НОРМАТИВИ, ІНСТРУКЦІЇ, МЕТОДИКИ
1. Положення про Музейний фонд України
Документ URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF
Матеріали з обліку музейних предметів
2. ПОРЯДОК обліку музейних
предметів
в
електронній
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1478-16/print

формі

3. Додаток 2 до Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(пункт 4 розділу V)
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/53/f462788n626.doc
4. Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16
5. Додаток 2 до Інструкції з організації обліку музейних предметів (пункт 14
глави 4 розділу ІV)
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/47/f459567n450.doc
6. Порядок занесення унікальних пам'яток Музейного фонду України до
Державного реєстру національного культурного надбання, 2001р.)
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0144-02
7. Науково-уніфікований
паспорт
музейного
об'єкту
(Додаток 1 до п.3.3 Порядку занесення унікальних пам'яток…:
ВИМОГИ щодо заповнення науково уніфікованого паспорта на музейні
предмети (рухомі), які входять до складу державної частини Музейного
фонду України)
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0144-02

Фондово-облікова документація
Складається з основних і допоміжних облікових документів
До основних облікових документів належать:
1. акти приймання і передачі музейних предметів на постійне або
тимчасове зберігання; Документ 8 , Документ 9
2. книга надходжень основного фонду Документ
і колекційні описи до неї; Документ
3. інвентарні книги з шифром, що відповідають структурі
основного фонду; Документ
4. архівні описи, описи археологічних і природничо-наукових
колекцій;

5. спеціальні інвентарні книги для обліку музейних предметів, що
містять дорогоцінні метали і коштовне каміння; Документ
6. книга надходжень науково-допоміжного фонду; Документ
7. науково уніфікований паспорт музейного предмета; Документ
8. реставраційний паспорт музейного предмета.
Перелік допоміжних
облікових
документів
визначається
інструкцією з ведення обліку, зберігання і використання музейних
предметів, яка затверджується керівником музею.
9. Опис фондово-облікової документації складається за формами,
визначеними внутрішньою інструкцією музею.
Матеріали з оцифровування і фотофіксації
8. Про деякі питання обліку державної частини Музейного фонду України
Документ
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-14#n25
9. Вимоги до вхідного масиву зображень, метаданих оцифрованих документів,
структури файлового сховища, персоналу і рекомендацій з організації робіт
з експлуатації комп'ютерної програми DC-Visu
Документ, а також URL:
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/182/pdf/DcVisu_ImagiesRequirement.pdf

10. Технічні умови та вимоги до якості цифрових зображень (сканів): Додаток
до договору на сканування документів
Документ

URL:
http://kyiv-fort.dcvisu.com/uploads/objects/7585/rtf/%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2.rtf
11. Оцифрування колекцій / КРОВЕЦЬ Мережевий атлас народного мистецтва
на основі експонатів з приватних збірок http://krovets.com.ua / Практики
відповідального колекціонування
URL:
https://medium.com/@yd.1347/%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9-10a124517921

Додаткові інструкції
12. Робота з цифровим контентом у Системі керування електронними
колекціями «Digitized content visualizator» : інструкція / уклад. Вараксіна
Н. В. ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ,
2014.
URL: http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/288/pdf/DC-Visu_2014-1.pdf

13. Правила заповнення полів у модулі візуалізації Системи керування
електронними колекціями : інструкція / укладач Шило О. А. ; Держ.
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ, 2015.
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/287/pdf/DC-Visu_2015-1.pdf

