
A Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia fő célja a területen
végzett kutatásoknak és eredményeinek bemutatása. A konferenciára
elsősorban az alábbi témakörökben várunk cikkeket:

1. Morfológiai és szintaktikai elemzés
2. Ontológiák, korpusznyelvészet
3. Szemantikai annotáció és elemzés, jelentés-egyértelműsítés,
NE-felismerés
4. Információkinyerés, információ-visszakeresés, szövegbányászat,
szemantikus keresés
5. Gépi fordítás
6. Beszédfelismerés és -szintézis
7. Pszichológiai vonatkozású szövegfeldolgozás
8. Nyelvi intelligenciára épülő egyéb alkalmazások

A plenáris előadásokon kívül egy interaktív szekció is megrendezésre
kerül, ahol az előadók poszter-, ill. laptopos bemutatót tartanak. Itt
is elsősorban a fenti témakörökhöz kapcsolódó munkák beküldését várjuk.

Amennyiben időnk engedi, szeretnénk egy kerekasztal-megbeszélést is
tartani, ahol főbb szakmai kérdéseket, a szakterület jelenlegi
helyzetét és várható haladási irányát, valamint a konferenciához
közvetlenül kapcsolódó kérdéseket vitatnánk meg.

Idén is tervezzük a "Legjobb Ifjú Kutatói Munka" különdíj kiosztását,
amellyel célunk a konferencia szakmai színvonalának emelése. A díjjal a
legkiemelkedőbb és legérdekesebb eredménnyel szolgáló kutatást
kívánjunk jutalmazni. A versenyben való részvétel pontos feltételeit
később tesszük közzé.

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK
A számítógépes nyelvészet szakterületéhez kapcsolódó olyan írások
beküldését várjuk, amelyek elvégzett vagy folyamatban lévő kutatások és
fejlesztések legaktuálisabb eredményeit, ill. az eredmények
alkalmazásait mutatják be. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a cikkek,
poszterek, ill. laptopos bemutatók elbírálásánál a legfőbb szempont a
leírt tevékenység újdonságtartalma lesz. Anyagokat elsősorban a fent
említett témakörök valamelyikében lehet benyújtani, de más kapcsolódó
téma elfogadása sem kizárt.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK
Előadásra szánt cikkek esetében az első beadási határidőig (2013.
október 8-ig) a cikkek rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatát
várjuk magyar nyelven. A kivonatok elbírálása alapján kerülnek a cikkek
elfogadásra, ill. elutasításra. Az elfogadott cikkek végső, min. 8,
max. 12 oldalas változatát 2013. december 2-ig várjuk.

Poszterek és laptopos bemutatók esetében az első beadási határidőig
(2013. október 8-ig) rövid, min. másfél, max. 2 oldalas kivonatot várunk
magyar nyelven. A poszterek és a demók ez alapján kerülnek elfogadásra,
ill. elutasításra. Elfogadás esetén alapértelmezésben az első
határidőre beküldött kivonatok kerülnek be a konferencia kiadványába,



de amennyiben a szerző szeretné, lehetősége nyílik egy max. 8 oldalas
anyag benyújtására legkésőbb 2013. december 2-ig.

Az absztraktok, illetve a végső cikkek formátumát illetően a
konferencia honlapján
http://www.inf.u-szeged.hu/rgai/mszny2014

hamarosan megtalálható mintafájlok az irányadók. Ezek az LNCS stílust
követő makrókat tartalmazó Word dokumentum, ill. ennek LaTeX-es
változata. A fájlban szereplő makrók szabják meg a cím, absztrakt,
szerzők, szöveg, táblázatok, bibliográfia, stb. elemek formáját.
Kérjük, a megadott formátumtól ne térjen el senki! Amennyiben problémát
okoz a mintafájlok használata, kérjük, jelezzék Tanács Attilának a
tanacs@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A beküldendő anyagokat az mszny@inf.u-szeged.hu e-mail címre várjuk. Az
elektronikus beküldést követően mindenki értesítést kap a beküldés
sikerességéről. Amennyiben ezt valamilyen okból kifolyólag a beküldést
követően egy munkanapon belül nem kapják meg, kérjük, forduljanak
Vincze Veronikához a vinczev@inf.u-szeged.hu e-mail címen.

A kivonatok beküldésekor kérjük, mindenki tüntesse fel az e-mail 'Tárgy'
mezejében, hogy melyik kategória szerint kerüljön a kivonata elbírálásra:

- előadásra szánt cikk
- poszter
- laptopos bemutató (demó)

FONTOS DÁTUMOK
Kivonatok beküldési határideje: 2013. október 8.
Értesítés elfogadásról/elutasításról: 2013. november 5.
Cikkek végső változatának beküldése: 2013. december 2.
A konferencia ido"pontja: 2014. január 16-17.

PUBLIKÁCIÓ
A beküldött cikkek konferenciakiadványban jelennek meg. A tervek szerint
elegendő számú jelentkező esetén a konferencia legjobb tudományos
értekezéseiből egy referált különszám is kiadásra kerül.

Amennyiben ismer olyan kollégát, akit szintén érdekelhet a felhívás,
kérjük, továbbítsa neki a levelet!

További kérdéseivel keresse Vincze Veronikát az mszny@inf.u-szeged.hu
<mailto:mszny@inf.u-szeged.hu> e-mail címen.

Az MSZNY 2014 szervezo"bizottságának nevében üdvözlettel:

Vincze Veronika
Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Tanszékcsoport
Tel.: +36-62-54-41-40
E-mail: mszny@inf.u-szeged.hu


