Спеціалізований Центр
БАЛІ

Одеський муніципальний
музей особистих колекцій
ім. О.В. Блещунова

Державний архів
Одеської області

Міжнародні науково-практичні заходи з серії

ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ:
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
запрошують до участі у професійних заходах

ОДЕСЬКІ ЗУСТРІЧІ:

19-23 червня 2017 р., м. Одеса

Партнерська зустріч
Науково-практичний семінар (друга сесія)
Цифрові технології в музейній справі
ПЕРША ЛІТНЯ ШКОЛА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

19 червня
20 червня
20-23 червня

на базі Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова
і Державного Архіву Одеської області відбудуться міжнародні науково-практичні
заходи 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
В рамках Літньої школи цифрових компетенцій 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.
До участі запрошуються керівники і фахівці установ музейної галузі,
інших Установ Пам'яті, приватні колекціонери, науковці, ІТ-розробники

Анонс програми
Умови участі
100 грн. за 1 день, 300 грн. – повна програма

Реєстраційний внесок для слухачів:

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.

Заявки на участь у семінарі

Онлайнова реєстрація відкрита до 14.06.2017

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. Одеса, вул. Польська, 19, вул. Пироговська, 29
Телефони оргкомітету:
Контактні особи:
E-mail:

+38 (044) 410-54-45, +38 (048) 722-10-81
Баркова Ольга Валентинівна, тел. +38 (096) 6435420
Ілясова Олена Вікторівна, тел. +38 (067) 973-30-57
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
"Архівні інформаційні системи"
інформаційна підтримка:
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази
та модернізація музейної галузі України"
науково-технічна підтримка:
Національний центр
"Мала академія наук України"

З інформаційними матеріалами і презентаціями попередніх заходів
"ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ " можна ознайомитися за адресами:
http://www.digitalmeetsculture.net/article/preservation-and-use-of-digital-collections-of-photographicdocuments/ 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

Матеріали першой сесії семінара "Цифрові технології в музейній справі"
27.04.2017, Київ:
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/282/pdf/_Фортеця-2017_PPT.pdf

