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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.
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