
  

  

  

          ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр  ББААЛЛІІ  

 
 

ССппееццііааллььнниийй  ннааууккооввоо--ппррааккттииччнниийй  ссееммііннаарр  зз  ссееррііїї  ззааххооддіівв  
ООЦЦИИФФРРООВВААННЕЕ  ННААДДББААННННЯЯ::  

ККООННССООЛЛІІДДААЦЦІІЯЯ,,  ІІННТТЕЕГГРРААЦЦІІЯЯ,,  ККРРЕЕААТТИИВВННІІССТТЬЬ  
Тема  

ООццииффрроовваанніі  ккооллееккццііїї  ттаа  ееллееккттрроонннниийй  ообблліікк  вв  ссееккттоорріі  ккууллььттууррннооїї  ссппааддщщииннии  
 

ІІІ фестиваль оцифрованого контенту  
ДДІІГГІІТТААЛЛІІ--ФФЕЕССТТ--22001188  

  
2299  −−  3300  ллииссттооппааддаа  22001188  рр..                мм..  ККииїївв    

 
Черговий семінар є продовженням серії міжнародних науково-практичних заходів 

ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ,  
які відбулися у 2013 − 2018 роках у Києві та різних регіонах України  

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

Серію заходів  присвячено консолідації зусиль Установ Пам'яті з впровадження 
цифрових технологій, 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 оцифрування, 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.  

  ЗЗааххіідд  ппррииссввяяччеенноо  ррееааллііззааццііїї  ппррооееккттіівв  ппеерршшооггоо  ккооннккууррссуу  УУККФФ,,    
ссппрряяммоовваанниихх  ннаа  ооццииффррооввуувваанннняя  іі  ввппрроовваадджжеенннняя  ІІККТТ    

уу  ссееккттоорріі  ккууллььттууррннооїї  ссппааддщщииннии  

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


ППииттаанннняя  ссееммііннаарруу::  
- оцифровка колекцій культурної спадщини;   
--  електронний облік музейних  фондів, супутні ресурси та технології;  
--  реставрація, що передує оцифруванню;  
--  нормативна база та методики щодо  електронних інформаційних ресурсів 

і впровадження сучасних ІТ у секторі культурної спадщини;      
--  онлайнова презентація оцифрованих колекцій спадщини.  

  

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ууччаассннииккіівв  ппррооееккттіівв  ппррееддссттааввииттии  ррееззууллььттааттии  ссввооїїхх  ррооббіітт..  
ООббггооввооррююввааттииммууттььссяя  ппррооббллееммии  ттаа  ннооввааццііїї  ппіідд  ччаасс  ррееааллііззааццііїї  ппррооееккттнниихх  ззааввддаанньь,,  

ппееррссппееккттииввии  ппооддааллььшшооггоо  ррооззввииттккуу  ррееааллііззоовваанниихх  рріішшеенньь,,    
шшлляяххии  ппррооффеессііййннооїї  ввззааєєммооддііїї  ттаа  рреессууррссннооїї    ііннттееггррааццііїї..  

ННаа  ффеессттииввааллььннооммуу  ммааййддааннччииккуу    
ДДІІГГІІТТААЛЛІІ--ФФЕЕССТТ--22001188    

ввііддббууддееттььссяя  ппооккаазз  ррееззууллььттааттіівв  ррееааллііззоовваанниихх  ппррооееккттіівв  ккооннккууррссуу  УУККФФ 

ЗЗааппрроошшууєєммоо  ууччаассннииккіівв  ппеерршшооггоо  ккооннккууррссуу  УУККФФ    
ппррооддееммооннссттррууввааттии  ррееззууллььттааттии  ппррооееккттіівв    

іі  ооббггооввооррииттии  ппррооббллееммнніі  ппииттаанннняя  іі  ппееррссппееккттииввии  ппооддааллььшшооггоо  ррооззввииттккуу..  
  

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

2299  ллииссттооппааддаа  Доповіді, повідомлення, обговорення питань семінару.    
ранок   Фестивальні покази – демонстрація результатів проектів конкурсу УКФ. 

ССппееццііааллььнниийй  ззааххіідд::        Відвідування виробництва з оцифрування і реставрування  
день                    документних колекцій (за запрошеннями)   

3300  ллииссттооппааддаа  Фестивальні покази – демонстрація результатів проектів конкурсу УКФ. 
Обговорення проблемних питань розвитку ІКТ в музейній справі.  

 

ММііссццее  ппррооввееддеенннняя::  
2299--3300  ллииссттооппааддаа      

Національний історико-архітектурний музей 
"Київська Фортеця" 

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

 
 

2299  ллииссттооппааддаа  
м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19  

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 



УУммооввии  ууччаассттіі    
Участь у семінарі безкоштовна для представників сектору спадщини. 

Участь представників комерційних компаній – на умовах для спонсорів. 
Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників.  

Довідкова інформація про готелі надаватиметься за вимогою учасників. 
Учасникам пропонуватимуться комплексні обіли вартістю 80 грн.  

УУ  ккууллььттууррнніійй  ппррооггрраамміі    ––  ееккссккууррссііїї  ппоо  ммууззееюю  ККииїїввссььккаа  ФФооррттееццяя  
 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ууччаассттьь::  ооннллааййнноовваа  ррееєєссттррааццііяя  зз  1199  ддоо  2266  ллииссттооппааддаа  22001188  рр.. 
 

Організатори::            ЗЗаа  ууччаассттюю  ппррооееккттіівв,,  ппііддттррииммаанниихх::    
ННааццііооннааллььнниийй  ііссттооррииккоо--ааррххііттееккттууррнниийй  ммууззеейй  ККииїїввссььккаа  ФФооррттееццяя  
РРііввннееннссььккиийй  ооббллаасснниийй  ккррааєєззннааввччиийй  ммууззеейй    
ААррххііввнніі  ііннффооррммааццііййнніі  ссииссттееммии  
ССппееццііааллііззоовваанниийй  ЦЦееннттрр  ББААЛЛІІ,,  ТТООВВ  

за участю:  
ДДеерржжааввнниийй  ппооллііттееххннііччнниийй  ммууззеейй    
ппррии  ККППІІ  іімм..  ІІггоорряя  ССііккооррссььккооггоо  

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

Науково-технічна підтримка:  
ННааууккооввоо--ддоосслліідднниийй  ппррооееккттнноо--ккооннссттррууккттооррссььккиийй  
ттаа  ттееххннооллооггііччнниийй  ііннссттииттуутт  ммііккррооггррааффііїї  
УУккррааїїннссььккиийй  ііннссттииттуутт    ннааууккооввоо--ттееххннііччннооїї  ееккссппееррттииззии  ттаа  ііннффооррммааццііїї    

 
ККооннттааккттии  ооррггккооммііттееттуу::       
програмні питання        ikt@scbali.com 
та спонсорської підтримки:   Баркова Ольга Валентинівна,    +38 (096) 6435420 

Маслов Дмитро Віталійович     +38 (067)3631644 
організаційні питання,   В'ялець Андрій Васильович,        +38 (099) 9835805 
Запит на оформлення офіційних запрошень:    fortresskiev@ukr.net  
Запит на допомогу  в розміщенні:        museum_kpi@ukr.net 
     Ільясова Лариса Степанівна, +38  (044) 2048640 

 
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://prostir.museum/ua/default/search/index/query/%D0%91%D0%B0%D1%80%D
0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0  
https://www.facebook.com/DigitizedHeritage?fref=ts 
http://demo.dcvisu.com/collections/11 
https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/9296/7492  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ppHWWmLOckDnqDTd_d39dHf80XqJeqYp3-2-tJh0fOy8mg/viewform?usp=sf_link
mailto:ikt@scbali.com
mailto:fortresskiev@ukr.net
mailto:museum_kpi@ukr.net
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://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
https://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/article/view/9296/7492

