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Tudástérképezés

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság mint neve is utal rá, és a Neumann tudós

hagyománya miatt is eredendően tudások társulása is. Ez a fontos kiinduló alap, forrás egy kicsit

háttérbe szorult az utóbbi időben. Ennek a lábnak, oszlopnak újra nagyobb fókuszt kíván adni az új

vezetőség.

Ezért hirdetjük meg a Neumann Társaság szakkonferenciáját, és hívunk mindenkit részvételre.

Jogos észrevételeket kaptunk, hogy nincs még hír a szokásos novemberi DE! konferenciáról. Ahogy

mondani szokták, ezeregy oka van a késlekedésnek, de nem mert nincs harang, hanem mert úgy

éreztük, a megváltozott helyzetben máshogy kell az ilyen eseményeket szervezni.

Egyik ilyen jelzés volt, hogy a közgyűléseken, a szakosztályi (szakmai közösségek, területi szervezetek) napjain, a beszámolókban sokszor megjelent, hogy

igény lenne szakosztályok gyakoribb találkozóira, egymás, a szervezeti kérdéseken túlmutató munkájának, gondolatainak megismerésére.

Ezért az elnökség elhatározta, hogy már idén ősszel is rendezzük meg a szakmai közösségek és területi szervezetek szakmai konferenciáját. Ezen az

eseményen a szakosztályok hozzájuk köthető (a témájukban, területükön, konferenciáikon) szakmai eredményekről számolnának be.

S ezzel sorozatot, hagyományt indítanánk el, évente rendszeresen megteremtenénk ezt az alkalmat, hogy a Neumann Társaság szakmaiságát erősítsük, a

tudás hálózatát, a hazai Neumann-tudástérképet felrajzoljuk. Az is része a koncepciónak, hogy esetleg szerényebb ellátással tényleg a tudásátadás, a

találkozás, egymás megismerése, kapcsolatépítés, a meglevő eredményekre való figyelemfelhívás kerüljön a középpontban. (A DE+ konferenciával

kapcsolatosan az az elképzelés, hogy a tavaszi időszakban szélesebb körnek, új tagokat toborzó tartalommal rendeznénk meg, olyan működési móddal,

amely a konferencia önfenntartását is biztosítja.)

Örömmel harangozom be, hogy a Neumann Társaság szakkonferenciájára november 27-én kerül sor Budapesten, a XI. kerületben.

Az előzetes program, amely folyamatosan frissül, az alábbi linken már olvasható. A linkre kattintva már a regisztráció is megindulhat! Még várunk pár

előadást, lehet jelentkezni!

Kérem, hogy előadásokkal, részvétellel támogassátok a kezdeményezést, hogy ezzel  tudásközösségünk új fejezetét indíthassuk el.

Szalay Imre

HÍREINK

Már a lájkolás is tanulható!

Ingyenesen elérhetővé tettük nemrég bevezetett új, a közösségi média
tudatos használatát célzó ECDL vizsgamodulunk alapjául szolgáló
ismereteket tartalmazó kisokosunkat. A .pdf formátumban letölthető
kiadvány tíz, manapság népszerű közösségi szolgáltatás működésébe
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https://www.facebook.com/njszt/
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https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-szakkonferencia
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enged betekintést a Facebooktól a podcastokig. 
Töltse le most!

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-17/ingyenesen-letoltheto-
kozossegimedia-kisokost-adott-ki-neumann-tarsasag

Az iskola elkezdődött: sokak számára ECDL-lel!

Szeptember eleje óta 3500-an az ECDL Standard bizonyítvány mellett
köteleződtek el. Egy kis áttekintés iskolakezdési akciónkról – folytatása
következik!

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-17/az-iskola-elkezdodott-sokak-
szamara-ecdl-lel

Hasznos időtöltések Neumann módra. 

Széles aktivitásunkhoz, új projektek indításához várjuk önkéntesek
segítségét! Akár az eddiginél jóval pezsgőbb közösségi életet remélő
tagjainkra számítunk – akár új érdeklődőkre, akik reményeink szerint
otthon érzik majd magunkat nálunk és akár be is lépnek közénk.

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-17/hasznos-idotoltesek-neumann-
modra

Nyílt titok: jövő hétfőn infobiztonsági konferencia!

Még regisztrálhat IT biztonsági konferenciánkra! Az Európai
Kiberbiztonsági Hónap keretében tartott tanácskozásunkon találkozhat IT
biztonság közérthetően kötetünk egyik szerzőjével, valamint a témakör
több szakértőjével is.

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-21/nyilt-titok-titok-nyitott-halozat-
csapdajaban

Látványos bemutatóval jelentették be a november 8-i WRO-t!

Érdemes elmenni, mert robotok százaival találkozhatnak, s mellette az
NJSZT is kiállítással készül. A Neumann Társaság a kezdetektől
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szakmai támogatója az eseménynek – az Európában először hazánkban
megrendezett WRO-ra 61 országból 2300 résztvevő regisztrált!

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-03/hamarosan-wro

Melléküzemágból Hungarikum – a Kürt-sztori 

A rendszerváltás kori sikertörténet egy winchestermosó berendezéssel
indult, amely a Hajdúsági Iparművek mosógépmotorja, egy ötven literes
alumínium tartály és egy LADA ablaktörlő motor házasításából született.
De hogy lett belőle világcég és Hungarikum? ITF szakosztályunk
rendezvényén kiderült!

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-08/mellekuzemagbol-hungarikum-
kurt-sztori

SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI

Informatikatörténeti Fórum - A 30 éves Recognita története

A karakterfelismerés történetéről, a PDF-ről és természetesen a sikeres
magyar Recognita sztorijáról hallhat az iTF új találkozóján!

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/30-eves-recognita-tortenete

Orvos-biológiai Szakosztály - FIESZTA 2019

November 7-én a fiatal egészségügyi informatikus szervezőké a terep!
Célunk, hogy a hallgatók információhoz jussanak a képzési terület
aktualitásairól, a tudományterület kihívásáról, a munkaerőpiac
szakterülettel kapcsolatos igényeiről.

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-07/fieszta-2019

ESEMÉNYEINK

 Neumann Kollokvium

Nemcsak patinás, de rendkívül fontos esemény: ahol informatika és
orvostudomány találkozik. A hazai egészségügyi informatika - több
évtizedes hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok szeretettel várja
az egyetemeken, kutatóintézetekben, egészségügyi intézményekben, az
ipari partnereknél működő kutató- és fejlesztőműhelyek bemutatkozását.

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-03/hamarosan-wro
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https://njszt.hu/hu/event/2019-10-25/xxxii-neumann-kollokvium

Figyelje eseménynaptárunkat!

Kedves konferenciáját, előadását nem találja a naptárunkban? Juttassa el hozzánk az esemény adatait a
kepesg@njszt.hu címre!

http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar

PARTNEREINK HÍREI

A Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége pályázatot ír
ki az év középiskolai tanári csapata a digitalizációért kategóriában. A
zsűri tagja dr. Beck György, a Neumann Társaság elnöke és Havass
Miklós, az NJSZT tiszteletbeli elnöke. A VISZ pályázatot ír ki
általános iskolások részére is, az ő témájuk: Tervezd meg a
RepTár Szolnoki Repülőmúzeum kabalafiguráját! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-04/visz-iskolai-palyazatok

PARTNEREINK ESEMÉNYEI

HTE MediaNet 2019 konferencia

Az idén 70 éves Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE)
a korábbi sikeres TV-konferencia megújításaként (a HTE
médiakonferenciák sorában tehát tizenhatodik alkalommal) tart
médiatechnikai eseményt.

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-06/hte-medianet-2019-konferencia 

XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia

Idén 21. alkalommal találkoznak az oktatási szakemberek
Hajdúszoboszlón az Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.
Esemény a Neumann Társaság szakmai partnerségével valósul meg!
November 5-én workshop: A digitális készségek új moduljai az ECDL
vizsgarendszerben!

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-25/xxxii-neumann-kollokvium
https://njszt.hu/hu/event/2019-10-25/xxxii-neumann-kollokvium
mailto:kepesg@njszt.hu?subject=Esem%C3%A9ny%20aj%C3%A1nl%C3%A1sa%20az%20NJSZT%20esem%C3%A9nynapt%C3%A1r%C3%A1ba
http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-04/visz-iskolai-palyazatok
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-06/hte-medianet-2019-konferencia%C2%A0


https://njszt.hu/hu/event/2019-11-05/xxi-orszagos-kozoktatasi-szakertoi-
konferencia 

 

BLOG, HÍRMAGAZIN
 

Jelenből a Jövőbe - a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság blogja az infokommunikációs, közülük is elsősorban a
legfejlettebb, leginkább előremutató technológiák területén történő
hardver-, szoftver- és rendszerszintű változásokról, fejlesztési irányokról,
kiemelt jelentőségű fejlesztésekről, valamint mindezek társadalmi-
gazdasági hatásairól. Kiemelt témáink: mesterséges intelligencia (MI),
robotika, virtualizáció.

https://jelenbolajovobe.blog.hu/

Rólunk írták!

IT biztonság közérthetően könyvünkről a HVG-ben. „Az új kiadás emellett konkrét tippekkel is szolgál arra
vonatkozólag, hogy miként tudjuk megóvni az adatainkat utazás közben, például, ha idegen, éttermi vagy szállodai
wifihálózatra csatlakozunk eszközeinkkel. Az új kötetből az is kiderül, hogy felhasználóként mire kell számítanunk a
bankkártyás fizetéseknél az uniós PSD2 irányelv küszöbön álló bevezetése nyomán.”

https://hvg.hu/tudomany/20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen

Kövessen minket a Youtube-on is!

Ajánló legnépszerűbb tartalmaink közül:

Három éve az egyik legnépszerűbb műtárgyunk, a Mikromat diáktervezője, Woynarovich Ferenc látogatott
múzeumunkba.

Böngéssze képeinket az Instagramon is!

Mindennapi képeink egy albumban! Pillantson bele történéseinkbe! Már több mint 250-en
követik! https://www.instagram.com/njszt/

Van egy jó képe, amely a Neumann Társaság eseményeihez, történeteihez kapcsolódik? Juttassa el hozzánk!
kepesg@njszt.hu 

A Facebookon már több mint 5400-an vagyunk. Ön lájkolt már minket?

               

Ezt a levelet a email@email.hu címre küldtük.
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Amennyiben a jövőben nem kíván tőlünk hírlevelet kapni, a leiratkozás linkre kattintva egyszerűen és gyorsan leiratkozhat,
ez esetben e-mail címét véglegesen töröljük rendszerünkből.
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