
Calcul şi Inlormatică; •  ing. Valeria 
Ichim, revista „Ştiinţa şi tehnică", se
cretarul juriului.

Concursul a fost şi pentru noi un 
test. Ne-am aşteptat ca majoritatea lu
crărilor să vizeze folosirea tim pului li
ber, jocurile  pe calculator. Din fericire, 
ne-am înşelat! Secţiunea A (ştiinţă fun
damentala şi aplicată) i-a atras cel mai 
mult pe participanţi. Juriul a parcurs lu
crări deosebit de interesante, multe 
dintre ele pretindu-se deja la o largă 
generalizare. Ne-am convins că „virusul 
in form aticii" a atins o bună parte din 
c itito rii noştri, mai ales pe cei tineri. 
Există specialişti in  informatică, dar şi 
hobby-işti in informatica. Pentru ca, la 
rindul nostru, să le răsplătim m eritoriile 
strădanii, va trebui sa-i sprijin im  mai 
mult, fie prin paginile revistei, fie prin 
ed iţii speciale dedicate calculatorului, 
fie prin casele de cultură, ale ştiinţei şi 
tehnicii pentru tineret bine utilate şi cu 
preocupări in  domeniul tehnicii de cal
cul. Şi pentru că „semne bune anul 
are", ne propunem deocamdată să fruc
tificăm rezultatele concursului „Aplicaţii 
ale calculatorului in societate", publi- 
cind mai mult din acest domeniu, inclu
siv din lucrările de larg interes înscrise 
in această primă competiţie.

în societate”

....Limbajul de programare PROLOG (programming in logic) este destinat aplicaţiilor in
care predomină calculul simbolic. Din acest motiv el este des utilizat tn inteligenţa artifi 
cialâ şi, in special, în realizarea proiectelor care includ baze de date relaţionale, logica ma 
tematică, rezolvarea problemelor abstracte, înţelegerea limbajului natural etc. Limbajul 
PROLOG este un instrument de lucru puternic, fapt atestat şi de alegerea sa, de către 
specialiştii japonezi, ca lim baj pentru procesorul logic în cadrul pro iectu lu i de reali
zare a calculatoarelor din generaţia a cincea. Deoarece nu există nici o implementare 
PROLOG pe calculatoarele româneşti, interpretorul pe care-l prezint este un produs origi 
nai. Faptul că a fost implementat pe familia de microcalculatoare FELIX M-18, M-18B, 
M l  18, foarte răspîndită la noi în ţară, poate duce la o mai bună cunoaştere a avantajelor 
limbajului PROLOG în programarea anumitor aplicaţii, probînd în acelaşi timp capacitatea 
acestor microcalculatoare de a accepta o gamă cît mai variată de limbaje..."

Cu aceste cuvinte tînărul inginer Laurenţiu M ile» din Galaţi şi-a început prezentarea 
lucrării trimise la concurs, o lucrare de avangardă, un subiect excelent pentru o teză de 
doctorat, notată de juriu cu +10. Din partea Institutului de Tehnică de Calcul şi Informa
tică, dr. ing. Dan Roman i-a înmînat marele premiu - un calculator personal „aMIC" (un 
calculator din generaţia a cincea neavlnd încă!). U vedeţi în imaginea alăturată, primind din 
partea directorului Editurii Tehnice, tovarăşul Ion Iliescu, primul exemplar al cărţii „Toiul 
despre calculatorul personal aMIC". O dată cu felicitările pe care i le transmitem prin in
termediul revistei, îi adresăm lui Laurenţiu Miiea invitaţia de a participa şi la viitoarele con 
cursuri. Sîntem foarte curioşi cu ce va veni, In lume se vorbeşte despre... biocalculatoare!

Andrei Căldăraru din Bucureşti (Şcoala 
Generală nr. 5) a fost pentru toată lumea 
cea mai plăcută surpriză! Nu neapărat prin 
vîrsta sa (13 ani), ceea ce a „silit" juriul să 
instituie un premiu ad-hoc -  „Premiul tine
reţii" - ,  cît prin cunoştinţele din domeniul 
informaticii, pe care le vehiculează cu gra
ţioasă nonşalanţă. întrebat de un membru 
al juriului ce proiecte de viitor are, la ce lu
crează în momentul de faţă, Andrei a râs 
puns cu toată seriozitatea: „...fac un pro

gram pentru tata!". Cît de amuzat (ca şi 
noi de altfel), dar şi cît de mîndru trebuie 
să fie acest tată! Colaboratorii noştri de la 
Institutul de Tehnică de Calcul şi Informa 
tică îl aşteaptă pe Andrei la Cenaclul de 
calculatoare (eventual, pentru rolul de... in
structor la cei mici!), iar noi la viitorul con
curs, ţinîndu-i pînă atunci pumnii pentru... 
olimpiada de matematică!

VALERIA IC H IM

Premiile Concursului de creaţie în domeniul 
A N TIC IP A Ţ IE I T E H N IC O -Ş T IIN Ţ IF IC E
Analizînd lucrările trim ise pentru ediţia din anul 1985 

a Concursului de creaţie in domeniul anticipaţiei tehni- 
co-ştiinţifice, integrat Festivalului Naţional „Cîntarea Ro
mâniei" şi dedicat Anului Internaţional al Tineretului, ju 
riul — constituit din Ion Hobana, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.S.R. (preşedintele juriului), loan Al- 
bescu, redactor-şef al revistelor „Ştiinţă şi tehnică" şi 
„Tehnium", Mihaela Vîrtopeanu, reprezentanta Consiliu
lui C u lturii şi Educaţiei Socialiste, Ion Sălişteanu, din 
partea Uniunii Artiştilor Plastici, Florin Manolescu, critic  
literar, Universitatea Bucureşti, Mihai Coman, ziarist, 
„Scînteia tineretului" — a hotărît decernarea următoare
lor premii:

A. BELETRISTICA
Schiţă (500 lei): „Alma Mater", de Sorin Tamaş (Cena

clul „Clepsidra" — Bacău).
Povestire (1 000 lei): „Piaţeta cu bănci de marmură", 

de Bogdan Ficeac (Cenaclul „Hidalgo" — Piteşti).
Nuvelă (2 000 lei). „Cassargoz", de Cristian Popescu 

(Cenaclul „Solaris" — Bucureşti).
Eseu (1 000 lei): „Un aisberg sub coama valului", de 

George Ceauşu (Cenaclul „Quasar" — laşi).

В ARTE VIZUALE
Pictură (3 000 lei): Sergiu Nicola (Timişoara).
Grafică (1 500 lei): Radu Gavrilescu (Cenaclul ..Qua

sar" — laşi); în plus o menţiune pentru Micu Veniamin 
(Bucureşti).

Cola| (500 lei): Emil Bogos (Cenaclul „Jules Verne" — 
Ploieşti); în plus o menţiune pentru Emil Dlmofte (Bucu
reşti).

Premiul pentru cel mai activ animator al mişcării 8.F. 
in anul 1985 (1 000 lei) i-a fost acordat preşedintelui 
Cenaclului de anticipaţie „Sirius" din Lugoj — Nicolae 
Toma.

Juriul a acordat, de asemenea, un premiu al Uniunii 
Scriitorilor pentru nuvela „Fantastica lume a Iul Cristo- 
bald", de Vlorel Pfrllgras (Cenaclul „Victor Anestin" — 
Craiova), precum şi un premiu special (1 000 lei) pentru 
povestirea „Aşteaptă-mă în visul de mîine", de Constan
tin Cozmluc (Cenaclul „H.G. Wells" — Timişoara).

Premiul pentru cea mal bună publicaţie de profil 
(1 000 lei) s-a acordat suplimentului revistei „Forum stu
denţesc" din Timişoara — „Paradox S.F.".
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