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=

DigitAl Research Infrastracture

for Art and Humanities



wiosna 2014 – początki prac nad ideą polskiego konsorcjum 

humanistyki cyfrowej

18 sierpnia 2014 – zawarcie umowy i zawiązanie konsorcjum 

DARIAH-PL

30 czerwca 2015 – Rada Ministrów wyraża zgodę na przyłączenie 

konsorcjum do europejskiej infrastruktury DARIAH-ERIC

6 listopada 2015 – w wyniku jednomyślnego głosowania 

Zgromadzenia Ogólnego DARIAH-EU przyjęcie konsorcjum do 

DARIAH-ERIC 

Polska stała się członkiem najważniejszego międzynarodowego 

porozumienia w obszarze humanistyki cyfrowej



Berlin, 6 listopada 2015



DARIAH ERIC 

18 państw członkowskich:

Austria Belgia

Chorwacja Cypr

Dania Francja

Grecja Holandia

Irlandia Luksemburg 

Malta Niemcy

Polska Portugalia 

Serbia Słowenia 

Szwajcaria Włochy



Skład konsorcjum:

1. Uniwersytet Warszawski (koordynator)
2. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
3. Biblioteka Narodowa
4. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
5. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

6. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla
7. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
8. Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
9. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
10. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
11. Politechnika Wrocławska

12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13. Uniwersytet Jagielloński
14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
15. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
17. Uniwersytet Śląski
18. Uniwersytet Wrocławski



Podstawy działania:

• umowa Konsorcjum

• regulamin Konsorcjum



Naczelny organ:

Rada Konsorcjum

złożona z kierowników instytucji członkowskich Konsorcjum 

lub ich przedstawicieli

Przewodniczący Rady:

prof. Aleksander Bursche (UW)

Zastępca Przewodniczącego Rady:

Dr inż. Cezary Mazurek (PCSS)

Przedstawiciele w DARIA-ERIC

National Representative:

Dr Dariusz Drewniak (MNiSW)

National Coordinator:

Jakub Szprot (UW)



Zespół UW ds. DARIAH

(bieżąca koordynacja konsorcjum)

Przewodniczący:

Dominik Purchała

Sekretarz:

Beata Bereza

Członkowie:

Karolina Brylska

Aleksander Bursche

Jakub Szprot



Główna forma działania:

Grupy Robocze (GR) powoływane uchwałą Rady Konsorcjum

- W skład GR obok przedstawicieli konsorcjum mogą wchodzić 

także inne instytucje;

- GR realizują określone w planie działania projekty z zakresu 

infrastruktury dla humanistyki cyfrowej, pozyskując na ten cel 

środki, przede wszystkim w formie grantów krajowych i 

międzynarodowych;

- GR są zarazem główną platformą współpracy ze strukturami 

DARIAH-ERIC.



Konsorcjum działa poprzez grupy robocze :

• zdefiniowane cele dotyczące budowania e-infrastruktury, 

• możliwość działania przed uzyskaniem głównego źródła finansowania,

• partnerzy spoza UW,

• plan finansowania,

• plan pracy grupy wraz z harmonogramem,

• nie powielanie projektów NCN/NPRH,

• partner technologiczny odpowiedzialny za infrastrukturę,

• realne cele grupy,

• realistyczny plan pracy



Powołanie 10 grup roboczych, 

przykłady:

• Filologia cyfrowa

• Metody i narzędzia lingwistycznej analizy tekstu

• Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków

• Cyfrowa lingwistyka i translatoryka

• Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów medialnych, 

użytkowych i politycznych epoki nowożytnej



Główne korzyści dla humanistyki:

• nowe możliwości wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk;

• polepszenie dostępu do danych badawczych oraz narzędzi i usług 

cyfrowych;

• zwiększone możliwości współpracy międzynarodowej;

• zwiększona widoczność badań krajowych na poziomie europejskim;

• zwiększone możliwości utrzymania efektów projektów 

z zakresu humanistyki cyfrowej po ich zakończeniu.



Podstawowe cele strategiczne:

• wypracowanie nowych koncepcji oraz narzędzi badawczych 

i edukacyjnych, które pozwolą wykorzystać ogromne ilości 

informacji i danych

• lepsze, bardziej efektywne użytkowanie istniejącej infrastruktury

i narzędzi



Cele szczegółowe:

• opracowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych z zakresu 

humanistyki cyfrowej;

• opracowanie projektów infrastrukturalnych i narzędzi informatycznych 

dla badań naukowych z zakresu humanistyki cyfrowej;

• stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i kompetencji przy pracy 

nad metodologią i teorią humanistyki cyfrowej oraz wzmocnienie 

współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum; 

• współpraca z innymi instytucjami naukowymi, konsorcjami, sieciami 

naukowymi, centrami zaawansowanych technologii oraz innymi 

ośrodkami integrującymi środowisko naukowe w Polsce i Europie;

• promocja ogólnopolskiej i europejskiej współpracy naukowej w 

dziedzinie humanistyki cyfrowej; 

cdn



Cele szczegółowe c.d.

• doradztwo merytoryczne i organizacyjne na rzecz instytucji 

naukowych w Polsce, które zechcą realizować projekty w obszarze 

humanistyki cyfrowej;

• zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat realizowanych w Polsce 

projektów z obszaru humanistyki, wykorzystujących narzędzia 

cyfrowe, a także samych narzędzi dostępnych i wykorzystywanych w 

polskich instytucjach naukowych;

• popularyzacja metod i narzędzi cyfrowych pogłębiających i 

poszerzających badania humanistyczne.



Pierwsze efekty we własnych jednostkach:

• tworzenie lub rozwijanie działalności centrów 

humanistyki cyfrowej (np. LACH na UW),

• inwentaryzacja infrastruktury badawczej w zakresie HC,

• rejestracja realizowanych i zakończonych projektów z zakresu HC.



Dotychczasowe efekty dla rozwoju 

humanistyki cyfrowej w Polsce:

• zorganizowanie trzech ogólnopolskich konferencji tematycznych w 

Warszawie, Lublinie i Poznaniu,

• realizacja wraz z DARIAH-DE projektu "Public humanities and

digital humanities: mutual inspiration and common (digital) tools”,

• powołanie zespołu wspólnego MNiSW i Konsorcjum w celu

stworzenia i wdrażania strategii rozwoju infrastruktury cyfrowej dla 

humanistyki w Polsce 



Dziękujemy za uwagę

i prosimy o propagowanie

idei i celów DARIAH-PL i DARIAH-ERIC 

w macierzystych uczelniach

www.dariah.pl

www.driah.eu

dariah@uw.edu.pl


