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OVER META-NET

META-NET is een ‘Network of Excellence’ gedeelte-
lijk gefinancierd door de Europese Commissie [59].
Het netwerk bestaat momenteel uit 54 onderzoeks-
centra uit 33 Europese landen. META-NET organi-
seert META, de Meertalige Europese TechnologieAlli-
antie, een groeiende gemeenschap van taaltechnologi-
sche experts en organisaties in Europa.META-NET be-
kommert zich om de technologische fundamenten voor
een waarlijk meertalige Europese informatiemaatschap-
pij die: communicatie en samenwerking over talen heen
mogelijkmaakt; aan alle Europese burgers ongeacht hun
taal gelijke toegang verscha tot informatie en kennis;
voortbouwt op geavanceerde functionaliteit van genet-
werkte informatietechnologie en deze bevordert.
Het netwerk ondersteunt een Europa dat verenigd is
als een enkele digitale markt- en informatieruimte. Het
stimuleert en bevordert meertalige technologieën voor
alle Europese talen. Deze technologieën maken auto-
matische vertaling, productie van inhoud, verwerking
van informatie en kennismanagement mogelijk voor
een grote reeks toepassingen en onderwerpsgebieden.
Sinds de start van het netwerk op 1 februari 2010 hee
META-NET al verschillende activiteiten ontplooid op
zijn drie actielijnen META-VISION, META-SHARE
en META-RESEARCH.
META-VISION bevordert een dynamische en invloed-
rijke gemeenschap van belanghebbenden verenigd rond
een gedeelde visie en een gemeenschappelijke strategi-
sche onderzoeksagenda.De voornaamste focus van deze
activiteit is het bouwen van een coherente en samen-

hangende taaltechnologische gemeenschap in Europa
door vertegenwoordigers van zeer gefragmenteerde en
uiteenlopende groepen belanghebbenden bij elkaar te
brengen. Het voorliggende witboek is opgesteld samen
met volumes voor 29 andere talen. De gedeelde techno-
logievisie is ontwikkeld in drie naar sector ingedeelde vi-
siegroepen. De META Technologieraad is ingesteld om
de Strategische Onderzoeksagenda gebaseerd op deze
visie te bediscussiëren en op te stellen in nauwe inter-
actie met de hele taaltechnologische gemeenschap.

META-SHARE creëert een open gedistribueerde voor-
ziening voor het uitwisselen en het delen van taalbron-
nen. Het peer-to-peer netwerk van bewaarplaatsen zal
taaldata, taalgereedschappen en webservices bevatten
die gedocumenteerd zijn met metadata van hoge kwali-
teit en georganiseerd in gestandaardiseerde categorieën.
De taalbronnen zijn makkelijk toegankelijk en uniform
doorzoekbaar. De beschikbare taalbronnen omvatten
vrije, open sourcematerialen evenals beperkte, commer-
ciële onderdelen die tegen betaling beschikbaar gemaakt
kunnen worden.

META-RESEARCH bouwt bruggen naar verwante
technologiegebieden. Deze activiteit probeert vooruit-
gang op andere gebieden als een hefboom te gebrui-
ken en te kapitaliseren op innovatief onderzoek dat nut-
tig kan zijn voor taaltechnologie. In het bijzonder richt
deze actielijn zich op het uitvoeren van toponderzoek
naar automatisch vertalen, het verzamelen van data en
het voorbereiden van dataverzamelingen.
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