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SVAZEK 22 (1977)

APLIKACE MATEMATIKY

ČÍSLO 5

K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM ROKU 1977
V letošním roce celý pokrokový svět oslavuje 60. výročí Velké říjnové socialistické
revoluce. Tato dějinná událost nejen osvobodila milióny lidí v tehdejším Rusku od
útlaku a vykořisťování, ale celému lidstvu dala jasnou a radostnou perspektivu so
cialistické a komunistické budoucnosti a znamenala počátek nové historické epochy,
v níž se budou moci plně rozvinout všechny tvořivé síly člověka.
Pro nás vědecké pracovníky je pozoruhodné si zvláště připomenout, jak sovětská
vláda hned po revoluci, za velmi obtížné situace občanské války považovala za jeden
ze svých nejdůležitějších úkolů vytvořit nejpříznivější podmínky pro rozvoj socialistic
ké vědy, to znamená vědy pokrokové a sloužící lidu. Tento úkol se plně zdařil,
v SSSR byla vybudována rozsáhlá síť vědeckých ústavů a vysokých škol a sovětská
věda se stala mohutnou silou působící významně pro rozvoj Sovětského svazu i pro
pokrok vědy celosvětové.
Dále dne 17. listopadu letošního roku oslavujeme 25. výročí založení Českosloven
ské akademie věd. Tato naše vrcholná vědecká instituce vznikla podle vzoru Akade
mie věd SSSR, ale přitom navázala na dlouholeté tradice našich dřívějších vědeckých
společností. Založení a pozdější budování ČSAV ukazuje, jak velikou péči věnuje
Komunistická strana Československa a vláda ČSSR rozvoji vědecké práce a jak
vysoko oceňuje přínos vědy pro rozvoj celé společnosti. V tomto příznivém prostředí
dosáhla ČSAV v uplynulém čtvrtstoletí mnoha výrazných úspěchů a stala se význam
ným činitelem zvláště v současném období vědecko-technické revoluce. Vyslovme
tedy přání, aby v tomto svém díle zdárně pokračovala i v budoucnosti na naší cestě
ke komunismu.
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