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Поштовани,
Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да у сарадњи са Универзитетом у Анкари,
од 25. до 27. септембра 2015. године, организује међународну конференцију на тему Дигитална хуманистика.
Ово ће бити четрнаеста међународна конференција коју Филолошки факултет у континуитету организује
омогућавајући тако интердисциплинарност приступа темама везаним за библиотекарство, студије језика,
књижевности и културе: Скуп библиотекара балканских земаља: Сарадња, образовање, квалитет (2002),
Интелектуална слобода и савремене библиотеке (2003), Економска улога библиотека у савременом друштву
(2004), Деца и библиотеке (2005), Лидерство у библиотекама (2006), Информациона писменост и доживотно
учење (2007), Електронска библиотека (2008), Етика у науци и култури (2009), Књига и језик (2010),
Дигитализација културне баштине, универзитетски репозиторијуми и учење на даљину (2011), Културе у
дијалогу (2012), Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и уметност (2013) и Први светски
рат у култури и библиографији (2014). Коорганизатори Конференције су Емпориа Универзитет из Канзаса (САД)
и Анкара Универзитет (Турска).
Конференција ће истаћи значај информационо комуникационе технологије за науку, културу и образовање,
као и друштво у целини. Суочавајући се са изазовима образовања, свака дигитална колекција доприноси ширењу
информационе писмености и опште просвећености, дигиталној заштити, чувању и коришћењу документарноисторијске, културне и научне баштине.
Била би нам част да своја знања и искуства ставите у функцију развијања тема којима ће се конференција
бавити у оквиру области:
 Дигитална библиотека и изазови дигиталне хуманистике;
 Компаративна књижевност и дигитална хуманистика;
 Значај информационо-комуникационе технологије за науку, културу и образовање;
 Хуманистичке науке и дигитална технологија;
 Дигитални медији и њихова друштвена улога;
 Педагогија у области дигиталне хуманистике;
 Колаборативна истраживања у дигиталној хуманистици;
 Дигитална хуманистика у пракси;
 Дигитална естетика;
 Дигиталне методе и књижевна историја;
 Институције културе у ери дигиталне хуманистике.
Филолошки факултет Универзитета у Београду срдачно Вас позива на конференцију, са молбом да кратке
биографске податке, тему, сажетак (до 1500 карактера) и кључне речи свога предавања, пријавите до 15. јула
2015. године на humanistika@fil.bg.ac.rs.
Образац за пријаве можете преузети са сајта Факултета
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/
Радни језици конференције су српски и енглески. Молимо Вас да дужина излагања не прелази 15 минута.
Тачан распоред излагања биће постављен на сајт Факултета по завршетку пријављивања.
С поштовањем,
Декан Филолошког факултета

проф. др Александра Вранеш

