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SVAZEK 24 (1979) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 4 

Z P R Á V Y 

ČTVRTÁ KONFERENCE O ZÁKLADNÍCH PROBLÉMECH 
NUMERICKÉ MATEMATIKY 

Ve dnech 4. až 8. září 1978 se konala v Plzni mezinárodní konference LIBLICE IV, která 
navázala na konference konané v r. 1964 a v r. 1967 v Liblicích a v r. 1973 v Praze. 

Není třeba zde zdůrazňovat význam numerické matematiky a její důležitost v jiných vědních 
oborech a v technické praxi. Je potěšitelné, že i v ČSSR se v tomto oboru dosáhlo v Praze, Brně 
a Bratislavě význačných výsledků oceňovaných v mezinárodním měřítku. Svědčí o tom i velký 
zájem, který o konferenci LIBLICE IV projevili pracovníci z ČSSR i ze zahraničí. 

Pořadatelem LIBLICE IV byl Matematický ústav ČSAV spolu s Vysokou školou strojní 
a elektrotechnickou v Plzni, Laboratoří počítacích strojů VUT v Brně, přírodovědeckou fakul
tou UK v Bratislavě a n. p. Škoda Plzeň. Účastnilo se 150 odborníků, z toho 65 ze zahraničí. 
Na pozvání organizačního výboru přednesli přednášky tito specialisté: z ČSSR J. Brilla, I. Hlavá
ček, A. Huťa, I. Marek, VI. Pták a A. Ženíšek, z Francie P. Ciarlet, z Itálie F. E. Brezzi, z Maďarska 
P. Rózsa, z NDR F. Kuhnert a J. W. Schmidt, z NSR L. Collatz a K. P. Hadeler, z Polska A. 
Wakulicz, z SSSR N. S. Bachvalov, V. N. Kublanovskaja, J. A. Kuzněcov a A. A. Samarskij, 
ze Švédska C Johnson, z USA G. H. Goíub a M. Z. Nashed a z Velké Británie A. R. Mitchell 
a J. R. Whiteman. Kromě jimi přednesených čtyř hodinových plenárních a devatenácti půlhodi
nových přednášek ve dvou sekcích měli účastníci 53 vědeckých sdělení. Všechny přednášky 
a sdělení umožnily účastníkům poznat současný stav výzkumu v numerických metodách matema
tické analýzy a algebry a posoudit budoucí vývoj těchto disciplín. Za zmínku stojí, že značná 
pozornost byla věnována problematice metody konečných prvků. Pro československé vědecké 
pracovníky byla konference příležitostí přednést vlastní výsledky na mezinárodním fóru a využít 
možnosti hovořit vzájemně i se zahraničními pracovníky o zkušenostech s numerickými procesy 
a algoritmy. 

V rámci konference byl pro účastníky i doprovázející osoby uspořádán společenský program, 
který jednak přispěl k prohloubení přátelských vztahů mezi československými a zahraničními 
pracovníky v numerické matematice, jednak umožnil účastníkům poznat krásy západočeského 
kraje a jeho pamětihodnosti. 

Miroslav Fiedler 
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First announcement and call for papers: 
COMPSTAT 1980, 4th symposium on computational statistics. 
Supported by International Association for Statistical Computing. 
Edinburgh University, Scotland, 18 — 22 August, 1980. 

The COMPSTAT symposium will include the presentation of papers on computational sta
tistics, including numerical and algorithmic aspects of statistical methods and their applications, 
and relevant new techniques in computer science. Special sessions are envisaged for the use of 
interactive terminals, desktop computers and micro computer systems. There will be posters 
illustrating recent developments in statistical software and a display of current documentation. 
The scientific programme will cover the following areas: Linear and nonlinear regression, general 
linear models, time series analysis, seasonal adjustment, survea analysis, contingency tables, 
discriminant analysis, factor and cluster analysis, multidimensional scaling, pattern recognition, 
combinatorial problems, stochastic models for social processes, simulation and optimisation, 
database management, computer graphics, interactive analysis, statistical languages, statistical 
computing documentation, general-purpose statistical packages. 

An intending author must submit an abstract in English to the COMPSTAT address not later 
than 15 January 1980. 

Information requests should be addressed to: 
COMPSTAT 1980 
c/o Program Library Unit 

Edinburgh University 
King's Buildings 
Edinburgh EH9 3JZ 
Scotland 

Zajemci z CSSR se mohou obratit na adresu: T. Havranek, Matematicke stfedisko biologickych 
ustavu CSAV, 142 20 Praha, Budejovicka 1083. 
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