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SOFTWAROVÝ SEMINÁŘ SOFSEM ,78 

Ve dnech 26. 11.—8. 12. 1978 se uskuteční v zoíavovně Magura ve Ždiaru v oblasti Vysokých 
Tater, celostátní softwarový seminář SOFSEM '78. Seminář pořádá Přírodovědecká fakulta 
UJEP Brno a Výskumné výpočtové středisko Bratislava ve spolupráci s organizacemi: Výzkumný 
ústav matematických strojů Praha, Ústav výpočetní techniky ČVUT Praha, Katedra počítačů 
FEL ČVUT Praha, Katedra samočinných počítačů FE VUT Brno, Jednota československých 
matematiků a fyziků a pobočka ČVTS při PF UJEP Brno. 

Seminář se bude skládat ze šestihodinových cyklů přednášek předních odborníků v oblasti 
teoretických základů informatiky, metodologie programování, programovacích jazyků, operač
ních systémů, z přednášek a panelových diskusí zaměřených na koordinaci výzkumu v oblasti 
softwaru a z krátkých referátů informujících o nejnovějších výsledcích a rozpracovaných pro
jektech. 

Cílem semináře je přispět ke koordinaci výzkumu v oblasti budování uživatelských softwaro
vých systémů v ČSSR a urychlit výměnu poznatků mezi pracovníky v oblasti vědy, výzkumu, 
výchovy a praxe na tomto úseku. Seminář má současně přispět i k výchově odborníků v oblasti 
programového vybavení informačních systémů. 

Podrobnější informace mohou zájemci získat na adrese sekretariátu semináře: Helena Stefa
nova, katedra aplikovaně matematiky PF UJEP, Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno. 

Sborník přednášek bude pro účastníky semináře k dispozici v zotavovnč Magura, pro ostatní 
zájemce na adrese sekretariátu semináře. 
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