
Számítógépes nyári egyetem,
vörksop és kerekasztal

2010. augusztus 22. – szeptember 3.

A Zadari Egyetem
A Nyelvészet Tanszék,

a Könyvtár és Informatika Tanszék,
a Pszichológia Tanszék

és együttműködő partnerként a
Horvát Nyelvi és Nyelvészeti Intézet

szívesen lát nyári egyetemén, vörksopján és kerekasz-
talánál minden lelkes ésmotivált diákot, kutatót és kol-
légát, aki intenzíven érdeklődik a nyelv, a gondolkodás
és a számítástudomány interdiszcipliináris megközelí-
tése iránt. A témák a következők lesznek:

• számítógépes nyelvi eszközök, digitális annotá-
ciós technológiák és szabványok;

• a nyelvfeldolgozás és -elemzés számítógépes
megközelítései;

• a nyelv kognitív vonatkozásainak számítógépes
modellezése.

Színhely: a Zadari Egyetem 2010. augusztus 22-étől
szeptember 3-áig.

Időtartam és tartalom

Kurzusok

A kurzusok lefedik a számítógépes nyelvi eszközök fő
területeit (digitalizálás, annotálás, szabványok és tech-
nológiák), gépi nyelvtantanulás és nyelvvel kapcsola-
tos gépi tanulás, kvantitatív nyelvi elemzés, a nyelvhez
kapcsolódó képességek kognitív modelljei, a szöveg-
és nyelvfeldolgozáshoz kapcsolódó számítástudomá-
nyi módszerek.

A program a következő kurzusokat tartalmazza (a
sorrend véletlenszerű):

• Standards for the Digital Representation of Langu-
age Data and Interoperation, Helen Aristar Dry &
Anthony Aristar (Eastern Michigan University,
The LINGUIST List)

• Grammatical inference: learning automata and gram-
mars, Colin de la Higuera (Nantes University, La-
boratoire d’Informatique)

• Introduction to the Text Encoding Initiative Guideli-
nes, Tomaž Erjavec, (Dept. of Knowledge Techno-
logies, Jožef Štefan Institute)

• Comparing methods in natural language genera-
tion and cognitive processes in language production,
Ralf Klabunde (University of Bochum, Linguis-
tics Dept.)

• Introduction to Speech Recognition,
Davor Petrinović (University of Zagreb, Faculty
of Electrical Engineering and Computing)

• Introduction to weighted finite-state automata,
Thomas Hanneforth (University of Potsdam,
Linguistics Dept.)

• Quantitative typology: A practical introduction
into data exploration and visualization using R,
Gerhard Jäger (University of Tübingen, Dept. of
Linguistics)

• Modeltheoretic Syntax, Modal Logic and Semistruc-
tured Data, Marcus Kracht (University of Biele-
feld, Arbeitsbereich Texttechnologie und Com-
puterlinguistik)

• Dynamic Cognitive Modeling, Peter beim Graben
(Humboldt-Universität zu Berlin)

• Language and Optimality, Reinhard Blutner (Uni-
versity of Amsterdam, Institute for Logic, Lan-
guage and Computation)

• Quantitative and qualitative computational analysis
of language and text similarities, clustering and clas-
sification, Damir Ćavar (University of Zadar, Lin-
guistics Dept.)

• Analogy in Theoretical and Computational Linguis-
tics, László Kálmán (Dept. of Theoretical Lingu-
istics, Loránd Eötvös University & Research Ins-
titute for Linguistics, Hungarian Academy of Sci-
ences)

Minden kurzus öt napon keresztül tart, napi két órá-
ban.

A diák résztvevők igazolást kapnak a részvételük-
ről, megjelölve az oktatót, a kurzus címét és tartalmát,
valamint a kontaktórák számát.

http://linguistlist.org/~hdry/
http://linguistlist.org/aristar/
http://pagesperso.lina.univ-nantes.fr/~cdlh/
http://nl.ijs.si/et/
http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/~klabunde/
http://www.fer.hr/davor.petrinovic
http://www.ling.uni-potsdam.de/index.php/de/personal/12-theoretische-computerlinguistik/11-hanneforth
http://www2.sfs.uni-tuebingen.de/jaeger/
http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/mkracht/index-en.html
http://beimgraben.info/
http://www.blutner.de/
http://ling.unizd.hr/~dcavar/
http://www.budling.hu/~kalman/


Bemutatók és kerekasztalok

A két hét során számos bemutatóra és vitára (kerekasz-
talra) kerül sor. A weboldalon hamarosan a részletes
program is megtalálható lesz.

Vörksop

Az augusztus 28–29-ei hétvégén rendezzük azt a vörk-
sopot és kerekasztalt, amelyen a diákok és fiatal ku-
tatók bemutathatják készülő vagy elkészült disszertá-
ciójukat. A részletes kiírás és a további tudnivalók a
Linguist Listen és a nyári egyetemünk honlapján talál-
hatók meg:

http://ling.unizd.hr/~compling2010/

Jelentkezés

A részvételi díj 100 euró (± 20%) lesz, ami minden fent
leírt rendezvényt magába foglal. Csak akkor tudjuk
a pontos részvételi díjat meghatározni, ha már ismert
a résztvevők száma: minél több résztvevő, annál ki-
sebb részvételi díj. A részvételi díj csak a fent felsorolt
rendezvényeket fedezi, étkezést, szállást, kirándulást
vagy a két hét során rendezett fel nem sorolt rendezvé-
nyeket nem.

Jelentkezni úgy lehet, hogy e-mailt küldesz az
alábbi címre. Jelöld meg,

• beleegyezel-e, hogy a neved és az intézményed
felkerüljön a nyári egyetem weboldalaira;

• szükséged van-e segítségre a szállászerzésben, il-
letve hogy kérsz-e kollégiumi férőhelyet.

Szállás

A Zadari Egyetem kollégiumi férőhelyei korlátozott
számban állnak a rendelkezésünkre. A szállás ára éj-
szakánként 120–200 kuna (15–30 euró) körül van.

A helyi szállodákban 300–700 kuna (50–100 euró)
a férőhelyek ára éjszakánként. Magánszállásokon ha-
sonló áron lehet egész apartmanokat találni, amikben
több ember is elfér, ezért azok olcsóbbak (bár lehet,
hogy szűkösebbek).

• Jelentkezz a lehető leggyorsabban, és jelezd a le-
hető leghamarabb, hogy kérsz-e segítséget a szál-
lásfoglalásnál.

Egyéb tudnivalók

Egészségbiztosítás

Azok a résztvevők, akiknek Horvátországon kívül van
egészségbiztosításuk, kérjenek a saját biztosítójuktól
olyan igazolást, amit elfogadnak a horvát egészség-
ügyi intézmények, így megúszhatják, hogy készpénz-
ben kelljen fizetniük az esetleges egészségügyi ellátá-
sért.

Internet

A helyi számítógépes laborokon és berendezéseken kí-
vül a Zadari Egyetem egész területén hozzáférhető az
eduroam nevű vezeték nélküli szolgáltatás. Ennek hasz-
nálatához érvényes AAI@Edu accountra van szükség
valamelyik európai felsőoktatási vagy kutatási intéz-
ménynél. Ha ilyened nincs, a helyi internethozzáférési
pontokat használhatod, és az egyetemen kívül is van-
nak hotspotok és internet-kávézók.

Étkezés

Az egyetem környékén egy csomó étterem van (külön-
böző árkategóriákban), de lehetővé tesszük, hogy az
egyetemi menzára is be lehessen fizetni a két hétre.

Kapcsolat

Damir Ćavar
Zadari Egyetem
Nyelvészet Tanszék
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23000 Zadar
Horvátország
tel.: +385 23 200837
e-mail: cls2010@ling.unizd.hr
Google-csoport:
groups.google.com/group/compling-2010-zadar
Facebook-csoport:
www.facebook.com/group.php?gid=130289183661223

http://ling.unizd.hr/~cls2010/
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