
Lietuvos mokslo tarybai 

COST veikla nr. IC1207 

PARSEME (PARSing and Multi-word Expressions) 

Atstovas COST veiklos valdymo komitete Tomas Krilavičius 

 

2014 m. kovo 10-11 dd. PARSEME 2-iojo visuotinio susitikimo ataskaita 

 

COST veiklos IC1207 visuotinis susitikimas įvyko kovo 10-11 dd. Atėnuose, Divani Palace Acropolis viešbutyje, 

Graikijoje Susitikime buvo aptarti aptarti svarbiausi organizaciniai ir veiklų klausimai, pristatyti PARSEME 

narių atliekami tyrimai.  

Pirmajai plenarinei sesijai vadovavo Valdymo komiteto pirmininkė dr. Agata Savary (Prancūzija). Sesijos metu 

aptarta:  

1. PARSEME veiklos ir jos finansavimo etapai; nauja šalių įtraukimo į COST strategija;  

2. šalių-narių dalyvavimo statistika;  

3. rengiami mokymai-seminaras Prahos Karolio universitete (Čekija)  2015 01 19-23 jauniesiems 

mokslininkams;  

4. sekančio visuotinio susitikimo vieta ir data;  

5. trumpalaikių mokslinių PARSEME narių stažuočių (angl. „Short-Term Scientific Missions“) paraiškų 

statistika;  

6. pateikti pasiūlymai PARSEME logotipui;  

7. rekomendacijos bendroms PARSEME narių publikacijoms ir „pumpuriniams“ (angl. „Spin-off“) 

projektams;   

8. susitikimo dienotvarkė;  

9. kiti organizaciniai klausimai.  

Antroji ir trečioji plenarinės sesijos – įvadas į stendinių pranešimų sesijas. PARSEME nariai, kurių stendiniai 

pranešimai buvo atrinkti ir patvirtinti susitikimui, trumpai pristatė savo atliekamus tyrimus, jų progresą, 

gautus rezultatus pastoviųjų žodžių junginių atpažinimo ir analizės srityje.  

Ketvirtoji sesija buvo skirta valdymo komiteto susitikimui, kur buvo aptariami ir balsuojama aktualiais 

projektui klausimais – veiksmų plano aptarimas ir tvirtinimas, darbo grupių rezultatų pristatymai, moksliniai 

planai, bendradarbiavimas su panašiais projektais (valdymo grupės nariams buvo pasiūlyta jungtis prie kitų 

COST veiklų, jeigu jos atitinka temą), aptarti biudžeto planai. Taip pat buvo aptarti ilgalaikiai planai – vasaros 

(žiemos) mokykla Prahoje, parama/dalyvavimas konferencijose, etc. 

Penktoji ir šeštoji – stendinių pranešimų sesijos. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su kolegų 

atliekamais tyrimais, jų eiga, rezultatais, užduoti klausimus ir išsamiai susipažinti su vykdomomis veiklomis 

pastoviųjų žodžių junginių atpažinimo ir analizės srityje. 



Septintoji – dešimtoji sesijos buvo skirtos darbo grupių susitarimui, Lietuvos atstovai dalyvavo ir aptarė 

hibridinių metodų taikymą MWE atpažinimui (WG3) ir teksto analizės (WG2) posėdžiuose, kur buvo aptarti 

naujausi rezultatai, planuojami darbai. 

Vienuoliktoji – baigiamoji susitikimo plenarinė sesija. Jos metu vyko darbo grupių susitikimų rezultatų 

pristatymai. Rezultatus pristatė grupių koordinatoriai.  Sesijai vadovavo dr. Agata Savary (Prancūzija). 

 

Daugiau informacijos galima rasti http://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/event/meetings/59-2nd-

general-meeting-10-11-march-2014-athens. 

 

 

2014 12 11         prof. dr. Tomas Krilavičius 

 

http://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/event/meetings/59-2nd-general-meeting-10-11-march-2014-athens
http://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/event/meetings/59-2nd-general-meeting-10-11-march-2014-athens

