лингвистика

в

на

а

самото

български

в

Улвърхамптън,

д-р

Рави (Гугъл).

Зорница Козарева (Гугъл), д-р Суджит

Университета

бъдат проф. д-р Руслан Митков от

Гост-лектори в тазгодишното издание ще

включва устни доклади и постер сесии.

29 май 2018 г. в София. Програмата ще

CLIB 2018 ще се проведе в периода 28–

научната общност.

събитие бе посрещнато радушно от

компании,

представители

технологични

и

г., участваха близо 100 души, сред които

провели се съответно през 2014 и 2016

Във всяко от първите две издания,

>>>> Туитър: @CLinBulgaria

>>>> Фейсбук: CompLingInBulgaria

>> http://dcl.bas.bg/clib/

>> clib2018@dcl.bas.bg

За повече информация:

тел. +359 2 9792971 / +359894787359

гр. София 1113

блок 17

бул. „Шипченски проход“ 52

Българска академия на науките

Институт за български език

СКЛ, ИБЕ, БАН

университет.

Българската
Секция по компютърна лингвистика

към

на колеги от Софийския и Пловдивския

език
За кореспонденция:

български

д-р Светлозара Лесева

Председател на Организационния комитет:

СКЛ, ИБЕ, БАН

проф. д-р Светла Коева

Председател на Програмния комитет:

академия на науките със съдействието

за

компютърна лингвистика при Института

Bulgaria) се организира от Секцията по

България (Computational Linguistics in

Компютърната

Международната научна конференция

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

28–29 май 2018
гр. София

ЗА СПОНСОРСТВО

ПОКАНА

МЕЖДУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРЕТА

Секция по компютърна лингвистика
Институт за български език
Българска академия на науките

инициира

международната

на

CLIB

е

да

се

създаде

компании

да

обменят

технологии.

които се развиват в областта на езиковите

обещаващи млади учени и докторанти,

сътрудничество с научната общност и с

иновативни идеи и ноу-хау и да установят

технологичните

CLIB 2018 представлява възможност за

научни идеи и опит.

услуги за български език чрез обмен на

за развитието на езиковите технологии и

колегите българи в чужбина ще допринесе

изграждането на контакти и партньорства с

български и за други езици. Вярваме, че

български учени у нас и по света за

компютърната лингвистика, осъществени от

изследвания и постижения в областта на

своеобразен форум за споделяне на научни

Мисията

българските колеги в чужбина.

компютърната лингвистика в България и

между научната общност в областта на

острата нужда от активно сътрудничество

конференция CLIB, с цел да отговори на

лингвистика

През 2014 г. Секцията по компютърна

МИСИЯ









сайта на CLIB 2018: http://dcl.bas.bg/clib/
Споменаване във всички рекламни и
информационни събития
Име и лого (среден размер) на рекламния
банер на онлайн регистрацията
Име и лого (среден размер) на рекламния
банер по време на конференцията
Осигуряване на щанд за демонстрации на
софтуерни или хардуерни продукти на
спонсора ИЛИ възможност за представяне
на научноизследователска или развойна
дейност в рамките на Конференцията

 Хиперлинк и лого (среден размер) на уеб

Б. СРЕБЪРЕН ПАКЕТ – 2000 лв.

уебсайта на CLIB: http://dcl.bas.bg/clib/
 Споменаване във всички рекламни и
информационни събития
 Име и лого (малък размер) на рекламния
банер на онлайн регистрацията
 Име и лого (малък размер) на рекламния
банер по време на конференцията

 Хиперлинк и лого (малък размер) на

A. БРОНЗОВ ПАКЕТ – 1000 лв.

ПАКЕТИ ЗА
СПОНСОРСТВО

за спонсорство.

С всеки спонсор ще бъде сключен договор

да се свържете с нас до 10 май 2018 г.

вид подкрепа по Ваша инициатива, можете

предложените пакети или чрез конкретен

За да подкрепите CLIB 2018 чрез някой от

 Възможност за представяне на
научноизследователска или развойна
дейност на спонсора в рамките на
Конференцията

 Име и лого (голям размер) в програмата
и в сборника с доклади от CLIB 2018

 Осигуряване на щанд и монитор за
демонстрации на софтуерни или
хардуерни продукти на спонсора

 Име и лого (голям размер) на рекламния
банер по време на конференцията

 Име и лого (голям размер) на рекламния
банер на онлайн регистрацията

 Споменаване във всички рекламни и
информационни събития

 Хиперлинк и лого (голям размер) на уеб
сайта на CLIB 2018: http://dcl.bas.bg/clib/

В. ЗЛАТЕН ПАКЕТ – 4000 лв.

