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Seminaro klausytojai
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CLARIN ERIC

• Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra, siekianti:

- prisidėti prie socialinių ir humanitarinių mokslų plėtros; 

- suteikti prieigą prie įvairių universitetuose, bibliotekose, archyvuose, 
tyrimų centruose kaupiamų skaitmeninių kalbos išteklių, jų analizės 
įrankių;

- užtikrinti bendrus kalbos išteklių kūrimo standartus; 

- suteikti ilgalaikį duomenų saugojimą. 

• Šiuo metu CLARIN ERIC veiklose dalyvauja 20 šalių narių ir 4 šalys 
stebėtojo statusu. 

• Sukaupta daugiau nei 1 mln. įvairių kalbų skaitmeninių išteklių ir 
jų analizės įrankių.
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https://www.clarin.eu/


Common LAnguage Resources and Technology Infrastracture
Bendroji kalbinių išteklių ir technologijų infrastruktūra

European Research Infrastructure Consortium
Europos mokslinių tyrimų konsorciumas
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CLARIN ERIC
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CLARIN ERIC

• Suteikia prieigą prie didelių skaitmeninių garso, vaizdo ir 
teksto duomenų įvairiomis kalbomis.

• Išteklių pavyzdžiai:
- skaitmeninės knygos,
- laikraščiai,
- ES parlamento debatų transkripcijos,
- istoriniai dokumentai, laiškai,
- tekstynai,
- terminų bankai, vertimo atmintys,
- skaitmeniniai žodynai, gramatikos,
- leksinės duomenų bazės,
- audio įrašai, garsynai,
- įvairios kalbos apdorojimo ir analizės priemonės, standartai, 

technologijos ir produktai bei paslaugos.
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Išteklių paieškos galimybės CLARIN ERIC:
Virtualioji kalbos observatorija
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https://www.clarin.eu/content/virtual-language-observatory-vlo


CLARIN-LT konsorciumas

• Kuriami ir kaupiami tarptautinius standartus, autorinių teisių 
apsaugos įstatymus atitinkantys lietuvių kalbos ištekliai, 
laisvai prieinami Lietuvos ir kitų šalių tyrėjams. 

• Konsorciumo įsipareigojimai:
- pildyti egzistuojančius ir kurti naujus skaitmeninius kalbos 

išteklius, saugomus CLARIN-LT centro saugykloje;

- tobulinti egzistuojančias paslaugas bei įrankius;

- užtikrinti teisinių ir koordinavimo klausimų suderinimą tarp CLARIN 
ERIC ir CLARIN-LT;

- viešinti infrastruktūroje vykdomas veiklas;

- skatinti tarpinstitucinį ir tarptautinį bendradarbiavimą;

- konsultuoti tyrėjus;

- konsultuoti dėstytojus integruojant CLARIN turinį į studijas. 
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https://www.clarin.eu/sites/default/files/Tour-de-CLARIN-Lithuania.pdf


• 2014 m. Lietuva įstojo į CLARIN ERIC infrastruktūrą.

• 2015 m. VDU, KTU ir VU įkūrė CLARIN-LT konsorciumą.

• 2015 m. CLARIN-LT įtraukta į  „Lietuvos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų kelrodį“

• 2019 m. LMT įvertino CLARIN-LT kaip vieną iš 17 didžiausią 
potencialą tarptautiniuose MTI konsorciumuose turinčių 
infrastruktūrų.

• 2020 m. gautas K centro – žinių centro statusas.  

• 2020 m. prie CLARIN-LT konsorciumo prisijungė BPTI ir MRU. 

• 2021 m. prie CLARIN-LT konsoriumo prisijungė KU BRIAI. 
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https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/moksliniu-tyrimu-infrastrukturos/lietuvos-mti-kelrodis/2358
https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/moksliniu-tyrimu-infrastrukturos/lietuvos-naryste-tarptautinese-mti-ir-atstovaujancios-institucijos/2258
https://www.kielipankki.fi/safmoril/


CLARIN-LT saugykla

• Išteklius galima įkelti savarankiškai, pagal aprašytą tvarką.

• Duomenys įkeliami pasirinkus vieną iš trijų siūlomų 
licencinių sutarčių variantų:

- Akademinio pobūdžio (ACA): laisvai prieinami moksliniams
tikslams;

- Riboto naudojimo pobūdžio (RES): tik susisiekus su autoriumi;

- Viešo pobūdžio (PUB): laisvai prieinami visuomenei.
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http://clarin-lt.lt/?page_id=84
https://clarin.vdu.lt/xmlui/page/deposit
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Konsultavimas

• CLARIN-LT bendradarbiauja su žinių centru skirtu tyrėjų 
konsultavimui apie morfologiškai turtingas kalbas 
SAFMORIL.

• info@clarin.vdu.lt
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https://www.clarin.eu/content/knowledge-centres
https://www.kielipankki.fi/safmoril/
mailto:info@clarin.vdu.lt


Tarptautiniai renginiai
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https://www.clarin.eu/events


Kviečiame

• Metinė CLARIN konferencija: spalio 10-12 d., Praha

• 10-oji tarptautinė konferencija „Human Language 
Technologies – the Baltic Perspective 2022“, spalio 6-7, Ryga

• Naujienlaiškis

• Seminarai, paskaitos, mokymai: jurgita.vaicenoniene@vdu.lt
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https://www.clarin.eu/event/2022/clarin-annual-conference-2022
http://hlt2022.tilde.eu/
https://www.clarin.eu/content/newsflash
mailto:jurgita.vaicenoniene@vdu.lt


CLARIN UKRAINAI
https://www.clarin.eu/news/clarin-eric-statement-ukraine
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https://www.clarin.eu/news/clarin-eric-statement-ukraine


Ačiū už dėmesį
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https://www.clarin.eu/news/ten-year-anniversary-clarin

https://www.clarin.eu/news/ten-year-anniversary-clarin

