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Ústav výpočetní techniky a automatizace při Státní komisi pro techniku, Praha 7, Kostelní 42
a Sdružení uživatelů počítačů MINSK 22, pořádají v době od 10. do 12. října 1967 v Brně společné
s Domem techniky ČsVTS Brno „Konferenci o využití samočinných počítačů MINSK 22 v ČSSR".
Konference má umožnit výměnu informací z oblasti programování, techniky a provozu počítačů
MINSK 22 a výměnu zkušeností z nasazování těchto počítačů v jednotlivých oblastech hospo
dářské a výzkumné činnosti v ČSSR. Na konferenci budou dále předneseny výsledky teoretických
prací, vztahujících se k užití počítačů MINSK 22, příp. též informace o práci s počítači MINSK 22
v zahraničí.
Předběžné přihlášky k účasti na konferenci je možno zaslat na adresu Dum techniky ČsVTS,
konference počítačů MINSK 22; pošt. schránka 113, Brno 2.
ÚVTA, sekretariát konference počítačů MINSK 22, Kostelní 42, Praha 7

APLIKACE MATEMATIKY. Ročník 12 (1967). — Vydává Československá akademie věd v Aca
demii, nakladatelství Československé akademie věd, 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 objed
nat u každého poštovního úřadu nebo doručovatele. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNSústřední 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,—; £ 3,4,6 (cena v devisách).
Toto číslo vyšlo v červnu 1967.
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