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Matematický časopis 22 (1972), No. 1 

S P R Á V Y 

PROFESOR MILAN KOL1B1AR PAŤDESIATROCNÝ 

Dna 14. februára 1972 dožívá sa páťdesiatich rokov prof. RNDr. Milan Kolibiar, 
doktor fyzikálno-matematických vied. Vyštudoval na Prírodovedeckej fakultě Uni
verzity Komenského v Bratislavě. Po dokončení štúdia zostal pracovať na tejto 
fakultě ako asistent, v roku 1956 bol ustanovený docentom a v roku 1966 bol me-
novaný profesorom. Od založenia katedry algebry a teorie čísiel Prírodovedeckej 
fakulty pósobí ako vedúci tejto katedry. 

Profesor Kolibiar vědecky pracuje v oblasti abstraktnej algebn r. Predmetom jeho 
práce sú predovšetkým čiastočne usporiadané množiny, zvázy a univerzálně algebry. 
Výsledky profesora Kolibiara v týchto oblastiach dosiahli medzinárodný ohlas, sú 
citované v radě článkov a v monografiách věnovaných teorii zvázov. Dóležité sú 
jeho výsledky o ternárnej relácii „medzi" vo zvázoch, ktoré sa dajú charakterizovat 
ako studium lokálnych vlastností zvázov. V teorii univerzálnych algebier sú známe 
výsledky M. Kolibiara o vzťahu medzi direktnými rozkladmi a zaměnitelnými kon-
gruenciami. V poslednom čase sa profesor Kolibiar zaoberá problematikou neko
nečných distributívnych zákonov vo zvázoch. Pod jeho vedením vyrástol na katedře 
algebry a teorie čísiel vyhraněný vědecký kolektiv úspěšné pracujúci v uvedených 
smeroch abstraktnej algebry. 

Súbežne s prácou vědeckou a učitelskou bol profesor Kolibiar pověřovaný tiež 
významnými organizačnými úlohami na Prírodovedeckej fakultě ako aj v iných 
inštitúciách a organizáciach. predovšetkým v Jednotě československých matematikov 
a fyzikov, vo Vědeckých kolégiách ČSAV a SAV a v redakčných radách matema
tických časopisov Bol ledným z iniciátorov založenia súťaže „Matematická olym
piáda" v Československu a v prvých rokoch súťaže věnoval mnoho sil pre jej úspěšné 
rozvinutie. 

Všetci slovenskí matematici si vážia prácu prof. M. Kolibiara, blahoželajú mu 
k páťdesiatym narodeninám a prajú mu vela zdravia a dalších pracovných úspechov 
do budúcich rokov. 

Ján Jakubík, Košice 

EQUADIFF III 

The Czechoslovak Academy of Sciences and the J. E. Purkyne University, Brno, con
tinuing the tradition of Equadiff I and II Conferences, held in 1962 and 1968, will 
organize a Conference on Differential Equations and Their Applications, Equadiff III. 
The Conference will be held in Brno from 28th of Aug. to 2nd of Sept. 1972. At 
the Conference some foreign and Czechoslovak mathematicians will deliver com
prehensive lectures reviewing ordinary and partial differential equations, nu
merical methods of solutions as well as applications. The participants will have 
the opportunity deliver short scientific communications (15 to 20 minutes). 
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The lectures and scientific communications will be held in one of the world' lan
guages. 

During the Conference a number of entertainments will be organized for the 
family members of the participants, such as sightseeing tours of Brno, excursions 
to the surroudings, visits to theatres and concerts. There will be also excursions 
to Slavkov (Austerlitz), Lednice, e t c 

For further information write to the Organizing Committee, J. E. Purkyne Uni
versity, Department of Mathematic, Equadiff III, Janackovo nam. 2a, Brno, Czecho
slovakia. 

RECENZIE 

F e j é r L.: GESAMMELTE ARBEITEN I, II (red. P. Turán), Akadémiai Kiadó. 
Budapest 1970, 850 stráň. 

Leopold Fejér obohatil matematiku mnohými významnými výsledkami, predovšet-
kým však teóriu Fourierových radov a teóriu funkcií všeobecné. I keď sú jeho práce 
známe a uznávané na celom světe, predsa je mnoho jeho práč ťažko přístupných, 
najma pre zahraničných čitatelov, pretože niektoré sú písané len maďarsky. Preto 
třeba len kladné hodnotit vydanie dvojzvázkovej knihy jeho zobraných p r á č V knihe 
sú práce usporiadané tak, ako vychádzali. Cudzojazyčné články sú v póvodnom ja
zyku (německy, francúzsky a anglicky). K článkom, ktoré boli uveřejněné len v ma-
ďarčine, je připojený německý překlad. Niektoré práce sú doplněné poznámkami P. 
Turána, v ktorých sa objasňuje pozadie problémov skúmaných v práci a poukazuje 
sa na ďalšie najdóležitejšie výsledky v danom okruhu problémov. Uvádza sa tiež, 
aký mali jednotlivé práce vplyv na ďalšie práce. Komentáre sú užitočné pre špe-
cialistov i pre začínajúcich autorov. Pál Turán napísal tiež predhovor k tejto knihe. 
Nachádza sa tu aj životopis L. Fejéra v maďarčine i němčině. V dodatku sú uve
dené výsledky L. Fejéra, ktoré boli uveřejněné v prácach iných matematikov alebo 
vo formě problémov. Sú tu reprodukované tiež výsledky, ktoré L. Fejér dosiahol 
spolu s F. Rieszom. 

Vydanie zobraných práč L. Fejéra s poznámkami P. Turána přispěje k lepšiemu 
spoznaniu jeho matematickej tvorby a umožní zefektívniť bádatelskú prácu v tých 
oblastiach matematiky, do ktorých významnou mierou přispěl L. Fejér. 

Miloslav Duchoií 
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