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II REGIONALNA
KONFERENCJA

INFORMATYCZNA
25-29.05.1998r.

Kazimierz nad Wisłą

Przyzwyczailiśmy się do naturalnych tendencji umiędzynaroda-
wiania osiągnięć, wymiany myśli i doświadczeń. I dobrze. Jest to
naturalna tendencja rozszerzenia horyzontów myślowych, zaszcze-
piania nowymi ideami, upowszechniania rozwiązań. Tymczasem
bardzo rzadko następuje integracja w ramach najbliższego otocze-
nia: miasta, województwa czy też regionu. Współczesna Zjedno-
czona Europa jest w przeważającej części kontynentem bez granic,
z ujednoliconym prawem, wyrównanymi poziomami cen, produk-
cji, kształcenia itp. W takiej Europie zatraca się pojęcie państwowo-
ści. Pozostaje jednak silna więź regionalna. Region w Zjednoczonej
Europie staje się powoli substytutem państwa. Władze regionalne
mają coraz większy zakres kompetencji. W Polsce także można
wyróżnić wiele regionów, które w znaczny sposób różnią się od
siebie. W regionach tych występują różne uwarunkowania histo-
ryczne i gospodarcze, a także kulturowe. Powoduje to, że proble-
my, z którymi boryka się jeden region w Polsce nie są nawet
zauważane w innym. Problemy te muszą być zatem dostrzegane
i rozwiązywane za pomocą sił tkwiących w danym środowisku -
regionie. Wszystkie te idee są przyczyną podjęcia przez członków
lubelskiego Koła PTI trudu organizowania Regionalnych Konferen-
cji Informatycznych. Pierwsza odbyła się w 1997 roku.

Celem II Regionalnej Konferencj i Informatycznej jest prezenta-
cja osiągnięć informatyki w Regionie Środkowo-Wschodnim Polski,
wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób zajmujących
się zawodowo informatyką lub jej wykorzystaniem w różnych
obszarach działalności. Oczywiście tłem do działań są ogólniejsze
problemy: strategia informatyzacji przedsiębiorstw, aspekty prawne
zastosowań informatyki, współczesne technologie informatyczne,
współpraca nauki z przemysłem, badania naukowe i stosowane.

Regionalna Konferencja Informatyczna składa się z szeregu
konferencji i spotkań informatycznych organizowanych corocznie
w Kazimierzu Dolnym i jest wspólnym przedsięwzięciem wielu
organizatorów, koordynowanym przez Koło Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego.

W bieżącym roku odbędą się:

II Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne - LAFI'98
25-26 maja 1998
Organizator: Politechnika Lubelska Katedra Informatyki,
tel. (81) 525-20-46;

Tematyka: teoretyczne problemy informatyki, dydaktyka in-
formatyki, zastosowania informatyki w badaniach, informaty-
zacja społeczności akademickiej, historia rozwoju informatyki
w regionie.

VII Konferencja Polskiego Klubu Użytkowników Systemu PROGRESS
27-29 maja 1998
Organizator: Polski Klub Użytkowników Systemu PROGRESS,
tel. (81) 525-20-46, tel. 0-601-334-934;
Tematyka: strategia rozwoju systemu PROGRESS, biznes w Inteme-
cie, technologia budowy aplikacji inter- i intranetowych, PROGRESS a
inne systemy zarządzania bazami danych, techniczne problemy budo-
wy aplikacji w PROGRESS-ie, forum użytkowników.

l Konferencja: Informatyk Zakładowy
28-29 maja 1998
Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Koło w Lubli-
nie, tel. 0-601-298-315;
Tematyka: rola informatyka zakładowego, strategia informatyzacji
przedsiębiorstwa, aspekty prawne zastosowań informatyki w fir-
mie, współpraca nauki z przemysłem, bezpieczne łączenie sieci
zakładowych z Internetem.

VII Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej
25-29 maja 1998
Organizator: Politechnika Lubelska, Katedra Zarządzania, Zakład
Systemów Informatycznych, tel. (81) 525-42-14;
Tematyka: nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i śred-
nich, nowoczesne technologie w informatyce, informatyka w wy-
ższych uczelniach: nowe kierunki studiów, problemy organizacyjne.

Konferencje Metodyczne Nauczycieli Elementów Informatyki
25 i 27 maja 1998
Organizator: WOM Lublin, tel. (81) 532-92-41;
Tematyka: problemy nauczania „Elementów informatyki" w szko-
łach podstawowych i ponadpodstawowych, wykorzystanie infor-
matyki do wspomagania nauczania innych przedmiotów.

Seminarium nauczycielskie
26 maja 1998
Organizator: Stowarzyszenie Komputer w Szkole, tel. (81) 532-92-81;
Tematyka: problemy ustawicznego kształcenia nauczycieli.

Więcej o charakterze i programie poszczególnych imprez można
dowiedzieć się z WWW pod adresem:
http://pluton.pol.lublin.pl./kaz98.htm
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału nie tylko osoby
z regionu.



ID Letnia Szkoła Programowania Wizualnego

Poznań, 1-4 września 1998

III Letnia Szkoła Programowania Wizualnego poświęcona
będzie w bieżącym roku językowi "Visual C++". Zostanie
zorganizowana tradycyjnie wspólnymi siłami Oddziału Wiel-
kopolskiego PTI, Instytutu Informatyki PP oraz Centre for
Teaching Computig, Dublin City University.

Zapraszamy wszystkich naszych dotychczasowych uczest-
ników oraz tych, którzy po raz pierwszy zgłębiać zechcą tajniki
języków wizualnych. Szczegółowy program Szkoły wraz z ter-
minarzem zamieścimy w przyszłym numerze Biuletynu.

Second East-European Symposium on
Advances in Databases and Information Systems

ADBIS'98

Poznań, 7-11 września 1998 r.

ADBIS jest jedną z najważniejszych konferencji dotyczących
systemów informatycznych odbywających się w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Organizatorami konferencji są: ACM
Chapter Poland, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej,
Komitet Informatyki PAN, Polskie Towarzystwo Informatycz-
ne. Konferencji patronuje ACM SIGMOD. ADBIS'98 adre-
sowana jest nie tylko do środowisk naukowych, ale również
przemysłowych (m.in. telekomunikacja, bankowość). W ra-
mach konferencji, oprócz referatów naukowych, będą odby-
wały się wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie
systemów informatycznych. W programie konferencji planu-
je się także sesje poświęcone zagadnieniom komercyjnego
zastosowania systemów informatycznych (industrial tracks).
Artykuły naukowe zostaną opublikowane w formie materia-
łów konferencyjnych przez wydawnictwo Springer Yerlag Pu-
blishing Company w serii Lecture Notes in Computer Science.
Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.
Szczegółowych informacji prosimy szukać na stronie WWW
konferencji:
http://www.cs.put.poznan.pl/adbis98/

SEES'98
Software Engineering Education Symposium

Poznań, 18-20 listopada 1998r.
http://www.cs.putpoznan.pl/~sees98/

SEES'98 jest pierwszą polską konferencją poświęconą edu-
kacji w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Edukacja w tej
dziedzinie oraz współpraca ośrodków szkoleniowych z prze-
mysłem jest naczelnym zadaniem w podnoszeniu jakości in-
żynierii oprogramowania. Głównym celem konferencji jest
stworzenie podstaw dla długofalowej współpracy pomiędzy
uczelniami, producentami oprogramowania i odbiorcami tych
produktów. Mamy nadzieję na choćby częściowe wypełnie-
nie luki powstającej pomiędzy osobami kończącymi szkoły
informatyczne, a inżynierami oprogramowania pracującymi
i zdobywającymi doświadczenia od wielu lat. Organizatora-
mi Konferencji są: Instytut Informatyki Politechniki Poznań-
skiej oraz Komitet Informatyki Polskiej Akadamii Nauk.
Gośćmi honorowymi zaproszonymi do wygłoszenia refere-
tów poruszających kluczowe zagadnienia inżynierii opro-
gramowania są:
* NancyMead,Carnegie-MellonUniversity;
* David Parnas, McMaster Uniyersity;
* IanSommerville,LancasterUniversity.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku angielskim
w terminie do 30 czerwca 1998r.
Oczekujemy prac zarówno z ośrodków akademickich, jak i od
uczestników reprezentujących producentów oprogramowania
oraz zakłady przemysłowe, zainteresowanych rozwojem inży-
nierii oprogramowania z przemysłowego punktu widzenia.

Sponsorami konferencji są:
* European Association for Programming Languages and

Systems (EAPLS);
* MOTOROLA;
* Polskie Towarzystwo Informatyczne;
* INSPIRE - Initiative for Software Process Improvement;
* Q-Labs.
Formularz rejestracyjny jak również informacje uzupełniające
można znaleźć w Internecie na stronie:
www.cs.put.poznan.pl./~sees98/
Opłata konferencyjna wynosi 300 DM (560zł dla uczestników
z Polski). Po 30 września ulega zwiększeniu o 50 DM (90 zł).

Imprezy towarzyszące
* 21 listopada 1998r. - IEEE Workshop on Real Time Sys-

tems Education
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