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Call for Participation: Travelling CLARIN Campus 
CLARIN ERIC en CLARIN-NL organiseren in samenwerking met Talk of Europe (ToE) de internationale 

Travelling CLARIN Campus (TCC). ToE cureert de verhandelingen van het Europese Parlement in 21 

talen en converteert deze naar RDF. Er zullen drie vijfdaagse evenementen worden georganiseerd 

om tools te ontwikkelen voor deze datasets. De Call for Participation staat nu online. Voorstellen 

kunnen ingediend worden tot 20 juni. Als eerst strijkt de TCC van 6 tot 10 oktober neer bij het 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.  

War In Parliament in Digital Humanities Quarterly 
De resultaten van het CLARIN-NL project War in Parliament (WIP) van projectleider Hinke Piersma 

(NIOD) zijn gepubliceerd in het digitale tijdschrift Digital Humanities Quarterly. Het artikel “War in 

Parliament: What a Digital Approach Can Add to the Study of Parliamentary History” is online te 

lezen. De WIP search engine om te zoeken door de verhandelingen der Staten-Generaal tussen 1930 

en 1995 vind je hier. 

Call for Papers: CLARIN conference 2014 
Op 24 en 25 oktober organiseert CLARIN ERIC in Soesterberg de derde Annual CLARIN Conference. 

Tijdens deze conferentie worden de resultaten van de CLARIN-infrastructuur tot nu toe 

gepresenteerd en gediscussieerd over de uitdagingen voor de toekomst. De complete Call for Papers 

is te vinden op de www.clarin.eu. De deadline voor extended abstracts van papers en posters is 15 

juni.   

CLARIN op LREC 2014 
Volgende week wordt van 28-30 mei de LREC 2014 conferentie gehouden in Reykjavik, IJsland. De 

conferentie wordt voorafgegaan door twee dagen met workshops en gevolgd door een dag met 

workshops. Met bijna 30 geaccepteerde papers is de CLARIN community goed vertegenwoordigd op 

de conferentie. Werp hier een blik op het programma.  

Lezing Jeffrey Schnapp: Knowledge Design 
Op 27 mei spreekt Professor Jeffrey Schnapp (Harvard University) in Utrecht over de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van digital humanities en kennisontwerp in het digitale tijdperk. 

Jeffrey Schnapp is hoogleraar Romaanse talen en literatuur aan Harvard University en directeur van 

het metaLAB (Digital Humanities Lab). Meer informatie vind je hier. 

http://www.talkofeurope.eu/
http://www.clarin.eu/news/call-participation-talk-europe-travelling-clarin-campus
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/1/000176/000176.html
http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/1/000176/000176.html
http://wip.politicalmashup.nl/search/
https://www.clarin.eu/news/call-papers-clarin-annual-conference
http://lrec2014.lrec-conf.org/en/
http://lrec2014.lrec-conf.org/en/conference-programme/programme-glance/
http://nieuws.hum.uu.nl/events/lezing-jeffrey-schnapp-knowledge-design/

