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Katowice dn. 23.02.2019 r.

Szanowni Państwo
W dniach 07-10.03.2019 r. katowickie Muzeum Historii Komputerów i Informatyki, będzie miało
zaszczyt i przyjemność gościć ponad 20-to osobową delegację fundatorów, zarządu i
pracowników oraz wolontariuszy National Museum of Computing (Narodowe Muzeum
Informatyki) z Wielkiej Brytanii. NMoC to niezależna organizacja charytatywna, zlokalizowana w
Bletchley Park niedaleko Londynu (www.tnmoc.org). W swoich zbiorach prezentuje unikatowe
zabytkowe komputery, obejmujące okres od lat 50-tych, aż po późne lata 80-te XX wieku. Wśród
eksponatów (obok ultra-tajnych pionierskich działań z lat 40-tych XX wieku) znajdziemy tak
wyjątkowe sprzęty jak oryginalny Colossus (urządzenie projektu Alana Turinga wykorzystane do
złamania szyfrów legendarnej Enigmy), pierwszy na świecie komputer elektroniczny WITCH czy
najstarszy działający komputer cyfrowy na świecie. Celem wizyty jest, nawiązanie stałej
współpracy z działającym od ponad 6-ciu lat w Katowicach, Muzeum Historii Komputerów i
Informatyki (www.muzeumkomputerow.edu.pl). Zasoby MHKI, oceniane przez gości jako jedne z
największych w Europie, w unikalnej na skalę światową interaktywnej ekspozycji, można nie tylko
oglądać ale także wypróbować w praktyce. Wśród ponad 4000 zebranych eksponatów,
pochodzących z okresu od końca lat 50-tych XX wieku do początków wieku XXI znajdziemy takie
sprzęty jak np.: komputer ODRA 1304 i 1305, komputery VAX, komputery PRS, Apple IIc, pierwszy
przenośny HP 85, czy radziecki ZX Spectrum o nazwie Radug.
Organizowane w dniach 07-10.03.2019r. spotkanie z gośćmi z Wielkiej Brytanii, to pierwsza w
historii próba nawiązania stałej współpracy pomiędzy unikalnymi podmiotami, zajmującymi się
na co dzień ratowaniem od zapomnienia efektów kreatywności techników i inżynierów polskiej i
światowej informatyki. Zgodnie z proponowanym harmonogramem prognozujemy, że czas
spędzony w Polsce będzie dla gości okresem wyjątkowym. Obok spotkań merytorycznych,
dyskusji o wspólnych projektach, przygotowujemy m.in. odwiedziny w Kopalni Soli „Wieliczka”
oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Serdecznie zapraszam na konferencję, stanowiącą najważniejszy moment wizyty. W trakcie
spotkania postaramy się przybliżyć zarówno historię informatyki jak i obszary planowanej
współpracy. Ramowy plan spotkania.

15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
18:30 – …

Przywitanie gości w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki
Kilka zdań od Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego
Prezentacja gości
Wspólne zwiedzanie ekspozycji MHKI
Czas na integrację…
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