
  

  

  

  ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр    ББААЛЛІІ  

 
 

Міжнародний науково-практичний семінар з серії заходів 
ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  

ККООННССООЛЛІІДДААЦЦІІЯЯ,,  ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЯЯ,,  ККРРЕЕААТТИИВВННІІССТТЬЬ  
Тема  

ЦЦииффррооввіі  ттееххннооллооггііїї  вв  ммууззееййнніійй  ссппррааввіі  

 
2244  ккввііттнняя  22001188  рр..                мм..  ККииїївв,,  УУккррааїїннаа  

 
 

Черговий семінар є продовженням серії  
міжнародних науково-практичних заходів ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ: 

ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ, які відбулися у 2013-2017 рр. 
(http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/298/pdf/Digitized%20Heritage_Events_2013-2017.pdf) 

 

Серію заходів  присвячено питанням консолідації зусиль Установ Пам'яті на 
шляху їх цифрового розвитку, національної та глобальної інтеграції ресурсів і 
сервісів, проектної взаємодії з ІТ-сектором та громадськістю; творчого підходу до 
професійної діяльності та обслуговування користувачів у цифровому середовищі.  
Метою заходів є ознайомлення фахівців з передовими світовими практиками, 
навчання технологіям оцифровки, створення та інтеграції цифрових колекцій, 
методам їх розповсюдження та використання, формування професійної спільноти.   
Формат проведення: лекції, презентації, майстер-класи, тренінги, 
антиконференції: професійні діалоги, консультації, пошук технологічних рішень. 
Заходи проводять досвідчені вітчизняні та зарубіжні фахівці з оцифровки та 
суміжних напрямів інформаційно-комунікаційних технологій. 
До участі запрошуються фахівці та керівники архівів, музеїв, бібліотек, 
видавництв, відповідних міністерств та відомств, власники приватних колекцій, 
ІТ-фахівці, усі зацікавлені у цифровому розвитку історико-культурної спадщини.  

 
ППииттаанннняя  ссееммііннаарруу::    

цифрові музеї: технології, нормативи, захист та збереження;  
креативні підходи до цифрових колекцій і музейних сервісів; 

цифрові технології для нерухомої спадщини  

УУккррІІННТТЕЕІІ ІІннффооррммааттііоо--  
ККооннссооррццііуумм  

http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/298/pdf/Digitized%20Heritage_Events_2013-2017.pdf


УУссіі  ууччаассннииккии  ооттррииммааююттьь  ееллееккттрроонннніі  ссееррттииффііккааттии
 

УУммооввии  ууччаассттіі    
Участь у семінарі безкоштовна. Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників.  

Довідкова інформація про готелі надаватиметься за вимогою учасників. 
Учасникам пропонуватиметься комплексний обід вартістю 50 грн.  

УУ  ккууллььттууррнніійй  ппррооггрраамміі    ––  ееккссккууррссііїї  ппоо  ммууззееюю  ККииїїввссььккаа  ФФооррттееццяя  
 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь  уу  ссееммііннаарріі  ::  ооннллааййнноовваа  ррееєєссттррааццііяя  ддоо  2233..0044..22001188 

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::  ННааццііооннааллььнниийй  ііссттооррииккоо--ааррххііттееккттууррнниийй  ммууззеейй  ККииїїввссььккаа  ФФооррттееццяя  

м. Київ, вул. Госпітальна, 24 а, Камінний зал Капоніру № 2 

РРееєєссттррааццііяя з 10-00, ппооччааттоокк  ррооббооттии о 10-30 

 
Організатори::  

ННааццііооннааллььнниийй  ііссттооррииккоо--ааррххііттееккттууррнниийй  ммууззеейй  ККииїїввссььккаа  ФФооррттееццяя  
ДДеерржжааввнниийй  ппооллііттееххннііччнниийй  ммууззеейй  ппррии  ККППІІ  іімм..  ІІггоорряя  ССііккооррссььккооггоо    
ААссооццііааццііяя  ""ІІннффооррммааттііоо--ККооннссооррццііуумм""  
ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр  ББААЛЛІІ,,  ТТООВВ  

за участю: 
 УУккррааїїннссььккиийй  ііннссттииттуутт    ннааууккооввоо--ттееххннііччннооїї  ееккссппееррттииззии  ттаа  ііннффооррммааццііїї    

ННааццііооннааллььнниийй  ццееннттрр  ""ММааллаа  ааккааддееммііяя  ннаауукк  УУккррааїїннии""  
Інформаційна підтримка: 

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

Науково-технічна підтримка: ННЦЦ  ""ММааллаа  ааккааддееммііяя  ннаауукк  УУккррааїїннии""  
 

ККооннттааккттии  ооррггккооммііттееттуу::      ikt@scbali.com 
програмні питання:    Баркова Ольга Валентинівна, +38 (096) 6435420 
організаційні питання,   В'ялець Андрій Васильович,     +38 (099) 9835805 
Запит на оформлення офіційних запрошень:    fortresskiev@ukr.net  
Запит на допомогу в розміщенні:   Ільясова Лариса Степанівна, 

museum_kpi@ukr.net,  +38  (044) 2048640   

https://goo.gl/forms/IVqyKLN3OHvJpnzv2
http://informatio-consortium.net/
mailto:ikt@scbali.com
mailto:fortresskiev@ukr.net
mailto:museum_kpi@ukr.net

