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ІV щорічний міжнародний науково-практичний семінар 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::    
ЗЗББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННННЯЯ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЯЯ  

ТТееммаа  ззааххооддуу  
Програмне забезпечення для оцифровування і репрезентації  

історико-культурного контенту 
 

Перший міжнародний фестиваль контенту оцифрованого надбання 
ДДІІГГІІТТААЛЛІІ--ФФЕЕССТТ--22001166 

 

2244--2255    ллииссттооппааддаа    22001166  ррооккуу    
на базі ДДеерржжааввннооггоо  ппооллііттееххннііччннооггоо  ммууззееюю  ппррии  ННТТТТУУ  ««ККППІІ»» відбудеться четвертий щорічний 
міжнародний науково-практичний семінар із серії інформаційно-навчальних заходів з питань 
оцифровки історичного, культурного та наукового надбання, що зберігається в архівах, 
музеях, бібліотеках та приватних зібраннях, і перший фестиваль оцифрованого контенту.  
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; а 
також демонстрації та покази онлайнових ресурсів і сервісів з контентом оцифрованих зібрань.  
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. 

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ввииррооббннииккіівв  ооннллааййннооввиихх  рреессууррссіівв  ооццииффррооввааннооїї  ссппааддщщииннии    
ппррооддееммооннссттррууввааттии  ссввооїї  ррооббооттии  ннаа  ффеессттіівваалліі  ооццииффррооввааннооггоо  ккооннттееннттуу.. 



ННаа  ччееттввееррттооммуу  ссееммііннаарріі  ссееррііїї  ззааххооддіівв  ""ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ"" розглядатимуться 
типові та спеціалізовані програмні рішення, що забезпечують технології оцифровки, обліку і 

використання цифрових колекцій, онлайнову репрезентацію і візуалізацію  
історійко-культурної спадщини; програмні платформи, стан ринку і умови придбання 

програмних продуктів; стандарти, що забезпечують уніфікацію та інтеграцію  
програмно-технологічних рішень. 

ННаа  ффеессттииввааллььннооммуу  ммааййддааннччииккуу  відбудеться показ сучасних онлайнових репрезентацій 
оцифрованого контенту Установ Пам'яті, приватних та інших зібрань, 

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

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

ЗЗаа  ббаажжаанннняямм  ууччаассннииккии  ззааххооддуу  ппррооддооввжжааттьь  ссппііллккуувваанннняя  ззаа  ддрруужжннььооюю  ввееччееррееюю..  
 

  ППоо  ззааккііннччеенннніі  ззааххооддуу  ууччаассннииккии  ооттррииммууююттьь    
ІІММЕЕННННИИЙЙ  ССЕЕРРТТИИФФІІККААТТ  

  
УУммооввии  ууччаассттіі    

Реєстраційний внесок: 100 грн. за кожний день участі,  
що покриває обслуговування заходу і роздаткові матеріали учасникам.  

Участь у дружній вечері 150 гр. 

Повний реєстраційний внесок 350 грн. покриває участь у повній програмі. 

Оплату часткового або повного 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. 

УУммооввии  ууччаассттіі  ккооммееррццііййнниихх  ккооммппаанніійй,,  щщоо  ннааддааююттьь  ппооссллууггии  уу  ссффеерріі  ооццииффррооввккии::  
участь представників компаній – на загальних умовах,  

виступи, презентації, покази – на умовах для спонсорів.  
  

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ссееммііннаарріі    
 з наданням відомостей про учасника: 

ПІБ, повна назва організації, посада, місто, телефон,  
Е-mail (з поміткою "Участь у семінарі  та/або фестивалі") 

просимо надати до 18.11.2016  
Онлайнова реєстрація: https://goo.gl/forms/sFUMlAgcqQ7hkJAz2  

E-mail: Museum_KPI@ukr.net ; ikt@scbali.com ; Факс: +38(044) 204-85-17  

ЗЗааяяввккии  ннаа  ввииссттууппии  ннаа  ссееммііннаарріі    
іі  ппооккааззии  ннаа  ффеессттиивваалліі  

з наданням назви, стислого опису і адреси ресурсу, що демонструватиметься,  
та вказівкою форми участі : особиста або он-лайнова (Skype тощо) 

просимо надати до 11.11.2016  
 E-mail:  ikt@scbali.com ; Тел. (з 10.10.16):  +38 (044) 4105445, +38 (096) 6435420 

https://goo.gl/forms/sFUMlAgcqQ7hkJAz2
mailto:Museum_KPI@ukr.net
mailto:olga.barkova@scbali.com
mailto:ikt@scbali.com


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/ 

 
 

Телефони оргкомітету:    (044) 204-86-40; (044) 410-54-45 
Контактні особи:       Ільясова Лариса Степанівна, тел. +38 (050) 7330044 
     Баркова Ольга Валентинівна, тел. +38 (096) 6435420 
Організаційний  комітет: 

Державний політехнічний музей при НТУУ КПI 
Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ КПI 
Центр суперкомп’ютерних обчислень НТУУ "КПІ" 
Центральний державний Кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшенічного 
Український центр розвитку музейної справи 
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ 

За  підтримкою:   

ТТуутт  ммоожжууттьь  ббууттии  ннааззвваа  іі  ллооггооттиипп  ВВаашшооїї  ооррггааннііззааццііїї    
Інформаційна підтримка: 

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

 
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  
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