ІІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ
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Аудиторія

Зміст

4 квітня 2019
Кафедра
історії
та
документознавства
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Національного
авіаційного
університету;
Кафедра архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки Національного університету
імені Тараса Шевченка; Центральний державний
електронний архів України; Новий державний
архів Литви; Каунаський окружний архів Литви
Керівники архівів, музеїв, бібліотек, архівісти,
працівники музеїв, бібліотек, науковці, викладачі
закладів вищої освіти.
Мови: українська, англійська.
Цифовізація є визнаним фактором впливу на
ефективність, результативність, вартість та якість
як економічної, так і громадської та особистої
діяльності. «Концепція
розвитку цифрової
економіки та суспільства України на 2018–2020
роки» підкреслює значення цифрових структур в
якості основного чинника розширення доступу
громадян до глобального інформаційного
середовища та знань. В умовах перетворення
суспільства на цифрове зростає роль архівів,
музеїв, бібліотек у підтримці ефективності,
відповідальності, прозорості управління та

бізнесу, для захисту прав громадян, для
формування особистої та громадської пам’яті;
для розуміння минулого та документування
сучасного, щоб направляти майбутні дії.
Цифровізація перетворює інститути соціальної
пам’яті у нову цінність та якість для їх розвитку,
ефективності, зручності використання, однак
разом з тим ставить їх перед необхідністю
відповіді на виклики цифровізації. Тому розгляд
діяльності архівів, музеїв, бібліотек в умовах
цифровізації суспільства набуває надважливого
значення.

Цілі

Для
обговорення
пропонуються
наступні
проблеми:
 стандарти створення та обміну цифровими
об’єктами;
 відкритість джерел і захист персональних
даних;
 мобільність ресурсів, програм і пристроїв;
 Великі дані (Big Data) в установах соціальної
пам’яті;
 цифрові архіви, музеї, бібліотеки: досвід
створення та керування;
 роль архівів, музеїв, бібліотек у формуванні
особистої та громадянської пам’яті;
 проблема індексування цифрових документів;
 електронні архіви, музеї, бібліотеки та
суспільство;
 цифрові колекції інститутів соціальної пам’яті;
 проблема
консолідації
цифрових
інформаційних ресурсів;
 управління
цифровою
інформацією
та
комунікацією в установах соціальної пам’яті;
 міжнародне співробітництво та партнерство у
сфері створення цифрових документальних
колекцій;
 електронний документообіг в установах
соціальної
пам’яті:
міжнародний
та
український досвід;
 підготовка нового типу фахівця – спеціаліста
цифрового простору.

Місце

Семінар відбудеться на базі кафедри історії та
документознавства Навчально-наукового
гуманітарного інституту Національного
авіаційного університету
Адреса: проспект Космонавта Комарова, 1,
Київ-58, 03058, Україна
Телефон: +38 (044) -406-73-00, +38 (044) -40677-02

Oрганізаційні
вимоги

Для участі у семінарі необхідно надіслати
формуляр заявки (див. Додаток 1) та доповідь до 1
березня 2019 року за електронною адресою:
kafedra608@ukr.net з написом "Seminaire 2019"
Заочна форма участі не передбачена.
Для отримання детальної інформації, будь ласка,
зв'яжіться з нами за адресами: tira@nau.edu.ua або
mpaliienko@gmail.com

