Спеціалізований Центр
БАЛІ

Одеський муніципальний
музей особистих колекцій
Державний архів
ім. О.В. Блещунова
Одеської області

Одеська
Національна
Наукова
Бібліотека

Міжнародні науково-практичні заходи з серії

ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ:

КОНСОЛІДАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ, КРЕАТИВНІСТЬ
запрошують до участі:

ОДЕСЬКІ ЗУСТРІЧІ:

18-22 червня 2018 р., м. Одеса

Партнерська зустріч
ІІ ЛІТНЯ ШКОЛА ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

18 червня
18-22 червня

які відбудуться на базі
Одеського муніципального музею особистих колекцій ім. О.В. Блещунова,
Державного Архіву Одеської області,
Одеської національної наукової бібліотеки
ОДЕСЬКІ ЗУСТРІЧІ організовані в рамках міжнародних науково-практичних заходів
"Оцифроване Надбання", які проводяться з 2013 року з питань оцифровки, збереження і
багатоаспектного використання історичного, культурного та наукового надбання, що
зберігається в архівах, музеях, бібліотеках та приватних зібраннях.
У рамках Літньої школи цифрових компетенцій проводитиметься ознайомлення з
провідним досвідом створення цифрових ресурсів установ пам'яті та сучасними
методами роботи з відвідувачами, практичне навчання використанню нормативів і
роботі з системами керування цифровими колекціями, використанню обладнання і
оволодінню техніками оцифровування, створенню цифрових копій документів, 3D
моделей об'єктів культурної спадшини, геоінформаційних ресурсів, обговорення питань
взаємодії з інтеграції цифрових колекцій, розбудови інфраструктури цифрового ресурсу.
До участі запрошуються керівники і фахівці установ музейної галузі,
бібліотек, архівів, інших Установ Пам'яті, приватні колекціонери,
науковці, ІТ-розробники, комерційні компанії

16-17 червня –
18 червня –
19 червня –
20 червня –
21 червня –
22 червня –
23- 24 червня –

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ
заїзд, професійні зустрічі.
реєстрація учасників, партнерська зустріч,
Локація: музей
робоча програма, тема: Передові практики вітчизняних установ пам'яті
робоча програма, теми:
Локація: музей
Нормативне і методичне забезпечення цифрових ресурсів.
Інтеграційні рішення. ГІС – технології. 3D технології.
робоча програма, тема:
Локація: бібліотека
Оцифровані документні колекції. Оцифровка, розпізнування, метадані,
пошукові засоби, формування ресурсів.
робоча програма, тема:
Локація: архів
Обладнання і технології оцифровки документів, фото- і фоно-фондів.
робоча програма, тема:
Локація: музей
Програмне забезпечення цифрових колекцій. Проектний менеджмент
Круглий стіл з проблемних питань.
Підсумки, професійні зустрічі, культурна програма, виїзд.

Заняття проводять досвідчені фахівці галузі культури та ІТ.
Початок занять о 10-00, закінчення – о 16-30, з 16-30 – культурні заходи.
Розклад заходів може корегуватися щодо часу та локації, можливі корегування тем.
Учасники заходів отримають іменні сертифікати
Умови участі
Реєстраційний внесок для слухачів: 300 грн., сплачується до 12.06.2018
(реквізити сплати внеску надсилаються зареєстрованим учасникам)
Участь у заходах представників комерційних організацій – на умовах спонсорів.
Транспортні витрати, проживання та харчування – за рахунок учасників.
Оргкомітет сприяє у бронюванні проживання (детальна інформація додається у листі).
Заявки на участь у семінарі
Онлайнову реєстрацію відкрито з 29 травня до 12 червня 2018 року
https://goo.gl/forms/HC0n5HvDHE8HR9sf1
Пропозиції спонсорам
Пропонуємо Вашій компанії стати спонсором наших заходів.
У ході заходів спонсорам надається можливість ознайомити аудиторію з діяльністю і
пропозиціями компанії у формі презентацій, інформаційних матеріалів, навчання.
Умови участі за телефоном: +38 (096) 643-54-20, (440) 410-54-45
Місце проведення
м. Одеса,

вул. Польська, 19, вул. Жуковського, 18, вул. Пастера, 13

Телефони оргкомітету:
Контактні особи:

+38 (044) 410-54-45, +38 (048) 722-10-81
Баркова Ольга Валентинівна, тел. +38 096 6435420 (до

E-mail:

Ілясова Олена Вікторівна,
тел. +38 067 9733057
Сергій Березин Євгенович,
тел. +38 063 6568388
Бірюкова Ірина Олександрівна, тел. + 38 048 7230252
ikt@scbali.com (програма, реєстраційний внесок,
спонсорство, бронювання номерів)
museumbleschunov@gmail.com (оформлення
запрошень, оргпитання)

03.06.2018 та з 10.06.2018 )

Організаційний комітет:
Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова
Державний Архів Одеської області
Одеська національна наукова бібліотека
Національний центр "Мала академія наук України"
Спеціалізований Центр БАЛІ
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
за участі:
Pixelated Realities
Одеського художнього музею
Одеський музей східного і західного мистецтв
за підтримки:
станьте спонсором наших заходів
інформаційна підтримка:
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази
та модернізація музейної галузі України"
Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
науково-технічна підтримка:
Національний центр
"Мала академія наук 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-ofphotographic-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
ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ: збереження, доступ, репрезентація
2013-2017: Звітні та статистичні дані: http://demo.dcvisu.com/documents/298

