
 

 

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej  

oraz Wydawnictwo Naukowe UMK 

 zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej 

 

Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej 

 

która odbędzie się 19–21 listopada 2015 roku w Toruniu. 

 

 

Pragniemy, aby spotkanie zainicjowało w naszym kraju dyskusję o roli i kształcie tekstologii  

oraz typografii w kontekście humanistyki cyfrowej i stało się okazją do wymiany poglądów 

specjalistów zajmujących się tym tematem. Z tego powodu na konferencję zapraszamy zarówno 

historyków literatury, edytorów i tekstologów, jak i typografów, projektantów pism, znawców 

książek tradycyjnych i elektronicznych, bibliofilów oraz wszystkie osoby zainteresowane 

wskazaną tematyką. 

 

Proponujemy szeroki zakres tematyczny spotkania, planując poruszenie  

następujących zagadnień. 

 

1. Nowe wydawanie, nowe publikowanie 

 zakres i problemy edytorstwa naukowego w przestrzeni elektronicznej 

 elektroniczna edycja krytyczna – definicje, możliwości i perspektywy 

 rola nowoczesnych technologii w rozwoju edytorstwa naukowego 

 edytorstwo tradycyjne a cyfryzacja dzieł literackich 

 naukowe i literackie projekty cyfrowe (tradycja polska i zagraniczna) 

 formy udostępniania i rozpowszechniania edycji cyfrowych 

 open access i wolne licencje w wydawnictwie 

 praca z tekstem i praca redakcji w trybie on-line 

 self-publishing 



 

 

2. Słowo i obraz – typografia w kontekście komunikacyjnym 

 nowoczesne metody projektowania różnego rodzaju publikacji 

 sztuka typografii a nowoczesne oprogramowanie graficzne 

 estetyka i czytelność w typografii 

 nowoczesny język typografii i dizajnu książki 

 rola detalu w typografii 

 granice obrazu/granice słowa (projekty eksperymentalne) 

 znaki i symbole w komunikacji wizualnej 

 nośniki typografii 

 rola typografii w kulturze współczesnej 

 

 

Informacje organizacyjne 

Koszt uczestnictwa – 350 zł (w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy dwa noclegi oraz 

wyżywienie). Zgłoszenia referatów wraz z krótkim abstraktem (maksymalnie 1000 znaków) 

prosimy kierować na adres mailowy sekretarza konferencji lub pocztą tradycyjną na adres: 

Instytut Literatury Polskiej UMK, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, ul. Fosa 

Staromiejska 3, pok. 215, 87-100 Toruń, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 roku.  

O włączeniu referatu do programu konferencji poinformujemy do 15 lipca 2015 roku. 

 

 

 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

         kierownik konferencji                                                                                            sekretarz konferencji 

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski                                                                           mgr  Milena Śliwińska 

             mistrzy@umk.pl                                                                                               milena.sliwinska@umk.pl 
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