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1у. 3бережен|сть 0лектронних документ1в

1 арх1вно? справи" А вже пот|м поста}оть питання]
пов'язан! |з збер1ганням ! використанням ЁлектрФР*
них документ!в, наприклад:

- .{к забезпечити збережен[сть нос||в ма|шино-
ор!снтовано? 1нфор мац!|?

- в чому в|дм|нн1сть електронних документ!в
в|д традиц|йних?

- {и потр!бно приймати електронн| документи
на держзбер1гання взагал|, ни вони можуть збер!га-
тись в тих орган!зац|ях, А8 були створен!?

- 9и повинне бути окреме сховище д[|я вс|х епек-
щонних дан00Ё,, чи можливе ]х збер!гання ра3ом з
! нгшими документами фондоутворювача?

- .[[к проводити експертизу ц!нност| ! в1дб!р
електронних документ1в на держзбер|гання?

- .{к описувати е]текщонн! документи?
**.{,к забезпечити доступ до елсктронних арх|в1в?

- .{,к владнати правов1 питання експлуатац1]
олекщо}{них документ|в: авторське прав0' право
впасност1' в3асмов1дн0сини 3 джерелами комплек-
тування та |н.?- 

}с1 ц| та ще багато |ншлих питань 1 про6лем ма_
ють бути вир1шен1 в!тчи3няними арх1в|стами най_
ближчим часом. А поки що можна констатувати'

що комп'тотери пересталу1 6ути новомодно}о 1 чу_
жор|дно}о екзотико}о, а стали одним 3 необх1дних
засоб!в повсякденно[ роботи, |х не вистачас, вони
не т|с{ потужност!, в|днувасться нестача стандарт-
ного програмного забе3печення, але деф|цит якра3
св!дчить про гостру необх!дгт1сть, про^все б1льш ор-
ган!чне входження комп'ютерно| техн!ки в на|ше по-
всякденне життя
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Б супаупье авп1орь', ан{ш!!13шруя 20-леупнцй опь!у! со-
зёаншя суу1раховоао фонёа копцй осо6о ценнь!х 0оку-
ме11ууьов пуупем м1,|крофтальм1,!рован1],я !,!х !! сравн1/вая
еао с со3аанше]у' супраховоео фонёа компью7перньш{
спосо6ом, пршхоёяуп к вь1во0у о прешмуъцес/у1вах пос-
ле ёне е о. 3 каче с п!8 е но сцуу1е ля тлнф ормац1п1А вьсб р ан .#.&-

пн!,!уу1о-опп'|4ческшй ёшск с объе*сопс шнформ{1цт,сш 2 10-
650 м в, сроком хранення 0о ] 00 леуут' с параллельнь\м
0осгпупом к ёаннь!"ц4'

Авппорьу ёеляуу1ся опь1/у1ом ра6отпь! по созёаншю Б&
1,! хранен14ю шх на ]у1{]ан!/ут1о- опуу1цческ|,'!х ёшсках.

(прав! забезпечення збереженост! документ[в
Ёац{онального арх|вного фонл} }кра}ни в {,ерж-
арх!в1 1?1икола]всько] обпаст1 прид!ляеться велика
увага. 3 ц1сю метою арх|вом зд1йснюеться ц1лий ком-
плекс роб|т, найважлив|:шою 3 яких с створення
страхового фо*ду коп!й особливо ц|нних докумен-
т1в та фонду користування, забезпечення над!йних
умов !1нього з6ер!гання.

(творення страхового фонду коп!й осо6ливо ц|н-
них документ!в було ро3почато арх1вом в 1977 р. на
м!крозн!мапьному присщо{ 9Ату1-2, на якому сФ
виготовлявся на м|кропл[вц!. Фонд користування
виготов]швся 3ональними лаборатор1ями спочатку
дА 3апор|зько|, а пот!м т[еркасько| областей. 3
1996 р. арх1в пср0йгшов на створення стракового фон-
ду м!кроф!льмувальним комплЁксом к|1ентакта}.

ствоРшння стРАхового Фотщу нА [ц'1ФРових нос[ях
в шРжАРхш| миколд1всъко1овлд(?| (з досв!ду роботш)

Ёа 1 с!чня 1999 р. Аержарх|вом створено сщахо_
вий фонд коп1й особливо ц!нних документ|в вс!х фон-
д|в першо] кат0гор|! | найб|льгл !нформативних фон-
д|в друго{ категор1| та фонд|в. якими |нтенсивно ко-
ристу}оться' а самс: пер|оду до !9|'| р. - фонди <<|{ан-

целяр|я будування м!ста 1\{иколасва}, <<(анцеляр|я
Р1 икола]в сь ко го в 1й сь к о вого гу берн атора>}, <<}{ан цс-
ляр!я Р1икола!в ського градо н ачашь н ика), <<Р1икола_
!вська м|ська дума>>, <<Р1икола|вська м1ська пол!ц|ш>,
к}правл|ння т{орноморських адм|ралтейських посе_
лень>, <<1т1икола|вськрпй м1ський статистичний ком1-
тет}, }{икола]вськ! суднобуд|вн| заводи <<}[аваль))

|<Руссуд}' особовий фонл м. м. Аркаса - го]тови
Р1икола!вськ0го товариства к|[росв!тш>, та [н:ш!; пе_

р|оду п1сля \9|'| р.- фонди орган|в дерх{авно| вла-
ди 1державного управл!ння,3 них так! фонди: 1!{ико-
ла]вський губернський ! окружний виконкоми
рад, виконком Р1икола|всько| обласно! Ради народ-
них депутат!в, фонди ревк0м1в, сулнобул|вних заво-
д|в та 1н. Рсього створено сщаховий фонд коп|й \2
695 од. зб., виготовпейо 139 ролик!в м1крофотокоп!й
страхового фонду | 1308 м|кроф|ш. [{р|м того' ство*
рено сщаховий фонд особливо ц1ннух фот9_ | фоно_
документ1в. ?аким чином,30 цей пер!од арх!вом про_
ведена велика 1 коп|тка робота щодо створення сща_
хового фонду

Ало останн!м часом чере3 гостр| ф|нансов| та |нпш1

проблеми арх|в зазнас великих труднош|в в справ!
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[у. 3береженйсть ел*ктронпп!{х д$кумент!в

ний доступ до |нформац!?, магн!тооптичний зас!б
забезпечуе парал8льний дост}00, що н&даЁ можл}.{-
в|сть 1швидкФго по1шуку на диску' [1ор!вняно з {0-
&-дисками, як1 м4тот| однФразоЁу мо'кп'в|сть 3апи-
су |нфоРмац{], $& йаг#то_ойтичнйй диск зап}{с ь,{ож*
н1вцРобити в|д 1 до 10 тисяч цикл!в, Ёа в|дм!н} в!д
сш-к'\Р-засобу магн!то_оптичний нс потребус н&яв_
ност1 спец[ально? матриц!; не говорячи вже г:ро сш-
ком та }?п_ко1!{_диски'як! на сьогодн|:дн|й день
хоча й е найб!лдьгш попудярними оптичними диска_
ми, та дисководами' але н| один з них не до3воляс
користувачу самост|т?но записати !нформац!ю на
диск' а шотре!ус ддя запису спец1альних 3ашису}о_
чих апарат!в. Ёа магн|то_оптичний нос!й з однако_
во[о легк|стю можливий зашис текстово|, шрограм-
н9т |нформац|?, музичних мелод!й, виступ|в; в|д*о!_
нформац!!-. {иск н0можливо у1шкодити, його упако-
вано в спец!альну пластикову касету, в ц|й же касе_
т1 в!н вотавляеться в магн!то_оптичний дискоЁ*А,
нав1ть при ушкодженгп! дисковода карман касвти
закривасться, головка не п$1цкоджус диск, дан1 не
втрача}оться. $иск не 3апи]1}осться' нем0ж]1ивФ його
то5нути або подряпати. {иски б|л:ьш рангт!х верс|й
(обоягом 230 мв) в{дьно встав*ттяються в дисководр1
б|льгш п|зн|х верс|й (650 мв)' }{ав|ть при 1шв|{дкшст|
кФмп'тотёрн0гс} прогресу: ми масмо,над1}о у випад-
ку модерн!зац|? комп'ютер|в не проводити пЁре3а_
пис диск|в. 1!1агн!то*оптичне обладнання ко1штус не
так вж0.й дор$го} разом з ним по*тав.ття}оться диски
та спец[альна програп/1а для '1х 

форматування. ?а-
ким чиноь{, магн!!то_оптичний дисковод та магн!то_
оптичний диск виявилися найб!льш над|йним 3асо_
б'ом запису, використання та, особливо, збер*н{ен_
ня {нформац!] | разом з ве;1иким терм1ном збёр!ган-
ня, на на1шу думку, с найб1пьш прийнятний в арх!в-
н1й галуз|'

Ёикористання комш':отерних нос1|в'.{ля створ8н_
ня $трахового фон.шу та фонду користування на в|д-
м|ну в|д м|кропл!нок та м|кроф|:ш мас сво[ пЁр0ваги:

- нЁ шотр!6н! спсц|альн| сховища та дотриман-
ня сшец|апьного тем пературно-волог!сного рЁж!,1[},
диски можуть збер1гатися в сейфах;

-- неп/|а потреби прФводити пост|йний техн!чний
контроль стану диск!в страхового фонду' рест&вра_
ц1йн! роботи;

- зб|дь!шусться |швидк|*ть по1пуку' |1,|асмо мож]1и_
в!сть 1швидко отримат![ коп!го документа на принтер!;

п!д час реставрац1йних роб!т, виготовленн!
коп!й з м!кроф{пш| на м1кроф|*у, або на паш,ер*ву
основу кожног0 ра3у втрачасться частина !нформа-

{{рейсп'1авлсн {'н{1л!.{3 экр{1нов на осу{ове 1у1онк1'{х
пл* но к' Р а с с м 0 уу1р е на тпр о бл еА4{! цел е с $ о б р а зн о с |,упъ| !,{ с -
!]ольтован[]я м|1оеослойньах |]леночнь!х экранов 0.п'я

ц1т, пог|ршлу€ться як|сть зображ0ння; п!д чаЁ коп1}о-
ван}|я ж з диска на диск або на паперову основу !н'
формац!я н* втрачаеться, як!сть зофажсння не по_
г!ршлусть0я;

*_ сьогодн1 ком|1'ютерн! засоби б!ль!ш доЁтупн!,
арх!ви в}ке ма}оть ! в змоз| придбати необх!дну ком-
ш?чтерну т8хн|ку, |[ лсгш.те в!дреь,1$нтувати, н!ж м!к-
роф!льп,{у}оц! аппрати} диски ста|*ть все б|льгше реа_
]]ьно}о прикмето}о нашого життя;

- 3 розвитком !нформац|йно| комп'ютерно[ ме_
реж! дан!, введЁн| до комп'тотер!в' можна буде ви-
корист$вувати в ц!й мереж|, пров0дит}1 обм!гг1нфор-
мац1сто м!ж арх!вами, б1бл!отсками' науковййи
ц8нтрам}1.

Б Аержарх|в| област| вж8 масмо дФсв!д роботи 3
магн!то_оптичними дисками. }{а них збе$|гасться
сщахорий фонд вв0дених до комп'}отсрно[ Бд кР1_
1шень 1!1икола|вського м!ськвиконкому} за [9?9_
1980 рр., .а. 

так03{ страхов| коп1[ банку даних к$ау_
ково-дов!дковий апарат {ержарх1ву ]!{икола}всько]
областБ, куди входять дек|пька Бд, сЁред них Бд
кАрх!вний фонд>>, Бд <<|[ерейменування фонду', Бд
113тодична дов!дка}, Бд <Б!бл|ограф{чн1 доЁ!дка',
Бд к$ауковий опис>>, Бд кФондой; в:сл1очення}>, Бд
к}1езадокумЁнтован1 пер|оди}, Бд <Б1бл!ограф!я фон-
ду)}, Бд кФпис)}, Бд кРух одиниць збер|ганняв. Бже
введ0но дан1 на 1993 фонди. Фондвикористання цих
Б,ц знаходиться на в!нчестер|, |{$ забезпЁчус швид-
к!сть пошуку, 

-одн$ра3ове введення !нформац|[ та
багатораз о в ё," багатоасп ектн с ! [ в икори станн я .

.ёур*арх|в п]1ануе й надап| створювати страхо_
вий. фощ та фонд користування на комп'}отёрн*х
нос!ях. у майбутньому арх|в р0зпочне роботу |з

чтвор0ння комп'}отерного страхового ф.'ду на
фоно- та фотодокументи. 1{ойп'ютЁрн! вар|йнти
страхового фонду та фонду користування забезпе-
чують збереження ориг|нал1в йокуьяент!в на папс-
ров1й пснов|, ьлагн|тофонн1й стр|нц|, фотопл1вц!.
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[у. 36ерезкен!сть електроншп{х документ1в

створення страхового фонду та фонА,} користуван_
Ё{, орган!зац!? збер!гання його 1 користування, а
саме. неможшив1сть створити умови для трива]1ого
збер!гання сФ через в1дсутн|сть спец!апьного при_
м!щення' яке б в!дпов|дало вс1м вимогам для забез-
печення збереженост! €Ф, п!штр!,'мання оптималь_
ного температурно-во]1ог|сного режиму та забе3пе-
чсння ф|зико-х|ьл1чно? збереженост! сщахових коп!й
оцд;труд0м!сткок} с систематична робота з техн|ч-
ного контрол}о за станом м!кроф!льм|в | м1кроф1г,
та проведення проф!лактичних реставрац|йних ро-
б!т, частина м{кроф1льм|в в|дзначаеться нед0стат-
ньо}о контрастн!ст}о текст!в, 1|{$ }тР}дн1ос користу_
вання ними

Фкр1м того' черЁз пору1шення економ!чних 3в'я3_
к1в арх!в не мас змоги придбати м!кропл!вку чи м!-
кроф1гш!, в!дремонтувати м1кроф|льмуюн| &парати
|мпортного виробництва' виготовити фонд корис-
тування на ран|ш: в!дзнят! страхов| коп|| на м!кро-
пл|вц! (останнс надходження з лаборатор1? {ерж_
арх1ву т[еркасько? област1, де виготовлявся фонд
користування на м1кропл|вц|, було в 1994 р').

Роботи з м!кроф1льмування по сут| згортають-
ся, натом[сть виникла можлив!сть вир|шити на но-
вому р|вн! проблсму збере;кЁння документно! !нфо-
рмац|| з використанням комп':отерних т0хнолог!й
через страховс к0п!товання, формування повнотек_
стових Бд (пБд). ||ередумово1о усп|ху |нформати_
зац!? с можпивост! комп'тотерно? техн!ки та програ-
много забезп$чення.

|{ершу спробу створити повнотекстову Бд ар-
х!в зд|йонив у 1995 р.9 вереон| того ж року в {ерж- '

арх|в| област1 було створЁно в|дд1л автомати3ова-
них арх|вних т$$хнолог[й. }1а сьогодн1:"шн!й день у
розпорядженн| арх1ву така комп'ютерна техн1ка:
Реп1!шгп- 120, два 486_ш[, два 486-$х' Фб,см дис]{о_
во[ пам'ят! на кожному комп'ютер| б!льгше н!ж
1 ,2 св' оперативно\ 32 мв, :щФ дае можлив1сть збе_

р|гати та обробляти велику к|льк1сть 1нформац|?
безпоссредньо на в!нчестерах. 8дин 3 к$мп'ютер|в
мас сп-ком та магн1то_оптичний дисковод на
230 мв, що також дозволяс 3аписувати, збер1гати !

використовувати велик! масиви !нформац!|. Апя
|швидкого введення 1нформац1| с скан0р 0еп[шь
[о1огРа9е-11. Робота велась сп0чатку в сер0довищ!
\{1п6ошз 3'11, з 1998 р. - \м[п6ошв'95, що також
дозволяло п|дтримувати н$скпадну локальну мере-
жу. Апя ро3роблення Бд використовустьЁя Рох
Рго 2.5 п!д $/|п0о\ш$.

|[!спя анап|зу фонд!в арх!ну було вир|шено об-
рати для створення пБд фонл 1!{икола|вського
м|ськвиконкоп,!у' тому що д0кументи саме цього
фонду впродовж багатьох рок|в 1нте|"|сивно замов-
,1яються для навед0ння дов!док соц1ально-правово-
го характеру

1]|д час р03роблення програми брались дР ува_
ги методи роботЁ, АФ якик 3викл[и користуван! (тра-
диц!йних> б|бп|ограф!нних Бд. в шБд, окр1м текс-
т|в р!пшень м[ськвиконкому' передбачена картот0ка
на вс|х ф!зинних { юридичних ос!б, наявн!сть яко|
допомагас користувачу вести пошук р[:шень м|ськ-
виконкому за будь_якими параметрами, }1а кожну
особу, заф[ксовану в текст| р1:лення' вноситься в Бд
така !нформац!я: )ъ& р|пш$ння' дата прийняття р|шен-
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ня, пр|звище, 1м'я, по батьков| (на ф|зинну особу),
на3ва п1дприсмства' орган|зат1!], установи (на }ори-
дичну особу)' адреса (район м|ста' вулиця, пь булин-
ку, )$о квартири), р|зного роду прим1тки. } програ*
м1 передбачено пошук за'будь_яким з цих пол!в, а
також за будь-яко}0 ком61нац|сто цих пол!в, окр!м
попя к11рим|тки>>. (ам1 тексти р!шень розпод|лен!
3а рокай. |1ланусться ввёсти в |1БА р|:лення м|ськ-
виконком}, 3а_1 944-1980 рр. $а ко}!(чий р!к форму_
сться окрем а 6аза, !цФ в 3начн1й м1р! полег1шу€ по-
1шук.!о йожно|з таких баз вкл}очен] поля: ]ф р!гшен-
ня 1 дата р!шення (як| с сполучно}о ланкото м!ж кар*
тотекото ! базами окремих рок1в), анотац1я р!гшення'
вступ) тсксти пункт!в р!|шень, п|дписи,3Ф фонду, п!
опису, }[9 справи, }[9 арку1ша. Б Бд включен! не т|ль-
ки тексти р1:шенБ, & й ус[ додатки до них.

3ведення тскст1в р!ш:ень в |{БА зд|йсн}осться за
допомогою скан*Р&, також персдбач$но введ0ння
1нформац|? в картот0ку з кпав!атургт

в м1ру наповнення ||БА кР1пшення м|ськвикон-
кому} виключасться необх!дн1сть бсзпосереднього
звернення до документ1в фонду. [,|шук д9кучента'
його отримання у надрукованому вигляд| зд!йсн!о-
сться за дек1лька хвилин. 9 програм! передбачсно
отригу|ання р!зних вид{в документ!в: коп!п' р!пшень
м!ськвиконкому, 80писки з р[ш:еЁБ, арх|вн| дов1дки.

|{1д час введення} по!шуку |розлрукування |нфор-
мац|? програма супроводжуе користувача обслуго-
вуванням. [ак' наприклад, п[д час введення |нфор_
мац1| для контролю правильност! заповнення по.ття
<<Ёазва вупиц1> створено словник. Фператору для
заповнення цього поля достатньо вибрати з слов-
ника потр1бну на3ву вулиц!' |{1д час друкування
докуп{0нта можна ввести адресу одержувача, п|дпи_
сат|1 конверт. &[аленьк| хитрощ! програм!ста роб-
лять роботу з програмою зручною ! шрисмно!о.

Фонд к0ристування дано| шБд розм|щено на в|н-
нестер|, що дас змогу 1швидко звертатися за буАь-
якими дов!дками до комп'}о'герно| Бд. €трахов|
коп!| введено} |нформац!} збер!гаються на мйгн|то_
Фптичнчх дчскР1,, А0 р.озм!шусться достатньо вели_
ка к|льк|сть |нформац!?, а терм1н збер|гання цих ди-
ск{в понад 10ф рок|в (арх1в використовус магн!то_
0птичн1 диски ф1рми ?егБа|!гп).

Р[агн|то_оптичний вид збер1гання |нформац||
було обрано нев!4п€}дково. Фах|вц1 арх!ву пр$ана_
л1зували вс! переваги та недол|ки р1зних нос|!ъ !н_

фсрмац!]. |{о-перше, магн1то-оптичний диск п{ас по_
р|вняно з !нтлими нос|ями найб!льший терм|н збер|_
гання (флоп|_диск на 3,5 дтойма - 1 р1к, стримерна
стр!чка -_ до 25 рок|в, оптичний диск в1д 50 до 100

рок1в). |[о-друге, в!н нс потребуе спец|альних умов
дг{я збер!гання та обладнання спец!альних сховищ
(може транспортуватись за буць-яких умов, збер!-
гатися при температур! +50'с градус!в, знаходитись
поряд 3 магн1том)' |{о-третс} вм!шуе велику к|льк!сть
|нформац1[ (на в1дм!н} в|д фпоп!-диску - 1,4 1!{Б, с
магн!то-оптичн1 диски обсягом 230 мв, 650 мв,
диски 71р-|н вм1щук)ть 100-200 мв, [0 того ж при
використанн | 7|р-дисковода дуже часто лунас (щи_
голь смерт|>>, в!дбувасться кефект дом!н0), через що
втрача}оться дан|, 3аписан| на 7|р-нос!!) ; пор|вняно
з стр1{м8ром, який також вм!щус величезну к!пьк1сть
!нформац|], !нод1 до 4 6в | б!льше та мас посл|дов_


