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[el-zg-uipse] Zeszyty Historyczne PTI

Szanowny ZG
Z pewną nieśmiałością przekładam sprawozdanie (albo informację sprawozdawczą jak kto
woli)
O stanie realizacji Uchwały ZG nr 135/XI/14 z 15.03.2014.
Uchwała powołała do życia Zeszyty Historyczne PTI, mianując redaktorem naczelnym
Kol. J. Nowaka (ZG zapomniał tylko ustalić gażę i tak już zostało). Obowiązkiem redaktora
Było sporządzanie sprawozdań rocznych w terminie do 31 marca następnego roku –
Niniejsze jest dopiero pierwsze
Założenia serii:
‐ pozycja elektroniczna, każda ma odrębny numer ISBN,
‐ tytuł nie jest rejestrowany w sądzie, nie ma biurokracji
‐ nie ma ISSN
‐ uproszczony skład itp.
‐ jednolita szata graficzna okładki (na razie jest projekt roboczy),
‐ objętość praktycznie dowolna, przyzwoite minimum to 8‐10 stron,
‐ zawsze można wydać wersję papierową,
Oczywiście z innym nr ISBN.
Pierwszy Zeszyt ukazał się na stronie portalu KLIO 25 sierpnia 2017 r.
https://historiainformatyki.pl/historia/pti‐i‐historia‐informatyki‐w‐polsce
W przygotowaniu jest Zeszyt nr 2 o zakresie działu Informatyzacja,
Wg stanu prawnego na 15.06.2018 (na razie zmiany stanęły w miejscu)
Kolejny zapowiedziany zeszyt to historia maszyn ZAM, w szczególności ZAM‐41,
Napisana w Australii (K. Bytnerowicz) –ok. 300 stron elektronicznych.
W opracowaniu zeszyt –historia ICL w Polsce (A. Goleń)
Oraz dzieje K‐202 (J. Nowak)
Kol. W. Iszkowski rozważa wydanie historii Cebitu w tej serii
Konkurentem dla Zeszytów Historycznych jest oczywiście seria Polska informatyka:,
Ale popieramy taką konkurencję.
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Pewnym wzorem dla koncepcji była seria wydawnicza Inst Spraw Publicznych (prof.
Kolarska‐Bobińska) –
Jednolita forma, objętość 10‐20 stron, dostęp bezpłatny.
Raporty ISP https://www.isp.org.pl/pl/publikacje
Następne sprawozdanie pojawi się przed Zjazdem – o ile będzie o czym pisać.
Temat Zeszytów powinien znaleźć miejsc w nowej Strategii w p. 5
Z poważaniem
Jerzy Nowak

-----* Lista dyskusyjna tylko członków ZG PTI, z właczeniem przew. i sekr. GKR, red. nacz. biuletynu, DG
BZG, OK ECDL, DIR i rzeczn. prasowego
* Informacje o liscie: https://lista.pti.org.pl/sympa/info/el-zg-uipse
* Informacje ogolne o listach PTI, w tym jak się zapisać i wypisać lub zmienic adres mejlowy:
https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka
* Załaczniki do mejli na listę nie mogš przekraczać w sumie 50 MiB (52428800 bajtów)
* Zakres listy: głosowania elektroniczne, sprawy przeznaczone wyłacznie dla ZG PTI oraz m.in. poufne
sprawy handlowe ECDL-a
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