Jerzy Ludwichowski (przewodniczący)
Petr Sojka (współprzewodniczący)
Jolanta Szelatyńska
Bogusław Jackowski
Taco Hoekwater
Volker RW Schaa
org-EBT2007@gust.org.pl
sekretariat@gust.org.pl

Podpis: ......................................................................

Data: ............................

podpis: .............................

Dane osobowe z formularza zgłoszeniowego zbierane są w celu
organizowania i obsługi XV Ogólnopolskiej Konferencji TEX-owej
EuroBachoTEX2007. Imię i nazwisko, nazwa instytucji, numer telefonu, i e-mail będą udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji. Administratorem bazy danych jest Jolanta Szelatyńska, sekretarz GUST, Uczelniane Centrum Informatyczne UMK, Plac Rapackiego 1, 87–100 Toruń, tel. (056) 611 27 41.
Zgadzam się na wykorzystanie w przyszłości moich danych adresowych do informowania mnie o bieżącej działalności statutowej
GUST.

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Szelatyńska
e-mail: sekretariat@gust.org.pl
tel.: (056) 611 27 41, (0) 691 774 350

do 31 marca 2007. Po tym terminie opłata będzie wyższa
o 100 zł, a od 11 kwietnia – o 200 zł.

Polska Grupa Użytkowników Systemu TEX GUST,
Plac Rapackiego 1, 87-100 Toruń
Bank Millennium, Oddział w Toruniu
80 1160 2202 0000 0000 5530 4981

Całkowita opłata (za udział w konferencji oraz za warsztaty) powinna być przelana na konto GUST:

Adres elektroniczny: sekretariat@gust.org.pl

Adres pocztowy: Jolanta Szelatyńska, Uczelniane Centrum
Informatyczne UMK, Plac Rapackiego 1, 87–100 Toruń

Zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu
lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego, łatwo
dostępnego pod adresem
http://www.gust.org.pl/BachoTeX/EuroBachoTeX2007/
prosimy przesyłać do 31 marca 2007. Ostateczny termin
przyjmowania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2007.

Główny księgowy/Dyrektor

http://www.gust.org.pl/BachoTeX/EuroBachoTeX2007/

Witryna konferencji:

Jolanta Szelatyńska, tel. kom. (0) 691 774 350
Uczelniane Centrum Informatyczne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Plac Rapackiego 1, 87-100 Toruń
tel. (056) 611 27 41, faks (056) 622 18 50

Przydatne adresy i telefony

Tomasz Przechlewski
Stanisław Wawrykiewicz
biuletyn@gust.org.pl

Komitet Redakcyjny

Komitet Organizacyjny

NIP: ...........................................................................

..................................................................................

Adres: .......................................................................

Nazwa instytucji: ........................................................

uczestnictwo w konferencji bez podpisu odbierającego.

Komitet Programowy
Bogusław Jackowski (przewodniczący)
Hans Hagen (współprzewodniczący)
Jonathan Kew
Petr Sojka
Jerzy Ludwichowski
papers-EBT2007@gust.org.pl

Upoważniamy Polską Grupę Użytkowników Systemu TEX

GUST, NIP 584-20-53-809, do wystawienia faktury za

28 kwietnia – 2 maja 2007, Bachotek

TEX: Ścieżki ku przyszłości

XV Ogólnopolska
Konferencja TEX-owa

XVII Europejska
Konferencja TEX-owa
EuroBachoTEX2007

Program przewiduje 50 wystąpień (nie licząc innych atrakcji) i jest,
jak zwykle w Bachotku, bardzo bogaty. Jak wynika z tytułu, spojrzymy w przyszłość. Ostatnio dzieje się niezwykle dużo nowego: XETEX, LuaTEX, nowe wersje METAPOST-a i pdfTEX-a, εX TEX,
fonty Open Type (w tym TEX Gyre), pojawienie się konwerterów
DVI na SVG, żeby wymienić tylko niektóre, co powoduje, że należy
przynajmniej na chwilę się zatrzymać i zapytać, co z tego może
wyniknąć i jak to nas będzie dotyczyło.
W związku z powyższym ekwilibrystyczny skok przez ognistą obręcz wykona M(a)r(e)k Ryćko; jeśli odnosisz wrażenie, że w tym
zdaniu jest coś dziwnego, to masz rację – sprawa wyjaśni się w Bachotku, przyjedź!
Gościem specjalnym będzie Hàn Th´ê Thành, twórca pdfTEX-a. Inna okazja do rozmowy z tym wspaniałym acz skromnym człowiekiem i wysłuchania jego wykładów może się długo nie zdarzyć,
przyjedź!
Ktoś, żałując że nie może przyjechać, napisał do organizatorów:
„zdaję sobie sprawę, że w Bachotku gęstość TEX-pertów/m2 będzie
grubo ponad normę” – i miał rację. Dwóch już wymieniliśmy, a na
liście (poniżej) jest jeszcze wielu innych, o których się słyszało
i chciało poznać – przyjedź!
Jak zwykle będziemy zachęcać nowicjuszy do przygody z TEX-em.
Dla całkiem i niecałkiem początkujących będzie działała na
żywo pod kierunkiem Joanny Ryćko klinika początkującego
TEX-nika pod hasłem: „Przyjedź do Bachotka ze swoją pracą,
a pomożemy Ci ją pięknie złożyć w TEX-u!” Zapraszamy serdecznie wszystkich – zaawansowanych i początkujących. Na pewno
znajdziecie coś dla siebie. A może i Wy włączycie się w ramach
kliniki do pomocy początkującym i pomożecie im w zaasymilowaniu się w naszym środowisku.
Wystąpienia zgłosili (w kolejności alfabetycznej autorów, niektóre
tytuły mogą ulec zmianie):
• Karl Berry, Jerzy B. Ludwichowski: GUST Font License: an
application of the LATEX Project Public License • Dorota Cendrowska: Wyliczenia jako jedna z ciekawych form istnienia
tekstu • Johannes Grosse: MathPSfrag: Creating LATEX labels
in Mathematica plots • Atif Gulzar: Nastaleeq: a challenge
accepted by Omega • Hans Hagen: ConTEXt and OpenType:
what kind of font system do we need i in. • Amir M. S. Hamdy,
Hossam A. H. Fahmy: Parameterized Arabic font development
for AlQalam • Jim Hefferon: CTAN: Path to the future • Taco

TEX: Ścieżki ku przyszłości

Tradycyjna, coroczna konferencja TEX-owa, tym razem w połączeniu z konferencją europejską, odbędzie się od 28 kwietnia
do 2 maja 2007 roku w Bachotku, na Pojezierzu Brodnickim,
w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Współorganizatorem jest CSTUG, Czechosłowacka Grupa Użytkowników TEX-a. Tytuł konferencji:

XV Ogólnopolska Konferencja TEX-owa
EuroBachoTEX2007

XVII Europejska Konferencja TEX-owa
Hoekwater: On LuaTEX oraz METAPOST 1.1 • Klaus Höppner:
Creation of a PostScript Type 1 logo font with METATYPE1
• Karel Horák: Those obscure accents. . . • Jean-Michel Hufflen: MlBibTEX: reporting the experience i in. • Bogusław Jackowski, Jerzy B. Ludwichowski: Recent advances in LUG’s font
projects • David Kastrup: ‘makematch’, a LATEX package for
pattern matching with wildcards i in. • Jonathan Kew: XETEX
in TEX Live and beyond • Siep Kroonenberg: GUI ps/pdf/eps
conversion program ‘epspdf’ • Azzeddine Lazrek: Arabic justification in Omega 2 • Manfred Lotz: Making of the TEX Collection i in. • Tomasz Łuczak: LyX: edytor nie tylko dla sekretarek
• Ross Moore: Advanced Mathematics features for PDF and
the Web • Grzegorz Murzynowski: The ‘gmdoc’ bundle: a new
tool for documenting (LA)TEX sources i in. • Gerd Neugebauer:
Conventional scoping of registers—an experiment in εX TEX
• Karel Pı́ška: Procedures for font comparison i in. • Arthur
Reutenauer: A brief history of TEX • Marek Ryćko: List processing with TEX • Martin Schröder: 10 years of pdfTEX: how we
kept up with PDF • Petr Sojka, Michal Růžička: Single-source
publishing in multiple formats for different output devices
• Péter Szabó: Practical journal and proceedings publication
on paper and on the web • Hàn Th´ê Thành: Typesetting Vietnamese oraz Summary of the font specific features • Ulrik
Vieth: Overview of the TEX History Archive • Zofia Walczak:
Grafika w LATEX-u na przykładzie TikZ-a •
Streszczenia prezentacji są lub wkrótce będą na stronie WWW:
http://www.gust.org.pl/BachoTeX/EuroBachoTeX2007/
Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac TEX-owych i wokół-TEX-owych w postaci posterów. Może wynikną z tego nowe pomysły i rozwiązania?
Nie obędzie się bez pokazu Pereł programowania w TEX-u. Kolekcjonerem pereł jest Paweł Jackowski.
Uniknąć przesytu TEX-em pozwolą warsztaty z projektowania znaków graficznych (Andrzej Tomaszewski) oraz z czerpania papieru
(Grażyna Jackowska).
Zmęczonych wykładami i dyskusjami czekają wieczorno-nocne
śpiewania przy ognisku i nie tylko. Przywieźcie swoje instrumenty!
Walne Zebranie Członków GUST rozpocznie się w niedzielę,
29 kwietnia 2007 r. o godz. 19.00. Drugi termin Zebrania: niedziela,
29 kwietnia 2007 r. o godz. 20.00. W porządku obrad wybory
władz na nową kadencję. O szczegółach porządku obrad Zarząd
poinformuje w osobnym zawiadomieniu.
Opłata konferencyjna wynosi 890 zł, dla członków GUST lub
PLUG – 800 zł, dla studentów – 600 zł, a dla studentów, członków
ww. grup – 520 zł. Opłata obejmuje koszty uczestnictwa, konferencji, materiały konferencyjne oraz wyżywienie i noclegi – od
27 kwietnia 2007 (kolacja) do 2 maja 2007 (obiad).
Od 1 kwietnia opłata wzrasta o 100 zł, a od 11 kwietnia – o 200 zł.
Dofinansowanie: osoby, które zgłosiły (zaakceptowany) referat
i przygotują materiały do zamieszczenia w biuletynie konferencyjnym, mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji.
Wnioski do 5 kwietnia 2007 pod adresem sekretariat@gust.org.pl
lub w polu na pytania i komentarze formularza rejestracyjnego.
O przyznaniu dofinansowania poinformujemy do 12 kwietnia 2007.
Organizatorzy oczekują uczestników od piątkowego popołudnia,
27 kwietnia.
DANE DO FAKTURY

tak

nie

tak

nie

zwykła

jarska

inna ..........................

nie

Data: ..........................

podpis: ...........................

Dodatkowe uwagi i pytania: ....................................

tak

Proszę o przysłanie faktury przed dokonaniem zapłaty

..............................................................................

Osoby towarzyszące: ..............................................

Chcę mieszkać z: ....................................................

Data i przewidywany czas wyjazdu: ........................

Data i przewidywany czas przyjazdu: ......................

Dieta:

..............................................................................

Student:

Członek GUST/PLUG:

..............................................................................

..............................................................................

Adres do korespondencji: ........................................

e-mail: ...................................................................

NIP: .......................................................................

Ulica, nr domu: ......................................................

Kod, miasto: ...........................................................

Nazwa firmy: .........................................................

Nazwisko: ..............................................................

Imię: .....................................................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

