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COST veiklos IC1207 visuotinis susitikimas įvyko rugsėjo 23-24 dd. Iași, Rumunijoje. Susitikime buvo aptarti 

svarbiausi organizaciniai ir veiklų klausimai, pristatyti PARSEME narių atliekami tyrimai, projektinės 

iniciatyvos.  

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

metu aptarta:  

1. PARSEME veiklos ir jos finansavimo etapai;  

2. šalių-narių dalyvavimo statistika;  

3. veiklos 3-aisiais metais įvykę renginiai, bendros veiklos dalyvių publikacijos ir projektai;  

4. 4-aisiais veiklos metais planuojami renginiai;  

5. sekančio visuotinio susitikimo vieta ir data;  

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

finansavimo statistika;  

7. susitikimo darbotvarkė;  

8. kiti organizaciniai klausimai.  

Antroji ir penktoji plenarinės sesijos – įvadas į stendinių pranešimų sesiją. 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.  

Trečioji 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.  

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

Jame dalyvavo 21 iš 30 PARSEME priklausančių šalių atstovai. Posėdžio metu:  

1. priimta posėdžio darbotvarkė;  

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

finansavimas trumpalaikėms mokslinėms stažuotėms);  



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, papildomas finansavimas);  

5. pristatytos COST asociacijos naujienos (informuota apie naują laikinai paskirtą Mokslo specialistą (Marta 

Artiles Viera vietoj prieš tai buvusių Ralph Stuebner and Rossella Magli), kitos naujienos);  

6. pristatytas darbo grupių progresas siekiant veiklos tikslų (leksikonų ir anotuotų tekstynų apžvalga (WG1 ir 

WG4); pastoviųjų žodžių junginių katalogavimo/aprašymo šablonai konkrečioms kalboms (WG1); 

veiksmažodinių pastoviųjų žodžių junginių leksinis kodavimas (WG1); knygos projektas „Multiword 

Expressions: Insights from a Multi-lingual Perspective“ (WG1) – nusiųsta recenzentams; 3 apžvalgos, skirtos 

hibridiniams metodams pastoviųjų žodžių junginių apdorojimui (užduotys: aptikimas, mašininis vertimas, 

analizė) (WG3); pastoviųjų žodžių junginių anotavimas medžių bankuose (WG4));  

7. vyko veiklos mokslinės strategijos formavimas (skatinimas COST veiklose prisidėti prie Horizons 2020“ 

darbotvarkės temų; bendro darbo (angl. „shared task“), skirto automatiniam veiksmažodinių pastoviųjų 

žodžių junginių atpažinimui, progreso pristatymas; idėjos pastoviųjų žodžių junginių įrankių ir metodologijų 

kūrimo/vystymo skatinimui bendradarbiaujant su kitomis programomis; veiklos susitikimų ir vasaros 

mokyklos planavimas, PARSEME/EneL bendro seminaro planavimas);  

8. vyko susitikimo Maltoje (2015 03 19-20) dalyvių atsiliepimų įvertinimas, išsakytos rekomendacijos 

tolesniems susitikimams; 

9. vyko ilgalaikis PARSEME veiklų planavimas (biudžeto pakeitimai; organizaciniai 6-ojo visuotinio susitikimo 

klausimai; balsavimas dėl vasaros mokyklos, 6-ojo ir 7-ojo susitikimų lokacijos vietų; sklaidos apie PARSEME 

planavimas).  

Septintosios plenarinės sesijos metu vyko bendro darbo (angl. „shared task“), skirto automatiniam 

veiksmažodinių pastoviųjų žodžių junginių atpažinimui, susitikimas.  Jam vadovavo Veronika Vincze 

(Vengrija) ir  Antoine Doucet (Prancūzija).  Šio bendro darbo tikslas – parengti 2 mokymo ir 1 referencinį 

tekstynus kalbos technologijų įrankių efektyvumo, automatiškai atpažįstant ir analizuojant veiksmažodinius 

pastoviuosius žodžių junginius,  testavimo varžyboms. 

Aštuntosios plenerinės sesijos metu vyko PARSEME iniciatyvinio komiteto posėdis.  

Devintosios plenarinės sesijos metu paraleliai vyko darbo grupių WG2: Parsing Techniques for MWEs 

(koordinatoriai - Yannick Parmentier ir Jakub Waszczuk, Prancūzija) ir WG4: Annotating MWEs in Treebanks 

(koordinatorė - Victoria Rosén, Norvegija) susitikimas. Aptarti grupių tikslai, siektini rezultatai. WG2 

susitikimo metus pristatytas patobulintas įrankis mwetoolkit 

(http://mwetoolkit.sourceforge.net/PHITE.php), vesti naudojimosi juo mokymai. 

http://mwetoolkit.sourceforge.net/PHITE.php


Dešimtosios plenarinės sesijos 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.  

Vienuoliktosios plenarinės sesijos metu paraleliai vyko darbo grupių darbo grupių WG1: Lexicon-Grammar 

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

of MWEs (koordinatorius - Michael Rosner, Malta) susitikimas. Jo metu 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).  

Susitikime Lietuvai atstovavo prof. dr. Tomas Krilavičius ir Justina Mandravickaitė.  
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