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ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр  
««ББААЛЛІІ»»,,  ТТООВВ  

 
ІIІ щорічний міжнародний науково-практичний семінар 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::    
ЗЗББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННННЯЯ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЯЯ  

ТТееммаа  ззааххооддуу  
ТИПОЛОГІЯ, ЯКІСТЬ, ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗІЇ ОЦИФРОВАНОГО РЕСУРСУ 

 
 

2266--2277    ллииссттооппааддаа    22001155  ррооккуу    
на базі ДДеерржжааввннооггоо  ппооллііттееххннііччннооггоо  ммууззееюю  ппррии  ННТТТТУУ  ««ККППІІ»» буде проведено третій щорічний 
міжнародний науково-практичний семінар із серії інформаційно-навчальних заходів з питань 
оцифровки історичного, культурного та наукового надбання, що зберігається в архівах, 
музеях, бібліотеках і приватних колекціях.  

Метою цих заходів є ознайомлення фахівців з передовими світовими і вітчизняними 
практиками, навчання технологіям оцифровки, створення оцифрованого контенту, формуванню 
та інтеграції цифрових колекцій, методам їх розповсюдження, використання, надання доступу.  

Формат проведення: лекції, презентації, майстер-класи, тренінги, антиконференції:  
професійні діалоги і консультації,  робочі групи для пошуку спільних технологічних рішень. 

Заходи проводитимуть досвідчені зарубіжні та вітчизняні фахівці з оцифровки світової 
спадщини та суміжних напрямків інформаційно-комунікаційних технологій. 

До участі запрошуються фахівці та керівники архівів, музеїв, бібліотек, видавництв, власники 
приватних колекцій, науковці, усі бажаючі набути знання та навички з технологій оцифровки.  

 

Робочі  мови семінару:  українська, англійська, російська. 
 

ППоо  ззааккііннччеенннніі  ззааххооддуу  ууччаассннииккии  ооттррииммууююттьь    
ІІММЕЕННННИИЙЙ  ССЕЕРРТТИИФФІІККААТТ    



ААННООННСС  ППРРООГГРРААММИИ  
На семінарі виступатимуть експерти у галузі збереження цифрової спадщини та оцифровки, 
інформаційних технологій і правових питань, фахівці архівної, музейної, бібліотечної справи і 
приватні колекціонери з Польщі, Італії, Мальти, країн СНД, України. 

УУ  ммеежжаахх  ссееммііннаарруу  ввііддббууддууттььссяя  ннаассттууппнніі  ззааххооддии  

Лекції і презентації з питань:  
- проблем і практики підготовки цифрових фахівців і застосування ресурсів оцифрованого 

надбання  у навчальних процесах і наукових дослідженнях; 
- оцифровки різноманітних об’єктів національної  спадщини для збереження і створення 

різних видів цифрового контенту: тексти, зображення, 3D;   
- застосування спеціалізованого програмного забезпечення для репрезентації оцифрованих 

документах у повнотекстових і довідково-пошукових системах, онлайнових словниках, 
надання сервісів по текстовому контенту; 

- використання оцифрованого контенту і програмних сервісів в системах віртуальної 
реальності, 3D-реконструкціях і мультимедійних експозиціях із застосуванням елементів 
доповненої реальності; 

- застосування нормативів з обліку та інтеграції відомостей щодо музейних фондів;  
- аспекти застосування прав інтелектуальної власності і ліцензій у ході оцифровки і 

розповсюдження об’єктів історико-культурної спадщини. 

Демонструватиметься досвід: 
- оцифровки в архівах Німеччини; 
- ліцензійного розповсюдження оцифрованого фотоконтенту (Італії);  
- інтеграції оцифрованих приватних колекцій (Україна);  
- представлення національної спадщини у Вікіпроектах; 
- глобальної цифрової євроінтеграції на прикладі EUROPEANA – континентального каталогу 

оцифрованого надбання. 

Проводитимуться Майстер-класи: 
• зі сканування і обробки різних типів оригіналів: архівних справ, рідкісних книг і газет, 

словників, фотографій; представлення їх у спеціалізованих системах; 
• з підготовки та розміщення оцифрованого контенту у Вікіпедії; 
• з використання технологій 3D-контенту, міток геопозиціювання і елементів доповненої 

реальності  для створення мультимедійних експозицій і реалізації інноваційних сервісів для 
підтримки навчальних, просвітницьких, розважальних та інших подій. 

Презентуватимуться:  
- зарубіжні та вітчизняні програмні рішення, цифрові колекції та інтегровані ресурси; 
- результати ініціативи "Україніка в ЕВРОПІАНІ" та співпраці з проектами ЕС. 

Обговорення проблемних питань і напрямів взаємодії здійснюватиметься під час  
o Круглого столу з обміну досвідом оцифровки  
o Партнерської зустрічі "Цифрова євроінтеграція"  
o Професійного діалогу "Створюємо інтегрований ресурс"  

УУччаассннииккаамм  ссееммііннаарруу  ббууддее  ззааппррооппоонноовваанноо  ккууллььттууррнноо--ппііззннааввааллььннуу  ппррооггррааммуу    
зз  ввііддввііддуувваанннняямм  ддааттаа--ццееннттрруу  іі  ммууззееййннооїї  ееккссппооззииццііїї.. 

  

ЗЗаа  ббаажжаанннняямм  ууччаассннииккии  ссееммііннаарруу  ппррооддооввжжааттьь  ссппііллккуувваанннняя  ннаа  ддрруужжнніійй  ввееччеерріі..  



УУммооввии  ууччаассттіі    
Базовий реєстраційний внесок 100 грн.   

покриває обслуговування заходу, обіди і матеріали учасникам.  
Повний реєстраційний внесок 220 грн. покриває участь у повній програмі,  

включаючи професійні зустрічі й обговорення на дружній вечері. 

Оплату реєстраційного внеску можна  здійснити   
безготівковою оплатою або під час реєстрації. Звітні документи надаватимуться. 

Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників.  
Довідкова інформація про готелі надаватиметься за вимогою учасника. 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ссееммііннаарріі  
 з наданням відомостей про учасника: 

ПІБ, повна назва організації, посада, місто, телефон, Е-mail (з поміткою "Участь у семінарі") 
просимо надати до 23.11.2015  

 
Онлайнова реєстраційна форма: http://goo.gl/forms/L6jRw0dGrb  

E-mail: museum@kpi.ua ; ikt@scbali.com ; Факс: +38(044) 406-85-17  
 

ППррооппооззииццііїї  ссппооннссоорраамм  

Пропонуємо Вашій компанії стати спонсором наших заходів. 
У ході заходів спонсорам надається можливість ознайомити аудиторію з діяльністю і 

пропозиціями компанії у формі повідомлень, презентацій, рекламних інформаційних матеріалів, 
розміщення логотипу та інформації у матеріалах семінару.  

 
ММііссццее  ппррооввееддеенннняя    

м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 6 
Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ» 

Зала адміністративної ради (1 поверх), Зала Технопарку НТТУ "КПІ" 
 

карта розміщення та інформація щодо проїзду:    http://museum.kpi.ua/location/ 

РРееггллааммееннтт  ррооббооттии  
Початок роботи – 26 листопада 2015 р.: 9.00 – 9.30 – реєстрація учасників, 

  9.30 – 18.00 –  робоча програма,  
13.00 – 14.00 – перерва на обід,  
18.00 – 20.00 – дружня вечеря (повний внесок) 

Закінчення роботи – 27 листопада 2015 р.:  
10.00 – 16.00 – робоча програма, 
13.00 – 14.00 – перерва на обід,  
16.00 – 17.00 – професійний діалог, заключна кава. 

ДДееттааллььннаа  ппррооггррааммаа  ссееммііннаарруу    ррооззссииллааттииммееттььссяя 
 

Телефони оргкомітету:    (044) 406-86-40; (044) 410-54-45 
Контактні особи:       Ільясова Лариса Степанівна, тел. +38 (050) 7330044 
     Баркова Ольга Валентинівна, тел. +38 (050) 6435421 
Довідка про готелі:   Озоженко Тетяна Іванівна       (044) 454-92-75 

http://goo.gl/forms/L6jRw0dGrb
mailto:museum@ntu-kpi.kiev.ua
mailto:olga.barkova@scbali.com
http://museum.kpi.ua/location/


Організаційний  комітет: 
Державний політехнічний музей при НТУУ КПI 
Український центр розвитку музейної справи 
Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ КПI 
Спеціалізований Центр «БАЛІ», ТОВ 

За  підтримкою:   
Архівні інформаційні системи, ПП    

Інформаційна підтримка: 
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази  
та модернізація музейної галузі України" 
 
 

 
  

ССппііввооррггааннііззааттооррии  іі  ппааррттннееррии  ззааххооддіівв  ""ООццииффррооввааннее  ннааддббаанннняя""  
 

 
 

 
  

ЗЗ  ііннффооррммааццііййннииммии  ммааттееррііааллааммии  іі  ппррееззееннттааццііяяммии  ппооппееррееддннііхх  ссееммііннаарріівв  
""ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  ззббеерреежжеенннняя,,  ддооссттуупп,,  ррееппррееззееннттааццііяя""  

ммоожжннаа  ооззннааййооммииттииссяя  ззаа  ааддрреессааммии::  
  

http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-
documents/ 

http://museum.kpi.ua/conferences/?lang=ukr 
 

http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80
%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

  https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=ts  

http://demo.dcvisu.com/collections/11  

http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-documents/
http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographic-documents/
http://museum.kpi.ua/conferences/?lang=ukr
http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=ts
http://demo.dcvisu.com/collections/11

