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A 2010-es konferencia külön meghatározott témája: Kulturális kifejezés: régi és új 
 
Az absztraktok elküldése elektronikusan történik azon a számítógépes rendszeren 
keresztül, mely október 1-től lesz elérhető a konferencia weboldalán 
 
Az előadások a következő területeket érinthetik: 
 
*  Önálló előadás (az absztrakt terjedelme: max. 1500 szó) 
*  Több előadásból álló ülés (az áttekintés terjedelme: max. 500 szó) 
*  Poszter (az absztrakt terjedelme: max. 1500 szó) 
 
Részletes konferencia-felhívás 
 
A Nemzetközi Programbizottság 750-1500 szó terjedelmű absztraktokat vár a bölcsész 
számítástechnika bármely területéről az információtechnológia és a bölcsész kutatás és 
oktatás szélesebb értelemben vett találkozási pontjain. Várjuk a jelentkezéseket a 
bölcsészet bármely területéről, különös tekintettel az interdiszciplinaritást bemutató 
munkákra. Ösztönözzük az olyan munkákat, amelyek a bölcsész számítástechnika 
legújabb vívmányairól szólnak és amelyek a fejlődés várható irányaira mutatnak. 
 
Példák a legalkalmasabbnak tetsző témákra: 
 
*  szövegelemzés, korpuszok, nyelvfeldolgozás, nyelvtanulás 
*  Információs technológia a könyvtártudományban és dokumentációban 
*  számítógépes kutatások a kultúra és a történelem területén 
*  a számítástudomány alkalmazása a művészetek, építészet és a zene területén 
*  olyan kutatási terültetek, mint információ-tervezés és modellezés; az új médiumok 

hatása a kultúrára 
*  a digitális bölcsészet hatása az egyetemi oktatásra 
 
A lefedett területekről jó tájékoztatást nyújtanak a szövetségek folyóiratai: a Literary and 
Linguistic Compupting (LLC, Oxford University Press) és a Digital Humanities Quarterly, 
http://www.digitalhumanities.org/dhq/ 
 
A beküldési határidő az önálló előadások, a tematikus előadások és a poszterek 
esetében 2009. október 31. Minden előadás elbírálásra kerül. Az elfogadásról 2010. 
február 24-én küldünk értesítést. Az elektronikus jelentkezési lap 2009. október 1-től 
érhető el a konferencia honlapján (és itt lesz belinkelve: 



http://www.digitalhumanities.org). Lásd alább további részletes tájékoztatásunkat a 
benyújtásra vonatkozóan.) 
 
A bírálati folyamatokon kívül eső demókra vagy alkalmazásokra és a konferenciát 
megelőző megbeszélésekre és műhelytalálkozókra vonatkozó javaslatokkal 
mihamarabb a helyi szervezőkhöz kérjük közvetlenül fordulni. 
 
A konferenciára vonatkozó további információk találhatók a konferencia honlapján: 
http://www.digitalhumanities.org/ 
 
A témajavaslatok típusai 
 
A Programbizottsághoz az alábbi három típusú javaslatokat lehet benyújtani: (1) önálló 
előadások, (2) poszterek és/vagy szoftverbemutatók, és (3) tematikus előadások (vagy 
három előadásból állóak, vagy vitafórumok). A jelentkezéskor kérjük a javasolt típus 
megjelölését. 
 
Az előadásokat és a posztereket agolul, franciául, németül, olaszul, és spanyolul lehet 
tartani. 
 
1) Előadások 
 
Az előadások absztraktjai (750-1500 szó) eredeti, még publikálatlan munkát mutatnak 
be. preferált egy befejezett kutatás, ami jelentős eredményekkel járt, vagy jelentős új 
módszerek kifejlesztése, vagy szigorú elméleti vagy kritikai diszkusszió. Az önálló 
előadások időtartama: 20 perc előadás, 10 perc vita. 
 
Az új számítógépes módszerek bemutatására összpontosító absztraktok mutassák be, 
hogyan alkalmazhatók a módszerek a bölcsész kutatásban és térjenek ki az alkalmazás 
kritikájára. Az olyan absztraktok, amelyek valamely egyedi alkalmazásról szólnak, 
hasonlítsák össze a korábbi hagyományos és számítógépes megközelítéseket és 
értékeljék az új megoldásokat. Minden absztrakt tartlamazzon hivatkozásokat. Azok az 
absztraktok, amelyek a digitális források létrehozására vagy használatára irányulnak, a 
lehető legjobban kövessék ezeket az útmutatókat. 
 
2) Poszterek és szoftverbemutatók 
 
A poszterbemutatók bemutatják a legfontosabb és a legújabb innovatív kutatásokat a 
bölcsész számítástudomány területén. A poszterek technológiai és projekt bemutatókat 
is tatalmazhatnak. Ily módon utal a poszter/demó fogalma a nyomtatott és számítógépes 
alapú prezentációk lehetséges kombinációira. Nem lehet minőségi különbség poszterek, 
demók és előadások között és ugyanazon formai követelményeknek kell megfelelniük. 
Miközben ugyanazon szakmai követelményeknek kell megfelelniük, a poszterek és 
demók alkalmasabbak lehetnek a legújabb eredmények és folyamatban levő kutatások 
bemutatására. Ugyanazon bírálási folyamat érvényesül rájuk. A választás az 
eredmények ilyen kétféle bemutatása (poszter/demó vagy előadás) között attól függhet, 
melyik lehet a leghatékonyabb és leginformatívabb módja a téma megismertetésének. 
 
A poszterbemutatók kevésébé formálisak és interaktívabbak, mint az előadások. A 
posztertbemutatók  részletekbe menően prezentálhatják kutatásukat és eszmecserét 
folytathatnak azokkal, akik nagyfokú érdeklődést mutatnak a kutatás iránt. Az előadók 



kb. 2 négyzetméter nagyságú táblával rendelkezhetnek és kiosztmányokat is 
biztosíthatnak. A poszterek a konferencia teljes időtartama alatt ki lesznek állítva és 
egyedüli fókuszpontját jelentik a különálló poszterbemutatóknak. Több idővel 
rendelkezhetnek azok, akik szoftver vagy projektbemutatót tartanak. 
 
A poszterbemutatók elismerését a Programbizottság külön díjjal értékeli. 
 
3) Tematikus előadások 
 
A tematikus előadások esetén (90 perc) az alábbi két forma közül lehet választani: 
 
Három előadás. A tematikus előadások szervezője egy 500 szavas vázlatot nyújt be a 
tematikus előadások témájáról, továbbá minden előadáshoz egy 750-1500 szavas 
absztraktot csatol, végül nyilatkozik arról, hogy mindegyik előadó részt szándékozik 
venni az adott tematikus előadásokon. Minden előadónak regisztrálnia kell a 
konferenciára  és részt kell vennie a tematikus előadásokon. Az egy témára fókuszáló 
tematikus előadások jobb értékelést fognak kapni a egyéni előadásokkal történő 
összehasonlításban. 
 
Vagy: 
 
4-6 előadóból álló vitafórum. A vitafórum szervezője egy 750-1500 szavas absztraktban 
meghatározza a vitafórum témáját, lebonyolításának a módját, megnevezi az előadókat, 
intézményüket és nyilatkozik arról, hogy mindegyik előadó részt szándékozik venni a 
vitafórumon. Minden előadónak regisztrálni kell a konferenciára és részt kell venni a 
vitafórumon. A vitafórumok lehetőleg ne ismételjék meg korábbi konferenciák 
problémafelvetéseit. Célszerű lenne kis számú problémát megvitatni, melyekre tisztán 
és világosan különféle válaszokat lehet adni. 
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