ПРОГРАМА
семінару-практикуму
«Нормативно-технічні документи із стандартизації:
інформація і документація»
м. Київ
ДНТБ України

21 лютого 2020 р.
10:00 – 12:30

Відкриття семінару-практикуму
Жарінова Алла Георгіївна, в. о. директора ДНТБ України,
голова ТК 144, д.е.н., доцент
Нормативне забезпечення цифровізації в секторі культурної спадщини:
гармонізація актуальних стандартів для синхронізації з європейським
розвитком
Баркова Ольга Валентинівна, фахівець з цифровізації культурної
спадщини, заступник голови ТК 144, к.т.н.
Про представлення чинних стандартів ДСТУ, пов’язаних з бібліотечною
справою, на сайті ДНТБ України
Слюсарчук Ярослав Дамірович, бібліотекар І категорії відділу
інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
бібліотечних систем
Наукове дослідження Інституту бібліотекознавства в контексті розвитку
стандартизації бібліотечної справи України
Василенко
Ольга
Миколаївна,
директор
Інституту
бібліотекознавства НБУВ
Анотований бібліографічний покажчик «Стандарти з бібліотечної
справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.)»: презентація
видання
Соколова Ірина Василівна, молодший науковий співробітник
Інституту бібліотекознавства НБУВ
Стандарти «Інформація і документація» в Україні
Палеха Юрій Іванович, зав. кафедри документознавства та
інформаційно-аналітичної діяльності ПВНЗ «Європейський
університет», к.і.н., професор
Про актуальність перекладу й адаптації стандартів ISO в Україні
Трач Юлія Василівна, професор кафедри комп’ютерних наук
КНУКіМ, к.пед.н., директор НДІ КНУКіМ
Національний транслітераційний стандарт «Взаємнооднозначна система
латинізованого представлення українськомовної текстової інформації»
Вакуленко Максим Олегович, зав. відділу науково-дослідної
роботи ДНТБ України , к.ф.н.
Стандартизація класифікації фондової колекції музею
Сірий Руслан Богданович, головний зберігач музею народної
архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького

Сучасний стан розроблення нормативних документів у сфері архівної
справи Українським науково-дослідним інститутом архівної справи і
документознавства
Гаранін Олександр Якович, директор УНДІАСД, к.і.н.
Про доцільність гармонізації стандартів з інформаційного моделювання
будівель, організації інформаційних даних щодо об’єктів будівництва та
управління такими даними
Адріанов Володимир Павлович, заступник генерального
директора з науково-технічної політики ТОВ «Укрінсталькон
ім. В.М. Шимановського», заст. голови ТК 301
Професійне обговорення необхідності впровадження актуальних
інформаційних стандартів щодо новітніх технологій у секторах науковотехнічної діяльності, культурної спадщини і суміжних сферах та ролі
бібліотек у цих процесах за участю розробників 3D-програмнотехнологічних рішень
Підсумки семінару, коментарі, пояснення фахівця від Національного
органу стандартизації
Заключна кава

