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Ve STŘEDISKU TECHNICKÉ LITERATURY v Praze 1, Spálená ul. 51 byla v nedávných 
dnech otevřena 

STÁLÁ VÝSTAVA SVĚTOVÉ V Ě D E C K É A O D B O R N É L I T E R A T U R Y 

s volným prodejem, kde vědečtí pracovníci, technici, ekonomové, lékaři, výtvarníci, umělci, 
studenti, prostě všichni, kdo ke své práci a studiu potřebují co nejširší znalosti, najdou odbornou 
literaturu ze všech odvětví vědy, techniky a umění, vycházející jak v zemích socialistického tábora 
tak na Západě. 

Přesto, že výstava trvá teprve krátkou dobu, setkala se již se značným ohlasem v naší odborné 
veřejnosti. Proto neustále rozšiřuje své obchodní styky s významnými světovými nakladatelstvími, 
aby si v dohledné době mohl každý návštěvník výstavy objednat jakoukoli odbornou knihu 
podle svého přání. 

Knihy vystavené na Stálé výstavě jsou určeny k prodeji pouze jednotlivcům; podniky a instituce 
si musí svůj nákup zahraniční literatury obstarávat jako dosud prostřednictvím podniku Zahranič
ní literatura. 

APLIKACE MATEMATIKY. Ročník 11 (1966). — Vydává Československá akademie věd v Aca
demii, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, 
dod. pú 1. — Redakce: Matematický ústav ČSAV, Praha 2 — Nové Město, Žitná 28, dod. pú. 1. 
— Tiskne Knihtisk, n. p., provoz 5, Praha 8 — Libeň-Kobylisy, Rudé armády 171, dod. pú 8. — 
Rozšiřuje Poštovní novinová služba, objednávky a předplatné přijímá PNS-ústřední expedice 
tisku, administrace odborného tisku, Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. Lze také objed
nat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-
ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku, Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. — Cena 
jednotlivého sešitu Kčs 7,50, v předplacení (6x ročně) Kčs 45,— (cena pro Československo), 

$ 9, —; £ 3,4,4 (cena v devisách). 

Toto číslo vyšlo v červnu 1966. 

A-14*61302 

(£) Academia, nakladatelství Československé akademie věd 1966 
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