Meghívó
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) tisztelettel
meghívja a hazai számítógép alkalmazások kezdeteivel foglalkozó

Számítástechnikai alkalmazások az építőiparban 1960 – 1980,
tárgyú rendezvényére, ami egyben tisztelegés
Szabó János akadémikus (1920 – 2012) emlékének
A rendezvény célja: az építőipari intézmények informatikai (számítástechnikai) tevékenységének
bemutatása az 1960 – 80-as években, amiből világossá válik, hogy, a megjelölt időszakban milyen
feladatokat sikerült megoldani az építőiparban és milyen módon.
A rendezvény időpontja: 2013. március 7.
helyszíne: Óbudai Egyetem, III. ker. Bécsi út 96/B
A program:
14:30 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10 – 15:30

Érkezés, regisztráció, kötetlen beszélgetés
Köszöntők,
Levezető elnök: Havas Iván
Horváth János:
Történeti áttekintés (Az intézmények számítástechnikai

15:30 – 15:50

Scharle Péter :

15:50 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 16:50
16:50 – 17:10
17:10 –

Kávészünet

tevékenységének kialakulása és fejlődése.)
Szabó János akadémikus szerepe

Páti Gyula:
SZÁMGÉP
Bagonyi László: ÉGSZI
Grósz Miklós:
Tervező programok fejlesztése
Hozzászólások, beszélgetés

A rendezvényen minden érdeklődőt szívesen látunk! Hozza magával, ismerősét, akit érdekel a téma!
Részvételi szándékát kérjük, az ecdl.titkarsag@njszt.hu címen március 4-ig jelezze!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ismételt felhívás
mindazokhoz, akik a hazai számítástechnika hőskorát jelentő gépeivel dolgoztak (1958-1968):
BULL GAMMA3, UNIVAC 1004-5, UNIVAC 1050, ELLIOTT 803, ZUSE Z-23,
LGP-21, GIER, IBM 1440, ICT/ICL 1900.
Ezekre a gépekre, és a rajtuk készült alkalmazásokra szeretnénk visszaemlékezni, megmutatni a fiataloknak,
honnan indult a manapság természetesnek tartott informatika, hogy megértsük, milyen célok voltak és mivé
fejlődtek. Kellő számú jelentkező és érdeklődő esetén a sorozatot folytatjuk.
Várjuk tehát mindazok jelentkezését, akik ezekkel a gépekkel dolgoztak, van egy történetük és hajlandók 1015 percben azt feleleveníteni. Várjuk továbbá mindazok jelentkezését is, akiknek birtokában vannak ezekről
szóló írásos, vagy tárgyi emlékek.
A jelentkezéseket az info@gyarmati.tk , vagy a gyarmati@gyarmati.dr.hu címek valamelyikére az előadó, a
javasolt téma, és az időtartam megjelölésével kérjük megadni.
Budapest, 2013. február 5.

Az NJSzT ITF vezetősége

