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Семінар Цифрове картування та історична уява проходитиме в рамках “Семінарів
цифрової історії” (СЦІ) Центру міської історії (www.lvivcenter.org). Нові технології значно
посилили розвиток сучасних досліджень та посприяли формуванню нових цифрових
історичних проектів. У той же час, в останні роки ми познайомилися з поняттям
інформаційного перевантаження, цифрового потопу, інформаційного вибуху та
численних варіацій цієї ідеї. Що нового можуть навчити гуманітаріїв комп’ютерні
технології, революційні цифрові методи і нові соціальні дослідження? Як це впливає на
формування нових архівів та бібліотек, які шукають способи зберігання “історичної”
інформації? Як впливають технології на діяльність наукових установ та дослідницьких
мереж на національному і міжнародному рівні? Чи впливають нові/старі медії на методи
історичних досліджень, чи лише на формат представлення їх результатів? Чи спонукає
поява додаткових, часом надмірних ресурсних матеріалів виробляти нові підходи у
дослідженнях, чи йдеться лише про накопичення матеріалу? Ці та інші питання будуть
обговорюватися під час семінару, з особливим наголосом на картуванні та уяві, на
міському середовищі і людських мережах, на цифрових інструментах та історичних
дослідженнях.
“Семінари цифрової історії” (СЦІ) Центру міської історії мають на меті аналізувати
актуальність цифрових історичних досліджень, їх місцевого потенціалу і потреб з огляду
на глобальні тенденції використання нових форм медій. Ми розглядаємо такі сучасні
підходи у гуманістиці та суспільних науках, як візуалізації даних, гео-інструменти,
дослідження баз даних та медіа-активізм, з окремим наголосом на урбаністику.

ДЕНЬ 1: 17 ТРАВНЯ 2018 (Четвер)
9.30

Вітальне слово організаторів

Панель I: Історія руху – історія і рух
10:00-10:45

Картування міграції: євреї східної Європи у русі
Олексій Чеботарьов, Університет Санкт-Галлена, Швейцарія /
Центр міської історії, Львів, Україна

10:45-11:30

Візуалізація міграції на українські землі і з них наприкінці ХІХ
століття
Томаш Мар’ян Янковскі, незалежний дослідник, Львів, Україна

11:30 – 12:00

Перерва на каву

Панель II: Цифрове картування і досвіди війни ХХ століття
12:00 – 12:45

Éischte Weltkrich: розробка багаторівневої інтегрованої цифрової
платформи для вивчення Першої світової війни у Люксембургу
Сандра Камарда, Університет Люксембургу, Герцогство
Люксембург

12:45 – 13:30

Цифрове картування Голокосту: від вулиці до нації
Вайтман Вейд Бьорн, Університет Вірджинії, Шарлотсвілл, США

13:30-14:30

Обід

Панель III: Картування європейської інтелектуальної історії
14.30 – 15.15

Історія на зв’язку: мережевий аналіз та візуалізація в історичних
дослідженнях
Мартін Ґранджеан, Університет Лозанни, Швейцарія

15:15 – 16:00

Картування і поєднання пам’ятей. Презентація проекту «Уявна
карта літературного Львова (±1939)».
Тарас Назарук, Центр міської історії, Львів, Україна

16:00 – 16:30

Перерва на каву

Панель IV: Медіа-міста через кіно і фотографію
16.30 – 17.15

Чи може цифрова інновація допомогти дослідженню кіно і
фотографії?
Деві Ханегреефс, Вільний університет, Брюссель, Бельгія

17.15 – 18.00

«I-Media-Cities» – новий погляд на урбаністичне минуле Європи
Ян Філіп Ріхтер, Інститут кіно, Франкфурт на Майні, Німеччина

18:00-18:30

Заключні зауваги

ДЕНЬ 2: 18 ТРАВНЯ 2018 р. (п’ятниця)
Панель V: Картування українського суспільства і візуалізація даних
11:30 – 12:15

Минуле і сучасне на карті: МАПА – цифровий атлас України
Вікторія Середа, дослідниця Інституту перспективних досліджень,
Берлін, Німеччина / асоційована дослідниця в Українському
науковому інституті Гарвардського університету

12.15-13.00

Картування суспільства під час військового конфлікту: дослідницька
платформа українського регіоналізму (uaregio.org)
Анна Чеботарьова, Університет Санкт-Галлена /
Центр міської історії, Львів

13:00-14:00

Обід

Панель VI: Методика цифрового дослідження і практика картування
14:00 – 14:45

Експлуатація. Розслідування.
Владан Йолер, Університет міста Нови-Сад, Сербія

14:45 – 15:30

Картування картографічних практик у цифровій гуманістиці. Огляд
останніх тенденцій у Швейцарії і за її межами.
Енріко Натале, директор Infoclio, Швейцарія

15:30 – 16:00

Міський медіаархів: місто, медіа та архівування
Богдан Шумилович, Центр міської історії, Львів

16:30 – 17:00

Заключні зауваги

