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Nepatřím k účastnímků semináře "Programování ... atd" od úplného počátku,  byl jsem
pozván až na druhý ročník v květnu 1976, kdy jsem měl tu čest přednést úvodní referát na
téma "Systémový přístup a logická stavba programu" [1], [2]. Musím se ale přiznat, že
jsem pak na dalších více než 30 let propadl kouzlu těch těch magických 3I  "informace,
inspirace a interakce" [3] a snažil se aktivně na jeho konání spolupracovat [4], [5]. 

Nevím, jak moc byla pravdivá informace, že se organizátoři semináře v prvním ročníku
částečně  inspirovali  seznamem témeř  250  účastníků  našeho  podnikového semináře  v
Ingstavu Brno, ani „že bez opakovaného povzbuzování z mojí strany by toho už dávno
nechali ...“. Skutečností ale je, že jsem pořád dokola všem říkal, že seminář a pozdější
konference považuji za vynikající příležitost k získávání informací a inspirace. A taky že
určitě stojí  zato, aby tyto informační zdroje zůstaly zachovány a zpřístupněny i širšímu
okruhu zájemců.

Proto jsem se pustil  do jejich digitalizace a vytvořil  programové vybavení pro přístup a
vyhledávání. Když se pak ukázalo, že na to oficiální finanční podpora nebude, domluvili
jsme se s kolegy Emilem Kopčilem z Ostravy   a Branislavem Lackem z Brna (Lysic), že
skenování a úpravy pořízených dat zaplatíme ze svých soukromých zdrojů.  Výsledkem
byla v roce 2004 databáze na CD s úplnými texty ze sborníků všech 30 ročníků seminářů-
konferencí,  později  umístěná  na  web  MU  Brno  a  po  seskládání  původně  pořízených
obrázků „gif“  do  souborů  „pdf“  na  web  VŠB-TU/ČSSI  Ostrava,  kde byla  doplněna  i  o
následující ročníky [6]. 

Jsem už  člověk  v  letech  (*1938)  a  v  rodině  se  zatím  nenašel  následovník,  který  by
pokračoval v počítačové branži. Proto jsem zvažoval možnosti, jak zajistit, aby sborníky a
další  často  originální  papíry  kolem  Havířovsko-ostravských  seminářů-konferencí  i  jiné
dokumenty a publikace, které jsem nashromáždil v průběhu téměř 45-leté praxe nakonec
neskončily  ve  sběru.  Po  různých  konzultacích  se  objevila  možnost  věnovat  tento
dokumentační fond Technickému muzeu v Brně (TMB), kde by navázal na jeho existující
sbírky a připravovanou expozici „Výpočetní technika a optika“.

Po  jednáních,  která  probíhala  od  podzimu,  byla  počátkem  prosince  2014  uzavřena
smlouva, podle které jsem se stal oficiálním partnerem TMB pro realizaci námětu na téma
„Historie programování a projektování aplikací IT“ jehož obsahem je:

     a) obohacení sbírkového fondu muzea o fyzické předměty, digitální záznamy
         a pamětnické vzpomínky na výše uvedené téma 

      b) vytvoření nové samostatné internetové virtuální expozice muzea, 
          dokumentující vznik a vývoj nového inženýrského oboru programování,
          který pomocí výpočetní techniky vytváří konkretní aplikace informačních
          technologií,

         rámcovým historickým vymezením je období let 1965 až 2005 na území bývalého
         Československa a nástupnických států České a Slovenské republiky          

      c) pokud bude vytvoření virtuální expozice úspěšné,
          mohla by být rozšířena o expozici k historickému jazyku Cobol,
          současné programovací jazyky a pod.

http://147.229.242.132/index.php/clanky/71-tvorba-softwaru-a-programovani-ostrava
http://wis.vsb.cz/ekf/php/tsw/?page=search&q=Vlastimil+%C8evela&sautor=1
http://147.229.242.132/data/programovani_a_tvorba_sw_1975-2004/JM-02.HTM#006
http://147.229.242.132/data/programovani_a_tvorba_sw_1975-2004/2004/025.pdf
http://wis.vsb.cz/ekf/php/tsw/getfile.php?prispevekid=17
http://147.229.242.132/data/programovani_a_tvorba_sw_1975-2004/1976/001.HTM


Díky  vstřícnému  přístupu  ze  strany  pověřených  pracovníků  muzea  (Jaroslav  Pipota,
Roman Kučera)  byl  už  na  základě  prvních  jednání  zřízen  webový  portál  na  pracovní
adrese  http://147.229.242.132/,  takže  bylo  možné  již  před  podpisem  smlouvy  zahájit
přípravné  práce  v  on-line  prostředí.  Povzbuzení  a  podporu  mi  od  počátku  poskytli
především Branislav Lacko a Vladimír Vérosta i kolegové pamětníci z Ostravy [7].

Celý projekt samozřejmě obsahuje i řadu rizik, protože se jedná o věci, kde se dopředu dá
těžko  odhadnout  míra  zachovanosti  potřebných  podkladů,  aktivita  předpokládaných
spolupracovníků a v neposlední míře i vlastní invence a schopností ve výhledu. Podstatné
však  je,  že  byly  vytvořeny  základní  podmínky  k  jeho  nastartování  sdíleným  a
přiměřeně  standardním  způsobem,  který  by  měl  umožnit  budoucí  pokračování  i  ze
strany dalších lidí, než mojí osoby jako původního iniciátora a současného redaktora.

Modřice, prosinec 2014
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