


 Модератор заходу: Голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, професор Щербак Микола Григорович Секретар заходу: виконавчий директор Спілки архівістів України, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  Гаранін Олександр Якович Час Події 10:00 –11:00 Реєстрації учасників заходу 11:00 –11:30 Вітальне слово учасникам заходу  Спікери: – начальник відділу  взаємодії з Державною архівною службою України та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства юстиції України Рудь Віталій Леонідович; – Голова Державної архівної служби України Баранова Тетяна Іванівна; – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. C. Пшеничного, кандидат історичних наук Берковський Владислав Георгійович; – Генеральний директор ОСГ Рекордз Менеджмент Україна Гончаренко Станіслав Валерійович; – Голова Спілки архівістів України, доктор історичних наук, професор Щербак Микола Григорович.   11:30 –13:00 Перша робоча панель:  Міжнародний досвід оцифрування архівних документів  Спікери: – Оцифрування архівних матеріалів: планування та практики, діджитал-архівіст Ірина Глік (Пенсильванський Університет, США); – «Electronic records, paper minds»: еволюція поглядів архівістів на проблеми цифровізації історичної спадщини (зарубіжний досвід), завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна; – Презентація UNI, Голова Аудіовізального товариства АРМА УКРАЇНА Колесников Дмитро Володимирович; – Досвід оцифрування архівних документів у Республіці Польща, заступник директора Центрального державного електронного архіву України Паламарчук Людмила Василівна, 



2  начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДЕА України, Чернятинська Юлія Геннадіївна; – Технологія автоматизованого оцифрування пошкоджених документів, розроблена в інституті виробничих засобів та технологій будівництва імені Фраунгофера (Берлін, ФРН), директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Гаранін Олександр Якович.   13:00 –13:20 Перерва   13:20 –15:20 Друга робоча панель:  Практики оцифрування документів у вітчизняних архівах: актуальні питання  Спікери: – Стан оцифрування документів НАФ на 01.01.2019, заступник начальника відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України Денисенко Олександр Володимирович; – Цифровізація регіональних архівів: світовий тренд чи небезпечний «рафтінг»: з досвіду Державного архіву Київської області, директор Державного архіву Київської області Каменєва Соф’я Арсеніївна; – Оцифрування описів фондів у держархіві Миколаївської області: здобутки, проблеми, перспективи, директор Державного архіву Миколаївської області, доктор історичних наук Левченко Лариса Леонідівна; – Проект «Український авангард Digital»: з досвіду Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України по створенню цифрового фонду користування документами НАФ, директор Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Чижова Олена Валеріївна; – Оцифрування документів НАФ в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, вчений хранитель фондів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук Лисенко Наталія Іванівна; 



3  – Оцифрування документів радянських спецслужб: практики, проблеми, перспективи, заступник директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України, кандидат історичних наук Хромов Анатолій Володимирович; – Оцифрування науково-технічної документації з метою наповнення бази даних «ЕЛФА» для забезпечення віддаленого доступу до документів ЦДНТА України, директор Центрального державного науково-технічного архіву України, кандидат історичних наук Балишев Марат Артурович; – Технологічні аспекти типології та характеристик об'єктів спадщини у процесах оцифрування, незалежний експерт в галузі цифровізації сектора спадщини, позаштатний керівник IKT проектів ТОВ «Спеціалізованого Центру БАЛІ», кандидат технічних наук Баркова Ольга Валентинівна; – Цифровий порядок денний для аудіовізуальних архівних колекцій, заступник директора Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. C. Пшеничного, кандидат історичних наук Ємельянова Тетяна Олександрівна.   15:20 –15:40 Перерва   15:40 –16:30 Третя робоча панель:  Централізований фонд користування документами Національного архівного фонду  Спікери: – Про планування Державною архівною службою України підготовки пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань оцифрування документів НАФ, створення Централізованого фонду користування та виконання плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні, начальник відділу взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення Державної архівної служби України Сорока Костянтин Геннадійович; – Перспективи створення Централізованого фонду користування документами Національного архівного фонду, директор Центрального державного електронного архіву України, кандидат історичних наук Ковтанюк Юрій Славович; 
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 Вітальне слово – до 5 хв. Виступи на панелі – до 15 хв. Участь в обговоренні – до 5 хв. 

– Створення цифрового фонду користування документами НАФ: досвід українських архівів, в. о. заступника директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук Дідух Людмила Валентинівна; старший науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД, кандидат історичних наук Залєток Наталія Валеріївна.   16:30 –16:45 Підбиття підсумків роботи круглого столу, оголошення резолюції.    В обговоренні питань візьмуть участь:  Шевченко Євген Валерійович, заступник Голови Миколаївської обласної державної адміністрації з питань управління архівною справою; Тюрменко Ірина Іванівна, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету; Курченко Тетяна Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету; Іщук Олександр Степанович, кандидат історичних наук, завідувач відділу історії України ХХ століття Національного музею історії України; Бажан Ольга Вікторівна, директор Центрального державного архіву громадських об'єднань України; Берковський Владислав Георгійович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. C. Пшеничного; Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ; Обжелян Алла Василівна, в.о. директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України; Дзецько Олег Вікторович, директор Державного архіву Рівненської області. 
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