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Србиjа
РАД ПРИМЉЕН: 5. децембар 2018.
РАД ПРИХВАЋЕН: 18. децембар 2018.

1. О школи

Европска летња школа логике, jезика и информациjа, ESSLLI
2018 (енгл. European Summer School in Logic, Language and Informa-
tion) одржана jе 6–17. августа 2018. године у Софиjи, престоници
Бугарске. Ниjе изненађуjућа беспрекорна организациjа и ове године,
будући да jе школа одржана по тридесети пут. Претходне школе одржане
су у Тулузи (Француска), Болцану (Италиjа), Барселони (Шпаниjа),
Тибингену (Немачка), Диселдорфу (Немачка) итд. За организациjу
су одговорне следеће установе: Софиjски универзитет „Св. Климент
Охридски“, Институт за информациjе и комуникационе технологиjе,
Бугарска академиjа наука, као и Бугарско удружење за рачунарску
лингвистику. Настава jе била одржавана у просториjама ректората
Универзитета. Позив учесницима у виду постера може се видети на
Слици 1.

2. Организациjа

Програмски одбор чинили су:

– Председаваjућа Лаура Калмеjер, Универзитете у Диселдорфу,
Немачка;

– Ко-председаваjућа Галиjа Ангелова, Институт за информационе и
комуникационе технологиjе при Бугарскоj академиjи наука (ИИКТ-
БАН);

– (Jезик и израчунавање) Ноа Гудмен, Станфорд, САД и Барбара
Пленк, Универзитет у Гронингену, Холандиjа;

80 Инфотека, год. 18, бр. 2, децембар 2018.



Приказ

Слика 1. Постер школе

– (Jезик и логика) Марта Абрусан, Национални центар за
истраживања, Информатички истраживачки ентар, Тулуз и
Институт „Жан Никод“, Париз, Француска и Роберт Левин,
Државни универзитет у Охаjу, САД;

– (Логика и израчунавање) Воjчех Jамрога, Пољска академиjа наука,
Варшава, Пољска.

Организациони одбор чинили су:

– Петjа Осенова, Универзитет у Софиjи, Бугарска (СУ);
– Кирил Симов, ИИКТ-БАН;
– Галиjа Ангелова, ИИКТ-БАН;
– Светла Боjчева, ИИКТ-БАН;
– Владислава Григорова, ИИКТ-БАН;
– Иван Коjчев, СУ;
– Ивелина Николова, ИИКТ-БАН;
– Цветомира Пашова, СУ;
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– Александра Соскова, СУ;
– Ирина Темникова, СУ;
– Анели Кременска, СA;nelly Kremenska (У
– Геори Jечев, СУ.

Уз jош двадесетак помагача, оваj уходани тим задужен jе за
беспрекорну организациjу школе ESLLII 2018.

3. Настава

Школа нуди готово 50 курсева. Jедан курс траjе седам и по сати
(односно, пет радних дана по сат и по времена). Сваки од курсева
класификован jе у jедну од наредних три категориjа:

– курсеви jезика и логике;
– курсеви логике и израчунавања;
– курсеви jезика и израчунавања.

Слично, курсеви су разврстани по нивоу, те у оквиру сваке категориjе
постоjе основни, уводни и напредни курсеви. Сва настава одржава се
на енглеском.1,2 Jедан полазник може похађати наjвише осам курсева
(четири „слота“ у по пет дана).

Типичан радни дан у оквиру ове летње школе организован jе на
следећи начин:

09.00–10.30 Настава
10.30–11.00 Пауза за кафу
11.00–12.30 Настава
12.30–14.00 Пауза за ручак
14.00–15.30 Настава
15.30–15.50 Пауза за кафу
15.50–16.50 Студентска излагања
17.00–18.30 Настава
18.30–19.00 Пауза за кафу
19.00–20.00 Вечерње предавање

1 Преглед прве седмице (на вебу)
2 Преглед друге седмице (на вебу)
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Поред разноврсних курсева, могуће jе похађати и радионице.
Радионице подразумеваjу наставу више ориjентисану ка практичним
применама. Прве седмице, организоване су радионице са следећим
називима:

– Вишезначност: перспектива репрезентациjе и одлучивања (ориг. Am-
biguity: Perspectives on Representation and Resolution)

– Повезивање формалне и концептуалне семантике (ориг. Bridging For-
mal and Conceptual Semantics)

– Анотирање у дигиталноj хуманистици: како (рачунарски) лингвисти
могу да пруже допринос (ориг. Annotation in Digital Humanities (an-
nDH): How Can Linguistics/ Computational Linguistics Help with An-
notation in DH )

Друге седмице, радионице су покривале:

– Обрада природних jезика у времену великих скупова података,
дубоког учења и Post Truth? (ориг. NLP in the Era of Big Data, Deep
Learning, and Post Truth)

– Поjам квантитета у контексту jезика и мисли (ориг. Quantity in Lan-
guage and Thought)

Свакодневно, сат времена издвоjено jе и за студентска излагања. Ту
су полазници у петнаестак минута могли, по жељи, да представе неко
своjе истраживање и евентуално позову остале полазнике на сарадњу.

Током викенда између радних седмица, одржана jе и конференциjа
Formal Grammar 2018.3

Поред свих поменутих, стручних активности, ни друштвене
активности нису занемарене. Након приjемне вечере првог дана школе,
за викенд, организоване су екскурзиjе. Прва екскурзиjа водила jе у
Пловдив, други по величини град у Бугарскоj, коjи датира jош из
VI века пре нове ере. Наредног дана полазници су могли да обиђу
Манастир светог Ивана рилског из X века нове ере, лоциран у Рилским
планинама. На краjу прве седмице, сви полазници окупили су се jош
jедном и провеселили уз музику уживо. Друге седмице, полазници су
чак заиграли и у фудбал против предавача. Преглед свих активности
може се погледати на вебу.

3 Конференциjа (на вебу)

Инфотека, год. 18, бр. 2, децембар 2018. 83

http://esslli2018.folli.info/programme-overview/
http://esslli2018.folli.info/formal-grammar-conference/


Шандрих Б., „Приказ летње школе ESSLLI 2018“, стр. 80–86

4. Одабрани курсеви

У овом одељку биће укратко описано неколико одабраних курсева
према избору аутора.

4.1 Напредне регресионе методе за лингвисте

Предавач Мартин Вилинг (Универзитет у Гронингену, Холандиjа)
одржао jе оваj курс у првоj седмици школе. Курс jе обухватао преглед
регресионих метода са посебним освртом на практични аспект у jезику
R. Курс jе почео предавањем о вишеструкоj регресиjи. Након тога, два
предавања обухватила су Гаусову и логистичку регресиjу мешовитих
ефеката, коjе узимаjу у обзир структурну вариjабилност иначе присутну
у подацима.4 Последња два предавања овог курса пружила су темељни
увод у генерализовано моделирање адитива, што jе снажан метод за
анализу нелинеарних образаца у подацима. Оваj приступ jе нарочито
користан када jе потребно анализирати податке о временским сериjама
(као што су ЕЕГ, праћење очиjу или артикулаторни подаци).

4.2 Вишечлане лексеме под лупом

Друге седмице, предавачи Карлос Рамиш (Аик Марсеље
Универзитет, Француска), Агата Савари (Универзитет Франсоа
Рабелаис Тоурс, Француска) и Аjлин Вилавићенћио (Универзитет
у Есексу, Уjедињено Краљевство и Риjо Гранде де Сул државни
универзитет у Бразилу) одржали су изврстан курс о jедноj о горућих
тема у рачунарскоj лингвистици. Циљ овог практичног курса било
jе пружање детаљног увода у вишечлане лексеме, покривањем у
различитим jезицима. Обухватао jе теориjске основе, своjства и
смернице за њихову примену, могуће сценариjе за њихов рачунски
третман и технике предвиђања идиоматичности. Практичне вежбе
пружиле су прилику да се користе различити алати за ручну и
програмску обраду вишечланих лексема. Курс jе намењен студентима
и истраживачима рачунарске лингвистике коjи желе да анализираjу
и интегришу вишечлане лексеме у своjе рачунарске алате и jезичка
истраживања.
4 На пример, експерименти у лингвистици често укључуjу учеснике коjи
одговараjу на више ставки. Ова структура мора бити доведена у модел како
би се спречило прекомерно поуздане (тj. прениске) p-вредности.
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4.3 Пробабилистичко моделовање и Баjесова анализа
података у експерименталноj семантици и прагматици

Курс су одржали Маjкл Франке (Универзитет у Тибингену, Немачка)
и Маjкл Хенри Теслер (Станфорд, САД) у другоj седмици школе. На
почетку, предавачи су поставили питање: како успостављени теориjски
поjмови доводе до предвиђања коjа се могу проверити емпириjски
и шта се може научити из експерименталних података о теоретским
вариjаблама од интереса? Оваj курс обрадио jе одговоре на постављена
питања увођењем теориjског пробабилистичког моделирања у вези са
Баjесовом анализом података као помоћног скупа алата за учење
података посматрања кроз обjектив теориjског модела. Предавачи су
представили основе Баjесове анализе података и пробабилистичког
моделирања кроз сериjу конкретних студиjа случаjева у семантици и
прагматици природног jезика.

4.4 Специjализациjа векторског простора речи

Иван Вулић (Кембриџ, УК), у другоj седмици наставе, упознао jе
полазнике са наjновиjим методама за изградњу векторских простора
речи специjализованих за низ различитих апликациjа у области обраде
природних jезика. Модерне технике репрезентациjе углавном се темеље
на дистрибуционоj хипотези „реч се познаjе по контексту“ (енг. You shall
know a word by the company it keeps), jер се засниваjу на информациjама
о заjедничком поjављивању у великим корпусима, али и на другим
врстама информациjа. Два су главна приступа за изградњу оваквих
векторских простора речи:

– Ненадгледане методе коjе уче из сирових текстуалних корпуса
користећи контекст речи;

– Приступи засновани на експлоатациjи екстерних, расположивих
ресурса, за кодирање екстрахованих информациjа у дистрибуционе
векторске просторе.

Предавач jе пружио детаљни преглед предложених метода и
дискутовао о наjбољим праксама за њихову унутрашњу и апликативну
евалуациjу.
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5. Додатне могућности

Организациони одбор школе полазницима сваке године нуди и
различите видове финансиjске подршке. Стипендиjе могу да, потпуно
или делимично, покриваjу путне трошкове, трошкове смештаjа, али
и само похађање школе. При одабиру стипендиста, предност имаjу
полазници коjи желе да излажу у некоj од студентских сесиjа, студенти
са изврсним просеком и научним постигнућима, али и они коjи не могу
сами да издвоjе финансиjска средства.

При регистрациjи првог дана, сваки полазник добио jе, поред
сертификата, и jедан образац са празним пољима за потпис. Наиме,
организатори ESSLLI школе охрабруjу образовне институциjе да курсеве
бодуjу равноправно са курсевима у оквиру своjих програма. За установе
коjе су то прихватиле, студенти могу након одслушаног курса, од
предавача да затраже потпис. У зависности од броjа курсева коjи су
полазници похађали, зависи и обим ЕСПБ поена коjи ће добити од своjе
установе. Предлог организатора jе да се два одслушана курса бодуjу као
1 ЕСПБ бод, четири курса 2 ЕСПБ бода, а шест или више курсева као
3 ЕСПБ бода. На краjу jе одлука матичне установе студента како ће
бодовати ангажовање.

Наредна школа одржаће се у 5–16. августа 2019. у престоници
Летониjе, Риги.
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