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Презентовано Центр дистанційного працевлаштування
13 березня 2012 року, в Головному тренінговому центрі УБА, компанія
«Електронні архіви України», спільно з Національною історичною бібліотекою
України, представили перші результати роботи Центру дистанційного
працевлаштування (далі - Центр).
Центр – це онлайн-платформа призначена для опрацювання інформації, яка
раніше зберігалася лише в паперовому вигляді, та створення електронних
ресурсів. Технологія його роботи була продемонстрована на прикладі
наповнення електронного каталогу НІБ України методом ретроконверсії.
Зазначені роботи наразі виконуються згідно з запланованим переліком заходів
проекту «Історична спадщина України – світовий доступ в електронному
форматі».
Розробка та втілення ідеї першого в Україні Центру належить компанії «ЕЛАУ»,
яка реалізовує проекти в галузі ІКТ, пов’язані з оцифруванням інформації.
Онлайн-платформа розрахована на опрацювання не лише фондів бібліотек та
музеїв, а й також архівів, державних та приватних установ, тощо. Як зазначила
керівник проектів Ірина Зінькова, «Центр можна гнучко налаштувати під
потреби будь-якого проекту, а головне – він дозволяє втілювати найскладніші з
них, тобто ті, що пов’язані з роботою з рукописною або поганопрочитуваною
інформацією».
Система дозволяє залучати як найманих працівників, так і студентів
відповідних спеціальностей для проходження виробничої практики, таким
чином мінімізуючи витрати на створення електронних ресурсів для вишів.
Зокрема, до робіт по проекту в січні поточного року було залучено студентів
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Під час своєї
виробничої практики, вони не лише опанували нові знання з бібліографії, а й
отримали можливість стати безпосередніми учасниками соціального проекту.
Результатом їх двотижневої роботи стала передача 10 000 MARC-записів до
бібліотеки. Під час презентації, генеральний директор НІБУ Алла Скорохватова
нагородила почесними грамотами студенток Олену Кучер та Наталію
Приходько, які виконали найбільший обсяг робіт з високою якістю.
На завершення події, директор компанії «ЕЛАУ» Олег Дегтяренко ще раз
наголосив, що створення Центру дистанційного працевлаштування є
безпрецедентною для України подією, що дозволяє не лише розвивати
інформаційні технології відповідно до сучасний потреб, а й також знизити
високий рівень безробіття серед малозахищених категорій громадян.

