Додаток до Змістового звіту

Інструкція для координатора:
1.Заповнити додаток в програміWord.
2.Відсканувати в pdf.
3.Надіслати разом із заявкою.

В додатку до Змістового звіту координатор проекту зобов’язаний надати посилання у відкритих джерелах на / або усю
текстову та фото-фіксацію, пов’язану з реалізацією проекту (максимум 3 сторінки).

Результати проекту

"Цифрові музейні колекцій Київської Фортеці": впровадження електронного обліку і створення веб-ресурсу
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ
Посилання можкть повторюватися залежно від наведених показників і ресурсів.
Розроблений веб-сайт проекту: http://dig-content.com.ua/index.html - дубльований посиланнями на робочою версією до повного завершення
розробки: https://crayfishstudio.github.io/dh-pages/digitizedheritage/workinprogress.html

Рішення для обліку
музейних предметів в
електронному
вигляді
(локальний)
http://demo.dcvisu.co
m/uploads/objects/320/
pdf/%D0%9E%D0%A2%
D0%9F1568_OBLIK_System.
pdf

Оцифровування
музейних предметів та
облікової документації
https://crayfishstudio.gith
ub.io/dhpages/digitizedheritage/r
esults.html

Цифрові онлайнові колекції.
http://heritageua.dcvisu.com/tm
pl/index.php (робочій)
http://kyiv-fort.dcvisu.com
(постійний)
Цифровий архів облікової
документації
(локальний)
http://demo.dcvisu.com/uploads
/objects/322/pdf/OTP1568_DigArchive.pdf

Інформаційнометодичний контент.
Веб-платформа для
професійного контенту
http://digcontent.com.ua/index.html

і задіяні ресурси: В ЦИФРАХ
https://crayfishstudio.github.io/dh-pages/digitizedheritage/results.html
Порядок
надання

Назва результату, коментарі,
деталізація по категоріям
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3Д результати
Використано для онланової презентації об'єктів і експозицій музею, інтегровані з системою і
ресурсами
3D тур
(2 – на укр і англ)
https://my.matterport.c
om/show/?m=nBY4tF
p9GuG

Викорис
тано:

1

• заставка цифрових
колекцій;
• гугл-аккаунт;
• веб-сйт проекту
• соцмережі

3D моделі

3D модель

Відео 360

12 предметів
https://www.dropbox.c
om/sh/cbwe9phphqr5s
58/AABY2ZsyZG3UJ2g2kQYR
ddqa?dl=0&fbclid=Iw
AR3GJeOT3DQk2BJf99rqGWjAnoUjJE
Wf5Jl7dSKcPYveNSX
-C91L6kbnB4
• в цифрових
колекціях:
сторінки об'єктів;
• в 3D турі

для відео 360

(іміджеве відео
проекту)

https://sketchfab.com/
models/f0c0bb9283fc4
4aead6a9925bb655edf

• в відео 360;
• сторінка об'єкту

https://www.youtube.co
m/watch?v=HJqB8AGK
KCg&feature=youtu.be&
fbclid=IwAR30wOrVje
OmnqWnQ88Tlt2QQix
VulPSIzLVsAO8VS63e
7AalN3G2JObVHg
• веб-сйт проекту
• соцмережі;
• заставки заходів
проекту;
• заставки масмедіа
акцій

Оцифровано
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Всього 1096 предметів
музейних предметів:
речей

Послуги:
13
3D моделей

музейних предметів:
документів
Послуги:
110
документів
з фондів
471 зображень
Самостійно:
973
1862 зображення

облікової
документації:
картки

облікової документації:
акти, протоколи

Послуги:
10 000
карток
21 402
зображень
Самостійно:
550
1100 зображень

Послуги:
2 050
актів
2 169
зображень
Самостійно:
524 актів
843 зображень

3805 сканів зроблено самостійно

Сфотографовано

2
цифрова
фотофіксація
предметів
зображень:
96

цифрова фотофіксація
облікової
документації
тимчасові фото
(до програми обліку):
Книги надходжень
594 зображень
Інвентарні книги
1583 зображень

Фото – ілюстрації до
сайту проекту

Фото до літопису
проекту

много
зображень

много
зображень

Внесено до баз даних і файлових сховищ

4
Записів колекцій

3 тематичні колекції
6 групи зберігання

Записів на об'єкти
і облікові документи

завантажено
зображень
об'єктів

завантажено зображень
облікових документів

1016

31 952

973 облікових
документів
61 записів актів і
книг
Розроблено

5
Веб-сторінки
• цифрових
колекцій
http://heritageua.dcvis
u.com/tmpl/index.php

Шаблониі
Додано до бази даних
полів та підполів
• облікових форм
облікових даних
• колекцій
350
http://kyivfort.dcvisu.com
• медіаресурсу
• сайту проекту
http://demo.dcvisu.c
http://digom/uploads/objects/
content.com.ua/index.
323/pdf/OTP1568_L
html
itopys.pdf
https://www.faceboo
k.com/olga.barkova.
52/videos/pcb.22114
97622196659/22139
33895286365/?type
=3&theater
Створено цифрових колекцій музею
колекція 1
колекція 2
колекція 3
Всього: 609 об’єкти (652експонати)
об'єктів 445
об'єктів 82
об'єктів 82
марок 445
мініатюр 41
мініатюр 8
люлки 3
печаток 2
мистецтво Домінча
гроші 52
20
газети 8

XML-експортів
CodeUA
LIDO

за групами зберігання
Всого: 364
об'єктів 364
Документи - 84
(945сканів)
Поштівки – 231
(462 скани)
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естампів 14
зброї 4

Мистецтво - 43
Плакати - 3, Речі - 1
Метал - 2

марки 12

Співпрацювали у проекті
https://crayfishstudio.github.io/dh-pages/digitizedheritage/partners.html
Співробітники
музею

Працівники за ЦПХ

6

6

Компанії – виконавці
послуг
6
(13 фахівців)

Загалом
фахівців
31

Реалізовані завдання
Оцифровування
музейних предметів та
облікової документації

Рішення для обліку
музейних предметів в
електронному вигляді

Оцифровано предметів:
1000
Документації:
13 124

програмнотехнологічний комплекс
з обліку
(локальний)

Цифрові онлайнові
колекції.
Цифровий архів
облікової документації
Цифровий ресурс НІАМ
"Київська фортеця"
http://kyiv-fort.dcvisu.com
Електронний архів
облікової документації
(локальний)

Інформаційнометодичний контент.
Веб-платформа для
професійного контенту
веб-сайт проекту с
Інформаційнометодичним контентом
http://digcontent.com.ua/index.html

Досягнення очікуваних результатів
база даних і робочі місця
для внесення
електронних облікових
даних про музейні
предмети;
функціонал експорту
облікових даних в
обмінному XML-форматі
відповідно до вимог
"Порядку обліку"

завдання з
оцифровування

+

+

інструктивно-методичні
матеріали з
електронного музейного
обліку і формування
онлайнових колекцій?
web-ресурсу проекту
(інформаційнометодичний контент)

веб-інтерфейси
цифрових колекцій; вебресурс "Цифрові музейні
колекцій Київської
фортеці";

+

+

Реалізація короткострокових результатів
впровадження розроблених програмнотехнологічних рішень у інформаційно-виробничу
діяльність НІАМ "Київська фортеця" - тестова
апробація у ході реалізації проекту

створення веб-ресурсу і розміщення цифрових
колекцій, сформованих у процесі реалізації проекту,
у веб-мережі для доступу цільової аудиторії.
*первинне наповнення web-ресурсу проекту
інформаційно-методичним контентом

+

+
САЙТ ПРОЕКТУ
http://dig-content.com.ua/index.html

Літопис проекту в фотографіях
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/323/pdf/OTP1568_Litopys.pdf
Результати проекту в числах
https://crayfishstudio.github.io/dh-pages/digitizedheritage/results.html
Публікації в соціальній мережі
https://www.facebook.com/olga.barkova.52/videos/pcb.2211497622196659/2213933895286365/?type=3&theater
Змістовий звіт до проекту, підтриманого Українським культурним фондом 2018 року

