиторією, в тому числі -  створення та підтримку повноцінного сайту музею. 
Спробою вирішення проблеми роботи з інтернет-аудиторією, за недостатності відповідних 
ресурсів, є створення замість окремого сайту сторінки у соціальних мережах, які забезпечу
ють для роботи доступний і досить простий інтерфейс, для користування яким не потрібно 
мати спеціальних технічних знань і навичок, та виключають необхідність як додаткових 
фінансових витрат, так і необхідності музейному персоналу самому займатись питаннями 
технічної підтримки ресурсу. Однак функціонал сторінок у соціальних мережах не завжди 
може відповідати потребам музейного закладу, а диференціація аудиторії відповідно до 
кількох основних платформ змушує вести сторінки на кожній з основних платформ, а також 
цілеспрямованої роботи з “розкрутки” відповідних сторінок, що вимагає додаткового часу та 
зусиль співробітників, що, зважаючи на невеликий штат музеїв, часто стає на перешкоді 
повноцінній комунікації.

Одним із варіантів вирішення проблеми є використання інформаційних порталів 
концентрації контенту. Відповідні портали можуть мати загальнодержавний або обласний 
рівень представлення і забезпечувати музейних співробітників необхідним функціоналом для 
презентації музею в інтернет-просторі, користування яким так само не вимагає від 
співробітників музеїв спеціальних технічних знань і навичок, та необхідності самостійно 
займатися фінансовою та технічною підтримкою ресурсу.

Скажімо, одним із порталів на загальнодержавному рівні, який забезпечує певний 
функціонал у цьому напрямі, є портал “Музейний простір” [2]. Він дає можливість 
співробітникам музеїв, після створення власного профілю на порталі, публікувати тут анонси 
музейних заходів, новини тощо.

Подібні портали, які концентрують контент щодо цілої мережі музейних закладів, мають, 
потенційно, набагато більші комунікаційні можливості та інтернет-аудиторію, ніж окремий сайт 
невеликого музею. І, за умови відповідального відношення співробітників музею до створення 
контенту для порталу, музейний заклад може отримати значні можливості для своєї популяризації, 
презентації власних зібрань серед широкої аудиторії та анонсування майбутніх заходів.

Подібні ресурси, поряд із представленням відповідного функціоналу для позамузейної 
комунікації, також можуть забезпечити функціонування електронної платформи для 
професійної міжмузейної комунікації, роботи електронних корпоративних сервісів та, як 
один із варіантів, можливості для неформалізованого поєднання зусиль кількох музеїв для 
вирішення локальних завдань.

Спробою реалізації проекту обласного рівня є інформаційна система “Музеї 
Харківщини” [1], створена співробітниками Харківського історичного музею за підтримки 
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації.

На порталі представлені сторінки музеїв Харківської області різних організаційних 
форм (зараз доступні сторінки 147 музеїв), де викладена основна інформація про конкретний 
заклад. Сторінка містить основну інформацію про історію та сьогодення музею, яка в першу 
чергу може зацікавити потенційного відвідувача, зокрема інформацію про систему 
експозицій та виставок, колекції музею, дні та години роботи, вартість квитків та послуг, 
контакти (адреса, телефони, електронні ресурси) тощо. Представлені фотоматеріали допома
гають більш виразно охарактеризувати візуальний образ існуючого музейного простору да
ного закладу. За допомогою інтеграції з сервісом “GOOGLE MAPS” відвідувачі можуть не 
лише побачити місцеположення музею на карті, але і прокласти маршрут мандрівки (піший, 
автомобільний, з використанням громадського транспорту) від будь-якого пункту до музею 
та заздалегідь вирахувати витрати часу та грошей на мандрівку.

Внесення інформації на сторінку музею та її редагування здійснюється безпосередньо 
співробітниками відповідного закладу. Така сторінка може бути як самостійним інтернет- 
представництвом музею (наприклад, у випадку невеликого районного музею, коли представ
лений функціонал забезпечує всі бажані можливості щодо представлення інформації про
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нього і тому створення, додатково, окремого сайту не є доцільним, або у випадку, коли для 
його створення у музеї недостатньо ресурсів), так і одним з каналів трансляції музейного 
контенту з його офіційного сайту. Співробітники музею мають можливість розміщати анон
си своїх заходів і новини.

Таким чином, для відвідувачів стає доступною актуальна база даних про всі музеї 
області, пошук в якій може відбуватися як за назвою, так і за географічним розміщенням 
(райони області та місто Харків), а також тематикою (історія, мистецтво і т.п.). За допомогою 
стрічки анонсів відвідувач може прослідкувати всі заходи, які в найближчий час проходити
муть у окремому музеї, районі чи в області загалом. Та за допомогою представленої 
інформації наперед спланувати свій візит.

Однією з переваг є відкритість архітектури ресурсу для подальшого розвитку і масшта- 
бування відповідно до потреб музейних закладів.

Наприклад, підключення можливості автоматичної трансляції інформаційної стрічки 
порталу у соціальні мережі може сприяти розширенню аудиторії, водночас спрощуючи ро
боту музейних співробітників, оскільки виключає необхідністю вручну розміщувати 
інформацію у кожній соціальній мережі, адже інформація розміщується однократно -  на 
порталі, а потім контент автоматично ретранслюється на відповідні ресурси.

Додатковій популяризації колекцій окремих музеїв може сприяти розміщення на 
порталі, поряд із загальним описом колекцій, баз даних предметів [3, 193-203], що входять до 
їх зібрань.

Серед перешкод повноцінній діяльності порталу може бути відсутність технічних мож
ливостей роботи з системою у окремих музейних закладах (відсутність стабільного інтернет- 
каналу, необхідної комп’ютерної техніки тощо), а також часто відсутність розуміння 
співробітниками необхідності активної роботи з інтернет-аудиторією та бажання розвивати 
нові канали музейної комунікації, що виливається у фрагментарну діяльність у цьому 
напрямі, або зведення роботи лише до “формальної участі”. Водночас поступовий розвиток 
інформатизації, зокрема закладів культури, сприятиме вирішенню цих проблем.

Таким чином, одним із можливих засобів популяризації невеликих музеїв є інформаційні 
системи концентрації музейного контенту, які дають змогу їхнім співробітникам без 
надмірних зусиль організувати актуальний канал онлайн-комунікації, а потенційним 
відвідувачам надає можливості для повноцінного відслідковування музейних подій та 
допомагає організувати відвідування музейних ресурсів регіону.
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2. Музейний простір. М узеї України та світу. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: ііир://рго5Пг.ти5ешп/.
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