
 

 
УУккррааїїннссььккиийй  ццееннттрр    

ррооззввииттккуу  ммууззееййннооїї  ссппррааввии 

  

  

 

  

                ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр    
          ББААЛЛІІ  

 

 
 

Міжнародний науково-практичний семінар з серії 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  
ЗЗББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННННЯЯ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЯЯ  

Тема заходу 
ЦЦииффррооввіі  ттееххннооллооггііїї  вв  ммууззееййнніійй  ссппррааввіі  

 
2277  ккввііттнняя  22001177  рр..,,  мм..  ККииїївв      

  

на базі  ННааццііооннааллььннооггоо  ііссттооррииккоо--ааррххііттееккттууррннооггоо  ммууззееюю  ««ККииїїввссььккаа  ффооррттееццяя»»  
відбудеться 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. 
ННаа  ссееммііннаарріі  ооббггооввооррююввааттииммууттььссяя  ппииттаанннняя цифрової трансформації музеїв, 
ппррееззееннттууввааттииммууттььссяя  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 

  
ДДоо  ууччаассттіі  ззааппрроошшууююттььссяя  ккееррііввннииккии  іі  ффааххііввцціі  ууссттаанноовв  ммууззееййннооїї  ггааллууззіі,,    

іінншшиихх  УУссттаанноовв  ППаамм''яяттіі,,  ввллаассннииккии  ппррииввааттнниихх  ккооллееккцціійй,,  ннааууккооввцціі,,  ІІТТ--ррооззррооббннииккии..  
 

Умови участі  
Участь у семінарі представників некомерційних організацій безкоштовна.  

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 24.04.2017  

Онлайнова реєстрація E-mail: 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

 
ММііссццее  ппррооввееддеенннняя    

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" 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRV_BRIkOW-k1L6_7zefgIsViXWhsRBULnBpa2eJvWfvNYQ/viewform
mailto:ikt@scbali.com
https://www.facebook.com/pixelatedrealities/?ref=page_internal

	на базі Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»
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