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Digital humanities / цифрові гуманітарні науки / цифрова гуманістика є новою

дослідницькою ділянкою, що пропонує можливості, досі мало омовлені та практиковані
в українському академічному середовищі, країнах Центральної та Східної Європи.
Порівняно небагато осередків регіону активно впроваджують та популяризують
комбінацію практик та методів гуманітарних наук та комп’ютерного / цифрового
інструментарію. Семінар покликаний об’єднати дослідників, що вже використовують
ресурси DH або лише планують застосувати їх у реалізації своїх проєктів. Захід стане
майданчиком для представлення пропозицій, поточних та фінальних результатів,
налагодження зв'язків і окреслення можливостей співпраці.
Теми виступів та дискусій включають і не обмежуються такими напрямками:
_зміст і дисципліни, що криються під «парасолькою» терміну Digital Humanities
_технології та гуманітарні науки: взаємовпливи, суспільний та культурний ефект
_віддалене прочитання (distant reading), великі корпуси текстів
_DH у навчальному просторі
_цифрові та електронні видання літературних творів та історичних документів,
кодування тексту
_потенціал DH у лінгвістиці та словникарстві
_візуалізація, мапування, 3D-моделювання
_моделі взаємодії з аудиторією цифрових проєктів, потенціал crowdsourcingколаборацій.
Окрім розгляду цих та інших запитань, доречним і бажаним форматом участі є
представлення цифрових проєктів, що освітлюють ту чи іншу ділянку гуманітарного
знання.

Запрошуємо Вас зголошуватися з пропозиціями 20-хвилинних виступів / презентацій
до 15 вересня 2019 р.
на електронну пошту artesdigitalesucu@gmail.com
У заявці просимо вказати Ваше ім’я та прізвище, назву Вашої інституції,
а також подати ключові слова та анотацію доповіді (не більше 300 слів)
Про прийняття заявок до участі у семінарі буде повідомлено до 20 вересня 2019 р.
Робочі мови:
англійська, українська
У випадку виступу / презентації проєкту українською, прохання підготувати також
візуальну презентацію-супровід і / або роздатковий матеріал англійською мовою
___
Український Католицький Університет заснований 2002 року як приватна освітня та
дослідницька інституція. Шість університетських факультетів посідають акредитацію
українського державного зразка і пропонують широке коло навчальних спеціальностей у
ділянках теології, філософії, історії, IT, соціальної педагогіки, бізнес адміністрування,
журналістики, медія-комунікацій, міжнародного права та ін. УКУ єдиний Католицький
Університет від Польщі до Японії, заклад успадкував і продовжує наукову діяльність ГрекоКатолицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит
Андрей Шептицький, а очолив її перший ректор о. Йосиф Сліпий.

Центр Митрополита Андрея Шептицького – ресурсно-інформаційний центр Українського

католицького університету, що об’єднує навчальні аудиторії, публічний культурний простір,
конференц-зали, дитячу зону, кафе, книжкову крамницю, виставкову зону, адміністративні
приміщення та бібліотеку. Центр Шептицького служить ключовим місцем для реалізації
просвітницької місії Українського католицького університету і є провідним публічним
простором, в якому поєднуються культура, наука та освіта.
Більше інформації про Український католицький університет, Центр Шептицького тут, а також
тут.

