Foreword
Slovko 2013 – Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning will be
again held in Bratislava. The organizers – Slovak National Corpus Department of Ľ. Štúr
Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences are honoured to host participants
from eight countries: Bulgaria, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland,
Slovakia and Slovenia.
Over three days participants will be able to benefit from 29 presentations, including
3 plenary talks. Unfortunately, one third of submitted papers on given topics has not been
recommended by the Programme Committee members. We thank to all reviewers for their
constructive suggestions and their help to make the conference even more successful.
The 7th edition of the biennial conference increased the presence of the linguistically-oriented (corpus-based and corpus-driven) studies. The more technically oriented
papers provide information on effectiveness of the approaches applied, experimenting and
innovative methods. Latest trends and tendencies in enhancing the corpus data can be
found also in the papers written by Slovak authors.
We wish all participants of the conference Slovko 2013 profitable time and positive
inspiration for further cooperation in the field of natural language processing, corpus
linguistics and similar research.
Mária Šimková
Translated by Adriána Žáková

Úvod
Slovko 2013 – počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika,
e-learning sa koná opäť v Bratislave a organizátori zo Slovenského národného korpusu
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied vítajú na tomto podujatí
účastníkov z ôsmich krajín: Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Nemecko,
Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
Počas troch dní rokovania odznie celkovo 29 príspevkov, z toho 3 plenárne prednášky. Záujemcov o prezentáciu a publikovanie výsledkov svojej práce vo vymedzených
tematických okruhoch bolo podstatne viac, no posudzovatelia z vedeckého výboru neodporúčali tretinu prihlásených príspevkov. Všetkým recenzentom ďakujeme za vykonanú
prácu a za zvyšovanie kvality celého podujatia.
Na 7. ročníku našej bienálnej konferencie sa zvýšil podiel lingvisticky zameraných
štúdií (corpus-based alebo corpus-driven), ktorých je takmer polovica. V technicky
orientovaných príspevkoch prevládajú informácie o efektivite uplatňovaných postupov,
experimentovanie a hľadanie inovatívnych metód. Nové oblasti výskumu a snahy
o skvalitnenie korpusových dát a výstupov sa objavujú aj v príspevkoch slovenských
autorov.
Všetkým účastníkom konferencie Slovko 2013 želáme užitočne strávený konferenčný čas a pozitívne prínosy z rokovaní pre ďalšie projekty v oblasti počítačového
spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a súvisiacich výskumov.

Mária Šimková

