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Dane w humanistyce / DARIAH Annual Event 2019
Typ wydarzenia: Konferencja
Miejscowość: Warszawa
Organizatorzy: DARIAH-PL

W dniach 15-17 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się DARIAH Annual Event.
Tematem tegorocznego spotkania będą "Dane w humanistyce".

DARIAH Annual Event 2019 poświęcone będzie całemu spektrum problemów
badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce.
Kluczowe w tym zakresie są kwestie typu i ilości danych gromadzonych przez
humanistów: z jakim rodzajem danych mamy do czynienia? Gdzie się one znajdują?
Do kogo należą? Czy nasze dane są rzeczywiście tak bardzo skomplikowane? Jeżeli
tak, to z czego to wynika? W jaki sposób definicje i konceptualizacje terminu
„dane” odpowiadają naszemu dotychczasowemu rozumieniu źródeł w humanistyce
i naukach o sztuce - a może raczej oddalają nas od niego? W jaki sposób
europejska inicjatywa stworzenia infrastruktury dla danych badawczych Open
Science Cloud wpłynie na nasze praktyki i możliwości?
Przyjrzenie się naturze danych w humanistyce może pomóc w projektowaniu
nowych rozwiązań infrastrukturalnych służących do ich przetwarzania. Możemy
pytać o istniejące zasoby big data oraz wykorzystywać osiągnięcia nauki o danych,
aby poprawić organizację naszej pracy. Jednak największym wyzwaniem pozostaje
nieustanne prowadzenie otwartej dyskusji na temat roli danych w kontekście
konkretnych problemów badawczych oraz rozwój kultury uwzględniającej całe
spektrum potrzeb związanych z danymi we wszystkich dyscyplinach
humanistycznych, w odniesieniu do różnorodnych form współpracy w ich ramach, a
także wszelkie kwestie społeczne z tym związane.
Wszystkim tym zagadnieniom i problemom poświęcone będą dyskusje w ramach
DARIAH Annual Event 2019.
Wydarzenie jest otwarte dla całej europejskiej społeczności DARIAH oraz dla
wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań oraz skorzystać z
możliwości spotkań i nawiązania współpracy. W jego ramach odbędzie się szereg
wykładów i warsztatów skupiających naukowców, specjalistów od technologii i
analizy danych oraz przedstawicieli instytucji dziedzictwa kulturowego.
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Zgłoszenia do udziału w DARIAH Annual Event 2019 przyjmowane są w dwóch
kategoriach:
1. Referaty/postery
2. Spotkania (warsztaty oraz spotkania grup roboczych DARIAH)
Zgłoszenia (tytuły i abstrakty o długości do 1000 słów) przyjmowane są za
pośrednictwem strony internetowej wydarzenia.
Wystąpieniom konferencyjnym mogą towarzyszyć postery. Organizatorzy
warsztatów i spotkań grup roboczych DARIAH są również zaproszeni do
przygotowania posterów, które można będzie zaprezentować w ramach sesji
posterowej.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 marca 2019 r. Potwierdzenie udziału nastąpi do
12 kwietnia 2019 r.
Więcej informacji na temat DARIAH Annual Event 2019 oraz możliwości udziału
znajduje się na stronie https://dariah-ae-2019.sciencesconf.org.

Termin zgłaszania prelegentów: 15.03.2019
Linki:
• https://dariah.pl/dariah-annual-event-2019-dane-w-humanistyce/
Słowa kluczowe: dane w humanistyce, humanistyka cyfrowa
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