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ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
(ДО 50-РІЧЧЯ ЦДНТА УКРАЇНИ)
Міжнародний круглий стіл
ХАРКІВ, 20 червня 2019 року
Запрошуємо до участі працівників архівів, істориків, дослідників
науки і техніки, фахівців у галузі цифрових технологій.
У 2019 році ЦДНТА України святкує свій 50-річний ювілей, на відзначення якого протягом року заплановано низку заходів, одним з яких
стане проведення Міжнародного круглого столу. В сучасних умовах актуалізації
документальних ресурсів Національного архівного фонду, трансформації архівних пріоритетів у бік розвитку інформатизації, модернізації технологій
та цифрового суспільства гостро стає питання системної інформатизації,
цифровізації, зокрема медіатизації архівної галузі. Реалізація цієї програми потребує детального обговорення та розробки методологічних засад.
Ці заходи допоможуть вирішити низку проблем: розширення доступу до
інформації, залучення документних ресурсів до суспільного обігу, оптимізація
зберігання, формування та використання Національного архівного фонду,
створення підвалин для інтеграції в міжнародний
інформаційний
(цифровий)
простір.
Програма Міжнародного
круглого
столу
передбачає обговорення новітніх тенденцій розвитку архівної справи,
аналіз здобутків та досягнень в архівній сфері, обмін практичним досвідом
учасників заходу.
КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
 Цифровізація усіх процесів діловодства та архівної справи як засіб забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства і держави шляхом
впровадження інформаційних технологій.
 Визначення шляхів цифровізації усіх процесів архівної справи для
забезпечення їх оптимізації та автоматизації.
 Запрошення до дискусії щодо застосування цифрових технологій для
забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду як
складової всесвітньої культурної спадщини.
 Залучення потенціалу медіатизації для популяризації архівних документів
як складової процесів забезпечення доступу будь-якого індивіда до всіх джерел
інформації та інтеграції їх в єдиний світовий інформаційний простір.
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Усіх, хто бажає взяти участь у роботі Міжнародного круглого столу, просимо
до 1 червня 2019 року подати заявку та абстракт доповіді (обсягом до
2000 знаків), заповнивши реєстраційну форму та надіславши її на електронну
адресу vvid_cdntau@arch.gov.ua
Організатори залишають за собою право відбору заявок.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 4
Більш детальну інформацію буде надіслано у запрошеннях після формування
програми заходу.
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