
 

 
  

   

Прес-реліз 

щорічного круглого столу архівістів  

з міжнародною участю 

«ОЦИФРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО 
ФОНДУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ АРХІВІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

Дата проведення: 19 лютого 2019 року. Початок об 11.00. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Солом’янська, 24, комплекс споруд 

центральних державних архівних установ України (читальний зал Центрального 

державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного) 

Організатори заходу: Спілка архівістів України за підтримки: Міністерства 

юстиції України, Державної архівної служби України, Центральних державних архівів та 

державних архівів областей, Кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 

науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету, Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства, ТОВ «Спеціалізованій центр 

БАЛІ». 

За участі спеціалістів і науковців України та Сполучених Штатів Америки. 

Мета заходу: обговорити нагальні проблеми щодо оцифрування документів 

Національного архівного фонду та надання доступу до них, що виникають у практиці 

роботи архівних установ та окреслити способи (шляхи) вирішення таких завдань. 

Тематичні напрями обговорення: 

1. Міжнародний досвід оцифрування архівних документів (планування та 

практики оцифрування архівних матеріалів у США та країнах Європейського Союзу). 

2. Практики оцифрування документів у вітчизняних архівах (досвід 

оцифрування документів НАФ та описів справ постійного зберігання в архівних установах 

України, у тому числі особливості оцифрування документів з різними носіями інформації, 

нестандартними фізичними розмірами (великоформатні, справи з корінцем більше 4 см), 
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різного стану, а також аудіовізуальних та 3D-документів, узагальнені показники 

оцифрування документів НАФ в архівній сфері станом на 01 січня 2019 року). 

3. Централізований фонд користування документами НАФ (технічний та 

організаційно-правові проблеми створення централізованого фонду користування 

документами НАФ, перспективи впровадження у діяльність архівних установ 

програмного забезпечення для наповнення бази даних ЦФК цифровими копіями 

документів НАФ, архівною описовою інформацією та звіряння цієї інформації, надання 

доступу до бази даних ЦФК користувачів, створення на основі ЦФК інформаційної 

системи щодо надання електронних архівних послуг за принципом «єдиного вікна» 

(one-shop-shop), у тому числі платних). 

Мова проведення заходу: українська. 

Мова доповідей: українська, англійська, російська. 

Форма участі: очна. 

Умови участі: до 15 лютого 2019 року заповнити анкети, що додається, та 

надіслати на електронну адресу організаційного комітету або пройти онлайн 

реєстрацією за посиланням https://goo.gl/forms/OHJ54QC7bFalcNbg1. 

Контакти організаційного комітету: 

E-mail: arch.round.table@gmail.com 

Телефон: 044 273-32-98 
 


