ІІІ Міжнародний круглий стіл
Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні
ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища
та задоволенні потреб користувачів
(до Міжнародного тижня архівів)
Харків, 10-11 червня 2021 року
Запрошуємо до участі працівників архівних установ,
бібліотек, музеїв, істориків, дослідників науки і техніки, фахівців
у галузі цифрових технологій.
Просимо до 1 червня 2021 року подати заявку на участь у
заході. Організатори залишають за собою право відбору заявок.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М.Бекетова
Адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17
Більш детальну інформацію буде надіслано у запрошеннях
після формування програми заходу.
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документознавства
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Коло питань для обговорення:
 Проєкт ЦДНТА України «Архів в смартфоні»: залучення цифрових
технологій для створення інформаційної автоматизованої системи
комплексного керування всіма архівними процесами у віддаленому
режимі для забезпечення збереженості та обліку документів
Національного архівного фонду, оперативного доступу, уніфікації
відомостей про кожну одиницю зберігання;

 забезпечення інформаційних потреб суспільства, надання рівного
доступу до інформації, знань і послуг: створення локальних електронних
інформаційних ресурсів та їх інтеграція в єдину інформаційнотелекомунікаційну систему;
 SMART-архів і впровадження технологій штучного інтелекту в архівну
справу для уніфікації представлення даних, уникнення створення великих
масивів даних, що повторюються, створення пошукових систем з
розвинутим функціоналом для забезпечення дослідників якісно новими
SMART-інструментами автоматизованої обробки великих даних, у тому
числі для забезпечення проведення експертизи цінності, та організації
машинного навчання архівній справі та дослідницькій роботі;
 розробка цифрових засобів популяризації історико-культурної спадщини
міста та регіону з метою зміцнення їх туристичної привабливості:
1) створення
мобільного
додатку,
що
дозволить збільшити
поінформованість про історію і культуру міста та регіону, відкрити доступ
до узагальненої систематизованої інформації про заклади гостинності та
дозвілля, об’єкти інфраструктури; 2) побудова єдиної бази даних пам’яток
історії та культури міста та регіону, що включатиме технології
інтерактивних мап та візуального сторітелінгу; 3) розробка веб-платформи
для налагодження ефективної співпраці між державними установами,
академічними центрами та громадськими ініціативами, спрямованими на
дослідження та захист історико-культурної спадщини міста та регіону;
 використання сучасних цифрових технологій для популяризації
бібліотек, архівів, музеїв, архівних документів: створення онлайн-виставок
з використанням мультимедіа та адаптацією матеріалів до мобільних
пристроїв відповідно до вимог щодо сучасного дизайн коду; активна
позиція архівістів в соціальних мережах; створення та надання в доступ на
офіційних вебсайтах архівних установ 3D віртуальних екскурсій;
застосування 3D-технологій для онлайн-представлення унікальних
документів, музейних експонатів.

