Technické muzeum v Brně - pozvánka na konferenci

Ada 200
ve středu 9. prosince 2015 v konferenčním sále muzea od 10 hodin

Augusta Ada, hraběnka z Lovelace (1815-1852), narozená jako Augusta Ada
Byronová a nyní uváděná jako Ada Lovelaceová, byla anglická matematička, známá
ze spolupráce s Charlesem Babbagem. Pro jeho analytický stroj navrhla postup,
pravidla a posloupnost operací – tedy algoritmus, resp. strojový program. Proto je
v odborné veřejnosti považována za první ženu programátorku.
Konferenci k výročí 200 let od data jejího narození (10. 12. 1815), spolu se
vzpomínkovou monografií, připravilo muzeum ve spolupráci s Českou společností
pro kybernetiku a informatiku, Asociací strojních inženýrů a Českomoravskou
společností pro automatizaci, jako připomenutí osobnosti A. Lovelace a jejího podílu
na historii programování.
Jedná se o první počin v projektu muzea s cílem zaznamenat, uchovat a zpřístupnit
historii VT a IT. V rámci konference proto bude také představena virtuální expozice
"Historie programování a nasazení počítačů u nás", jako nový portál na webové
adrese „prog-story.technicalmuseum.cz“, kde bude publikován i plný text zmíněné
monografie.

Program konference
1) Zahájení – Doc. Branislav Lacko
2) Historická vzpomínka na život a dílo Ady Lovelace – Doc. Alena Šolcová
3) Ohlédnutí za programovacím jazykem Ada – Ing. Jaroslav Vladík
4) Diskuze o uplatnění žen v oblasti IT
5) přestávka s drobným občerstvením (káva, čaj)
6) Představení expozice „Historie programování ...“ – Ing. Vlastimil Čevela
7) Diskuze k virtuální expozici
Místem konání je konferenční sál v budově muzea na na ulici Purkyňova v Králově
Poli, dosažitelný tramvajovými linkami č. 12 a 13 směr Technologický park, zastávka
Technické muzeum. Vstup je bezplatný, předpokládaná doba trvání 2 až 3 hodiny.
Organizátoři si uvědomují, že historická témata v poslední době nejsou příliš v centru pozornosti ani
veřejnosti, ani odborníků. Přesto se domnívají, že konference a nový portál nabízejí řadu zajímavých
podnětů i užitečných informací. Proto se obracejí na všechny příznivce, aby přeposlali mail s touto
pozvánkou na další potenciální zájemce o účast na konferenci nebo o návštěvu virtuální expozice.
Doc. Branislav Lacko, odborný garant konference (branislav.lacko(zav)seznam.cz)
Ing. Vlastimil Čevela, redaktor virtuální expozice (prog-story(zav)volny.cz)
Ing. Jaroslav Pipota, garant konference a expozice ze strany muzea (pipota(zav)technicalmuseum.cz)

