
České kořeny bulharské matematiky

Seznam publikací Teodora Monina

In: Martina Bečvářová (author): České kořeny bulharské matematiky. (Czech). Praha: Matfyzpress,
2009. pp. 347–348.

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/400958

Terms of use:
© Bečvářová, Martina

Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences provides access to digitized documents
strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these Terms of use.

This document has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/400958
http://dml.cz


347

SEZNAM PUBLIKACÍ TEODORA MONINA

Jedinými pomocnými zdroji při sestavování tohoto přehledu publikací Teo-
dora Monina byly nevelký česky psaný vzpomínkový článek Čeští geometři
na sofijské univerzitě 1 a krátká zpráva Pъrvi�t redoven prepodavatel po
matematika v Sofi�ski� universitet.2 Seznam byl pečlivě prověřen, do-
plněn a upřesněn, bylo přihlédnuto i k Indexům Časopisu pro pěstování mathe-
matiky a fysiky3 a k údajům v časopisech a těchto bibliografických dílech:

— Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (J),

— Bulletin des sciences mathématiques (et astronomiques) (B),

— C. von Würzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich (W),

— J. C. Poggendorff: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Ge-
schichte der exakten Wissenschaften4 (P).

Další informace byly získány v českých, bulharských a německých knihov-
nách a archivech.

Vzhledem k tomu, že nejvíce Moninových prací je v Časopise pro pěstování
mathematiky a fysiky, byla v následujícím seznamu použita srozumitelná zkrat-
ka ČPMF. U dvou prací, které byly citovány v referativním časopise J, jsou
uvedeny příslušné odkazy i se jménem referenta. Citovány jsou i recenze Moni-
novy práce [M7], které byly otištěny v ČPMF a Athenaeu.

1 S. Hineva, I. Tzenova: Čeští geometři na sofijské univerzitě, Pokroky matematiky,
fyziky a astronomie 36(1991), str. 237–242.
2 P. Petrov: Pъrvi�t redoven prepodavatel po matematika v Sofi�ski� univer-

sitet (Po sluqa� 125 godini ot roжdenneto i 90 godini ot smъrtta na Teodor Monin)
[P. Petrov: První řádný vyučující matematiky na Sofijské univerzitě (K 125. výročí narození
a 90. výročí smrti Teodora Monina)], Obuqenie po matematika [Vyučování matematice] 1983,
č. 6, str. 36–37.
3 A. Pánek: Index ČPMF za ročníky I.–XX., JČM, Praha, 1892; A. Pánek: Index ČPMF

za ročníky I.–XXX., JČM, Praha, 1901.
4 V bibliografických zdrojích B, W, P žádná Moninova práce uvedena není.
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Seznam publikací

[M1] Geometrickým místem středů ploch kuželových 2-ho stupně, které pro-
cházejí danými šesti body v prostoru, jest plocha stupně 4-ho.
ČPMF 16(1887), str. 241–242.

[M2] Harmonické středy 2-ho stupně vzhledem k soustavám trojbodovým.
ČPMF 16(1887), str. 242–243.

[M3] Rovinná křivka n-tého st. je určena pn = 1
2n(n+ 3) body.

ČPMF 16(1887), str. 243.

[M4] O konturách průmětů ploch stupně druhého.
ČPMF 17(1888), str. 229–231.

J: 20(1888), str. 576, Studnička

[M5] Řešení úlohy 12. v XI. ročníku tohoto časopisu.
ČPMF 17(1888), str. 231–232.

[M6] Příspěvky ku stanovení rovin tečných k plochám mimosměrek.
Věstník Královské české společnosti náuk, Třída mathematicko-příro-
dovědecká, Praha, 1888, str. 210–222.

[M7] O některých druzích souřadnic projektivických. Příspěvky k theorii
křivky kruhové.
Nákladem vlastním, Praha, 1889, 143 stran + 1 tabulka obrázků.
ČPMF 20(1891), str. 220–226, Machovec J: 23(1891), str. 641, Studnička

Athenaeum 7(1889/1890), č. 6. z 15. 3. 1890, str. 172, K-r.
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