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CLIN24
Op 17 januari werd in Leiden CLIN 24 gehouden, georganiseerd door het INL. Deze conferentie werd
mede gesponsord door CLARIN-NL. Er was een CLARIN-NL stand bemand door Arjan van Hessen en
Arwin van der Zwan. De opkomst was bijzonder hoog: de registratie moest zelfs gestopt worden
wegens de hoge belangstelling (175 deelnemers). Er waren ook vele aan CLARIN-NL gerelateerde
presentaties, o.a. door onderzoekers van het SHEBANQ project, van het OpenSONAR project en van
het eraan ten grondslag liggende BlackLab. Daarnaast waren er presentaties door taalkundig
onderzoekers die gebruik maken van de LASSY treebank bij hun analyses, en over ISOCAT en RELCAT.
Voor het volledige programma, zie http://clin24.inl.nl/ .

Call for Papers: LREC 2014 Workshop
CLARIN en de Universiteit van Hamburg organiseren op 26 mei tijdens de LREC 2014 Conference in
IJsland de workshop Language resources and technologies for processing and linking historical
documents and archives- Deploying Linked Open Data in Cultural Heritage. De deadline voor het
insturen van papers is 9 februari. Meer informatie staat hier.

Vacature Software developer / Systeembeheerder
CLARIN ERIC is op zoek naar een software developer / systeembeheerder. De ideale kandidaat leert
snel, is proactief en zoekt graag naar oplossingen. Tevens is de kandidaat stressbestendig en gewend
aan het werken in een internationale omgeving. Hij of zij zal werken aan de integratie van CLARIN
web services, nieuwe web applicaties ontwikkelen en contactpersoon zijn voor de CLARIN Service
Provider Federation. Een volledige taakomschrijving staat hier.

Speciale editie E-data & Research
De nieuwe E-data & Research staat geheel in het teken van onderzoeksinfrastructuren in de sociale
en geesteswetenschappen. In deze Engelstalige special staan o.a. een interview met Neelie Kroes,
Eurocommissaris voor de digitale agenda, en een column van Spinoza-laureaat Piek Vossen.
Daarnaast bevat deze editie artikelen over de innovatieve mogelijkheden voor het verzamelen van
data in SHARE-MESS en data en tools voor de geesteswetenschappen in CLARIAH. Deze uitgave van
E-data & Research is tot stand gekomen met steun van CentERdata, CLARIAH, DANS en NIDI.

Blog: Op nauwe schoentjes zoeken met CLARIN
CLARIN ERIC Technical Director Dieter Van Uytvanck laat in zijn blog-artikel Op nauwe schoentjes
zoeken met CLARIN zien dat je als onderzoeker of geïnteresseerde krantenlezer geen toegang hoeft
te hebben tot de darknets en spionagesystemen van deze wereld. Met de CLARIN infrastructuur
volstaat een internetverbinding.

