
 
 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Асоціація "Інформатіо-Консорціум" 

Спеціалізований Центр "БАЛІ" 
за участю: Національний центр "Мала академія наук України" 

 

ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  ккооннссооллііддааццііяя,,  ііннттееггррааццііяя,,    ккррееааттииввннііссттьь  

Шановні колеги! 
Запрошуємо вас на чергові заходи, присвячені питанням розвитку  

цифрових технологій в бібліотеках, музеях, архівах  
та їх цифрової євроінтеграції   

21 березня 2018 року 

в Київському національному університеті культури і мистецтв 
відбудуться: 

9:00 – 12:00 

Презентації "Програмне забезпечення цифрових колекцій:  
вимоги, міфи та реалії",   
"Інтеграційні рішення для вітчизняних колекцій" 

Практичне заняття "Використання Системи керування цифровими 
колекціями DC-Visu" 

15:40 – 18:30 

Відкрита лекція-практикум "Ресурси і технології  EuropeanaCollections" 

Заходи проводить Ольга Баркова, 
 фахівець з інформаційних технологій і оцифровки, 

за участю досвідчених розробників і користувачів  програмного забезпечення 
для оцифрованого надбання 

 

Запрошуются  керівники та фахівці бібліотек, музеїв та архівів. 
Увага! кількість місць обмежена аудиторіями: кожна група до 30 слухачів. 

Учасники заходів отримують іменні сертифікати 
 

http://informatio-consortium.net/


Умови участі 
Учасники заходів "Оцифроване надбання: збереження, доступ, 

реперезентація" 2013-2017 рр. та користувачі системи DC-Visu– 
безкоштовно. 

Інші учасники на умовах внесення благодійного внеску 300 грн. 
(через банкомати або безготівковим рахунком) 

Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників. 
 

Онлайн-реєстрація    з 17 до 20 березня 2018 р. 
за посиланням:  https://goo.gl/forms/j9yE2KR8pXAS9ydB3  

За умови  повного  набору груп онлайнова форма буде закрита. 
 

Місце проведення  
м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, ауд. 608 

карта розміщення та інформація щодо проїзду: 
https://goo.gl/maps/CGs6fVkFHUU2 

 

Контакти: Чайковська Олена Антонівна,  (044) 5299319,  (050) 4444454 
Баркова Ольга Валентинівна,  (044) 410-5445, (096) 6435420  

З питань оплати благодійного внеску інформація надаватиметься   
за запитом на електронну адресу:              ikt@scbali.com 

 
Рекомендації щодо участі у практичному занятті: 

Практичні заняття проводитимуться в діючих версіях DC-Visu.  
Користувачам системи DC-Visu (та бажаючим) пропонується підготувати:   

- матеріали для завантаження до системи: оцифровані книги або зшиті 
багатосторінкові документи (зображення згідно вимог  
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/182/pdf/Dc-Visu_ImagiesRequirement.pdf);  

- описи цих документів;  
- записи цифрових колекцій у встановлених версіях системи DC-Visu,  

які потребують  коригування. 

https://goo.gl/forms/j9yE2KR8pXAS9ydB3
http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/182/pdf/Dc-Visu_ImagiesRequirement.pdf
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