Пета международна научна конференция
„Писменото наследство и информационните технологии –
El'Manuscript-2014“
От 15 до 20 септември 2014 г. Кирило-Методиевският научен център беше
домакин на петата международна научна конференция „Писменото наследство
и информационните технологии – El'Manuscript-2014“. В конференцията,
проведена с финансовата подкрепа на Министерството на науката и
образованието на Република България и на Фондация „Устойчиво развитие на
България“, взеха участие над 80 учени от 10 страни – Австрия, България,
Германия, Испания, Италия, Литва, Полша, Русия и САЩ.
Конференцията беше посветена на разработването и създаването на
съвременни средства за съхраняване, описване, обработване, анализ и
електронно публикуване на ръкописни и старопечатни писмени паметници и на
исторически извори, а също и на въпросите, свързани с подготовката на
електронни ресурси в сферата на хуманитаристиката и тяхното използване в
научните изследвания, в областта на културата и образованието.
Конференцията продължи започналото през 2006 г. в Русия по инициатива
на руското сдружение „Писмено наследство“ обединяване на усилията на
изследователи от различни профили (езиковеди, извороведи, специалисти в
областта на информационните технологии) за решаване на проблемите,
свързани с разработването и създаването на специализирани компютърни
програми и бази данни за дълготрайно съхраняване, описване, визуализация и
изучаване на писменото наследство.
В рамките на конференцията беше организирана и школа за млади учени и
докторанти – лекции, практически занятия, разширени демонстрационни и
консултационни сесии по широк кръг проблеми, свързани с разработването и
използването на информационните системи, бази данни, специализирани
програми и методики на работа, предназначени за всестранно изучаване на
писменото наследство.
По време на конференцията и практическите занятия особено внимание
беше отделено на технологиите за подготовка, описване и визуализация на
електронни

ресурси

за

писмените

паметници

от

средновековния

и

преднационалния период, в частност на форматите за кодиране на текстове в
нетрадиционни графически системи, на технологиите за описване на текстове
на основата на препоръките на консорциума Text Encoding Initiative, на
средствата за публикуване в интернет на електронни каталози, пълнотекстови
издания, колекции и библиотеки, на технологиите за създаване на диахронни и
исторически корпуси, както и на резултатите от изпълнението на проекти,
свързани с електронни ресурси на основата на средновековни писмени
паметници.

