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Перший етап даного проекту, який полягав у проведенні першого подібного
в Україні семінару "Створення мережі архівів культурної спадщини в
Україні", можна без перебільшення окреслити як надзвичайно успішний, і
який зміг досягнути результатів суттєво вищих, ніж початково планувалося.
Так наприклад, у роботі даного семінару взяли участь понад 70 фахівців із
кільканадцяти міст зі всієї України, а також із США, Канади, Грузії. Робота
семінару достатньо широко висвітлювалася у вітчизняних та закордонних
ЗМІ.
Крім того, у червні було проведено презентацію результатів роботи семінару
та подальшої стратегії розвитку проекту у Бібліотеці Конгресу США.
Високоповажні фахівці Центру Американської Культури схвально оцінили
як перспективи та масштабність цього проекту, так і запропонували свою
консультативну та технічну підтримку з його подальшої реалізації.
Сам семінар дозволив не лише зібрати провідних фахівців та обговорити
достатньо широке коло найважливіших питань, а також виявити "критичні"
ланки та перспективні напрямки, щодо яких необхідно сконцентрувати
увагу та найбільші зусилля, ймовірно, у першу чергу. Одним із головних
недоліків системного характеру можна назвати відсутність постійної
комунікації та співпраці між самими учасниками цього процесу в Україні.
Так, наприклад, в Україні на даний час навіть не існує національного
довідника самих архівів, не кажучи вже про наявність значимих, публічно
доступних бібліотек або фондів наявних унікальних аудіозаписів. Власне,
задіяння ефективних та сучасних інформаційних технологій є радше лише
на "дуже стартовому" рівні у переважній більшості архівів. Або, швидше,
така перспектива лише розглядається як потенційно важлива.
Варто зазначити, що ця проблема, на жаль, не полягає (або - не може бути
вирішена) лише шляхом належного фінансування та/або "разовим"
придбанням навіть найсучасніших комп'ютерних технічних засобів.
Оскільки будь-які технічні засоби неминуче морально застаріють уже через
декілька найближчих років, і, насправді, загальна ситуація не набуде сама по
собі принципових чи докорінних змін.
Суть обраної стратегії щодо здійснення другого етапу цього проекту можна
окреслити дуже лаконічно, буквально одним словом: "Networking". Тобто –
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залучення максимальної кількості зацікавлених учасників, сторін та
інституцій до спільного вироблення як власне майбутніх перспектив
проекту, так і самих способів та дієвої повсякденної кооперації у здійсненні
системних кроків щодо його реалізації на національному рівні.
Ключовий елемент/інструмент - створення спеціалізованого інтернетпорталу як (a) сучасного (b) високо-ефективного (c) і, що не менш важливо,
малозатратного засобу для налагодження та постійної підтримки стабільного
"комунікативного каналу" між самими учасниками та всіма зацікавленими
сторонами, включаючи реальну співпрацю і на міжнародному рівні.
Сам прототип цього Порталу, розробку стартової стадії якого здійснено за
підтримки Посольства США в Україні, вже розміщено в мережі Інтернет за
адресою http://www.folk.org.ua. Для подальшої реалізації обраної стратегії
планується першочергове задіяння наступного інформаційного
інструментарію:
•
•
•
•
•

•
•
•

власне портальна частина (секції учасників: portal.folk.org.ua)
національний довідник/каталог архівів
дискусійний інтернет-форум (для широкого кола фахівців, у тому
числі з суміжних дисциплін: юристів, істориків, соціологів тощо)
“канал” новин (як самого порталу, так і кожного з учасників зокрема)
міжнародна секція (надзвичайно важливий елемент для налагодження
зовнішніх зв'язків; англійською, можливо російською та іншими
мовами)
“блоги” (або "авторські колонки") для провідних фахівців
аудіо-бібліотека (може складатися з найкращих зразків кожного з
учасників)
медіа-просування (систематичне висвітлення цієї тематики в ЗМІ)

Одним із важливих моментів щодо реалізації "комунікаційної" стратегії
другої частини цього проекту, крім розробки власне самого інтернетпорталу, буде також і пошук коштів та залучення меценатської підтримки
для надання виділеного інтернет-доступу для самих архівів, або принаймі
найбільш активної їх частини. Для довідки: на даний час інтернетпідключення в Україні по "виділеній" ADSL-лінії може коштувати від
$15/місяць на одну точку присутності.
Принципове завдання налагодження постійної "електронної" комунікації
між архівами ще на цьому етапі дозволить підготувати в Україні реальний
ґрунт для здійснення у перспективі наступних, ще більш масштабних
проектів. Наприклад, стратегії щодо так званої Онлайнової Електронної
Фонотеки - тобто інформаційної системи вже національного рівня, яка
дозволить 1) зберігати, 2) обробляти та 3) надавати у публічний доступ
накопичені архівні матеріали культурної спадщини України.
Звичайно, сутність самого проекту не може і не повинна зосереджуватися
лише на налагодженні взаємодії між учасниками «мережі» в «електронній
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формі». Так, наприклад, вже зараз розглядається можливість проведення у
майбутньому, подібно до червневого «стартового» семінару, Конференції
фольклористів за участю прикордонних до України країн, а саме – Польщі,
Білорусії, Росії, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини, та, можливо, й
інших країн регіону Східної Європи.
Важливо зазначити, що український Проект вже на даний час став
поштовхом для організації тотожних за своєю суттю заходів, що їх планується
провести на початку 2007 року у столицях трьох країн Кавказу почергово Грузії, Вірменії та Азербайджану. Організатором цього майбутнього проекту
є "Міжнародний центр традиційних культур" (Тбілісі, Грузія), з яким уже
зараз здійснюється постійний процес взаємних консультацій та спільної
розробки подальшої стратегії для обох наших Проектів.
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