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V щорічний міжнародний науково-практичний семінар

ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ:
ЗБЕРЕЖЕННЯ, ДОСТУП, РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ
Тема :
ІТ-інфраструктура та безпека даних в Установах Пам'яті.
Спеціальні рішення для різних категорій користувачів.
Монетизація

ІІ міжнародний фестиваль контенту оцифрованого надбання

ДІГІТАЛІ-ФЕСТ-2017
21-23 листопада 2017 року, м. Київ
на базі Державного політехнічного музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського відбудеться п'ятий
щорічний науково-практичний семінар із серії інформаційно-навчальних заходів з питань
оцифровки історичного, культурного та наукового надбання, що зберігається в архівах,
музеях, бібліотеках та приватних зібраннях, і другий Фестиваль оцифрованого контенту.
Метою цих заходів є ознайомлення фахівців з передовими світовими і вітчизняними
практиками, навчання технологіям оцифровки, створення оцифрованого контенту, формуванню
та інтеграції цифрових колекцій, методам їх розповсюдження, використання, надання доступу.
Формат проведення: лекції, презентації, майстер-класи, тренінги, антиконференції:
професійні діалоги і консультації, робочі групи для пошуку спільних технологічних рішень; а
також демонстрації та покази онлайнових ресурсів і сервісів з контентом оцифрованих зібрань.
Заходи проводитимуть досвідчені зарубіжні та вітчизняні фахівці з оцифровкисвітової
спадщини та суміжних напрямків інформаційно-комунікаційних технологій.
До участі запрошуються фахівці та керівники архівів, музеїв, бібліотек, видавництв,
ІТ-сектору, відповідних органів влади і відомчих структур, власники приватних колекцій,
науковці, усі бажаючі набути знання та навички з технологій оцифровки.

Розклад заходів
21 листопада
22 листопада
23 листопада

Відкрита зустріч партнерів. Робоча програма. Фестивальні покази
Робоча програма. Фестивальні покази.
Відвідування виробництва з оцифровки дкументних колекцій
Робоча програма. Фестивальні покази. Культурна програма

Партнерів та спонсорів серії заходів "ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ"
та усіх зацікавлених у спільному цифровому розвитку і просуванні
запрошуємо на відкриту Партнерську зустріч:
обговорюватимуться підсумки проведених заходів, напрями і форми взаємодії та просування,
а також засоби спільного професійного впливу на прискорення розвитку
оцифровки Установ Пам'яті та цифрової євроінтеграції.
На п'ятому семінарі серії заходів "ОЦИФРОВАНЕ НАДБАННЯ"
розглядатимуться засади організації інформаційно-технологічної інфраструктури
в Установах Пам’яті, програмне забезпечення, засоби захисту облікових даних та контенту,
застосування онтологій і геоінформаційних систем для системної інтеграції та веб-репрезентації
оцифрованої Спадщини. Обговорюватимуться питання створення цифрового контенту та
розробки спеціальних сервісів для різних категорій користувачів, включаючи дітей,
користувачів з обмеженими фізичними можливостями, різних цільових груп.
Обговорюватимуться способи і успішні приклади монетизації цифрових колекцій.
На фестивальному майданчику ДІГІТАЛІ-ФЕСТ-2017 відбудеться показ сучасних
онлайнових репрезентацій оцифрованого контенту Установ Пам'яті, приватних та інших
зібрань,демонструватиметься провідний досвід та успішні проекти з представлення
світової та національної спадщини у цифровому контенті.
Запрошуємо власників цифрових колекцій та виробників онлайнових ресурсів
Оцифрованої Спадщини продемонструвати свої роботи.
Учасникам заходу традиційно буде запропоновано культурно-пізнавальну програму
з відвідуванням дата-центру і музейної експозиції.
За бажанням учасники заходів продовжать спілкування за дружніми вечерями.

По закінченні заходу учасники отримують
ІМЕННИЙ СЕРТИФІКАТ
Умови участі
Реєстраційний внесок для слухачів: 300 грн.,
що покриває обслуговування заходу і роздаткові матеріали учасникам.
Оплата реєстраційного внеску здійснюватиметься
безготівковою оплатою або під час реєстрації. Звітні документи надаватимуться.
Транспортні витрати і проживання – за рахунок учасників.
Довідкова інформація про готелі надаватиметься за вимогою учасника:
E-mail: Museum_KPI@ukr.net
Умови участі комерційних компаній:
участь представників компаній, виступи, презентації, покази – на умовах для спонсорів.

Онлайн-реєстрація - до 17.11.2017
Заявки на фестивальні покази (завантажити форму)

за наявності онлайн-реєстрації авторів/представників ресурсів та з наданням
відомостей про ресурс, що демонструватиметься: назва, автори, стислий опис, URL-адреса;
формат демонстрації:
з виступом, автоматичний показ, інше;
форми участі автора/представника:
особиста або он-лайнова (Skype тощо)
приймаються на E-mail: ikt@scbali.com з поміткою "Показ на фестивалі"

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,
розміщення логотипу та інформації у матеріалах семінару.

Місце проведення
м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 6
Державний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського
Зала адміністративної ради (1 поверх), Зала Технопарку НТТУ "КПІ"
карта розміщення та інформація щодо проїзду:http://museum.kpi.ua/location/
Контакти оргкомітету:

+38 (044) 204-86-40
+38 (044) 410-54-45

Контактні особи:

Ільясова Лариса Степанівна,
Баркова Ольга Валентинівна,

Museum_KPI@ukr.net
ikt@scbali.com
+38 (050) 7330044
+38 (096) 6435420

Організаційний комітет:
Державний політехнічний музей при НТУУ КПI
Національний центр "Мала академія наук України"
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
"Архівні інформаційні системи"
Асоціація "Інформатіо-Консорціум"
Спеціалізований Центр БАЛІ, ТОВ
Генеральний спонсор:
"Архівні інформаційні системи"
За підтримки:
Спілка архівістів України
Тут можуть бути назва і логотип Вашої організації

Інформаційна підтримка:
Проект "ProMuseum: розвиток ресурсної бази
та модернізація музейної галузі України"
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-of-photographicdocuments/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

