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Cel konferencji 

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych 

z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach 

humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju 

społeczeństwa cyfrowego. Podtytuł konferencji: „Inspiracje–Innowacje–Człowiek” podkreśla główny nurt, 

wokół którego skupiać się będą zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowany na praktyczne 

przykłady jakościowych zmian w metodach prowadzenia badań naukowych zainspirowanych technologiami 

cyfrowymi. W szczególności obszarami tematycznymi poruszanymi na konferencji będą: 

 ilościowe badania literackie oraz badania kultury literackiej; 

 badania nad komunikacją międzykulturową i multimodalną; 

 rozwój zasobów i narzędzi umożliwiających akwizycję, cyfrowy zapis, trwałe przechowywanie, 

udostępnianie, analizę i opracowania zabytków ruchomych, jak i nieruchomych; 

 dostosowanie istniejących zasobów i narzędzi językowych do zadań badawczych w dziedzinie 

humanistyki; 

 rozwój zasobów światowego dziedzictwa i narzędzi umożliwiających szeroko rozumianą pracę nad 

tekstem (np. sanskryckim); 

 rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego; 

 budowa europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego; 

 opracowanie i udostępnianie cyfrowych zasobów obejmujących te obszary piśmiennictwa, których nie 

można zaliczyć do literatury pięknej; 

 badania obrazów cyfrowych i przygotowanie narzędzi do ich analiz i złożonych prezentacji 

oraz szeroko rozumiane innowacje na rzecz rozwoju i upowszechniania dorobku polskiej humanistyki. 

Uczestnicy 

Konferencja adresowana jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jak i do 

specjalistów z obszaru informatyki zajmujących się problematyką zaawansowanych usług, architektur i systemów, 

technologii komunikacyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Głównym celem jest 

bowiem nie tylko prezentacja metod, zarówno informatycznych jaki i badawczych oraz dobrych praktyk z obszaru 

integracji humanistyki z technologiami ICT, ale także dialog potrzeb środowiska naukowego i potencjalnych 

odbiorców nowoczesnych aplikacji z wychodzącymi naprzeciw nim dynamicznie zmieniającymi się 

możliwościami systemów informatycznych. 

Zaproszenie do nadsyłania referatów 

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem na konferencji zapraszamy do przesyłania referatów poprzez 

formularz dostępny na stronie konferencji: http://2016.dariah.pl/ 

 Termin zgłaszania abstraktów wystąpień:  20 września 2016 

 Decyzja dotycząca akceptacji wystąpień:  4 października 2016 
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