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O delavnici
Delavnica je namenjena obujanju zgodovine računalništva v Sloveniji.

Sestavljena je iz dveh sekcij / poglavitnih tem:
- 50-letnica poučevanja računalništva v slovenskih srednjih šolah (pomembni pedagoški mejniki)
- začetni in pomembni mejniki računalništva v Sloveniji
Prispevke pošljite v okviru pomembnih mejnikov na področju računalništva v Sloveniji:
-

Prvi koraki na področju računalništva v Sloveniji

-

Nastanek terminologije na področju računalništva

-

Nastanek odsekov na IJS v povezavi z računalništvom

-

Poučevanje računalništva v slovenskih srednjih šolah

-

Poučevanje računalništva v okviru fakultet, nastanek oddelkov na fakultetah in nastanek
Fakultete za računalništvo in informatiko

-

Pojav kongresov na področju računalništva

-

Pojav revij na področju računalništva*

*Naštete teme so okvirne, prispevki so lahko oddani tudi o morebitnih drugih relevantnih mejnikih na
področju računalništva v Sloveniji. Zaželeno pa je, da je poudarek na aktivnostih do leta 1971, ali
kvečjemu nekaj več. Opis lahko zajema tudi kasnejša obdobja, a fokus ostaja na začetkih
poučevanja in začetkih računalništva na Slovenskem.

Napotki avtorjem
Format prispevka je dostopen na internetni strani https://is.ijs.si/?page_id=75. Avtorji naj pošljejo
prispevke z naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v Wordu po elektronski
pošti na naslov: nusa.mursic@ijs.si. Programski odbor bo pregledal in ocenil prispevke.

Program konference
Predstavitve bodo organizirane v sekcijah glede na predstavitveno temo in jezik. Načeloma bodo
predstavitve v istem jeziku kot objavljen prispevek. Uradna jezika konference sta slovenski in angleški.
Čas posamezne predstavitve bo omejen na 10 do 20 minut (natančneje bo določen ob končnem urniku
konference). Dolžina prispevka je med 1 in 4 strani.

Rok oddaje prispevka:

15. september 2021

Programski odbor konference :
Alenka Krapež, Saša Divjak, predsednika
Matjaz Gams, Vladislav Rajkovič, Izidor Hafner, Vladimir Batagelj, Tomaž Pisanski, Niko Schlamberger,
Janez Grad, Boštjan Vilfan, Dušan Kodek, Anton. P. Železnikar, Robert Reinhardt, Žiga Turk, Ivan
Bratko, Borka Jerman Blažič, Marko Bonač, Marko Grobelnik, Simona Tancig, Iztok Lajovic, Marjan
Spegel, Tomaž Kalin, Andrej Brodnik, Marjan Mernik, Ljupčo Todorovski

Vabljeni: Računalniška združenja, SLAIS, Slovensko društvo INFORMATIKA, Društvo za poslovno
etiko in etično voditeljstvo, Društvo T.G. Masaryk za filozofsko antropologijo, za etiko ter za
humanistične in družbene vede, Društvo za tehnologijo, razvoj in socialno etiko, Est=Etika, Društvo
za vzpodbujanje etike v prostoru, Društvo za razvoj humanistike, Društvo novinarjev Slovenije,
Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Društvo za teoretsko psihoanalizo Ljubljana

Organizacijski odbor IS konference:
Matjaž Gams, predsednik
Mitja Luštrek, Lana Zemljak, Vesna Koricki, Marjetka Šprah, Mitja Lasič, Blaž Mahnič, Jani Bizjak,
Tine Kolenik

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://is.ijs.si, e-mail is@ijs.si ali na tel.št.: 01
477 36 44, fax št.: 01 477 31 31.

