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Цифровізація в регіональних архівах

 Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17 січня
2018 р. № 67-р «Про схвалення
Концепції розвитку цифрової
економіки та суспільства України
на 2018—2020 роки та
затвердження плану заходів
щодо її реалізації»

 Цифровізація — насичення
фізичного світу електронно-
цифровими пристроями,
засобами, системами та
налагодження електронно-
комунікаційного обміну між
ними, що фактично уможливлює
інтегральну взаємодію
віртуального та фізичного, тобто
створює кіберфізичний простір.

 Ра́фтинг (англ. rafting) — вид
екстремального спорту,
швидкісний сплав гірською
річкою через пороги на
надувному човні
(рафті), плоті або на тюбі.

 В Україні рафтинг не є
визнаним видом спорту, хоча
для цього Всеукраїнська
Федерація рафтинг докладає
чималих зусиль.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%82_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B3_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0)


Цифровізація в регіональних архівах

Цифровізація в світі надає :
•відкритий доступ до інформації;
•збереження та поширення культурного надбання (документи
Національного архівного фонду);
•створення національних цифрових проектів;
•створення позитивного іміджу архіву та країни в цілому.
Для реалізації необхідно:
•розробка Стратегії цифровізації архіві;
•розробка Програми оцифрування та збереження цифрових даних;
•розробка спеціальних програмних засобів, які можуть інтегрувати
метадані в централізовану пошукову систему;
•зберігання цифрових даних на локальних серверах чи/та в хмарах.
•дотримання світових стандартів;
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