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ÚVODNÍ SLOVO 

V tšina textů tohoto svazku je rozšířenou verzí přednášek proslovených na 
letních školách Historie matematiky, respektive v Celostátním semináři Historìe 
matematiky Praha - Brno - Lïberec. Sborník navíc obsahuje další příležitostné 
texty, které obsahov zapadají do koncepce této edice. 

Letní školy Historìe matematiky, založené z podn tu doc. Jaroslava Sedi-
vého, se konají každoročn již od r. 1980 a stały se již neodmyslitelnou součástí 
aktivit v historii matematiky v naší republice. Vybrané referáty z t chto letních 
škol vyšly již ve čtyřech svazcích, z nichž poslední dva - Matematiкa v 19. století 
a Clov k - umění - matematika vyšly jako 3. a 4. svazek této edice. (O obsahu 
prvních dvou svazků, které vyšly ješt před založením této edice, a o historii 
letních škol jsou podrobn jší informace v prvním z výše jmenovaných sborníků.) 

Celostátní seminář Historìe matematïкy Praha - Brno - Liberec, který se 
koná od r. 1996, se o založení nové tradice snaží. Jednorázovou aktivitu letních 
škol se snaží doplnit o průb žnou seminární činnost b hem celého roku. 

Doufáme, že i tento svazek textů se setká se stejn příznivým ohlasem jako 
svazky předcházející. 

Červen 1998 Editoři 
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