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Gdy zbliża się jesień, w PTI mówi się przede wszystkim o
Jesiennych Spotkaniach w Mrągowie. W tym roku jest po-
dobnie. Dlatego aktualny Biuletyn w znacznej części po-
święcony jest temu wydarzeniu. Zapraszamy do Mrągowa
zarówno stałych bywalców, jak i nowe twarze.
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Informatyka w organizacjach — stan dzisiejszy
i rzut oka w przyszłość

Kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest
kontynuacją Szkół Jesiennych PTI, które odbywały się w Mrągowie
począwszy od roku 1984 oraz Forów Technologii Informatycznych,
odbywających się w tym samym miejscu w latach 1991-1995. W
swej trzynastoletniej historii konferencje mrągowskie były okazją
do kontaktu przedstawicieli różnych środowisk związanych z infor-
matyką: naukowców, pracowników przedsiębiorstw informatycz-
nych, przedstawicieli władzy.

Każdy dzień konferencji będzie podzielony na cztery pasma:
Prezentacje (l i 2), Wykłady i Panele. Pasmo Wykłady służy przed-
stawieniu stanu badań podstawowych prowadzonych w polskich
uczelniach oraz omówieniu "nowinek" nauki światowej. Wykłady
będą budować główną linię merytoryczną konferencji. Do treści
wykładów nawiążą Prezentacje. W trakcie tego cyklu wystąpią
producenci środków informatyki: sprzętu i oprogramowania. W ten
sposób przy utrzymaniu aspektu praktycznego konferencji uzyska-
na zostanie jedność tematyczna: prezentacje producentów będą una-
ocznieniem tez wykładów naukowych. Pasmo Panele będzie
zamykało dzień pozwalając uczestnikom konferencji na dyskusję na
główne tematy dnia, jak również na tematy bardziej ponadczasowe.

Opisana wyżej struktura będzie — mamy nadzieję — służyła
wieloaspektowej i pogłębionej dyskusji wiodącego tematu tegorocznej
konferencji. Informatyka jest stosowana powszechnie w wielu rodza-
jach i typach organizacji. Złożoność współczesnych rozwiązań jest
tak duża, że wszyscy, z profesjonalistami na czele, czują się nieco
zagubieni. Z drugiej strony dopiero spojrzenie z poziomu ogólnego
pozwala znaleźć jednak niezmienniki procesów rozwoju informatyki.
Zamiarem Komitetu Programowego było przygotowanie konferencji,
w której przechodząc od szczegółu (środki techniczne i rozwiązania
informatyki prezentowane głównie w paśmie prezentacyjnym) do
ogółu (wykłady monograficzne i dyskusje panelowe) uczestnik będzie
w stanie lepiej zrozumieć tendencje rozwojowe zastosowań informa-
tycznych i techniki przetrwania w coraz szybciej zmieniającym się
świecie zastosowań

Tak skonstruowany program adresowany jest przede wszyst-
kim do osób zarządzających zastosowaniami informatyki w organi-
zacjach oraz do tych, którzy dostarczają organizacjom rozwiązania
informatyczne. Równocześnie konferencja jest dobrą okazją do lep-
szego wzajemnego zrozumienia tych grup pozostających na co dzień
w naturalnym konflikcie. Proporcja ogólnego do szczegółowego po-
zwala na skorzystanie z konferencji zarówno osobom na najwyż-
szych stanowiskach, jak również tym, których praca nosi bardziej
techniczny charakter.

Organizatorzy nie zapomnieli również o kulturowym i integra-
cyjnym aspekcie spotkania. Hotel Mrongovia, w którym odbywa
się konferencja zapewnia luksusowe warunki pobytu. Oprócz base-
nu i sauny, są w nim również liczne bary, dyskoteka i oddane w tym
roku do użytku nowe centrum kongresowe z nowoczesnym wypo-
sażeniem. Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina będzie okazją
do zwiedzenia innego niż informatyczny, ale chyba nawet bardziej
interesującego świata.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
W dniu 15 października 1997 roku odbyło się w siedzibie InfoVide w
Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego PTI. W programie posie-
dzenia znalazły się między innymi:
O informacje Prezesa na temat dobrze rozwijającej się współpracy

PTI ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce,
* sprawy organizacji Biura ZG, referowane przez Sekretarza Ge-

neralnego, w tym zapewnienie o powołaniu nowego opiekuna
strony WWW Towarzystwa, koi. Trawki z Katowic - efekty
Jego pracy będą widoczne niebawem,

* omówienie stanu akcji wprowadzania ECDL w Polsce: pod
względem liczby rozprowadzonych kart EKUK Polska jest na
trzecim miejscu w Europie po Szwecji i Austrii; ponieważ akcja
będzie się rozwijać dalej, powołano Komisję Autoryzacji Pro-
gramów Szkolenia ECDL pod przewodnictwem Koi. Zygmunta
Mazura i postanowiono udzielać autoryzacji na okres dwóch lat,

* przyjęcie pięciu nowych członków PTI,
* omówienie programu Trzynastych Jesiennych Spotkań PTI

Mrągowo «97
* dyskusja nad usprawnieniem sprawozdawczości finansowej -

ustalono, że ZG otrzymywać będzie informacje miesięczne i
kwartalne od Oddziałów i Kół,

* przyjęto, że w związku z obchodami 50-lecia informatyki pol-
skiej, przyszłoroczne edycje Szkół w Świnoujściu, Szczyrku i
Mrągowie poświęcone będą tej rocznicy

* ustalono, że składka członkowska za 1998 rok wynosić będzie
40 zł (dla studentów - 20 zł)

Przypominamy, że członkowie PTI mogą prenumerować Infor-
matykę, a tym samym również Biuletyn PTT, ze zniżką 50%.





Nowi Członkowie PTI przyjęci na posiedzeniu ZG PTI w dniu 15 listopada 1997 r.
1. Tadeusz Chełkowski - student ze Szczecina
2. Marcin Jackowski - student z Polic
3. Krzysztof Grabowski - student z Sopotu
4. Grzegorz Warisela z Bogatyni
5. Beata Fularska z Kielc

Aby wziąć udział w XIII Jesiennych spotkaniach PTI - Mrągowo '97 należy przesłać
na adres Biura Konferencji:
PTI Oddział Górnośląski
40-012 Katowice ul. Jana 10
tel./fax:+48-(32)-253-96-78
e-mail: ptiog@netpol.pl
opatrzone pieczęcią instytucji wysyłającej zgłoszenie uczestnictwa o treści podanej
poniżej:

KARTA UCZESTNICTWA
Zgłaszamy udział w Trzynastych Jesiennych Spotkaniach PTI - Mrągowo '97

Imię i nazwisko

Tytul i stanowisko

Adres do korespondencji.

(tel./fax) e-mail.

Podpis uczestnika

Potwierdzamy, że nasza instytucja pokryje koszty uczestnictwa i materiałów konferencyjnych, w
łącznej wysokości (właściwe zakreślić, ceny w nowych złotych):

Członkowie PTI Osoby nie będące członkami PTI
Wpłata do 10. 11. 1997 400,- 450,-
Wpłatapo 10. 11. 1997 450,- 500,-

Ponadto nasza instytucja zobowiązuje się do pokrycia we własnym zakresie kosztów podróży i
zakwaterowania pracownika, w wysokości 130 PLN za dobę wraz z całodniowym wyżywieniem
w pokoju jednoosobowym [] lub 100 PLN w dwuosobowym []. Pobyt:

23/24.11.1997 [] 24/25.11.1997 [] 25/26.11.1997 [] 26/27.11.1997 [] 27/28.11.1997 []

Łączną kwotę kosztów uczestnictwa i zakwaterowania przekażemy na konto:
PTI Oddział Górnośląski PKO BP II O/Katowice

10202326-701343-270-222
Do ceny powyższej należy doliczyć 22% PTU. W przypadku rezygnacji z udziału
zobowiązujemy się do pokrycia kosztów uczestnictwa.

Upoważnienie:
Upoważniamy Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddzial Górnośląski, NIP 522-000-20-38,
40-012 Katowice, ul. Jana 10, tel/fax +48 (32) 253 96 78 do wystawienia faktury VAT/
rachunku uproszczonego* za uczestnictwo, bez podpisu odbierającego:

firma

NIP

Główny Księgowy Dyrektor

*Niepotrzebne skreślić

Softarg'97

Między 30 września a 3 października od-
były się w Katowicach XI Międzynaro-
dowe Targi Oprogramowania Softarg'97
pod merytorycznym patronatem Polskie-
go Towarzystwa Informatycznego. Patro-
natu honorowego podjął się Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, na-
tomiast patronat prasowy objęła „Gazeta
Wyborcza". Tegoroczny Softarg zdaje się
zaprzeczać poglądom, jakoby formuła tej
imprezy i określony asortyment wysta-
wienniczy sprowadzały go jedynie do
poziomu indywidualnych odbiorców i ma-
łych firm. W tym bowiem roku targi
odbywały się ze szczególnym uwzględ-
nieniem oferty dla urzędów administracji
publicznej, instytucji i przedsiębiorstw, co
znalazło wyraz zarówno w ekspozycji,
jak i w specjalnym cyklu seminariów. Po-
nadto miejsce swoje znalazło tutaj wiele
produktów oprogramowania o niezwykle
szerokim wachlarzu zastosowań: od ste-
rowania procesem produkcyjnym, syste-
mów wyszukiwania informacji, systemów
zarządzania przedsiębiorstwem po opro-
gramowanie narzędziowe i edukacyjne.
Podstawową ofertę firm wzbogacały ich
pokazy własne oraz liczne seminaria.
W Softargu'97 brało udział ponad 240 firm
krajowych i zagranicznych, między inny-
mi z USA i Republiki Czeskiej.

W bogatej gamie wystawianych pro-
duktów trudno było dopatrzeć się takie-
go, który dyskwalifikowałby pozostałe.
Ogólnie wysoki poziom oprogramowania
utrudniał wytypowanie zdecydowanych
liderów i prawdopodobnie w przyszłych
latach proces ten będzie się utrwalał, po-
zostawiając różnice w zastosowaniach,
a niwelując je na poziomie warsztatowym.

Licząc na lepszą aurę i niezgorszą ofer-
tę wystawców w przyszłym roku, infor-
muj ę że XII Międzynarodowe Targi
Oprogramowania Softarg'98, odbędą się
w dniach 08 -11 września 98r.

Piotr Kowalski


