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Спеціальний науково-практичний семінар з серії заходів
ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ:
КОНСОЛІДАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ, КРЕАТИВНІСТЬ
Тема

Оцифровані колекції та електронний облік в секторі культурної спадщини
ІІІ фестиваль оцифрованого контенту
ДІГІТАЛІ-ФЕСТ-2018
29 − 30 листопада 2018 р.

м. Київ

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.

Захід присвячено реалізації проектів першого конкурсу УКФ,
спрямованих на оцифровування і впровадження ІКТ
у секторі культурної спадщини

-

Питання семінару:
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.

Запрошуємо учасників проектів представити результати своїх робіт.
Обговорюватимуться проблеми та новації під час реалізації проектних завдань,
перспективи подальшого розвитку реалізованих рішень,
шля хи професійної взаємодії та ресурсної інтеграції.
На фестивальному майданчику
ДІГІТАЛІ-ФЕСТ-2018
відбудеться показ результатів реалізованих проектів конкурсу УКФ

Запрошуємо учасників першого конкурсу УКФ
продемонструвати результати проектів
і обговорити проблемні питання і перспективи подальшого розвитку.
РОЗКЛАД ЗАХОДІВ
29 листопада
ранок

Реєстрація з 10-00, початок роботи о 10-30

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

Спеціальний захід:
день
30 листопада

Відвідування виробництва з оцифрування і реставрування
документних колекцій (за запрошеннями)

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

Місце проведення:
29-30 листопада
Національний історико-архітектурний музей
"Київська Фортеця"
м. Київ, вул. Госпітальна, 24 а,
Камінний зал Капоніру № 2
29 листопада
м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19

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

Умови участі

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.

У культурній програмі – екскурсії по музею Київська Фортеця
Заявки на участь: онлайнова реєстрація з 19 до 26 листопада 2018 р.
За участю проектів, підтриманих:

Організатори:

Національний історико-архітектурний музей Київська Фортеця
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Архівні інформаційні системи
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ

за участю:

Державний політехнічний музей
при КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформаційна підтримка:

Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази
та модернізація музейної галузі України"

Науково-технічна підтримка:
Науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут мікрографії
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації

Контакти оргкомітету:
програмні питання
та спонсорської підтримки:
організаційні питання,

ikt@scbali.com

Баркова Ольга Валентинівна, +38 (096) 6435420
Маслов Дмитро Віталійович +38 (067)3631644
В'ялець Андрій Васильович,

Запит на оформлення офіційних запрошень:
Запит на допомогу в розміщенні:
Ільясова Лариса Степанівна,

+38 (099) 9835805
fortresskiev@ukr.net
museum_kpi@ukr.net
+38 (044) 2048640

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

