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Dále referoval o zájezdu prof. KNICHAL. Uvedl, že na kongresu v 5. sekci byla sdělení 
jednak o různých konkrétních fysikálních problémech, na př. o problémech vedení tepla, 
elektromagnetických vln a elasticity, jednak o problémech theoretické fysiky, zejména 
kvantové mechaniky a representace grup. 

Dále se prof. Knichal zmínil, že účastníkům byly předváděny velké počítací stroje. 
Amsterodamský Matematický ústav má tři, jeden reléový a dva elektronkové; jeden elek
tronkový je holandské výroby, ostatní dva jsou z Ameriky. Jsou to stroje „s pevnou 
logikou". 

Nakonec odpověděli naši účastníci amsterodamského kongresu na několik dotazu z řad 
posluchačstva. Jan Marik, Praha. 

R I E M A N Ů V KONGRES V BERLÍNĚ 

Na programu schůze matematické obce pražské dne 1. listopadu 1954 byl referát 
o Riemannově matematickém kongresu v Berlíně konaném ve dnech 11. až 16. října 1954. 
Sjezd uspořádal Badatelský ústav matematický Německé akademie věd v Berlíně u příle
žitosti stého výročí Riemannovy habilitační přednášky ,,Úber die Hypothesen, welche der 
Geometrie zugrunde Hegen". Z Československa byla na kongresu delegace Československé 
akademi věd, kterou vedl akademik E D . ČECH a jejímiž dalšími členy byli prof. Dr VY
ČICHLO, prof. Dr KLAPKA, Dr F I E D L E R a Dr NÁDENÍK. 

První referoval prof. Vyčichlo. Promluvil nejprve stručně o životě a práci Bernharda 
Riemanna, o historii jeho habilitační přednášky a o její základní idei. Její vliv na rozma
nité matematické obory i na fysiku nemá svým rozsahem i působností takřka obdoby. To 
pak spolu s přáním, aby byl v Německu vzbuzen větší zájem o geometrii a její spojení 
s analysou a fysikou právě v tom duchu, jak si je představoval Riemann, vedlo pořadatele 
k nazvání kongresu Riemannovým jménem. 

Na sjezdu bylo asi 200 účastníků, z toho mnoho studentů. Přítomni byli matematikové 
z Belgie, Bulharska, Československa, Itálie, Madarska, Německé demokratické republiky, 
Německé spolkové republiky, Polska a Rumunska . 

Prof. Vyčichlo konstatoval, že značnou pozornost a zájem vzbudila sjezdová přednáška 
akademika Čecha: ,,Zur projektiven Differentialgeometrie". 

Akademik Čech ve svém referátu sjezd kriticky zhodnotil jak po stránce organisační, 
tak i obsahové. Sjezd byl zajisté dobrou příležitostí k seznámení účastníků, ale bylo snad 
možné této stránce věnovat ještě větší péči. Lze také pochybovat o tom, zda bylo vhodné, 
že bylo upuštěno od krátkých sdělení v sekcích. Konaly se jen plenární přednášky a vzhle
dem k ohromnému dosahu Riemannových idejí není divu, že jejich themata i obsah byly 
značně různorodé; to bylo též jednou z příčin, proč po mnoha přednáškách nebyly vůbec 
diskuse. Za zvlášť zajímavé označil akademik Čech mimo jiné přednášky, které měli 
E. KAHLEB, K. KUBATOWSKI a B. SZ.-NAGY. Sjezd byl skvělým dokladem toho, že ge
niální Riemannovy koncepce po 100 letech si plně uchovaly svou životnost. 

V závěru schůze promluvili krátce Z. Nádeník a M. Fiedler o svých dojmech z Berlína 
a ze zájezdu do Postupimi, Výmaru, Oberhofu a Drážďan, uspořádaného po sjezdu 
Německou akademií věd. Jan MaHk a Zbyněk Nádeník, Praha. 

O V Y D Á V Á N Í MATEMATICKÉ LITERATURY V SOVĚTSKÉM SVAZU 

(Referát G. F . Rybkina, ředitele Státního nakladatelství technicko-theoretické literatury 
v Moskvě-Leningradě, přednesený v matematické obci pražské dne 15. listopadu 1954.) 

G. F . R Y B K I N je ředitelem Státního nakladatelství technicko-theoretické literatury 
(GITTL), jehož úkolem je vydávat knihy z t . zv. exaktních věd, t . j . matematiky, mechar 
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