
ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИЦентральний державний науково-технічний архів УкраїниЦентральний державний архів зарубіжної українікиЦентральний державний електронний архів УкраїниУкраїнський науково-дослідний інститут архівної справи та документознавстваНауково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографіїХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНАКафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультетуМіжнародний круглий стілПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ: ПРОЦЕСИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)21–23 червня 2018 р.
м. Харків



червня Центральнийдержавнийнауково-технічний архівУкраїним. Харків, вул. Університетська, 4

1030 – 1100 Зустріч гостей1100 – 1200 Демонстрація роботи мікрофільмуючої камери та сканера мікроформ для створення копій документів1200 – 1245 Перерва1245 – 1330 Ознайомлення з основними напрямами роботи структурних підрозділів ЦДНТА України 1330 – 1400 Відвідання виставки архівних документів «Діяльність «Харківського ПромбудНДІпроекту» у царині проектування і реконструкції об’єктів промислової та цивільної архітектури»  (за документами з фонду Р-2 ЦДНТА України)1415 – 1545 Екскурсія до Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова(м. Харків, вул. Університетська, 5)

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ З ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО АРХІВУ УКРАЇНИ ТА ЕКСКУРСІЇ
Початок об 11.00



ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ СПРАВИ: ПРОЦЕСИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)Модератор круглого столу: Балишев Марат Артурович, в. о. директора Центрального державного науково-технічного архіву України10.00 – Урочисте відкриття круглого столуЛитовченко Сергій Дмитрович,  к.і.н., доц., декан історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків)Меленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України  (м.Харків)Запартико Олександр Михайлович, директор Білоруського державного архіву науково-технічної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь)10.15 – Нагородження переможців  галузевого конкурсу  Укрдержархівунауково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 2018 року10.20 – Виступи та обговоренняПосохов Сергій Іванович,  д.і.н., проф., завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків)Архіви і сучасний світ: польський досвідБалишев Марат Артурович, к.і.н., в. о. директора Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків)Друге життя архівної науково-технічної документації: цифровізаціяпроцесів основної діяльності ЦДНТА УкраїниЗапартико Олександр Михайлович, директор Білоруського державного архіву науково-технічної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь)Оцифровка документів Національного архівного фонду  в Білоруському державному архіві науково-технічної документації: теорія і практика11.10 – Урочисте підписання договору про співробітництво між ЦДАЗУ та БДАНТД, передавання копій архівної україніки11.20 – Відкриття тематичної виставки документів  ЦДАЗУ«Загартовані безсмертям»  (до 100-річчя Української Революції та створення армії УНР)11.50 – Відвідування Музею історії ХНУ імені В. Н. Каразіна12.30 – Перерва13.00 – Виступи та обговоренняКовтанюк Юрій Славович, к.і.н., директор Центрального державного електронного архіву України (м. Київ)До питання постійного зберігання науково-технічної документації в електронній (цифровій) формі
червня Початок о 10.00ХНУ імені В.Н. Каразінам. Харків, пл. Свободи, 4Зал засідань 2-49

Міжнародний круглий стіл



червня ХНУ імені В.Н. Каразінам. Харків, пл. Свободи, 4Зал засідань 2-49

Продовження виступів та обговоренняГаранін Олександр Якович, к.і.н., с.н.с., директор  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ)Місце та роль Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в реалізації першого пріоритету Укрдержархіву на 2018 рік: цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодстваМеленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України (м. Харків)Деякі питання оцифрування архівних документів: з досвіду у сфері страхового фонду документації УкраїниКривулькін Ігор Михайлович, к.ф.-м.н., директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (м. Харків)Застосування Інтернет-технологій для забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві УкраїниМага Ірина Миколаївна, к.і.н., с.н.с., директор  Центрального державного архіву зарубіжної україніки (м. Київ)Архівна україніка у цифровому вимірі15.00 – Підведення підсумків роботи круглого столу15.30 – Екскурсія центром Харкова(куратор Куделко Сергій Михайлович, к.і.н., проф. , директор Центру краєзнавства імені П. Т. Тронька Харківського національного  університету імені В. Н. Каразіна)Регламент круглого столу:Вітання – 3 хв.       Доповідь – 15 хв.       Обговорення – 7 хв.



АРХІВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ЦИФРОВУ ЕПОХУМодератор : Гаранін Олександр Якович, к.і.н., с.н.с., директор  Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (м. Київ)
червня Початок об 11.00Центральнийдержавнийнауково-технічний архівУкраїним. Харків, вул. Університетська, 4

Робоча нарада1100 – 1230 Робоча нарада. Учасники :Меленець Андрій Вікторович, директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України (м. Харків);Кривулькін Ігор Михайлович, к.ф.-м.н., директор Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії(м. Харків);Ковтанюк Юрій Славович, к.і.н., директор Центрального державного електронного архіву України (м. Київ);Балишев Марат Артурович, к.і.н., в. о. директора Центрального державного науково-технічного архіву України (м. Харків);працівники департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву, ЦДНТА України, НДІ мікрографії1230 – 1315 Перерва1315 – 1345 Оглядова екскурсія в ЦДНТА України


