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Запрошуємо бібліотеки, архіви, музеї та інші установи (далі за текстом
— партнер) приєднатися до проекту Електронний архів періодичних
видань Back2News (далі за текстом — Back2News), який створюється
Фондом культури та інновацій FUTURA, Центральною науковою
бібліотекою Харківського національного університету
імені
В.Н.Каразіна та компанією «Цифрова країна»
Мета проекту:
• розкриття та висвітлення сторінок історії рідного краю, надання
необмеженого безкоштовного он-лайн доступу до історичних
документів;
• популяризація фондів бібліотек/архівів/музеїв/наукових закладів
та сприяння їх широкому використанню.
Back2News надає можливість:
• безкоштовного онлайн доступу до періодичних видань, що
видавалися на території України, з єдиного інтерфейсу;
• пошуку за текстами періодичних видань всіх партнерів і
учасників, що приєдналися до проекту.
УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ПРОЕКТУ
Для Партнерів і Учасників проекту:
• згода з умовами проекту;
• наявність електронного контенту та/або фондів газет минулого та
позаминулого сторіччя;
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• наявність ІТ-інфраструктури для розгортання он-лайн архіву або
домовленість з одним із партнерів проекту щодо розміщення
контенту в його он-лайн архіві.
Фінансування проекту
• Програмне забезпечення
надається безкоштовно.

Back2News

Партнерам

проекту

• Оцифрування видань, забезпечення функціонування он-лайн
архіву може здійснюватися як власними силами Партнерів і
Учасників проекту, так і сторонніми особами.
• Витрати на оцифрування і забезпечення функціонування он-лайн
архіву фінансуються за рахунок власних коштів Партнерів та
Учасників проекту та благодійних внесків.
З ЧОГО ПОЧАТИ?
По-перше, ознайомитися з умовами приєднання до проекту;
По-друге, провести аудит ІТ-інфраструктури на предмет її відповідності
мінімальним вимогам (див. Додаток1):
• наявність IT-фахівця/фахівців
кваліфікації;

відповідного

рівня

знань

і

• наявність технічних засобів (серверу) для зберігання копій
оцифрованих періодичних видань.
За результатами проведеного аналізу визначити бажаний рівень участі
в проекті - Партнер або Учасник.
Крок 1
Подати заяву про приєднання
Направити на welcome@back2news.org
проекту, в якій зазначити:
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• назву компанії, установи, організації;
• бажаний рівень участі в проекті (Партнер, Учасник);
• наявність ІТ-інфраструктури і її відповідність
необхідним вимогам (див. Додаток1);

мінімально

• наявність електронного контенту та/або наявність ресурсів для
його формування (газетні фонди).
Крок 2
Створити електронні копії газет
Ви можете підготувати електронні копії газет, розпізнати їх та створити
електронні файли видань власними силами. Електронні файли
оцифрованих видань повинні відповідати вимогам, зазначеним у
Додатку2.
У разі необхідності, ми можемо надати послугу з сканування та/або
розпізнавання та/або індексації газет на договірних засадах. Вартість
визначається індивідуально, залежно від обсягу і якості інформації, з
якою потрібно працювати.
Крок 3
Розгорнути програмне забезпечення Back2News на сервері вашої
установи
Для розгортання електронного он-лайн архіву, ми передаємо
програмне забезпечення Back2News з інструкцією по встановленню
(інсталяції) та його налаштуванню. Також безкоштовно консультуємо
вашого IT-фахівця в разі потреби.
У разі необхідності, ми можемо надати послугу з встановлення і
налаштування програмного забезпеечння Back2News на сервері
установи на договірних засадах.
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Крок 4
Завантажити електронні копії газет в електронний архів Back2News
Завантаження
файлів
здійснюється
операторами
через
адміністративний інтерфейс.
Ви можете завантажити електронні копії газети власними силами. У
цьому випадку, ми надамо інструкцію по наповненню архіву та роботі
з адміністративним інтерфейсом.
У разі необхідності, ми можемо надати послугу з наповненя
електронного он-лайн архіву на договірних засадах.
КОНТАКТИ:
Якщо у вас залишилися питання або вам необхідні уточнення, будь
ласка, контактуйте з робочою групою проекту:
Координатор проекту — Щербина Тетяна
Телефон — 044 4982009
Електронна пошта — welcome@back2news.org
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