
Реформа музейного обліку: 

зміна парадигми роботи з даними 

Український центр розвитку музейної справи 



ПРОЦЕСИ ІНФОРМАЦІЯ ІНСТРУКЦІЯ 

З ОБЛІКУ 

ФОРМИ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Що таке музейний облік? 



> 95 % даних 
про музейні 
предмети – 
на аналогових 
носіях. 
Здебільшого, 
на базі самих 
музеїв 



Феномен «паперового» мислення 



Обмін даними: 
людина – людині, 

через паперові форми документації 



Спроби оцифрування. 
Буквальне відтворення структур даних 

= 



Неструктуровані / слабоструктуровані 
масиви даних 



Проблема структурної неоднорідності 



Обмін даними: 
І далі людина – людині? 



СТАНДАРТ ОНТОЛОГІЇ 

ПРОЦЕСИ ІНФОРМАЦІЯ ІНСТРУКЦІЯ 

З ОБЛІКУ 

ФОРМИ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Порядок обліку 
в електронній  

формі 

XML-схема 
СodeUA 



Відкритість та взаємодія 

Інтероперабельність 

У центрі уваги – інформація 

- питання використання та організації даних 

Зміна парадигми 



Музеї 

Державний реєстр: 
інформація для 

службового 
користуання 

www www 

www 

Локальні веб-ресурси 

Національний 
веб-портал: 
агрегація даних, 
супутні сервіси 

www 

Європіана 
та інші 
міжнародні 
банки даних стандарти 

(онтологія, 
метадані) 
тезауруси 



Великобританія 

Широкий вибір програмного 
інструментарію, що відповідає 
стандарту метаданих 



Стандарти 

метаданих: 
CDWA/CDWA Lite, CCO, 

VRA, CIDOC CRM, LIDO 

Авторитетні 

файли, тезауруси: 
AAT, TGN, ULAN, CONA 

Литва 

Limis-M 

Рівень музеїв: 

автоматизація облікових 

процедур, управління 

даними, обмін даними 

Limis-C 

Центральне сховище: 

агрегація, збереження, 

трансформація 

та поширення даних 

Limis-K 

Публічний рівень: 

презентація, 

публікація 

даних 

LIBIS MARC21, 
UNIMARC, 
DUBLIN CORE 

LAFS 
ISAD, 
EAD 

LIDO, 
EDM 

міжгалузеві 

проекти  VEPIS 

CIDOC CRM 



Литва 

LIMIS going to be developed as  

the complex information  

system which includes:  

• data gathering, process and ex 

(LIMIS-M),  

• data aggregation, preservation 

and sharing (LIMIS-C),  

• digital content presentation 

(LIMIS-K). 



Україна. Від теорії до практики 

Міністерство культури України затвердило 

Порядок обліку музейних предметів в електронній формі 

 - орієнтація на стандарт онтології CIDOC CRM 

 - запровадження xml-схеми codeUA 

 - загальні вимоги до облікових інформаційних систем 



Україна. Від теорії до практики 

Розробка програмного інструментарію 

- співпраця з декількома незалежними компаніями 

  надання консультацій 

Апробація та імплементація 

- на реальних даних 

- на базі пілотних музеїв 

Підвищення компетенцій 

- семінари та тренінгові програми для музейників 



Від теорії до практики 



codeUA 

www 

Від теорії до практики 



Дякуємо за увагу! 

Владислав Піоро 

ГО «Український центр 

розвитку музейної справи» 

+38067 408 25 92 

pioro@ukr.net 



Структура даних. Онтологічні стандарти 

 

Стандарт створений та розвивається широким колом експертів під егідою 

Міжнародної ради музеїв (ІСОМ). 

Визнаний міжнародним стандартом за системою ISO (ISO 21127 – 

«Еталонна онтологія для обміну інформацією про культурну спадщину»). 

Документ являє собою формальну абстрактну онтологію предметної області в 

сфері культурної спадщини, описує модель даних та метаданих, що 

визначають предмети, поняття, осіб, події, дати, історичний контекст, 

географічні відомості, рух музейних предметів, супровідну документацію тощо. 

Структурно CRM складається з ієрархії класів та широкого набора 

властивостей (близько 100 класів й 150 властивостей), що пов’язані між 

собою. 

Права: Відкритий стандарт. 

Conceptual Reference Model (CIDOC CRM) 

http://www.cidoc-crm.org 

Розробка з середини 1990-х років 



Ієрархія класів CIDOC CRM 



Модель представлення атрибутів через класи та властивості CIDOC CRM 

НУП(17): Назва предмета 

E71 Man-Made Thing 
E70 Thing 

E77 Persistent Item  

E1 CRM Entity 

E35 Title 

E56 Language 

P102 has title: 

P72 has language: 

P102.1 has type: 

E55 Type 

E71 Man-Made Thing 

P102 has title: 

E35 Title 

P102.1 has type: E55 Type 

P72 has language: E56 Language  



НУП(28): Розміри 

E19 Physical Object 

P43 has dimension: 

E54 Dimension P91 has unit: 

P90 has value: 

E60 Number 

E58 Measurement Unit 
P2 has type: 

E55 Type 

Модель представлення атрибутів через класи та властивості CIDOC CRM 



Схема відображення еталонних атрибутів через класи та властивості CIDOC CRM. 

На прикладі науково-уніфікованого паспорту 

НУП(18): Автор 

E24 Physical Man-Made  

P108 was produced by: 

E12 Production 

E39 Actor 

E11 Modification 

E18 Physical Thing 

P14 carried out by: 

P14.1 in the role: 

E55 Type 

E53 Place 

НУП(20): Час і місце створення 

P7 took place at: 

… 



Формати обміну даними про музейні об’єкти 

Стандарт обміну даними (xml-схема), базується на CIDOC CRM. 

Є результатом спільної роботи CIDOC ICOM та колективів-розробників таких 
стандартів як CDWA Lite (J. Paul Getty Trust), museumdat (Documentation 
Committee of the German Museums Association), SPECTRUM XML schema (UK 
Collections Trust). 

Призначення: універсальний описовий формат обміну даними про пам’ятки 
культурної спадщини, зокрема, музейні предмети. Є частковою реалізацією 
онтології CIDOC CRM. 

Права: Відкритий стандарт 

Розвиток стандарту координується під егідою CIDOC ІСОМ 

Lightweight Information 

Describing Objects (LIDO) 

 



 <lido:titleWrap> 

 <lido:titleSet> 

  <lido:appellationValue lido:pref="preferred" xml:lang="en"> 

       La Primavera / Spring 

  </lido:appellationValue> 

 </lido:titleSet> 

</lido:titleWrap 

LIDO: інформація про назву предмета 

 <lido:repositoryName> 

 <lido:legalBodyName> 

  <lido:appellationValue> 

   Galleria degli Uffizi — Pinacoteca (Florence) 

  </lido:appellationValue> 

 </lido:legalBodyName> 

</lido:repositoryName> 

LIDO: інформація про музей, в якому зберігається предмет 

LIDO XML schema 



LIDO XML schema 

… 

   <lido:workID lido:type="inventory number"> 

    8360 (Inv. 1890) 

   </lido:workID> 

  </lido:repositorySet> 

 </lido:repositoryWrap> 

 <lido:displayStateEditionWrap/> 

 <lido:objectDescriptionWrap/> 

 <lido:objectMeasurementsWrap> 

  <lido:objectMeasurementsSet> 

   <displayObjectMeasurements/> 

   <objectMeasurements> 

    <measurementsSet> 

     <measurementType>height <measurementType> 

     <measurementUnit>17<measurementUnit> 

     <measurementValue>mm<measurementValue> 

    </measurementsSet> 

   </objectMeasurements> 

  </lido:objectMeasurementsSet> 

 </lido:objectMeasurementsWrap> 

<lido:objectIdentificationWrap> 


