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ЗА META-NET

META-NET е мрежа за високи постижения, финан-
сирана от Европейската комисия. Къммомента в нея
членуват 54 научни организации от 33 европейски
страни [29]. META-NET поддържа развитието на
META – Multilingual Europe Technology Alliance,
разрастваща се общност от експерти и европейски
организации в областта на езиковите технологии.
META-NET ще осигури технологичните основи за
създаване и развитие на истинско многоезиково ев-
ропейско информационно общество, което ще:

‚ дадепо-големивъзможности замеждуезикова ко-
муникация и сътрудничество;

‚ осигури еквивалентен достъп на носителите на
различни езици до информация и познание;

‚ изгради и развие функциите на информационни
технологии, работещи в мрежа.

META-NET се стреми към Европа, обединена от
единен дигитален пазар и информационно прост-
ранство. По тази причина подкрепя и популяризира
многоезиковите технологии за всички европейски
езици. Технологиите ще направят възможни авто-
матичния превод, създаването на съдържание, обра-
ботването на информация и управлението на знания
за широк кръг от приложения и тематични области.
Проектът META-NET започна на 1 февруари 2010
г. и вече организира редица дейности за осъщес-
твяване на целите си. Трите основни направления
наMETA-NET саMETA-VISION,META-SHAREи
META-RESEARCH.
META-VISION работи за създаването на дина-
мично и влиятелно общество от поддръжници, спо-

делящо обща визия и програма за стратегическо раз-
витие на научните изследвания. Основната задача е
изграждането на единна европейска общност чрез
обединение на представители от различни (фраг-
ментирани до момента) групи от създатели и потре-
бители на езикови технологии. Съветът за техноло-
гии към META е създаден, за да се дискутира и под-
готви Програма за развитие на научните изследва-
ния в областта на езиковите технологии.

META-SHARE създава отворенаинфраструктура за
свободно споделяне и обмяна на ресурси. Свърза-
ните в мрежа центрове ще съдържат езикови данни,
програми и уеб услуги, документирани с представи-
телни метаданни, организирани в категории, лесно
достъпни, обединени от единна система за търсене.
Предоставените ресурси могат да бъдат безплатни –
с отворен код, с ограничен достъп или срещу запла-
щане.

META-RESEARCH изгражда контакти между
сходни технологични дисциплини. Стремежът е да
се взаимства от напредъка в други области и ино-
вативни изследвания, които могат да допринесат за
развитието на езиковите технологии. По-конкретно
– фокусът е върху изследвания в областта на машин-
ния превод, събиране на данни и организация на
езиковите ресурси с цял проверка на тяхната пъл-
нота и непротиворечивост; създаване на програми
за обработка на езика; както и организиране на ра-
ботни срещи за членовете на общността.
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