ENIC 2016 – Peter Gašpar
Vo svojej diplomovej práci – Prepájanie multimediálnych metadát – som sa zavŕtal do oblasti
sociálnych sietí a spracovania prirodzeného jazyka. Pod vedením doktora Jakuba Šimka sme sa
rozhodli prihlásiť sa na konferenciu IIT.SRC. Pred jej vypuknutím nám bola ponúknutá možnosť
zapojiť sa do súťaže o cestovný grant, vďaka ktorému by sme sa mohli zúčastniť na vybranej
medzinárodnej vedeckej konferencii. V súťaži sme uspeli, a tak sme mohli s našim príspevkom
vycestovať na konferenciu ENIC 2016, ktorá sa odohrávala v poľskom Vroclave.
Začiatkom septembra som sa vydal na cestu vlakom z Bratislavy s prestupom v Katoviciach.
Cesta bola dlhá ale zato príjemná. Po príchode som sa ubytoval v skromnom hoteli situovanom
vedľa rieky Odra.
Prvý deň konferencie som sa vydal na vroclavskú univerzitu zaregistrovať sa a zúčastniť sa
úvodných pozvaných prednášok. Keďže som na konferenciu zasielal aj príspevok, v rámci
programu som mal prezentáciu aj ja. Bola to vôbec moja prvá prezentácia na medzinárodnej
konferencii, takže trochu nervozity nechýbalo. O to viac som sa na ňu snažil pripraviť. Publikum
pozostávajúce z výskumníkov však bolo výborné a kládlo relevantné otázky. Môj celkový dojem
bol veľmi pozitívny. Prednášky ďalších účastníkov boli taktiež veľmi zaujímavé. Pokrývali
problematiku sociálnych sietí, a to z rôznych perspektív.
Súčasťou konferencie bol aj banket – večera v pivárni. Nebola to však obyčajná večera – jej
súčasťou bol aj odborný výklad o histórii a pôvode piva. Samozrejme, nechýbala ani zábava
a možnosť bližšie spoznať jednotlivých účastníkov konferencie.

Posledný deň mojej návštevy som sa vybral na výlet do centra. Vroclav je skutočne krásne
historické mesto s množstvom námestí, pamiatok a trpaslíkov. Áno, mám na mysli drobné sochy

trpaslíkov, ktoré ste mohli nájsť na každom rohu, a ktoré si fotil každý turista – samozrejme vrátane
mňa .
Možno si kladiete otázku, čo všetko mi tento výlet dal. Nie sú to len informácie z oblasti
výskumu, ktorej sa venujete. Je to možnosť spoznať odborníkov z celého sveta, ktorých zaujíma
to, čo vás, a s ktorými sa o tom môžete porozprávať. A v neposlednom rade sú to mnohé zážitky či už priamo z konferencie alebo z výletov v cudzine, ktoré si budete pamätať po celý život.

