
Seminář o digitálních zdrojích a službách 
ve společenských a humanitních vědách 

(1st Workshop on Digital Humanities 2015 - WDH 2015)

pořádá

LINDAT/CLARIN, český uzel infrastruktury pro jazyková data Clarin ERIC

ve čtvrtek dne 24. září 2015

v budově Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, 
Malostranské nám. 25, 11800 Praha 1

ve spolupráci s Radou pro velké infrastruktury MŠMT

-----------------------------------------------

Digitální  zdroje  pro  výzkum v humanitních  a  společenských  vědách  se  stávají
stěžejním východiskem pro řadu výzkumných oblastí a problémů jak v základním
výzkumu,  tak  ve  výzkumu  aplikovaném.  Mezioborová  spolupráce  (nejen
s informatikou) je přitom velmi častá a důležitá pro nové pohledy na problémy
dříve neřešitelné nebo řešitelné jen velmi obtížně a zdlouhavě.

Přesto,  že  digitální  zdroje  pro  využití  v těchto  oborech  existují,  nejsou  dosud
využívány  efektivně  a  v širší  míře.  Seminářem  o  jejich  využití  bychom  chtěli
bariéru pro jejich využití odstranit nebo alespoň snížit.

Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o svém výzkumu v této oblasti něco
říci,  aby  si  připravili  příspěvek  (ve  formě  textu  a  zároveň  jako poster),  který
budou v rámci tohoto semináře moci prezentovat (a samozřejmě se i zúčastnit
ostatních  částí,  včetně  přednášek  zahraničních  pozvaných  odborníků  a  dvou
panelových diskusí).

Příspěvky, které mohou být česky i anglicky, budou recenzovány nejméně dvěma
recenzenty. Vzhledem k omezenému prostoru očekáváme přijetí 12-15 posterů. 
Své  příspěvky  ve  formě  rozšířeného  abstraktu  (1-4  strany  A4), vkládejte
v systému  Easychair  do  8. 6. 2015  (ostatní  důležitá  data  viz  níže).
https://easychair.org/conferences/?conf=wdh2015

Textové  verze  příspěvků  ve  finálním  formátu  budeme  publikovat  ve  sborníku
vydaném k datu konání workshopu.

Formát posteru bude A0 na výšku. Stojany včetně materiálu k uchycení posterů
budou k dispozici na místě konání před začátkem semináře.

Další informace jsou průběžně aktualizovány na stránce  
http://ufal.mff.cuni.cz/wdh2015 . 

http://msmt.cz/
http://clarin.eu/
http://lindat.cz/
http://ufal.mff.cuni.cz/wdh2015
https://easychair.org/conferences/?conf=wdh2015


Důležitá data:

8. 6. 2015 Zaslání rozšířeného abstraktu

15. 7. 2015 Oznámení o přijetí/zamítnutí příspěvku

8. 8. 2015 Finální verze textu příspěvku pro tisk sborníku

24. 9. 2015 Workshop na MFF UK, Malostranské nám. 25, 1. patro

 

Předběžný program:

8:30 – 9:00             Registrace účastníků

9:30 – 11:00           Pozvané přednášky členů vedení evropských infrastruktur 
v oblasti SHV (Clarin, Dariah, EHRI)

11:00 – 11:20         Přestávka na kávu

11:20 – 13:00         Představení českých výzkumných infrastruktur v oblasti SHV

13:00 – 14:30         Přestávka na lehký oběd (v prostorách 1. patra), představení 
posterů

14:30 – 15:45         První panelová diskuse: „Co chceme od výzkumných 
infrastruktur v oblasti SHV“

15:45 – 16:00         Přestávka na kávu

16:00 – 17:15         Druhá panelová diskuse: „Budoucí vize pro využití digitálních 
zdrojů v oblasti SHV“

17:15 – 17:30         Závěrečné slovo 

Přípravný programový a organizační výbor:

Eva Hajičová, předsedkyně Rady pro velké infrastruktury MŠMT ČR
Michal Frankl, Židovské muzeum Praha, projekt EHRI
Jan Hajič, LINDAT/CLARIN, UK v Praze
Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., projekt CESSDA
Jaroslava Hlaváčová, LINDAT/CLARIN, UK v Praze

Malostranské náměstí 25 
118 00 Praha 
Czech Republic 
+420 221 914 278 (phone) 
+420 257 223 293 (fax) 
ufal@ufal.mff.cuni.cz 
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