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О г л я д и ,  р е ц е н з і ї ,  п о в і д о м л е н н я

С ем і н а р  “Ст в о р е н н я  м е р еж і  а р х і в і в
к ул ьт у р н о ї  с п а дщи н и  в  Ук р а ї н і ”

(м .  Ки ї в ,  8  –  9  ч е р в н я  2 0 0 6  р о к у )

8 – 9 червня 2006 року у м. Києві у рамках національного культурного
проекту “Українська автентична музика. Мережа архівів культурної спадщи-
ни України” відбувся науково-практичний семінар з промовистою назвою
“Створення мережі архіві культурної спадщини в Україні”. Організував і
провів семінар ініціатор і координатор названого проекту Антоній Поточняк
(аспірант Університету імені В. Райса, м. Х’юстон, США) за підтримки Про-
грами академічних обмінів імені В. Фулбрайта в Україні та Відділу преси,
освіти і культури Посольства США.

Головним завданням семінару було проголошено налагодження фахо-
вих контактів і співпраці задля комплексного розв’язання  нагальних про-
блем збереження етнокультурної спадщини в Україні. І з цього погляду семі-
нар власне як стартовий захід проекту “Українська автентична музика...”
виявився дуже успішним, набувши широкого розголосу не лише  в Україні, а
й поза її межами: у ньому взяли участь понад 70 фахівців різних галузей –
етномузикологи, фольклористи, архівісти, правознавці, культурно-освітні
працівники, спеціалісти інформаційних технологій з різних регіонів Украї-
ни, а також зі США, Канади, Грузії. Було порушено широкий спектр питань
фіксації, опрацювання, збереження і використання реалій духовної культури
у проблемному полі таких п’яти робочих тем семінару: 1) технічні аспекти
збереження архівів та сучасні інформаційні технології; 2) каталогізація і
можливості створення спільного реєстру фольклорної спадщини України;
3) польовий фольклорний матеріал і проблема авторських прав; 4) доступ до
відомчих і приватних архівів; 5) джерела фінансування і підтримки народ-
нокультурних проектів в Україні.

Потрібно наголосити, що виформування ідеї семінару і особливо узго-
дження його темарію відбувалося дуже скрупульозно, фактично в особисто-
му спілкуванні організаторів з кожним майбутнім учасником семінару. Спра-
ва у тому, що як стипендіат програми імені В. Фулбрайта 2005 – 2006 років
Антоній Поточняк упродовж восьми місяців вивчав українські фонди музич-
ної народної творчості, відвідавши з цією метою головні осередки народно-
музичних досліджень у Києві, Харкові, Львові, Сумах, Донецьку, Рівному,
Ужгороді та інших містах. Спілкування з фахівцями цих осередків виявило
майже цілковиту відсутність чіткої взаємної інформації про існування, стан,
зміст етнокультурних зібрань. У підсумку А. Поточняк констатував: “Я
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зіштовхнувся з тим, що місцеві етнографи не орієнтуються, чим володіють
інші архіви держави [...], мені випала місія “зв’язкового” – розповідати в
Сумах, яке становище в музичних архівах у Львові, в Донецьку – про Ужго-
род і т.д.”1  Як один із засобів зупинити цей негативний особливо для науки
процес “вимушеної локалізації інформації” та створити можливості для фа-
хового діалогу, постійного обміну думками, досвідом між архівними і дослід-
ними інституціями виникла ідея проекту мережі архівів культурної спад-
щини України, першим кроком якого було так зване “пілотне анкетування”
усіх – і відомчих, і приватних – народнокультурних архівів, збірок, колекцій
з метою накопичення та систематизації базової інформації проекту і зокрема
для спеціального каталогу цих архівів. Наступним кроком проекту став зга-
даний семінар, який упродовж двох днів (8 – 9 червня 2006 року) проходив в
офісі Програми імені В. Фулбрайта в Інституті літератури НАН України.

На відкритті семінару до його учасників звернулися почесні гості заходу
Ліза Хелер (аташе з питань культури Посольства США), Ольга Гомілко (голова
правління Фулбрайтівського товариства), Віра Максимова (відділ преси, освіти
та культури Посольства США), Олена Боряк (Інститут мистецтвознавства,
фольклору та етнології імені Максима Рильського), Ніна Матвієнко (народна
артистка України), Руслана Лижичко (співачка, депутат Верховної Ради Ук-
раїни), Зураб Єркомаїшвілі (міжнародний центр традиційних культур, м. Тбілісі,
Грузія), Віктор Мішалов (м. Торонто, Канада), Петро Гончар (Український
центр народної культури “Музей Івана Гончара”), Олексій Копитько (Міжна-
родний фонд “Україна 3000”) . У більшості вітальних промов було наголошено
на значимості семінару як науково-культурного заходу, який засвідчив готовність
і бажання фахівців та громадськості об’єднати свої зусилля задля збереження
й дальшого плекання традиційної духовної культури українського народу.

Наступний пункт програми семінару – пленарне засідання, був присвяче-
ний засадничій проблемі семінару – перспективам збереження фольклорної
спадщини в Україні. Перший доповідач Галина Божук (м. Київ) розкрила го-
ловні моменти діяльності Центрального державного кінофотофоноархіву Ук-
раїни імені Г. Пшеничного, які відбивають сучасний стан справ у архіві дер-
жавної форми власності (архівний фонд понад 43 000 фонодокументів; основні
джерела надходження інформації; систематизація й каталогізація; реставра-
ційно-консерваційна робота; архівне збереження: технічні вимоги, недавно
розроблений національний стандарт зберігання архівного фонду). У контексті
створення мережі архівів культурної спадщини Г. Божук наголосила на відкри-
тості держархівів до співпраці, особливо у наданні методичної допомоги і,
звісно, у користуванні наявними фольклорними фондами.

Софія Грица (ІМФЕ, м. Київ) у своїй доповіді зробила спробу окресли-
ти перспективні напрями збереження духовної спадщини, якими, на її думку,
повинні стати 1) створення універсального загальнодоступного каталогу тра-
диційної духовної культури та 2) заснування центрального архіву. Реалізація

1 “Архіви – в інтернет!” // Львівська газета. – 2006. – Ч. 128 (935). – 19 липня (http://
gazeta.lvivport.com/articles/2006/07/19/16867).
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першого напряму передбачає розробку універсальних форм каталогізації, які
б давали змогу легко і швидко віднаходити одиниці збереження і мали б базу-
ватися на таких пунктах: паспортні дані фольклорного твору, вказівка на жанр,
парадигматичний ряд варіантів, ритмострофічна будова і мелодичний інципіт,
система відсилачів до подібних текстів і мелодій (такий каталог свого часу
планували підготувати до відомої серії “Українська народна творчість”).
Натомість для організації центрального архіву фольклорної творчості, згідно
із задумом доповідачки, необхідно розпочати облік матеріалів усіх регіональ-
них інституцій; створити “карту вивченості фольклору” України; розробити
і затвердити конвенцію про дотримання авторських прав на кожну одиницю
архівного зберігання, яка б заохочувала власників приватних колекцій пере-
давати їх у архів; налагодити тотальний перезапис усіх придатних для вико-
ристання фонозаписів на сучасні носії; заснувати майбутній центральний архів
на основі вже існуючого – зокрема архіву ІМФЕ, який є найбагатшим зібран-
ням фольклорних творів з усієї України.

Щоб привернути увагу широких кіл громадськості до порушуваних науко-
во-практичних проблем у перший день роботи семінару було проведено прес-
конференцію для ЗМІ. Доповідачі, торкаючись різних галузевих питань, зак-
центували на особливій ролі масмедіа в активізації суспільства для вирішення
національно значущих проблем, якими є формування у суспільній свідомості
цілісного уявлення про етнокультурну – фольклорну, народномузичну тради-
цію і, відповідно, відповідальності перед наступними поколіннями за її збере-
ження і плекання (Богдан Луканюк, м. Львів); за допомогою постійного моні-
торингу дій (чи радше бездіяльності) влади у царині духовної культури
змушувати її як на регіональному, так і на центральному рівні приділяти на-
лежну увагу науковому вивченню, популяризації, підтримці етнокультурної
спадщини (Антоній Поточняк; Олена Тюрікова, м. Донецьк).

Після прес-конференції розпочалася власне робоча частина семінару у
формі п’яти круглих столів, які відбувалися у сприятливій, дружній атмос-
фері один за одним, що дало змогу всім учасникам вислухати й обговорити
усі заявлені доповіді та повідомлення. Перший круглий стіл “Національні
проекти збереження фольклорної спадщини” виявив вельми невтішну озна-
ку сучасного українського народознавства загалом – майже цілковиту непо-
інформованість як окремих дослідників, так і цілих наукових інституцій про
діяльність інших осередків галузі. Як наслідок – відсутність стратегічних
концепцій її розвитку. У випадку із семінаром, представники різних інсти-
туцій представили фактично однакові всеукраїнські проекти збереження
етнокультурної спадщини, які розробляли і почасти вже впроваджували не-
залежно один від одного і, зрозуміло, навіть не відаючи про паралельне існу-
вання чогось подібного. Однак я хотів би бодай коротко спинитися на цих
проектах-“близнюках”, оскільки перед нами яскраве свідчення певного рівня
становлення етнокультурних студій, коли нагально постала і була усвідомле-
на потреба якісно нових підходів до збереження народної традиції.

Ярослава Музиченко (м. Київ) представила проект Українського цент-
ру народної культури “Музей Івана Гончара” (м. Київ), започаткований 2002
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року спочатку як всеукраїнський каталог фольклорних фонозаписів з даль-
шим задумом створення карти фольклорних експедицій для виявлення рівня
вивчення регіонів і так званих “білих плям”. Були спроби за допомогою анке-
тування зібрати базову інформацію (кількість записів, жанри, географія) про
приватні і відомчі колекції. Зіштовхнувшись із нерозробленістю і несисте-
матизованістю особливо приватних збірок, організатори ініціювали новий
проект більше прикладного спрямування: допомога  науковцям в опрацюванні
(транскрибуванні, каталогізації) їхніх фонозаписів; проведення навчальних
семінарів з питань систематизації й технічного опрацювання (зокрема оцифру-
вання) матеріалів; створення студії звукозапису і, нарешті, заснування об’єдна-
ного музею-архіву української традиційної культури у формі загальнодоступ-
ного, публічного громадського центру на базі Музею Івана Гончара як
інституції, добре знаної в культурному середовищі України. Центр мав би
виконувати наукову, культурно-просвітницьку (“колись треба віддавати лю-
дям те, що в них брали століттями і заради наукового інтересу, і заради збага-
чення”) і власне координаційну функції, зокрема за допомогою сучасних інфор-
маційних технологій презентувати світові український фольклор і здобутки
його наукового вивчення. Проект на стадії розробки.

Реальний мистецький проект  “Моя Україна. Берви”, який вже 5 років існує
в рамках громадського проекту “Арт Екзистенція”, представив Тарас Грималюк
(Мистецьке агентство “Арт Велес”, м. Київ). Головні напрями діяльності проек-
ту: 1) перезапис фоноархівів на новітні носії (для цього було обладнано студію із
продуктивністю 50 годин перезаписаних плівок на місяць; уже перезаписано
архів Тернопільського обласного центру народної творчості, приватний архів
Леопольда Ященка); 2) серійне видання сучасних фольклорних записів, які ре-
презентують пісенно-музичну культуру регіонів України (видано 10 фольк-
лорних аудіо-CD накладом 10 000 примірників); 3) проведення фольклорис-
тично-музикологічних експедицій (загалом 30 виїздів); 4) організація
фольклорно-мистецьких акцій (фестивалі “Країна мрій”, “Київська Русь”;
традиційнообрядові акції у Києві на Водохреща, Великдень). Для реалізації
названих заходів упродовж 5 років було “знайдено” й використано понад 5 млн.
гривень (головно кошти спонсорів, фондів). У перспективі – запуск проекту
створення національного фоноархіву фольклорної спадщини, який передбачає
1) побудову окремого спеціального приміщення фондосховища з відповідною
охороною, умовами зберігання, висококваліфікованими працівниками; 2) підго-
товку загальнодоступного єдиного каталогу всіх фонозаписів України; 3) ство-
рення цифрової карти фольклористичних досліджень; 4) організацію фольк-
лорної фонотеки, доступної для науковців й усіх шанувальників народного
мистецтва; 5) відкриття відділу реставрації цінних фонозаписів. Особливо на-
голосив Т. Грималюк на необхідності єдиного національного архіву культурної
спадщини (що є загальновизнаною світовою практикою), оскільки реалізація
цієї ідеї за допомогою локальних проектів, для яких зазвичай бракує фахівців і
коштів, є вкрай неефективною і трудомісткою справою (особливо зведення воє-
дино різних форматів і методик фіксації та опрацювання). На завершення допо-
відач ознайомив слухачів з інтернет-порталом проекту “Моя Україна. Берви”.
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Два наступні проекти, які запропонували Ірина Федун (Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка) та Михайло Хай (ІМФЕ, м. Київ), в
основних пунктах повторюють уже розглянуті вище. Щоправда, І. Федун вва-
жає доцільним не створювати майбутній центральний архів на базі вже існую-
чої інституції, але зорганізувати робочу групу, яка б координувала діяльність
різних науково-дослідних осередків і таким способом готувала для нього ґрунт.
Натомість М. Хай для ефективної реалізації ідеї збереження фольклорної спад-
щини запропонував заснувати Академію традиційної музичної культури. Прин-
циповою також була пропозиція І. Федун формувати фонди нового архіву на ос-
нові “добровільних” копій матеріалів інших архівів і збірок (а не шляхом
вилучення оригіналів) із дотриманням усіх прав інтелектуальної власності.

Круглий стіл “Презентація архівів фольклорної спадщини” дав змогу
учасникам семінару оцінити відстань (а радше прірву) між розглянутими під
час попереднього круглого столу проектами-задумами та реальним станом справ
в архівуванні фольклорних матеріалів, а також почерпнути конкретний досвід
праці у цьому напрямі інституцій різного спрямування (науково-дослідних,
педагогічних, культурно-просвітницьких). Ліна Добрянська (м. Львів) презен-
тувала Музично-етнографічний архів Проблемної науково-дослідної лабора-
торії музичної етнології Львівської державної музичної академії імені Миколи
Лисенка, який вважають одним із найбільших і найупорядкованіших архівів
України (заснований 1961 року). Доповідачка поінформувала про фонди архі-
ву, їх структуру (понад 60 000 реально задепонованих фольклорних творів,
унікальна колекція зі 700 валиків Осипа Роздольського та ін.), розглянула ме-
тодику документування матеріалів (розробка Б. Луканюка 1981 року, заснова-
на на детальному описові народномузичних реалій у так званому “Листку зби-
рача”, що дає змогу зафіксувати значно більше супутньої інформації про
фольклорну традицію, аніж у загальноприйнятому паспорті), наголосила на
запровадженні в опрацювання фондів сучасних технологій: комп’ютерна сис-
тематизація архіву (з 1996 року), електронна база даних (на основі програми
Eхсel, оперта на географію творів, час запису, дані про записувача, стан опра-
цювання, місце зберігання), оцифрування магнітофонних аудіозаписів (понад
80 годин запису), спроби створення бази даних на рівні народномузичних творів
(проект Б. Луканюка). Л. Добрянська також вказала на відкритість архіву до
співпраці та зокрема запропонувала до використання досвід документування
народномузичних явищ.

Ірина Сєргеєва (м. Київ) представила каталог “Фоноархив еврейского
музыкального наследия” (2001) та добірку аудіо-CD, які постали в результаті
опрацювання колекції єврейського музичного фольклору (понад 1000 воско-
вих фоноваликів та 5000 текстових і нотних транскрипцій до них, зібрані
упродовж 1911 – 1950 років) Національної бібліотеки України імені В. Вер-
надського (м. Київ).

Володимир Гальперін, директор Харківського обласного центру народ-
ної творчості, на досвіді своєї інституції  продемонстрував можливості таких
центрів за умови належного фінансування здійснювати успішну науково-пошу-
кову та культурно-просвітницьку діяльність. Харківський центр організував
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активне збирання матеріалу (тут доповідач наголосив на важливості збираць-
кого досвіду центрів, оскільки вони тісно пов’язані з регіоном), заснував ла-
бораторію дослідження нематеріальної культури, у якій за допомогою сучас-
ного обладнання розпочали оцифрування архівного фонду центру (записи з
1970 років, оцифровано понад 50 годин). Особливий акцент доповідач зро-
бив на просвітницько-популяризаторській праці центру, яка реалізується у
підтримці фольклорних ансамблів (гурт “Моравський шлях”), проведенні
фестивалів традиційної культури (“Покуть”) і націлена на активне збережен-
ня слобожанської культури. Увазі присутніх запропонували відеофільм про
фольклорні колективи центру.

Юрій Рибак (м. Рівне) поділився досвідом використання фольклорних ма-
теріалів у навчальному процесі кафедри музичного фольклору Рівненського дер-
жавного гуманітарного університету. На особливу увагу заслуговує відлагодже-
ний механізм співпраці викладачів та студентів кафедри у науково-дослідній та
навчально-педагогічній площині. Упродовж чотирирічного бакалаврського кур-
су студенти під керівництвом викладачів фіксують, транскрибують, упорядкову-
ють фольклорний матеріал, який наприкінці курсу у вигляді фольклорної збірки
оформлюють як кваліфікаційну  (бакалаврську) роботу. Кращі роботи кафедра
публікує. На п’ятому році навчання на основі зібраних матеріалів студенти готу-
ють реконструкції традиційних обрядів, оперті на достовірній етнографічній
основі. Описи таких реконструкцій (кваліфіковані як дипломні роботи) видають
окремими збірками (“Традиційні обряди з репертуару гурту «Джерело»”). Пози-
тиви такої організації навчального і наукового процесу є очевидними: у цей спосіб
кафедра, з одного боку, налагодила фахове дослідження регіону, створила
аудіоархів (заснований на копіях студентських записів), оцифрувує й катало-
гізує матеріали, з іншого – провадить комплексну теоретико-практичну підго-
товку студента-фольклориста, який свідомий свого фаху і свого конкретного
внеску у науку (“закінчуючи університет, студенти йдуть у життя з фольклор-
ними збірниками”, наголосив Ю. Рибак).

У програмі другого дня роботи семінару особливий інтерес викликав круг-
лий стіл, на якому було розглянуто проблеми реалізації авторських прав у про-
цесі польової фіксації фольклорного матеріалу, його дальшого опублікування,
відтворення та ін. Перші два доповідачі – Юрій Капіца (Центр інтелектуаль-
ної власності та передачі технологій НАН України, м. Київ) і Олена Жілінкова
(Інститут держави і права імені В. Корецького, м. Харків) зосередили увагу
слухачів на теоретичних аспектах законодавчого врегулювання авторських прав
у галузі духовної культури, проаналізували зарубіжний досвід захисту інтелек-
туальної власності (рекомендації ЮНЕСКО та Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності щодо збереження та охорони народної творчості від про-
типравного використання) і вказали на особливості та недоліки українського
законодавства з цих питань. Підсумовуючи, Ю. Капіца  висловив цінні пропо-
зиції: 1) підготувати юридичні рекомендації щодо авторських прав для фізич-
них і юридичних осіб, які займаються збиранням, опрацюванням і публіка-
цією фольклорних матеріалів; 2) вимагати від державних органів відповідного
законодавчого врегулювання всіх проблемних питань авторського права у
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галузі фольклору; 3) зі створенням загальноукраїнського архіву фольклорної
спадщини у співпраці з юристами провести правову “очистку” цих матеріалів,
тобто врегулювати усі пов’язані з ними права інтелектуальної власності.

Жваву дискусію викликав виступ Сергія Ступака, голови Всеукраїнсь-
кого об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав “Оберіг” (м. Київ),
який окреслені попередніми доповідачами теоретичні аспекти розглянув у їх
практичній реалізації в українському правовому полі. Він вказав на певну
парадоксальність української ситуації, у якій внаслідок недосконалості зако-
нодавства про культурну спадщину та досить низького загального рівня пра-
вової свідомості суспільства фольклористична діяльність де-юре опинилася
поза законом як галузь, де на кожному кроці відбуваються порушення прав
інтелектуальної власності. Вихід С. Ступак бачить у законному оформленні
усіх відносин, які складаються у процесі фольклористичної діяльності, шля-
хом укладання договорів, найперше поміж респондентом (він – виконавець)
та збирачем (він – виробник фонограми), між збирачем та працедавцем (юри-
дичною особою – університетом, архівом, музеєм, де працює збирач), між
збирачем та виробником тиражу фонограми і т. д. Такий договір (в усній чи
краще письмовій формі) повинен чітко фіксувати, які саме права передаються
при записі фольклорного твору, спосіб використання фонограми, територія дії
переданих прав, термін дії відносин, форма і розмір платіжних розрахунків.
Звісно, що в умовах сучасного українського села уявити собі укладання такого
договору між бабусею та дослідником  досить важко, однак, з іншого боку, про-
блема авторських і суміжних прав існує, і її потрібно вирішувати законним
шляхом, а не залишати у спадок наступникам.

Виступи Віктора Ковальчука (м. Рівне), Віктора Кисіля (м. Херсон) і
Олени Тюрікової (м. Донецьк) продовжили тему презентації регіональних осе-
редків вивчення та збереження культурної спадщини. Тут, щоправда, про ре-
альні напрацювання розповів лише В. Ковальчук, художній керівник етнокуль-
турного центру “Веснянка” Рівненського міського палацу дітей та молоді, який
об’єднав у науковій і творчій співпраці викладачів кафедри музичного фольк-
лору Рівненського університету, працівників обласного краєзнавчого музею,
керівників фольклорних гуртів, загалом усіх, хто займається активною польо-
вою фіксацією традиційної культури. Їхніми зусиллями вже проведено понад
30 комплексних експедицій, обстежено 68 населених пунктів у 6 районах Рівнен-
щини, згромаджено великі фонди аудіо-, відео- та фотоматеріалів, предметів
матеріальної культури і побуту поліщуків, створено лабораторію поліського
фольклору, яка оцифрувала понад 260 годин записів, проводить транскрибу-
вання і каталогізацію експедиційних матеріалів. І найважливіше, центр нама-
гається максимально повно публікувати накопичені і у своєму архіві, і в архі-
вах інших інституцій матеріали традиційної культури Полісся. З цією метою
було засновано серію “Етнокультурна спадщина Полісся”, 6 випусків якої В. Ко-
вальчук представив учасникам семінару.

В. Кисіль (Херсонське музичне училище) й О. Тюрікова (Донецький на-
ціональний університет) зосередили увагу слухачів головно на проблемах ре-
гіонів у вивченні та збереженні духовної спадщини народу. Це, насамперед,
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брак фінансування, але чи не найскладніше питання – брак усвідомлення важ-
ливості такої роботи у місцевої влади, інтелектуального середовища, без чого
діяльність чи то окремих сподвижників, чи методичних центрів народної твор-
чості, музичних училищ та університетів є вкрай неефективною і безрезультат-
ною (було наголошено на вражаючих фактах розкрадання і псування фонозбірок
у херсонському обласному архіві та на актуальній дилемі методичних кабінетів,
коли з відходом методиста “відходять” і накопичені фольклорні фонди).

Цінну практичну інформацію учасники семінару мали нагоду почерпну-
ти під час останнього круглого столу “Технічні аспекти збереження архівів
та сучасні інформаційні технології”. Ірина Сєргеєва (м. Київ) доповіла про
унікальні розробки Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
які дають можливість оптично зчитувати звук з воскових фоноваликів без їх
пошкодження (у такий спосіб вже переписано львівську збірку фоноваликів
О. Роздольського), на відміну від механічного зчитування, яке практикується
у Віденському, Берлінському й інших солідних фонограмархівах; про нові
технології зчитування інформації з магнітних стрічок (і навіть із пошкодже-
них). Як архівіст доповідачка також поділилася своїми думками щодо орга-
нізації майбутнього єдиного архіву культурної спадщини (формування його
виключно на копіях фондів, а не шляхом їх вилучення і переміщення; першо-
чергове вироблення єдиної уніфікованої системи опису, документування фоль-
клорно-етнографічних матеріалів).

Андрій Вовчак (Львівський національний університет імені Івана Фран-
ка) ознайомив учасників із досвідом використання сучасних інформаційних
технологій для інтенсифікації збирацької праці, гарантування надійності збе-
реження накопичених матеріалів, створення можливостей загального досту-
пу до здобутків духовної культури людства у практиці Віденського фонограм-
архіву Австрійської академії наук та Центрального архіву австрійського
народнопісенного товариства Österreichisches Volksliedwerk (м. Відень, Ав-
стрія). Ярослав Давидовський (SDA Technologies Inc., м. Львів) розглянув
найважливіші практичні моменти застосування новітніх інформаційних тех-
нологій у науковій діяльності українського дослідника традиційної культури.
Це – оцифрування і копіювання аудіозаписів; філософія зберігання цифро-
вих записів (у цьому питанні ще й досі змішують поняття збереження запису
і збереження носія, існує потреба докорінної зміни поглядів – замість збере-
ження носіїв,  навіть найзахищеніших від псування, потрібно перейти до збе-
реження змісту в електронному вигляді, тобто в електронній мережі, що уне-
можливлює одномоментне його знищення); можливості і вартість новітніх
форм збереження; ідея створення інтернет-форуму для постійного обміну
думками і досвідом з питань культурної спадщини.

Цікаві і слушні зауваження у своєрідному підсумковому побажальному
слові на завершення семінару висловив Богдан Луканюк. Він застеріг від
надмірного захоплення централізацією матеріалів (проілюструвавши це
гірким досвідом польського центрального фольклорного архіву, який спали-
ли нацисти) і наголосив на необхідності копіювання архівних фондів (своє-
рідному перетворенні архівів у бібліотеки); на прикладі варшавського архіву
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Собєських і видання Галицько-руських народних мелодій Осипа Роздольсь-
кого розглянув роль особи у великих проектах і водночас зумовлену цим враз-
ливість таких проектів: вони стрімко йдуть угору, коли є людина-сподвиж-
ник, і стрімко розбиваються з її відходом. Змінити таку традицію можна лише
системним добором, підготовкою і, звісно, належним поцінуванням хороших
фахівців. Особливо актуально прозвучала також думка про потребу структу-
ризації української науки (створення дієвих науково-дослідних структурних
підрозділів на зразок лабораторій музичної етнографії у Львівській музичній
академії та Київській консерваторії), яка значно прискорила б її поступ.

На завершення учасники узгодили проект резолюції семінару, який було
запропоновано скерувати в урядові структури та провідні наукові інституції.

Підсумовуючи, можна без перебільшення сказати, що семінар “Створен-
ня мережі архівів культурної спадщини в Україні” успішно виконав своє при-
значення дати поштовх до кооперації зусиль науковців і широкої громадськості
у справі збереження культурної спадщини – основи повноцінного буття нації.
Семінар не був самоціллю ні організаторів, ні учасників, а одним із кроків
важливої праці, що лишень розпочинається. Свідченням цьому стали наступні
кроки проекту: 21 червня 2006 року було проведено презентацію результатів
роботи семінару та дальшої стратегії розвитку проекту в Бібліотеці Конгресу
США (м. Вашингтон), на якій проект здобув схвальну оцінку і пропозицію кон-
сультативної та технічної підтримки від фахівців Центру Американської Куль-
тури. Подібна презентація із залученням національних ЗМІ відбулася 25 лип-
ня 2006 року в Києві під патронатом Руслани Лижичко. Уже запрацював
спеціалізований інтернет-портал проекту (за адресою http://www.folk.org.ua),
покликаний згуртувати фахівців і всіх небайдужих до долі української народ-
ної творчості, зробити доступною інформацію про етнокультурні зібрання Ук-
раїни (іде підготовка електронного каталогу українських архівів, збірок і ко-
лекцій), сприяти широкому висвітленню проблем і напрацювань у збереженні
духовної культури народу. У недалекій перспективі запуск національного інтер-
нет-форуму для фахового обговорення найважливіших питань проекту, обміну
досвідом, спільного вироблення перспектив діяльності. Налагодження “елек-
тронної комунікації” створить ґрунт для підготовки вже у недалекому май-
бутньому такого масштабного проекту, як Онлайнова електронна фонотека –
інформаційна система національного рівня, яка дасть змогу 1) зберігати, 2) об-
робляти та 3) надавати у публічний доступ накопичені архівні матеріали куль-
турної спадщини України2 . Ілюстрацією таких можливостей є розміщена на
сайті www.folk.org.ua онлайнова добірка фольклорних аудіозаписів з архіву
львівської Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології.

І насамкінець хотілося б наголосити, що зазначені ініціативи збережен-
ня культурної спадщини є актуальними, співзвучними у часі та змісті з духов-
ними потребами нашого народу та з міжнародними культурними тенденція-
ми. Важливо, щоб і з реалізацією цих ініціатив ми теж не припізнювалися.

Андр і й  Вовчак
2 Див. проспект проекту “Українська автентична музика. Мережа архівів культурної спад-
щини України” // http://www.folk.org.ua/download/2006/project2.doc




