EuroBachoTEX 2011: APEL O WYSTĄPIENIA
Estetyka i skuteczność przekazu, kontekst kulturowy. BachoTEX w 2011 roku, czyli
już XIX, odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 3 maja 2011 roku. Konferencja będzie
jednocześnie oﬁcjalną europejską konferencją TEXową, stąd będziemy się posługiwać tradycyjną
już nazwą EuroBachoTEX z dodatkiem 2011. Zapraszamy do odwiedzenia witryny konferencji:
http://www.gust.org.pl/bachotex/2011.
Jako temat przewodni konferencji proponujemy spojrzenie na estetykę publikacji z perspektywy
skuteczności przekazu. Mile widziane będą odniesienia kulturowe – nie wszędzie i nie wszystko
podoba się wszystkim.
Oczekujemy prezentacji dotyczących tej tematyki z wykorzystaniem TEXa, METAPOSTa, ConTEXta, LATEXa i innego, „zaprzyjaźnionego” z nimi, oprogramowania, ale nie tylko. Podobnie jak
w poprzednich latach, zapraszamy programistów i projektantów szeroko rozumianych systemów
typograﬁcznych oraz typografów i innych użytkowników takich systemów.
Mile widziane będą wystąpienia dotyczące wsparcia, jakiego w dostępie do informacji pisanej
mogą systemy typograﬁczne udzielić osobom niepełnosprawnym np. w związku z językami
migowymi lub generowaniem mowy (np. z matematycznej notacji TEXowej). Interesujące będą
również artykuły dotyczące notacji niealfabetycznych, np. tabulatur.
Warsztaty i tutoriale. Zachęcamy również do zgłaszania propozycji warsztatów oraz prezentacji o charakterze tutoriali i wprowadzeń.
Sesje posterowe. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swych prac TEXowych
i typograﬁcznych w postaci posterów – zadbamy o przestrzeń do ich wystawienia. Może wynikną
z tego nowe pomysły i rozwiązania?
Perły. Nie obędzie się bez sesji prezentującej „Perły programowania w TEXu”. Kolekcjonerem
pereł, zgodnie z tradycją, jest Paweł Jackowski (p dot jackowski at gust dot org dot pl).
Pokrótce, chodzi o:
krótkie makro/makra TEXowe, METAFONTowe, METAPOSTowe (niewiele linii kodu),
użyteczne, chociaż niekoniecznie,
łatwe do wyjaśnienia: koniecznie nie więcej niż 10 minut.
Jeśli macie coś odpowiadającego tym warunkom, to rozważcie zgłoszenie. Jeśli znacie kogoś,
kto ma coś takiego – dajcie znać, porozumiemy się z tą osobą. Inne szczegóły i dotychczas zebrane perły można znaleźć na specjalnie dla nich wydzielonej części naszego serwisu
(http://www.gust.org.pl/projects/pearls). Zgłoszenia prosimy wysyłać pod adres: pearls at gust
dot org dot pl.
Klinika TEXowa. Mamy nadzieję, że bardziej zaawansowani TEXowcy pomogą zespołowi
Kliniki TEXowej, dowodzonemu przez Joasię Ryćko (http://www.gust.org.pl/projects/klinika), zachęcając w ten sposób początkujących do włączenia się w nasze środowisko. Bardzo chcemy
kontynuować tę inicjatywę.
Terminy i adresy. Termin składania propozycji wystąpień (streszczeń) upływa 28 marca 2011
roku, zaś nadsyłania ostatecznych prezentacji, które będą umieszczone w materiałach konferencyjnych – 11 kwietnia 2011 roku.
Propozycje prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do Komitetu Programowego konferencji:
prog-ebt2011 at gust dot org dot pl. Przewodniczącym Komitetu jest Bogusław Jackowski (b underscore jackowski at gust dot org dot pl).

