Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні
Відділ преси, освіти та культури Посольства США
ЗАПРОШУЮТЬ НА СЕМІНАР

“Створення мережі архівів
культурної спадщини в Україні”
8-9 червня 2006, Київ
Місце проведення семінару: вул. Грушевського 4, кімната #316
Офіс Програми Фулбрайта в Інституті літератури НАН України
Початок семінару - 11:00 год. Прес-конференція для ЗМІ - 13:30
Протягом минулого століття в архівах наукових інституцій та у приватних зібраннях науковців
і аматорів накопичилися тисячі аудіо-бобін, касет і навіть воскових аудіо-валиків із безцінними
записами традиційної музичної культури України. Проте ці записи на даний час розпорошені
між різними науковими та просвітницькими установами в різних регіонах країни. Не існує
зведеного архіву або хоча б систематизованого каталогу музично-пісенної спадщини України.
Досі на всеукраїнському рівні не налагоджена справа статистичного обліку музичноетнографічних матеріалів; бракує також нормативно-правової бази. Українська етно-пісенна
спадщина, маючи беззаперечний попит за кордоном, перетворюється там у товар, не доходячи
до українського споживача. Крім того, існує реальна загроза втрати вже накопичених архівів
внаслідок безповоротного псування застарілих носіїв, на котрих по сьогоднішній день
зберігається більша частина фолкльорних аудіозаписів в Україні.
Накопичення упродовж століття фольклорного матеріалу досягло точки, коли кількість
повинна перейти у якість – матеріал слід систематизувати й забезпечити йому збереження за
допомогою найсучасніших засобів оброблення інформації. До участі у першому подібному
семінарі в Україні запрошено понад 40 провідних фахівців з різних областей України та з-за
кордону – фольклористів, архівістів, правознавців, урядовців, спеціалістів з інформаційних
технологій, тощо.
ТЕМИ СЕМІНАРУ:
•
Технічні аспекти збереження архівів
•
Каталогізація та перспективи створення спільної відкритої бази даних фольклорної
спадщини України
•
Пошук джерел фінансування та підтримки цих проектів
•
"Польовий" фольклорний матеріал і проблеми авторських прав на нього
•
Можливості доступу до відомчих та приватних архівів фольклорної спадщини
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
Прес-конференція для ЗМІ розпочнеться 8 червня о 13:30 у приміщенні зали засідань Інституту
літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України (вул. Грушевського 4, кімн. #316). Вхід за
акредитаційними картками або журналістськими посвідченнями.Серед спеціально
запрошених гостей цього заходу - Ніна Матвієнко, Руслана Лижичко (Україна); Зураб
Єркомаїшвілі, Міжнародний центр традиційних культур (Тбілісі, Грузія); Віктор Мішалов
(Торонто, Канада), та інші поважні особи. Додаткова інформація є доступною на офіційному
інтернет-сайті семінару за адресою: www.folk.org.ua
Координатор проекту:
Антоній Поточняк
Університет ім. Райса (Х’юстон, США)
телефони: +38 (050) 430-9494, (067) 191-0005
електронна пошта: info@folk.org.ua
веб-сайт семінару: http://www.folk.org.ua

