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TEX stary ale jary:
trwałość TEXnologii
typograficznych
Inspiracją do wyboru takiej tematyki konferencji była wspaniała rocznica – w zeszłym roku
TEX-owi stuknęło czterdzieści lat!
Liczba 40 ma dla wielu specjalne konotacje: tak długo, a nawet dłużej trwa życie zawodowe
człowieka, małżeństwa często celebrują czterdziestą rocznicę ślubu, czterdziestoletnie i starsze wina osiągają wysoką cenę. . .
Z inicjatywy Hansa Hagena, chcemy poświęcić czterdziestoleciu TEX-a jeden dzień – chcielibyśmy usłyszeć wypowiedzi uczestników inspirowane np. jak poniżej:
dlaczego nigdy nie przestałem używać TEX-a
TEX mnie nigdy nie zawiódł
dlaczego zakochałem się w TEX-u
jak TEX mnie zdradził
czy pożegnam się z TEX-em kiedy przejdę na emeryturę
TEX jest tym lepszy, czym jest starszy
dlaczego nie chcę przejść na emeryturę (TEX-ową)
TEX nie może być lepszy niż obecnie (to dobrze)
Liczymy na to, że spotkanie osób najbardziej kompetentnych na świecie w sprawach TEXowych
i typograficznych zaowocuje interesującymi refleksjami na temat trwałości techologii typograficznych i – w szczególności – samego TEX-a (we wszystkich jego odmianach, tj. eTEX, pdfTEX,
LuaTEX, XETEX i in.).
Staruszek, jak wiemy, ma się wspaniale i jest aktywny na wielu frontach, ale wydaje się, że nie
wiemy o nim wszystkiego. W szczególności udziela się często zakulisowo, czyli w – jak mówią
anglosasi – back office. O tym trzeba mówić, stąd prośba o wykłady i prezentacje o takich zastosowaniach.
Ta cała reszta. . . Jak zawsze konferencyjny „chleb z masełkiem” to podstawa: oczekujemy prezentacji dotyczących TEXa, Metafonta/Metaposta (pamiętajmy o fontach!), ConTEXta, LATEXa
i przyjaciół. Podtrzymujemy też trend BachoTEXowy, w ramach którego próbujemy integrować
programistów i projektantów systemów typograficznych, typografów i innych użytkowników takich systemów. Normalnym kanałem zgłaszania propozycji jest ich wysłanie pocztą elektroniczną do komitetu programowego, ale zanim pospieszycie do klawiatury – zapoznajcie się ze wskazówkami dla autorów.
Warsztaty i tutoriale. Zachęcamy do proponowania warsztatów oraz prezentacji o charakterze
tutoriali i wprowadzeń. Mile widziane są też sugestie dotyczące tutoriali prowadzonych przez
osobę inną niż zgłaszająca pomysł.
Sesje posterowe. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swoich prac TEXowych
i typograficznych w postaci posterów – zadbamy o przestrzeń do ich wystawienia.
Terminy i adresy. Termin nadsyłania ostatecznych prezentacji, które będą umieszczone w materiałach konferencyjnych, upływa 14 kwietnia 2019 roku. Propozycje prosimy nadsyłać pocztą
elektroniczną do Komitetu Programowego:
prog-2019@gust.org.pl
Przewodniczącym Komitetu jest Bogusław Jackowski (b_jackowski@gust.org.pl).
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć pod
adresem:
http://gust.org.pl/bachotex/2019-pl
Do zobaczenia w Bachotku!

