
    

  

ННааццііооннааллььнниийй  ммууззеейй    
ннааррооддннооггоо  ммииссттееццттвваа    
ГГууццууллььщщииннии  ттаа  ППооккууттттяя    
ііммеенніі  ЙЙ..ККооббррииннссььккооггоо  

  

  
  
  

ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр  
                            ББААЛЛІІ 

 
 

Міжнародні науково-практичні заходи з серії 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  
ЗЗББЕЕРРЕЕЖЖЕЕННННЯЯ,,  ДДООССТТУУПП,,  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЯЯ  

запрошують до участі у  
науково-практичному семінарі     
ЦЦИИФФРРООВВІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ВВ  ММУУЗЗЕЕЙЙННІІЙЙ  ССППРРААВВІІ    мм..  ККооллооммиияя,,    
((ттррееттяя  ссеессііяя))  ІІвваанноо--ФФррааннккііввссььккаа  ообблл..  

 

1100  ллииппнняя  22001177  рр..    
в ННааццііооннааллььннооммуу    ммууззееїї    ннааррооддннооггоо    ммииссттееццттвваа  ГГууццууллььщщииннии  ттаа  ППооккууттттяя    

ііммеенніі  ЙЙ..  ККооббррииннссььккооггоо  
відбудеться третя сесія міжнародного науково-практичного семінару "Цифрові 
технології в музейній справі" із серії інформаційно-навчальних заходів з питань 
оцифровки історичного, культурного та наукового надбання, що зберігається в 
архівах, музеях, бібліотеках та приватних зібраннях. 

Перші сесії семінару відбулися у квітні та червні цього року в ККииєєввіі та ООддеессіі. 
ННаа  ссееммііннаарріі  ооббггооввооррююввааттииммууттььссяя  ппииттаанннняя цифрової трансформації музеїв, 
представлятимуться матеріали перших сесій у форматі оглядів, дайджестів та 
презентацій, 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 
історико-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..  



УУммооввии  ууччаассттіі    
Участь у семінарі представників некомерційних організацій безкоштовна.  

Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників.  
  

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 надіслати  до 07.07.2017,  E-mail: ksyuha20@gmail.com  

 
ММііссццее  ппррооввееддеенннняя    

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського. 
Адреса: вул. Театральна, 25, м. Коломия, Івано-Франківська обл., Україна 

  РРооззккллаадд  ррооббооттии   
  9:45 - 10:00 – реєстрація  
10:00 - 13:00 – робоча програма  
14:00 - 15:00 – круглий стіл: обговорення проблемних питань  

 

Контактна особа:      Венгриновська Оксана Михайлівна  
Телефони:     +38 (068) 110 42 55;  роб. +38 (03433) 2 78 20  

 
Організаційний  комітет: 

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського 
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ 

Інформаційна підтримка: 
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази  
та модернізація музейної галузі 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-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 

Матеріали ппеерршшооїї  ссеессііїї  семінару ""ЦЦИИФФРРООВВІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ВВ  ММУУЗЗЕЕЙЙННІІЙЙ  ССППРРААВВІІ"" 
 27.04.2017, Київ:  

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

mailto:ksyuha20@gmail.com
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
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