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Семінар-практикум
з питань фондової роботи музею
(м. Київ, Національний музей історії України у Другій світовій
війні. Меморіальний комплекс, 22 червня 2018 р.)
22 червня 2018 р. на базі Національного музею історії України у Другій
світовій війні відбувся семінар-практикум «Структурний підрозділ музейного
закладу – фонди». Серед гостей, які завітали до Меморіалу, були музейники
Донецької та Луганської областей, які проходили стажування на державному
підприємстві «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс
“Мистецький арсенал”», також молоді науковці – співробітники цієї культурної
інституції.
До стажерів із вітальним словом звернулася заступник генерального
директора з наукової роботи Національного музею історії України у Другій
світовій війні Любов Легасова. Вона розповіла про історію створення Меморіального комплексу, про сучасні виклики, які стоять перед закладом, головним
із яких є реекспозиція. Не залишилася поза увагою й фондозбірня Музею, яка
налічує близько 400 тис. музейних предметів. Саме музейна колекція стане
джерельною базою масштабних реекспозитарних процесів. Любов Легасова
зауважила, що фондове зібрання повсякчас поповнюється новими реліквіями
учасників Другої світової війни, локальних конфліктів ХХ ст. та бойових дій на
Сході України. Стараннями музейних науковців фондове зібрання Меморіалу
стрімко збільшується.
Було наголошено на необхідності юридичного захисту музейних предметів.
Завідувач наукового відділу обліку музейних предметів та колекцій Національного
музею історії України у Другій світовій війні Ірина Єрмолаєва розповіла про
фондово-облікову документацію та електронний облік, який є основою для
забезпечення ефективності облікових операцій, контролю за збереженням і
переміщенням музейних предметів.
Вона детально розповіла про музейну інформаційно-пошукову систему
«КАМІС». Цікавою та інформативною виявилася для музейників наочна
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демонстрація роботи з електронною базою. Було зазначено, що інформаційну
систему, як програмний продукт, слід адаптувати до потреб кожного окремого
музейного закладу залежно від профілю, що відкриває широкий спектр
можливостей у практичній фондовій роботі.
Про специфіку, склад та структуру фондів музею розповів завідувач відділу
науково-фондової роботи згаданої установи Михайло Філоненко. Гості Меморіалу оглянули приміщення фондосховищ та фондове обладнання, ознайомилися
з умовами зберігання музейних предметів за групами зберігання та їх захистом
від руйнування, псування й розкрадання. Зацікавлення у присутніх викликало
виконане на замовлення сучасне фондове обладнання, що відповідає потребам
музею.
Науковці Меморіалу йдуть у ногу з часом та постійно шукають новітні
форми представлення раритетів із музейної фондозбірні. Однією з них є презентація музейних колекцій на основі оцифрованого контенту у web-середовищі.
Музейники продемонстрували колегам деякі з них на музейному сайті, де кожний
користувач може самостійно ознайомитися з долями учасників Другої світової
війни, різноманітними артефактами та історіями, що пов’язані з ними.
Не залишилися поза увагою умови зберігання та презентація музейних
предметів в експозитарному просторі, на чому було наголошено під час оглядової
екскурсії головною експозицією Музею.
Слід зазначити, що після кожної секції модератор відповідав на низку
актуальних запитань із найважливіших проблем практичної фондової роботи в
музейних інституціях.
Семінар-практикум пройшов у творчій атмосфері, був конструктивним
і плідним. Такі заходи сприяють обміну думками, ідеями та досвідом. Участь
у них спонукає до фахового зростання. Обнадійливо, коли колеги відзначають
високий професійний рівень колективу Національного музею історії України у
Другій світовій війні.

