
SUCHO та NFDI4CULTURE, спільно з партнерами з Німеччини, Швеції 
та Польщі, координують передачу обладнання для оцифрування 
українським бібліотекам, архівам та музеям
Щодня українські бібліотеки, архіви та музеї знищуються російськими збройними силами. Для 
збереження культурної спадщини країни українські заклади культури терміново потребують 
допомоги для оцифрування якомога більшої кількості своїх фондів. За останні кілька місяців 
міжнародна волонтерська ініціатива SUCHO (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online) отримала 
широке визнання як життєво важливий учасник перегонів за збереження української цифрової 
спадщини – веб-сайтів, онлайн-видань і баз даних з численних культурних, освітніх закладів 
та інших важливих громадських установ країни. Ця багата скарбниця онлайн-спадщини тепер 
зберігається та розподілено обслуговується великою міжнародною групою бібліотекарів, 
дослідників і технологів. Починаючи з цього тижня, волонтери SUCHO зосереджуються на новій 
меті: координувати доставку обладнання для оцифрування, такого як сканери, фотоапарати 
та комп’ютери, українським закладам культури. 

SUCHO співпрацює з NFDI4Culture, німецьким консорціумом дослідницьких і культурних 
інститутів, і Королівською бібліотекою Швеції, з метою надання підтримки українським 
установам культурної спадщини у цифровому збереженні матеріальної спадщини на місцях. 
Особлива увага цього нового партнерства — на постачанні обладнання для оцифрування 
безпосередньо до установ, які його потребують. Консультації з представниками Міністерства 
культури та інформаційної політики України та Української бібліотечної асоціації, а також  
UNESCO та Національного інституту культурної спадщини Польщі дозволяють встановити 
логістичні зв’язки для безпечної доставки обладнання через різні ланцюжки поставок на 
територію України.

Вирішальним у процесі зв’язку між установами, які потребують обладнання, з тими, хто готовий 
його пожертвувати, є процес узгодження та ретельної координації. NFDI4Culture долучається 
до цих зусиль, спираючись на свій національний культурний досвід, впровадивши спеціальну 
Службу підтримки, за допомогою якої можна підібрати донорів для тих, хто потребує пожертв, 
а також технічних порад та навчання. Зусилля координуються NFDI’s Task Area 1: Збір та 
збагачення даних за спеціальної підтримки Марини Назаровець, запрошеного дослідника TIB 
з Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.

Члени SUCHO Andreas Segerberg із Товариства управління архівами і документацією Швеції 
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та Lars Ilshammar, заступник директора Королівської бібліотеки Швеції, надають додаткову 
підтримку цим зусиллям, розробивши спеціальну систему для відстеження потреб в обладнанні 
та його наявності.

Співзасновник SUCHO, Sebastian Majstorovic з Австрійського центру цифрових гуманітарних 
наук і культурної спадщини та провідний організатор цієї нової робочої групи із забезпечення 
обладнанням для оцифрування, говорить наступне про цілі та очікувані результати цих зусиль: 
“Оцифрування культурної спадщини – це не розкіш, а нагальна необхідність – особливо під час 
війни. Українські бібліотеки, музеї та архіви зараз потребують обладнання для оцифрування 
та навчання. Робоча група, сформована SUCHO та NFDI4Culture, намагатиметься об’єднати 
міжнародних партнерів, які мають можливість пожертвувати обладнання, час і гроші для 
збереження національної пам’яті України.“

Українські заклади культури, які потребують обладнання для оцифрування, і міжнародні 
партнери, які можуть запропонувати благодійні внески, можуть написати у Службу підтримки 
NFDI4Culture або на equipment@sucho.org. Якщо ви бажаєте підтримати зусилля з оцифрування 
фінансово, ви також можете зробити це безпосередньо через спеціальну сторінку OpenColl-
ective.
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