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KONFERENCE „BIOMATEMATIKA 1979" 

Matematické středisko biologických ústavů při Fysiologickém ústavu ČSAV a Matematický 
ústav ČSAV pořádají ve dnech 10.—14. prosince 1979 v Liblicích I. národní konferenci Biomate-
matika 1979. Jejím účelem je shrnout současný stav interakcí matematiky a biologie v ČSSR, 
zejména demonstrovat v daném směru nejatraktivnější matematické prostředky, prezentovat 
takové aplikace, které významně přispívají k řešení biologických problémů (včetně oblasti bio
fyziky), a analyzovat logické vztahy, které v souvislosti s uvedenými interakcemi nastávají. 

Konference bude probíhat v těchto sekcích: 

I. LOGICKÉ ZÁKLADY B1OMATEMATIKY 
11. BIOLOGICKÁ MATEMATIKA 

III. MATEMATICKÁ BIOLOGIE 
Je určena pro pracovníky v oblasti přímého nebo nepřímého použití nebo tvorby matematic

kých a logických prostředků pro řešení biologických problémů. Důraz bude kladen na specifické 
rysy matematických metod používaných pro řešení takových problémů, nikoliv např. na konkrétní 
hardwarovou implementaci nebo biologické výsledky samotné. 

Zájemci si mohou vyžádat bližší informace na adrese: 
Matematické středisko biologických ústavů ČSAV 
Budějovická 1083, 142 20 Praha, tajemník konference 
dr. Ivan Dvořák (tel. 49 11 51, linka 582). 
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