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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 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.  

 

На третьому семінарі серії заходів "ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ" відповідно до 
провідних європейських практик розглядатимуться основні типи оцифрованого контенту, 

вимоги до якості на етапах підготовки та онлайнової репрезентації цифрових колекцій, 
категорії прав та ліцензії на використання оцифрованих ресурсів.  

Демонструватиметься провідний досвід та успішні проекти з представлення національної 
спадщини у цифровому контенті. 

http://museum.kpi.ua/
http://museum.kpi.ua/


У межах заходу відбудуться : 

Круглий стіл з обміну досвідом оцифровки та обговорення проблемних питань 
Партнерська зустріч "Цифрова євроінтеграція"  

Професійний діалог "Створюємо інтегрований ресурс"  

Робочі  мови семінару:  українська, англійська, російська. 

ППоо  ззааккііннччеенннніі  ззааххооддуу  ууччаассннииккии  ооттррииммууююттьь    
ІІММЕЕННННИИЙЙ  ССЕЕРРТТИИФФІІККААТТ    

 
Умови участі  

Реєстраційний внесок 250 грн.*,  
покриває обслуговування заходу і матеріали учасникам, товариську вечерю (фуршет). 

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

Заявки на участь у семінарі 
 з наданням відомостей про учасника: 

ПІБ, повна назва організації, посада, місто, телефон, Е-mail 

просимо надати до 17.11.2015 
E-mail: museum@kpi.ua ; ikt@scbali.com ; Факс: +38(044) 406-85-17  

(з поміткою "Участь у семінарі"); 

Онлайнова реєстраційна форма буде доступною наприкінці вересня*. 

ДДоо  ввииссттууппуу  ннаа  ссееммііннаарріі  ззааппрроошшууююттььссяя  ууссттааннооввии  іі  ффааххііввцціі  зз  ддооссввііддоомм  ууссппіішшннооїї  
ррееааллііззааццііїї  ппррооееккттіівв  зз  ооццииффррооввккии  ннааццііооннааллььннооггоо  ннааддббаанннняя    

Ваші пропозиції та заявки за загальними вимогами, але з поміткою  
"Досвід оцифровки"  просимо надати до 15.10.2015 

  

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.  

 
Місце проведення  

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

Зала адміністративної ради (1 поверх)  
 

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

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


Регламент роботи* 
Початок роботи – 26 листопада 2015 р.:  

9.30 – 10.00 – реєстрація учасників, 
10.00 – 18.00 –  проведення засідань,  

13.00 – 14.00 – перерва на обід. 
Закінчення роботи – 27 листопада 2015 р.:  

10.00 – 15.00 –  проведення засідань, 
15.00 – 16.00 – товариська зустріч.  

Учасникам семінару буде запропоновано культурно-пізнавальну програму. 

 

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 

Докладніше про заходи та актуальна інформація щодо програми та розкладу  
буде доступною за посиланням: http://museum.kpi.ua/conferences/digital-heriatge-2015/ 

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

ммоожжннаа  ооззннааййооммииттииссяя  ззаа  ааддрреессааммии::  
http://prostir.museum/ua/post/31720 

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 

 

  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDiiggiittiizzeeddHHeerriittaaggee??ffrreeff==ttss    
  
hhttttpp::////ddeemmoo..ddccvviissuu..ccoomm//ccoolllleeccttiioonnss//1111 

 
  

* ЗЗввееррттааєєммоо  ВВаашшуу  ууввааггуу  ннаа  ттее,,  щщоо  ссууммаа  ррееєєссттррааццііййннооггоо  ввннеессккуу  іі  ооссттааттооччнниийй  
ррооззккллаадд  ррооббооттии  ссееммііннаарруу,,  аа  ттааккоожж  ссккллаадд  ддооппооввііддааччіівв  ууттооччннююввааттииммууттььссяя..    

ООннооввллеенніі  ііннффооррммааццііййнніі  ппооввііддооммллеенннняя  ррооззссииллааттииммууттььссяя    
ннааппррииккііннцціі  ввеерреесснняя  іі  уу  жжооввттнніі..  

ООннллааййнноовваа  ррееєєссттррааццііййннаа  ффооррммаа  ббууддее  ддооссттууппннооюю  ннааппррииккііннцціі  ввеерреесснняя..  
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https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=ts
http://demo.dcvisu.com/collections/11

