Український центр
розвитку музейної справи

Спеціалізований Центр
БАЛІ

Міжнародний науково-практичний семінар з серії

ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ:
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
Тема заходу
Цифрові технології в музейній справі
27 квітня 2017 р., м. Київ
на базі Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»
відбудеться міжнародний науково-практичний семінар із серії інформаційнонавчальних заходів з питань оцифровки історичного, культурного та наукового
надбання, що зберігається в архівах, музеях, бібліотеках та приватних зібраннях.
На семінарі обговорюватимуться питання цифрової трансформації музеїв,
презентуватимуться рішення щодо цифрової паспортизації, онлайнової
репрезентації фонду, створення цифрового музею:
• спеціалізовані програмні засоби та технології щодо організації цифрових
музейних колекцій, 2D і 3D візуалізації оцифрованих об'єктів і експозицій
історійко-культурної спадщини;
• нормативи та засоби щодо обліку та онлайнової репрезентації музейних
фондів, які забезпечують уніфікацію метаданих з обміну та інтеграції;
• досвід впровадження систем автоматизації та цифрових технологій в
Установах Пам'яті та приватних зібраннях
До участі запрошуються керівники і фахівці установ музейної галузі,
інших Установ Пам'яті, власники приватних колекцій, науковці, ІТ-розробники.
Умови участі
Участь у семінарі представників некомерційних організацій безкоштовна.
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 (з поміткою "Участь у семінарі")
просимо надати до 24.04.2017
Онлайнова реєстрація E-mail: ikt@scbali.com

Пропозиції спонсорам
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

Місце проведення
м. Київ, вул. Госпітальна, 24 а

Телефони оргкомітету:

+38 (044) 410-54-45

Контактні особи:

Баркова Ольга Валентинівна, тел. +38 (096) 6435420
В'ялець Андрій Васильович,
тел. +38 (099) 9835805

Організаційний комітет:
Національний історико-архітектурний музей Київська фортеця
Український центр розвитку музейної справи
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ
за участю:
Державний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського
Центр суперкомп’ютерних обчислень КПІ ім. Ігоря Сікорського
Pixelated Realities
Національний музей історії України у Другій світовій війні, Меморіальний комплекс
За підтримкою:
"Архівні інформаційні системи"
Інформаційна підтримка:
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази
та модернізація музейної галузі України"

