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COST veiklos IC1207 visuotinis susitikimas įvyko rugsėjo 8-9 dd. Frankfurto prie Maino Gėtės universitete, 

Vokietijoje, kur daugumos balsavimu buvo nuspręsta perkelti iš Haifos Izraelyje.  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. susitikimo vietos perkėlimas iš Haifos Izraelyje į Frankfurtą Vokietijoje;    

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

3. šalių-narių dalyvavimo statistika;  

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

mokslininkams;  

5. sekančio visuotinio susitikimo vieta ir data;  

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

statistika;  

7. pateikti pasiūlymai PARSEME logotipui;  

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

projektams;   

9. susitikimo dienotvarkė;  

10. 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.  

Ketvirtosios sesijos metu susitiko jaunieji mokslininkai. Jaunųjų mokslininkų atstovė PARSEME Veronika 

Vincze (Vengrija) pristatė šios COST veiklos teikiamas galimybes jauniesiems mokslininkams ir paragino 

aktyviau įsitraukti į PARSEME vykdomas veiklas. 

Penktoji ir septintoji – 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. 

Šeštosios sesijos metu vyko Valdymo komiteto posėdis, vadovaujamas dr. Agata Savary (Prancūzija). Jame 

dalyvavo 24 iš 30 PARSEME priklausančių šalių atstovai. Posėdžio metu:  



1. priimta posėdžio darbotvarkė;  

2. pristatyta esama PARSEME situacija (veiklos narių dalyvavimo aktyvumas, biudžetas,  trumpalaikės 

mokslinės stažuotės ir paraiškos joms);   

3. išsakytas palaikymas lyčių lygybei ir jaunųjų mokslininkų įsitraukimui į veiklą;   

4. pristatyta veiklos dotacijos turėtojo (Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences (IPIPAN), 

Warsaw, Poland) ataskaita (metinės finansinės ataskaitos patvirtinimas, techniniai PARSEME narių 

dalyvavimo veikloje išlaidų padengimo internetinės sistemos patobulinimai); 

5. kasmetinės veiklos progreso konferencijos rezultatų pristatymas (veiklos šalių įtraukimo politika, COST 

biudžetas, supažindinimas su COST Association, perimsiančia COST įgyvendinimą iš European Science 

Foundation (ESF)); 

6. pateiktas veiklos mokslinis įvertinimas (privalumai, trūkumai  ir pagrindiniai sunkumai) 

7. vyko veiklos mokslinės strategijos formavimo (atsiliepimai iš jaunųjų mokslininkų sesijos; balsavimas dėl 

jaunųjų mokslininkų pkaitinio atstovo (juo tapo Federico Sangati); veiklos susitikimų planavimas); 

8. vyko veiklos biudžeto planavimas (taisytos metinio veiklos ir  biudžeto plano klaidos;  vyko ilgalaikis 

PARSEME veiklų planavimas – mokymų-seminaro jauniesiems mokslininkams Prahoje 2015 m. sausio 

mėn., 4-ojo visuotinio susitikimo Maltoje 2015 03 19-20, 5-ojo visuotinio susitikimo Rumunijoje 2015 m. 

rugsėjį, paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus 6-ajam visuotiniam susitikimui); 

9. vyko balsavimas dėl PARSEME logotipo (daugiausiai balsų surinko V. Kulešovos, Lietuva pasiūlytas 

PARSEME logotipas) 

10. aptarti susitikimo vietos perkėlimo iš Haifos Izraelyje į Frankfurtą Vokietijoje aspektai; 

11. sutarta dėl kito visuotinio susitikimo vietos ir datos – Malta, 2015 03 19. 

Aštuntosios ir devintosios plenarinių sesijų metu paraleliai vyko darbo grupių WG1: Lexicon-Grammar 

Interface (koordinatorius - Manfred Sailer, Vokietija) ir WG3: Statistical, Hybrid and Multilingual Processing 

of MWEs (koordinatorius - Michael Rosner, Malta) susitikimas.  Aptarti grupių tikslai, siektini rezultatai, 

įvertinti pasiekimai ir suplanuoti sekantys žingsniai. 

Dešimtosios ir vienuoliktosios plenarinių sesijų metu paraleliai vyko darbo grupių WG2: Parsing Techniques 

for MWEs (koordinatorius - Yannick Parmentier, Prancūzija) ir WG4: Annotating MWEs in Treebanks 

(koordinatorė - Victoria Rosén, Norvegija). Aptarti grupių tikslai, siektini rezultatai, įvertinti pasiekimai ir 

suplanuoti sekantys žingsniai. 

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

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