Zapisnik delovnega sestanka ACM Slovenija 18.10.2002
Prisotni: Gams, Vilfan, Divjak, Rugelj, Petkovšek
Sestanek odpre prof. Vilfan in predlaga, da naj bo to neformalni sestanek, ker je skupščina ACM
Slovenija v letu 2002 že bila. Predlog je sprejet.
Prof. Vilfan poroča o postopku registriranja in delu v zadnjem obdobju.
Prof. Divjak predlaga, da bi del aktivnosti v okviru ZOTKe prenesli v ACM Slovenija.
Dr. Brodnik opozori, da sta računalništvo in informatika v slovenskem šolstvu zapostavljeni.
ACM Slovenija predlaga ustanovitev delovne skupine, ki naj bi napisala dopis na ustrezne
organe. V delovno skupino naj se vključi prof. Guid iz Maribora.
Prof. Vilfan predlaga, da se registriramo v ACM. Zapisnik IO bomo dodali na internet.
V Informatico naj bi dodali društvo ACM Slovenija in Dunjo Mladenič kot osebo za sodelovanje.
ACM Slovenija naj aktivno sodeluje pri konferenci Informacijska družba. Predlog je, da se
preimenuje v Računalništvo in informatika. Sodeloval naj bi prof. Vilfan kot predsednik
konference Teoretično računalništvo.
Naredimo anonimno e-listo ACM.
Povzetek misli več govornikov (Divjak, Petkovšek, Brodnik): Ključna naloga ACM Slovenija je
krovna računalniška in informacijska povezovalna vloga. Tudi popularizacija področja v
Sloveniji. Potrebno je izboljšati status rač. in inf. v slovenskem šolstvu. Prvo leto naj se ACM
Slovenija vzpostavi, pojavi v Sloveniji, javnosti ... Najprej delamo v svojih okoljih na fakultetah,
inštitutih ... Povečajmo članstvo. Prof. Vilfan napiše nekaj prijaznih dopisov in jih pošlje
naokrog. Naslednji sestanek naj bo na FRI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapisnik delovnega sestanka prof. Vilfana in prof. Gamsa 12.6. kot pregled pregled Seznama
najnujnejsih nalog v neposredni prihodnosti:
-pri reviji Informatica se ACM Slovenija doda med društva, ki sodelujejo pri izdajanju,
kontaktna oseba je D. Mladenič
-popravljena internetna stran ACM Slovenija
-Prof. Vilfan kot predsednik sekcije Teoretično računalništvo (Theoretical computer science)
pripravi internetno stran, ki jo tajnik vključi v konferenco IS2003
-Prof. Vilfan razpošlje prijazna pisma drugim društvom, dekanom, direktorjem ...
-Prof. Vilfan vpraša prof. Divjaka o ZOTKi
-Dr. Brodnik in dr. Guid čim prej ustanovita delovno skupino “Računalništvo in informatika
v šolstvu”
-naredimo e-listo
-registriramo se pri ACM
Zapisal M. Gams, tajnik

