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ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNI MATEMATIKY 
Vydává ústředí vfzkumu a technického rozvoje * Ústřední ústav matematkkf 

SVAZEK 76 • PRAHA, 15. 7. 1951 • ČÍSLO I 

ČTtNáftŮH ČASOPISU 

Tímto číslem se začíná vydávání nového československého matema
tického časopisu. Ačkoli jde o časopis nový, tkví jeho kořeny hluboko 
v kulturní a vědecké tradicí našeho národa. Tato souvislost se jeví 
i ve vnější úpravě nového časopisu. Jeho nynější ročník není označen 
jako ročník 1, nýbrž jako ročník 76. Tím zdůrazňuje vydavatelstvo no
vého časopisu, že navazuje na tradicí časopisu „časopis pro pěstování 
matematiky a fysiky6 \ vydávaného dříve Jednotou čsl. matematiků 
a fysiků. Tento časopis vycházel bez přerušení od r. 1872; pouze za oku
pace bylo jeho vydávání na někoMk let přerušeno zločinným zásahem 
německých fašistických okupantů. 

Časopis, vydávaný Jednotou Sál. matematiků a fysike, byl věnován 
jak pubMkování hodnotných původních prací matematických a fysíkál-
ních, tak informacím o pokrocích vědy a o významných událostech 
v domácím i zahraničním vědeckém životě. 

Avšak rostoucí úkoly, které na naši vědu klade socíaMstícké budování, 
činí nutnou reorganísací dosavadního časopisu na širší základně; současně 
neobyčejná pozornost, kterou vláda naší lidově demokratické republiky 
věnuje vědě, umožňuje nám tuto reorganísací provésti. Od r. 1951 bude 
matematický časopis vycházeti odděleně od časopisu fysikálního. 
Úkolem matematického časopisu bude jednak pubMkování hodnotných 
původních prací matematických, jednak podávání zpráv o. matematic
kém životě v ČSR i za hranicemi, jednak propagace novějších odvětví 
matematiky v kruzích domácích pomocí referátů, recensí, zpráv o vý
znamných diskusích a pod., při čemž bude věnována náležitá pozornost 
otázkám ideologickým, především pak pokrokovým směrům a velkým 
úspěchům vědy sovětské, jakož i výsledkům matematiků českosloven
ských a ostatních zemí lidově demokratických. 

Nový Časopis pro pěstování matematiky bude vycházeti jednak 
v samostatné versi psané v jazyku ruském, jednak v samostatné versi 
psané angMcky, francouzsky, případně německy. Obě tyto mezinárodní 
verse budou obsahově totožné a budou obsahovati především původní 
vědecké práce, z ostatních věcí pak ty, které mohou zajímati zahraniční 



vědeckou veřejnost a informovat ji o práci, výsledcích a ideovém 
zaměření msmmsm^^^^štmei^l^ěls:-'' *~'"~—' ' — — * -----

Časopis psaný česky a slovensky bude pečovati o zvýšení odborné 
a ideologické úrovně československých zájemců o matematiku a sloužit 
propagaci novějších oborů matematiky v domácím prostředí. 

• Aby čtenáři byli informováni o původních matematických pracích, 
které vycházejí u nás, bude tento časopis obsahovati také recense všech 
matematických prací otištěných v československých publikacích počí
naje rokem 1951 a tedy také těch, které budou uveřejněny v cizojazyč
ném časopisu pro pěstování matematiky. 

Redakce je přesvědčena, že matematická veřejnost zachová novému 
časopisu ve zvýšené míře přízeň věnovanou časopisu dosavadnímu, 
k jehož dlouholeté pokrokové tradici se nový časopis hrdě hlásí. 

V Praze v květnu 1951. Medakee. 
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