
Časopis pro pěstování matematiky

Zprávy

Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 78 (1953), No. 1, 117

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/117072

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1953

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/117072
http://project.dml.cz


Časopis pro pěstování matematiky, roč. 78 (1953) 

ZPRÁVY 

PŘEDNÁŠKY V MATEMATICKÉ OBCI PRAŽSKÉ 

13. 10. 1952. Diskuse o seminářích, které zahájí matematický ústav ČSAV (/. Babuška, 
E. Čech, J.Mařík, Fr. Nožička). 

20. 10. 1952. Eduard Čech: Nové výsledky v diferenciální geometrii. 
21. 11. 1952. Stanislaw Mazur: 1. Práce grupy funkcionální analysy v Polském státním 

ústavu matematickém, 2. O rekursivních funkcích. 
1. 12. 1952. František Fabián: Boj sovětské védy s idealismem v theorii pravděpodob

nosti. 
3. 12. 1952. Marceli Stark: O plánu polského vědeckého vydavatelství v oboru matema

tiky. 
8. 12. 1952. Vladimír Kořínek: Muhamed ibn Můsá al Chwarazmi, velký matematik Starého 

Chorezmu. 

NÁVŠTĚVY HOSTŮ Z CIZINY 

Při příležitosti ustavení Československé akademie věd navštívil matematický ústav 
ČSAV prof. Dr Stanislaw Mazur, hlavní sekretář Polské akademie věd, a měl v ma
tematickém ústavě Karlovy university dvě přednášky uvedené v první části zpráv. 

Mimo to seznámil prof. Dr S. Mazur československé matematiky podrobně s organisací 
matematicko-fysikami sekce Polské akademie věd v obsáhlém diskusními příspěvku, 
který přednesl na první pracovní schůzi matematicko-fysikální sekce Československé 
akademie věd. 

Ve dnech 27. XI . až 5. XII . 1952 byl hostem matematického ústavu ČSAV na pozvání 
ministerstva školství, věd a umění Mgr Marceli Stark, ředitel Státního polského vydava
telství (pro matematiku). Mgr Stark navštívil Přírodovědecké vydavatelství a Tech-
nioko-vědeckó vydavatelství a vyměnil si zkušenosti organisační a technické s našimi 
pracovníky v oboru vydávání tisku vědecké literatury. 

Proslovil v matematickém ústavě Karlovy university přednášku, uvedenou v první 
Části našich zpráv. 

Přednášky obou hostů byly četně navštíveny a vyslechnuty s velkým zájmem. 
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