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UPOZORNĚNÍ
Organisace spojených národů pro výchovu, vedu a kulturu (UNESCO) vyzvala redakce vědec
kých časopisů, aby usnadňovaly rozšiřování informací o uveřejňovaných pracích vhodnou úpra
vou vydávaných časopisů. Redakční rada časopisu Aplikace matematiky se rozhodla vyhovět
této výzvě a přijala tato opatření, která budou provedena od 1. čísla ročnřku 11 (1966):
1. O každém článku bude uveřejněna informace. Tyto informace budou otiskovány na druhé
a třetí straně obálky a budou upraveny tak, aby bylo možno je vystřihnout a nalepit na kartotéční
lístky. Informace budou zásadně otiskovány rusky a v některém dalším světovém jazyku, který
se nemusí shodovat s jazykem, v němž je otištěn článek.
Informace se skládá z příjmení a jména autora, nadpisu práce, bibliografických údajů, z údaje,
zda jde o původní vědeckou práci, předběžné sdělení nebo o přehledný článek a ze stručné charateristiky práce.
Stručná charakteristika má informovat vědeckého pracovníka specialisovaného v příslušném
oboru co nejvýstižněji o zaměření článku. Nemá být delší než 100 slov a nemá obsahovat odkazy
na literaturu a složitější formule.
2. Protože zaváděné informace se v podstatě kryjí s tzv. šunty (stručné charakteristiky, uveřej
ňované petitem v záhlaví článků), nebudou tato sunta dále otiskována.
3. Redakce žádá autory, aby dodávali současně s rukopisy příspěvků informace dle bodu 1
na zvláštním listě, a to rusky a v některém dalším světovém jazyku.
Redakce

APLIKACE MATEMATIKY. Ročník 10 (1965). — Vydává Československá akademie věd v Nakla
datelství ČSAV, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, dod. pú 1. — Redakce: Matematický
ústav ČSAV, Praha 2 — Nové Město, Žitná 28, dod. pú 1. — Tiskne Knihtisk, n. p., provoz 5,
Praha 8 — Libeň-Kobylisy, Rudé armády 171, dod. pú 8. — Rozšiřuje Poštovní novinová služba,
objednávky a předplatné přijímá PNS-ústřední expedice tisku, administrace odborného tisku,
Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. Lze také objednat u každého poštovního úřadu nebo
doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS-ústřední expedice tisku, odd. vývoz tisku,
Praha 1 — Nové Město, Jindřišská 14. — Cena jednotlivého sešitu Kčs 7,50, v předplacení
( 6 x ročně) Kčs 45,— (cena pro Československo), $ 9,—; £ 3,4,4 (cena v devisách).
Toto číslo vyšlo v prosinci 1965.
A-05*51957
(C) by Nakladatelství Československé akademie věd 1965

