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Informacje dla uczestników konferencji  
IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR’2021) 

Termin i miejsce: 13-15 grudnia 2021 r., Politechnika Lubelska, Lublin, Polska. Możliwe jest uczestnictwo zdalne. 

Główny organizator: Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska  

Współorganizatorzy: National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan; Samarkand State University, 
Samarkand, Uzbekistan; Chirchik State Pedagogical Institute, Chirchik, Uzbekistan; Urgench State University, 
Urgench, Uzbekistan  

Konferencja powiązana z projektem „3D Digital Silk Road” finansowanym przez NAWA (PPI/APM/2019/1/00004). 

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego: Prof. Jerzy Montusiewicz, Politechnika Lubelska, Polska 

Cel konferencji: Celem konferencji jest przekazanie wiedzy dotyczącej metod, urządzeń i oprogramowania do 
zastosowania komputerowych technologii 3D w problematyce dokumentowania, ochrony, udostępniania 
i zarządzania w obszarze dziedzictwa kulturowego przede wszystkim z obszaru „Wielkiego Jedwabnego Szlaku”.  

Języki konferencji: angielski/rosyjski 

Organizacja sesji: 

• sesja plenarna i sesje tematyczne (13-14 grudnia),   

• sesje zdalne, on-line (15 grudnia). 

Zgłoszenia udziału w konferencji: 

• Termin zgłoszenia referatu: 8 listopada 2021 (j.montusiewicz@pollub.pl).  

• Zgłoszenie abstraktu referatu przeznaczonego do wygłoszenia w sesji plenarnej, tematycznej lub zdalnej 
musi zawierać: tytuł referatu, spis autorów z afiliacją jednostek organizacyjnych, abstrakt referatu (1500-
2000 znaków ze spacjami), typ sesji (plenarna / tematyczna / zdalna).  

• Jeśli autor planuje zamieszczenie swojego zaakceptowanego referatu w przygotowywanej monografii 
naukowej to musi dostarczyć pełną wersję artykułu do 25 listopada w języku angielskim lub rosyjskim lub 
polskim. Artykuł musi zawierać: tytuł artykułu, spis autorów z afiliacją jednostek organizacyjnych, abstrakt, 
wprowadzenie i treść artykułu powiązana z cytowanymi pracami, podsumowanie oraz bibliografię. 
Rozmiar artykułu 15000-25000 znaków ze spacjami. Skład artykułu przygotuje zespół edycyjny. 

Akceptacja zgłoszeń: 

• akceptacja zgłoszonych referatów będzie przeprowadzana na bieżąco przez komitet naukowy konferencji,  

• akceptacja artykułów do monografii będzie przeprowadzona na podstawie wykonanej recenzji.  

Ważna informacja 

Uczestnicy muszą pamiętać, że przyjazd do Polski wymaga uzyskania wizy w Ambasadzie RP w Taszkencie. 
Zaproszenia do uczestnictwa w Konferencji dla osób spoza projektu „3D Digital Silk Road”, które chcą przyjechać na 
Konferencję na własny koszt, będą wystawiane po akceptacji zgłoszonego referatu (abstraktu). Wystawione 
zaproszenie na Konferencję będzie podstawą do starania się o uzyskanie wizy. Proszę pamiętać, że procedura 
uzyskania wizy trwa przynajmniej kilkanaście dni, więc proszę nie zwlekać z przesłaniem stosownego zgłoszenia 
referatu.  

 
Jerzy Montusiewicz 

j.montusiewicz@pollub.pl 
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