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Szanowna Pani Dziekan / Szanowny Panie Dziekanie! 

 

Polskie konsorcjum instytucji naukowych DARIAH-PL (http://dariah.pl/) organizuje rokrocznie konferencje związane 

z humanistyką cyfrową. Tegoroczna konferencja DARIAH-PL nawiązuje do tematu, który został zaakceptowany przez 

Radę Dyrektorów DARIAH-EU na rok 2017 i brzmi: Public Culture Heritage. W jego ramach mieszą się problemy 

i pytania związane z relacjami humanistów z instytucjami dziedzictwa. Organizatorem tegorocznego spotkania jest 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym zapraszamy Panią Dziekan / Pana Dziekana na naszą 

konferencję w dniach 16-17 listopada tego roku i zachęcamy do zgłoszenia wystąpienia z Pani / Pana instytucji. 

Chcemy się wspólnie zastanowić nad tym: 

• Jak wygląda współpraca instytucji kultury ze światem nauki, co sobie wzajemnie oferują? 

• Czy i jak realizowane są wspólne projekty cyfrowe? 

• Czy istnieje technologiczna współpraca między obu światami? 

• Czy świat nauki oferuje instytucjom dziedzictwa cyfrowe rozwiązania przydatne w ich funkcjonowaniu? 

• Czy i jak humaniści mogą wykorzystać zasoby instytucji dziedzictwa, jakie są bariery korzystania z zasobów? 

• Jak realizowana jest w Polsce ustawa o re-use, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego? 

• Czy humaniści wiedzą, jakie prawa im przysługują w wykorzystaniu zasobów instytucji dziedzictwa, czy 

korzystają z tych praw, czy potrzebują wsparcia w tym zakresie? 

Prelegenci mogą podzielić się nie tylko swoją wiedzą na zadany temat, ale także doświadczeniami w kontaktach 

z instytucjami dziedzictwa czy nauki, mile będą widziane „studia przypadków”, opisujące relacje między światem 

nauki a tymi instytucjami, szczególnie w obszarze humanistyki cyfrowej. 

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

specjalistów prawa oraz aktywistów, studentów, pracowników instytucji kultury. Konferencja jest bezpłatna i otwarta 

dla wszystkich chętnych, w związku z tym organizatorzy nie będą pokrywali kosztów udziału w konferencji, ani nie 

przewidują honorariów dla autorów wystąpień. Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy 

znajduje się na stronach http://2017.dariah.pl/.  Termin zgłaszania abstraktów wystąpień: 15 września 2017. Mamy 

nadzieję, że spotkanie świata nauki i instytucji dziedzictwa może być dla Pani / Pana, a także dla reprezentowanej przez 

Panią / Pana instytucji interesujące. Licząc na Państwa przybycie do Torunia, serdecznie zapraszamy. 
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