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ČTVRTÁ KONFERENCE O NELINEÁRNÍCH KMITECH 1967 

Tři akademie věd spřátelených zemí, Českolovenská akademie věd, Německá akademie věd 
a Polská akademie věd pořádají pravidelně mezinárodní konference o nelineárních kmitech. 
I. konference se konala v roce 1960 v Praze, II. v roce 1962 ve Varšavě a III. v roce 1964 v Berlíně. 

Čtvrtá konference bude pořádána opět v Praze. Československá akademie věd pověřila Ústav 
radiotechniky a elektroniky organisací této konference. Konference se bude konat v budově Elektro
technické fakulty ČVUT ve dnech 5.-9. září 1967. Na konferenci budou předneseny V plenárním 
zasedání hlavní přehledové referáty z teorie nelineárních kmitů a další referáty v následujících 
sekcích: v sekci matematické teorie nelineárních kmitů, v sekci aplikací v mechanice a v sekci 
aplikací v elektrotechnice. Referáty mohou být předneseny v některém z těchto jazyků: češtině, 
němčině, ruštině, angličtině. 

Protože lze očekávat, že se sejde hodně příspěvků, žádá přípravný výbor zájemce o aktivní 
vystoupení na konferenci, aby oznámili námět svého příspěvku na uvedenou adresu do 1. 4. 1967. 

Přípravný výbor konference 
o nelineárních kmitech, 

ÚRE- ČSAV, 

Lumumbova 1, 

Praha 8. 

APLIKACE MATEMATIKY. Ročník 12 (1967). — 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 

(6X ročně) Kčs 45, — (cena pro Československo), $ 9, —; £ 3,4,4 (cena v devisách(. 

Toto číslo vyšlo v únoru 1967. 
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(C) Academia, nakladatelství Československé akademie věd 1967 
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