
 

Научно-стручна конференција Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука 
и дигитална хуманистика је редован годишњи скуп посвећен мултидисциплинарним аспектима дигитализације 
културног и научог наслеђа који се организује од 2002. године. Овогодишњи, петнаести по реду, скуп се одржава у 
организацији Математичког факултета Универзитета у Београду,  Националног центра за дигитализацију и 
потпројекта 9 пројекта 44006 Министарствa просвете, науке и технолошког развоја.  

Теме конференције биће: 

 Теорија, методологије и стандарди дигиталног очувања културне баштине  
 Пројекти, примена и примери добре праксе у дигитализацији културне баштине 
 Дигитализација старих записа из природних и друштвених наука 
 Технолошки аспекти дигитализације културне баштине (алгоритми, софтверска имплементација и примене 

нових технологија)   
 Дигитална хуманистика: Дигитални алати и методи за изучавање хуманистичких наука 
 Истраживања у области дигиталне инфраструктуре за хуманистику и уметност 

Конференција ће бити одржана 26. септембра 2017. године на Математичком факултету у Београду,  
Студентски трг 16. 

Учесници који желе да излажу на конференцији, треба да пошаљу на адресу ncd@matf.bg.ac.rs (у subject-линији 
обавезно навести: НЦД конференција, пријава рада) апстракт рада до 500 речи (на српском и/или енглеском, као 
DOC-додатак поруци) најкасније до 10. септембра 2017. године. 

Учесници не плаћају котизацију, али је неопходна регистрација. 

Радови представљени на конференцији који прођу поступак рецензије биће штампани у часопису Преглед 
Националног центра за дигитализацију (http://www.ncd.matf.bg.ac.rs/). 
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