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Zapisnik
Ad 1 Pretekli sklepi
Bioinformatika je zavrnila da bi bili plačnik ECCAI članarine.
Sklep 1: Bioinfromatiko letos preskočimo.
Sklep2 : Potrebno je pregledati koliko članov ima posameza enota in se glede na to odločiti za pravilo
plačevanja v prihodnje.
Pobuda z začetka leta, da bi se konferenci Inteligentni sistemi in SiKDD združili pod pokroviteljstvom
SLAIS, ni bila deležna zadostne podpore. Dunja Mladenić je predlagala, da bi naredili novo
konferenco SLAIS v sklopu Informacijske družbe. Ugotovili smo, da bi se tako avtorji odločali med
tremi konferencami in bi se prispevki razgubili.
Sklep 3: Konferenci Inteligentni sistemi in SiKDD ostaneta ločeni, vendar so sekcije prepletene. SLAIS
se bolj angažira kot pokrovitelj teh dveh konferenc.
Sklep 4: Na nasledenjem sestanku se bomo pogovorili o vabljenih predavateljih za združeno
konferenco (od 2 do 4)
V Laboratoriju za umetno inteligenco, IJS imajo orodje Science ATLAS, ki povezuje znanstvenike po
področjih, kar bi lahko uporabili za imenik področij umetne inteligence in z njimi povezanih ljudi v
Sloveniji. Za kreiranje imenika bi lahko uporabili tudi SICRIS, kjer bi se iskalo po ključnih besedah.
Zanimivo bi bilo tudi izluščiti ključne besede iz člankov za bolj podrobno opredelitev področja dela
znanstvenika. Laboratorij za umetno inteligenco ima en mednaroden dataset, ki bi bil lahko primeren
za ta namen.
Sklep 5: Gregor Leban pošlje povezavo na Science Atlas Mitju Luštreku in obvesti, ko je kak napredek
glede mednarodnega dataseta.

Ad 2 Kandidatura ECAI 2020
Mitja Luštrek je prejel od Nade Lavrač pobudo za kandidaturo, da bi gostili konferenco ECAI leta
2020.
Marko Grobelnik nas je obvestil, da CT3 naslednje leto organizira konferenco za 1500 ljudi, tako da bi
lahko uporabili znanje, ki ga že imajo in si ga bodo še pridobili za podporo pri kandidaturi in
organizaciji. Lokaciji, ki bi bili primerni, sta Bernardin v Portorožu in Cankarjev dom v Ljubljani.
Sklep 6: Preučiti je potrebno, kakšen je tip konference in kakšni so robni pogoji za kandidaturo.
Ugotoviti moramo, ali lahko organizira IJS, ker SLAIS nima izvedbenih možnosti.
Ad 3 Medsebojno seznanjanje
Mitja Luštrek predlaga, da bi vsaka enota pripravila predavanje v obliki Solomonovega seminarja, da
bi se medsebojno seznanili s trenutnim delom. Začeli bi z novim letom.
Sklep 7: Vsaka enota pripravi Solomonov seminar o svojih dosežkih.
Ad 4 Skupščina
Skupščino SLAIS bomo organizirali v prvi polovici januarja 2016. Za izbiro točnega datuma bomo
glasovali preko Doodla. Pred skupščino bosta Marko Grobelnik in Gregor Leban izvedla predavanja z
naslovom Spremljanje globalnih medijev.
Poleg standardnih tem se bomo na skupščini pogovarjali še o izrasoslovju, ECAI in o seminarjih.
Ad 5 Razno
Potrebno se je uskladiti glede prevodov izrazov. Do skupščine razmislimo o izrazoslovnih problemih in
jih zberemo. Ugotoviti je potrebno, kdo stoji za iSlovarjem.
Sklep 8: Mitja Luštrek pošlje e-pismo na temo izrazoslovja Simonu Kreku.
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