
 

 
 

  

  

 

  

                ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр    
          ББААЛЛІІ  

 

 
 

Міжнародні науково-практичні заходи з серії 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  
ЗЗББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННННЯЯ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЯЯ  

запрошують до участі у професійних заходах  
ООДДЕЕССЬЬККІІ  ЗЗУУССТТРРІІЧЧІІ::                      1199--2233  ччееррввнняя  22001177  рр..,,  мм..  ООддеессаа  

Партнерська зустріч          19 червня 
 Науково-практичний семінар (друга сесія)                 

ЦЦииффррооввіі  ттееххннооллооггііїї  вв  ммууззееййнніійй  ссппррааввіі    20 червня  

ППЕЕРРШШАА  ЛЛІІТТННЯЯ  ШШККООЛЛАА  ЦЦИИФФРРООВВИИХХ  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦІІЙЙ                  20-23 червня  
 

на базі  ООддеессььккооггоо  ммууннііццииппааллььннооггоо  ммууззееюю  ооссооббииссттиихх  ккооллееккцціійй  іімм..  ОО..ВВ..  ББллеещщуунноовваа  
і  ДДеерржжааввннооггоо  ААррххііввуу  ООддеессььккооїї  ооббллаассттіі  відбудуться міжнародні науково-практичні 
заходи з питань оцифровки історичного, культурного та наукового надбання, що 
зберігається в архівах, музеях, бібліотеках та приватних зібраннях. 
ННаа  ссееммііннаарріі оббггооввооррююввааттииммууттььссяя  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 

ВВ  ррааммккаахх  ЛЛііттннььооїї  шшккооллии  ццииффррооввиихх  ккооммппееттееннцціійй  проводитиметься практичне навчання 
використанню нормативів, роботі з системами керування цифровими колекціями, 
використанню обладнання і оволодінню технікам оцифрування, спільному формуванню 
інтегрованих цифрових колекцій, побудови інфраструктури цифрового ресурсу.   

  
ДДоо  ууччаассттіі  ззааппрроошшууююттььссяя  ккееррііввннииккии  іі  ффааххііввцціі  ууссттаанноовв  ммууззееййннооїї  ггааллууззіі,,    

іінншшиихх  УУссттаанноовв  ППаамм''яяттіі,,  ппррииввааттнніі  ккооллееккццііооннееррии,,  ннааууккооввцціі,,  ІІТТ--ррооззррооббннииккии  
 

ООддеессььккиийй  ммууннііццииппааллььнниийй    
ммууззеейй  ооссооббииссттиихх  ккооллееккцціійй    
іімм..  ОО..ВВ..  ББллеещщуунноовваа  ДДеерржжааввнниийй  ааррххіівв    

ООддеессььккооїї  ооббллаассттіі  



 
Анонс програми 

 

Умови участі  
Реєстраційний внесок для слухачів:      100 грн. за 1 день,  300 грн. – повна програма 

Участь у заходах представників комерційних організацій – на умовах спонсорів.  
Транспортні витрати, проживання та харчування – за рахунок учасників. 

Учасникам заходів пропонується розміщення з (18)19 по 23(24) червня 2017:  
в гуртожитку ОРІДУ НАДУ при Президентові України (м. Одеса, вул. Генуезька, 22): 

двомісний номер в блоці з двох номерів, 130,00 грн. з 1 особи на добу. 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ссееммііннаарріі    
Онлайнова реєстрація відкрита до 14.06.2017 

 
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. Одеса, вул. Польська, 19, вул. Пироговська, 29 

 
Телефони оргкомітету:    +38 (044) 410-54-45, +38 (048) 722-10-81 
Контактні особи:      Баркова Ольга Валентинівна,  тел. +38 (096) 6435420 

Ілясова Олена Вікторівна, тел. +38 (067) 973-30-57                                              
E-mail:     ikt@scbali.com ;  museumbleschunov@gmail.com 

 
Організаційний  комітет: 

Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова 
Державний Архів Одеської області 
Національний центр "Мала академія наук України" 
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ 
Асоціація «Інформатіо-Консорціум» 
за участю: 

  Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України 
 Pixelated Realities 
 
за  підтримки:   
 генеральний спонсор  

""ААррххііввнніі  ііннффооррммааццііййнніі  ссииссттееммии""    

інформаційна підтримка: 

ППррооеекктт  ""PPrrooMMuusseeuumm::  ррооззввииттоокк  рреессууррссннооїї  ббааззии    
ттаа  ммооддееррннііззааццііяя  ммууззееййннооїї  ггааллууззіі  УУккррааїїннии"" 

науково-технічна підтримка: 

ННааццііооннааллььнниийй  ццееннттрр    
""ММааллаа  ааккааддееммііяя  ннаауукк  УУккррааїїннии""  

http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/285/pdf/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2019-23%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202017_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiR8SCf1HZSJGVCCbylA-B4gwmGnP5-AjfSlhuQxzuRC3bqQ/viewform?usp=mail_form_link
mailto:ikt@scbali.com
mailto:museumbleschunov@gmail.com
http://informatio-consortium.net/
https://www.facebook.com/pixelatedrealities/?ref=page_internal


 

ЗЗ  ііннффооррммааццііййннииммии  ммааттееррііааллааммии  іі  ппррееззееннттааццііяяммии  ппооппееррееддннііхх  ззааххооддіівв    
""ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ  ""  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  
  
  

ММааттееррііааллии  ппеерршшоойй  ссеессііїї  ссееммііннаарраа  "ЦЦииффррооввіі  ттееххннооллооггііїї  вв  ммууззееййнніійй  ссппррааввіі""  
  2277..0044..22001177,,  ККииїївв::            

http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/282/pdf/_Фортеця-2017_PPT.pdf 
 
 

 

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
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/282/pdf/_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F-2017_PPT.pdf

	на базі Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова

