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Časopis pro pěstováni matematiky, roč. 76 (1951) 

ZPRÁVY 

Zápis o mimořádné valné schůzi JČMF, konané dne 11. dubna 1951 v matem, 
ústavu K U v Praze I I , Ke Karlovu 3. 

1. Předseda B. Byd&ovský zahajuje v 16,30 hod. po uplynutí čekací půlhodiny 
valnou schůzi a konstatuje, že podle či. 7 stanov je schopna se usnášet. Přítomno 
bylo 23 členů. 

2. Byl přečten a schválen zápis o předešlé valné schůzi konané 27. června 1950. 
3. í^editel Valouch sděluje, že po svolení ministerstva informací (17. I I . 1951) 

bylo místo Přírodovědeckého nakladatelství zřízeno Vědecké vydavatelství, které 
s Průmyslovým vydavatelstvím a Technickým nakladatelstvím přešlo k Ústředí 
vědeckého výzkumu a těch. rozvoje. Toto zřízení musí však ještě být i schváleno 
vládou, jež dosud o tom nejednala. Vědecké vydavatelství zatím funguje; protože 
však není peněz, vypůjčuje si provozní kapitál od Ústředí vědeckého výzkumu. 
Také není ještě přesně vymezen vydavatelský obor tohoto vydavatelství. 

4. Potom ředitel sděluje, že bylo Jednotě oznámeno přípisem ministerstva 
těžkého průmyslu, že nemovitý majetek Jednoty bude znárodněn ve prospěch uve
deného ministerstva. Jednota sice podala námitky, ale nelze předpokládat, že ty to 
námitky obstojí. Protože Jednota nemůže tedy udržet tento majetek, došlo presi
dium a výbor k názoru, naložit s jměním tak, aby bylo věnováno účelům, pro které 
bylo střádáno, t . j . vědě. Po ztrátě tohoto nemovitého majetku klesne ovšem jmění 
Jednoty asi na 370 000 Kčs. I když by se tento stav zlepšil t ím, že by Vědecké vyda
vatelství přijalo s 25% náhradou nakladatelský inventář a zásoby knih vydaných 
Jednotou, nebudou prostředky Jednoty takové, aby mohla nadále doplňovat a udr
žovat knihovnu v tom rozsahu jako dosud, kdy je t řeba (podle knihovníka prof. Dr 
Kořínka) k tomu účelu nejméně 150 000 Kčs ročně. Tyto důvody vedly tedy výbor 
Jednoty k těmto návrhům, které jsou dnes předmětem jednání valné schůze: 

a) aby dům Jednoty byl věnován státu pro účely vědy, a to pro zřizovanou 
Československou akademii věd, její ústavy a zařízení, ale tak, aby i další činnost 
Jednoty byla zabezpečena; 

b) aby knihovna Jednoty byla věnována s tátu pro účely zřizované Českoslo
venské akademie věd a jejích ústavů z oboru věd matematických a fysikálních s pod
mínkou, že zůstane i nadále volně přístupna členům Jednoty. 

K bodu b) podali dne 7. dubna 1951 členové Jednoty Jarníky Kořínek, Vyčichlo 
a Bydíovský písemně pozměňovací návrh, ve kterém žádají, aby návrh výboru byl 
v tomto bodě změněn takto: 

b) aby knihovna Jednoty byla věnována státu pro účely Ústředního ústavu 
matematického, o němž předpokládáme, že bude součástí zřizované Československé 
akademie věd, s podmínkou, že zůstane i nadále přístupna členům Jednoty. 

O obou návrzích se potom rozvinula debata, ve které bylo zejména objasněno 
(profesory Kořínkem a Čechem), proč výbor navrhuje, aby celá knihovna byla věno
vána Ústřednímu ústavu matematickému. Na dotaz, proč se věnování nerozdělí 
mezi ÚÚ mat . a Ústřední ústav fysikální, odpovídá prof. Kořínek^ že v ÚÚ fys. by 
nemohla být i knihovna volně přístupná, neboť přístup do tohoto ústavu je značně 
omezen. Prof. Čech připomíná, že Ústřední ústav fysikální si nečiní nároku na fysi
kální část knihovny už proto, že jeho poslání je dnes především praktické. Fysikální 
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Část knihovny Jednoty bude však i v ÚÚ mat . využita, neboi snahou tohoto ústavu 
jest, aby se mladí matematici orientovali na užitou matematiku. Ústř. úst. mat . se 
bude snažit také doplňovat fysikální část knihovny a bude tak činiti po dohodě 
z Ústředním ústavem fysikálním. K tomu připomíná profesor Knichál, že dnes 
Ústř. ústav ma t . kupuje více knih fysikálních než čistě matematických; také z kom
petentních míst bylo slíbeno, že Ústř . ústav matem, bude moci kupovat nejen knihy 
matematické, nýbrž i knihy z oborů úzce souvisejících s matematikou. Ke konci 
debaty připomíná prof. Dr Valouch ml. , aby návrh byl v bodě a) i b) formálně opra
ven tak, aby místo označení Csl. akademie věd bylo užito pravděpodobného budou
cího návrhu Akademie věd republiky československé. 

Potom předseda dává hlasovat nejdříve o formální opravě obou návrhů; schvá
leno jednomyslně. Na to byl jednomyslně přijat návrh a) výboru a přikročeno k hla
sování o návrhu b) pozměněného podle návrhu profesorů Jarnika, Kořínka, Vyčichla 
a Bydíovského; rovněž tento návrh byl přijat jednomyslně. Konečně byl jedno
myslně schválen návrh ředitele Valoucha, aby presidium provedlo formální stránku 
obou schválených návrhů. 

Ke konci připomíná řed. Valouch, že návrh se netýká brněnské a bratislavské 
knihovny Jednoty. Protože nebylo volných návrhů, skončil předseda schůzi 
V 17,30 hod. Zapsal Emil Kraemer. 
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