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Gerbiami kolegos!
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Rašytinis
palikimas ir informacinės technologijos – El'Manuscript-2016. Konferencijos metu planuojama
apžvelgti platų temų, susijusių su rankraštinių ir senųjų leidinių tekstų šiuolaikinių saugojimo,
aprašymo, apdirbimo, analizės ir publikavimo priemonių kūrimu ir praktiniu pritaikymu. Taip pat bus
nagrinėjamos problemos, susijusios su humanitarinių skaitmeninių resursų rengimu ir panaudojimu
mokslinėje ir pedagoginėje veikloje.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti tyrėjai, aukštųjų ir specialiųjų mokyklų dėstytojai,
bibliotekų, muziejų ir archyvų darbuotojai, programinės įrangos, humanitarinių resursų sietyne kūrėjai,
doktorantai ir studentai, tyrinėjantys išvardintas sritis arba turintys vertingos praktinės patirties.
Konferencijos rengimas tęsia Iževsko valstybinio technikos universiteto iniciatyvą
konsoliduoti specialistus, dirbančius lingvistikos, šaltinotyros, informacinių technologijų srityse rengiant
ir tyrinėjant rašytinį palikimą.
Konferencijos metu planuojama mokyklos veikla. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai,
išplėstibnės demonstracijų ir konsultacijų sesijos leis plačiau susipažinti su įvairiomis informacinėmis
sistemomis ir darbo su šiomis sistemomis metodais.
Konferencijos kalbos – lietuvių, anglų, rusų.
Konferencijos medžiaga planuojama išleisti atskiru konferencijos darbų rinkiniu bei
publikuoti susivienijimo „Rašytinis palikimas“ Interneto svetainėje (textualheritage.org).
KONFERENCIJOS DARBO KRYPTYS:
1. Humanitariniai tyrimai ir jų reikšmė skaitmeninių resursų kūrime.
2. Skaitmeniniai resursai kaip bazė humanitarinių mokslų tyrimams.
3. Lingvistinės, tekstologinės, paleografinės, šaltinotyros ir kitos informacinių technologijų ir
kompiuterinio modeliavimo problemos.
4. Bibliotekų ir archyvų skaitmeninės kolekcijos, duomenų bazės, skaitmeniniai aprašai ir
katalogai, tezaurai ir ontologijos.
5. Skaitmeninių pilno teksto kolekcijų ir bibliotekų kūrimo technologijos.
6. Dokumentų rengimo skaitmeninimui problemos.
7. Prieigos prie elektroninių bibliotekų suteikimo ir navigacijos technologijos.
8. Skaitmeninė leksikografija.
9. Saugojimo, gilaus tekstų ženklinimo ir duomenų apsikeitimo formatai.

10. Lematizacija ir morfologinis Viduramžių ir ankstyvųjų Naujųjų laikų tekstų ženklinimas.
11. XML ir TEI panaudojimas skaitmeninių resursų rengimui, apdorojimui ir publikavimui.
12. Skaitmeninių publikacijų Web-technologijos.
13. Skaitmeninių resursų vizualizavimas.
14. Senų spaudinių ir rankraščių tekstų atpažinimo technologijos ir metodai.
15. Teorinės ir taikomosios kompiuterinės šaltinotyros problemos.
16. Metodai ir instrumentai, skirti skaitmeninių kolekcijų, bibliotekų, aprašų, katalogų ir duomenų
bazių panaudojimui studijose, mokslinėje veikloje ir mokslo sklaidoje.
17. Raštijos paminklų skaitmeniniai leidimai, kolekcijos ir bibliotekos.
18. Istoriniai ir diachroniniai korpusai.
Mokyklos veiklos kryptys ir temos (preliminarus sąrašas):
1. XML ir TEI technologijos.
2. Specializuotos priemonės darbui su pilno teksto duomenų bazėmis ir korpusais.
3. Nacionaliniai korpusai.
4. Formatai, modeliai, duomenų bazės meta- ir analitiniams rankraščių ir senųjų spaudinių
aprašams.
5. Skaitmeninės kolekcijos, bibliotekos, katalogai ir duomenų bazės.
6. Prieigos prie kolekcijų ir pilno teksto duomenų bazių web-moduliai.
7. Tekstų analizės ir apdorojimo metodai ir priemonės.
8. Dokumentų rengimas skaitmeninimui
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Dalyvavimo konferencijoje sąlygos
Paraiškos. Norintys dalyvauti konferencijoje siunčia paraišką el. paštu elmanuscript2016@gmail.com.
Paraiškoje prašome pateikti šią informaciją:
- pranešimo pavadinimas;
- 5–10 raktinių žodžių;
- autoriaus(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės);
- darbo/mokymosi vieta, pareigos;
- išsilavinimas arba mokslinis laipsnis (studentas / doktorantas / daktaras / habil. daktaras ir pan.).
Paraiškų ir tezių pateikimo terminai. Paraiškos dėl dalyvavimo konferencijoje ir pranešimų tezės
priimamos nuo 2015 m. spalio 20 d. iki 2015 m. gruodžio 10 d.
Reikalavimai tezėms pateikiami žemiau.
Paraiškų ir tezių nagrinėjimas. Pateiktos tezės recenzuojamos. Konferencijos programinis komitetas
gali nepriimti užklausos ir tezių, jei jie neatitinka konferencijos tematikos ir/ar mokslinio lygio.
Recenzentų komentarai persiunčiami autoriams.
Pranešimas apie tezių priėmimą. Programinio komiteto sprendimas bus praneštas autoriams el.
paštu iki 2016 m. vasario 1 d. Įtrauktų į konferencijos programą pranešimų tezės bus paskelbtos prieš
konferencijos pradžią.
Reikalavimai tezėms

Tezių apimtis – iki 8500 pagrindinio teksto ženklų (su tarpais). Tezės yra siunčiamos MS Word ir PDF
formatu į el. paštą elmanuscript2016@gmail.com. Failo formatas – .DOC/.DOCX/.ODT, šriftas – Arial,
šrifto dydis – 12 pt, intervalas tarp eilučių – 1,5, laukai – 2 сm iš visų pusių, pastraipos įtrauka – 1 сm,
puslapio numeris – viršuje centre, lygiuotė – abipusė, tekste neturėtų būti griežtų perkėlimų.
Tekstui išryškinti naudojamas kursyvas ir pusiau paryškintas šriftas (pabraukimai, didelės raidės ir
tarpai tarp raidžių nėra priimtini). Žodžių ir kitų vienetų reikšmės pateikiamos tarp ženklų ‘ ’. Nuorodos į
literatūrą
pateikiamos
teksto
pabaigoje
laužtiniuose
skliaustuose
šiuo
formatu:
[pavardė_pirmo_autoriaus_arba_pirmas_antraštės_žodis_leidimo_metai: puslapiai; ...].
Bibliografinės nuorodos pateikiamos po tezių teksto dalyje „Literatūros sąrašas“. Tezių lietuvių kalba
tekste
pateikiamos
pagal
LST
ISO
690
ir
LST
ISO
690–2
(žr.
www.leu.lt/biblioteka/download/185/janonis.pdf), bibliografinės nuorodos tezių rusų kalba tekste
pateikiamos pagal ГОСТ Р 7.0.5-2008, tezių anglų kalba tekste bibliografijos nuorodos rengiamos
pagal
žurnalo
Digital
Medievalist
taisykles
(http://digitalmedievalist.org/journal/1.1/submission/#documentation).
Išnašos (ne nuorodos į literatūrą) pateikiamos įprastai puslapio apačioje (išnašos automatinės,
numeruotos kiekvienam puslapiui atskirai).
Šriftai, kuriuose yra ženklų, skirtingų nuo Arial šrifto ženklų, siunčimi el. paštu kartu su tezių teksto
failais.
Tezių failo pavadinimo formatas: autoriaus_pavardė.* (pvz., jonaitis_petraitis.*).
Tezių teksto struktūra:
Pranešimo pavadinimas
Pranešimo pavadinimas anglų kalba
Inicialai ir autoriaus pavardė, mokslinis laipsnis, pareigos
El. paštas
Organizacijos pavadinimas, miestas, šalis
Raktiniai žodžiai (5–10)
Summary (anglų ir/ar rusų kalbomis, iki 500 ženklų)
Pagrindinis tezių tekstas
Literatūros sąrašas
Data
Dalyvio mokestis
Organizacinis komitetas deda pastangas tam, kad kiek įmanoma sumažinti dalyvio mokestį. Galutinė
dalyvio mokesčio suma bus paskelbta ne vėliau 2016 m. kovo 1 d.
Kultūrinė programa
Planuojamos ekskursijos po Vilniaus universiteto architektūrinį ansamblį, Vilniaus universiteto
Biblioteką, ir Vilniaus miestą, taip pat ekskursijos į Trakus ir Kernavę.

