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2013 m. birželio 5-6 d. COST IC1002 valdymo komiteto posėdyje aptarti šie bendrieji klausimai: 

 Pristatyta atnaujinta organizacinė struktūra. 

 Įtraukti nauji patariamieji nariai (angl., advisory professional board). 

 Pristatyti organizaciniai klausimai iki šios dienos (susitikimų, STSM, žinių keitimosi stovyklų 

statistika). 

 2013 padidintas STSM biudžetas. Gauta itin daug paraiškų, todėl nutarta, kad būtina 

padidinti biudžetą, pakoreguoti vertinimo kriterijų skaičių, bei įvesti papildomą ekspertinį 

vertinimą. Biudžetas bus padidintas nuo 20000 iki 35000 eur. 

 STSM biudžetas mėnesio trukmės stažuotei padidintas iki 2500 eurų. 

 Diskutuota ar buvo pakankamas 450 eurų biudžetas STSM kompensavimui (apgyvendinimas) 

į antrą MUMIA žinių keitimosi stovyklą. Nutarta, kad tai per maža suma, ją reikia reikia 

padidinti iki 600 eurų, o stažuotojams reikės patiems susimokėti už kelionę.  

 Aptarti plėtros (angl., dissemination) klausimai. Svarstyta ar išleisti knygą, išpirkti žurnalą 

publikacijoms ar spausdinti skrajutes. Nutarta išleisit straipsnių rinkinį SPRINGER leidykloje. 

 Aptarti klausimai dėl tarpdisciplinės MUMIA konferencijos. 

 Aptarti ateities klausimai, kas bus po MUMIA (kiti metai paskutiniai).  

 Suplanuoti nauji MC susitikimai (tik vienas), keletas workshop‘ų ir konferencijų, bei trečia 

žinių keitimosi stovykla. 

 Likusioje susitikimų dalyje pristatyti mokslinių grupių užsibrėžti tikslai ir mokslinių tyrimų 

rezultatai. 

 

 

 

COST IC1002 valdymo komiteto narys     Rytis Maskeliūnas 

  



Attending Programme 

 

First day (5/6): 

09:00-10:30: MC meeting 

10:30-11:00: coffee break 

11:30-13:00: MC meeting 

13:00-14:00: Lunch break 

14:00-15:30: Interdisciplinary Working Group Meeting on “Integrating IR technologies” (all WGs 

together, Mike Salampasis and Allan Hanbury) 

15:30-16:00: coffee break 

16:00-17:30: Working Group Meetings on “Integrating IR technologies” (WGs work separately or 

in groups of two, WG leaders, based on input from the previous session) 

17:30-18:00: Plenary session discussing scientific issues of day 1 and preparation for day 2 

Second day (6/6): 

09:00-10:30: WG1 Activity (use/develop language resources in systems developments, organizer 

Paul Buitelaar) 

10:30-11:00: coffee break 

11:00-12:00: WG1 Activity (use/develop language resources in systems developments, organizer 

Paul Buitelaar). 

12:00-13:00: WG2 Activity (architecture for cross-lingual search in multimodal collections, 

organizer Christian Boitet) 

13:00-14:00: Lunch break 

14:00-15:30: WG 3 activity 

15:30-16:00: coffee break 

16:00-17:30: Plenary seesion 

 


