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Порядок денний:
1. Розгляд та схвалення тексту статті «Оцифрування фото- та кіно-колекцій: перспективи зберігання та проблеми оригінальності».
Доповідає: Левченко Л.Л.
2. Розгляд та затвердження експозиційного плану документальної он-лайнової виставки
«Миколаївська портова митниця (1862-1918 рр.)».
Доповідає: Мельник М.О.

1. СЛУХАЛИ:
Левченко Л.Л. – директора держархіву області.
Доповідач зазначила, що нею підготовлено статтю «Оцифрування фото- та кіноколекцій: перспективи зберігання та проблеми оригінальності», котру планується опублікувати у віснику державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».
У статті викладено аргументи на користь оцифрування як шляху до подальшого збереження в архівах України у цифровій формі фото- і кінодокументів, оригінали яких створювалися на плівкових носіях за радянських часів, та обґрунтування підстав для присвоєння
цифровій копії кіно- і фотодокумента статусу оригінала.
Текст статті додається.
ВИСТУПИЛИ:
Сидоренко А.І. – доцент кафедри діловодства та інформаційних систем Миколаївської філії Київського Національного університету культури і мистецтв, к. п. н.
Виступаюча зазначила, що дослідження базується на результатах проекту оцифрування в держархіві області 25563 фотосюжетів і 394 кіносюжетів, створених на плівкових носіях. Результати проекту довели, що візуальна та аудіовізуальна інформація після оцифрування
негативів цілковито зберігається в цифровому файлі, а її зміст і форма жодним чином не порушуються.
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському архівознавстві пропонується змінити ставлення до визначення цінності кіно- і фотодокументів, взявши за основу цінність візуальної та аудіовізуальної інформації.
Практична значимість отриманих результатів демонструє перспективи врятування й
подальшого зберігання в цифрових форматах кіно- і фотоколекцій у державних архівах України.
Запропонувала схвалити текст статті «Оцифрування фото- та кіно-колекцій: перспективи зберігання та проблеми оригінальності» та рекомендувати для публікації у віснику державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина».
ВИРІШИЛИ:
1.1. Схвалити текст статті «Оцифрування фото- та кіно-колекцій: перспективи зберігання та проблеми оригінальності» та рекомендувати для публікації у віснику державного
архіву Хмельницької області «Подільська старовина».

2. СЛУХАЛИ:
Мельник М.О. – начальника відділу інформації та використання документів держархіву області, секретаря науково-методичної ради.
Доповідач зазначила, що відповідно до Плану виставкової діяльності Державної архівної служби на 2020 рік заступником начальника відділу інформації та використання документів держархіву області нею підготовлено документальну он-лайнову виставку «Миколаївська портова митниця (1862-1918 рр.)», котру планується оприлюднити на офіційному вебсайті держархіву області.
Експозиційний план виставки додається.
ВИСТУПИЛИ:
Климова Л.С. – молодший науковий співробітник відділу організаційної, режимносекретної роботи та управління персоналом.
Виступаюча зазначила, що Миколаївська портова митниця розпочала діяльність
1 червня 1862 року з відкриттям Миколаївського порту для заходу іноземних суден. Перебувала у віданні начальника Одеського (згодом Південного) митного округу, підпорядковувалась Департаменту зовнішньої торгівлі Міністерства фінансів.
До експозиційного плану виставки включено 84 документи фонду «Миколаївська портова митниця» (ф. 266): про заснування портових митниць у містах Миколаїв і Херсон, про
відкриття Миколаївської митниці 1 червня 1862 року, про улаштування митної пристані для
суден, протоколи засідань присутствія митниці, штатні розписи, кошториси прибутків та видатків, описи майна митниці, річні звіти про роботу митниці, записи про судна у «корабельних списках» митниці, відомості про вивезення та увезення товарів, конфіскацію коштів та
речей, озброєння доглядачів митниці та ін.
Запропонувала затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки
«Миколаївська портова митниця (1862-1918 рр.)» та оприлюднити її на офіційному веб-сайті
держархіву області.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити експозиційний план документальної он-лайнової виставки «Миколаївська портова митниця (1862-1918 рр.)» та оприлюднити її на офіційному веб-сайті держархіву області.
Голова

Лариса ЛЕВЧЕНКО

Секретар

Марина МЕЛЬНИК

