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O V O D N É S L O V O 

Vybudovanie Československej akademie vied, Československéj akademie 
(foFnohospodárskych vied a Slovenskej akademie vied v lehotách nasledujúcich 
krátko po sebe predstavujú v organizácii vědecké] práce a v rozvoji védy 
v našom státe historické medzníky. Kým Československá akadémia vied předsta
vuje najvyššiu celoštátnu vědecká inštitáciu, Slovenská akadémia vied bude 
zabezpečovat tvořivá áčasf slovenskej védy na rozvoji československého vědec
kého bádania a v družnej spolupráci a koordinácii s Československou aka-
démiou vied bude áčinne prispievat k hospodářskému a kultárnemu rozmachu 
Slovenska. 

S iýmito významnými udalosfami sávisia aj niektoré změny vo vydávaní 
a v obsahu našich odborných vědeckých časopisov. Póvodné vědecké články 
napísané v světových jazykoch budu sa uveřejňovat len v časopisoch Českoslo
venskej akademie vied, určených aj pre medzinárodná vědecká veřejnost. Váčši-
rui lýchio príspevkov sa však uveřejní sáčasne aj v časopisoch Československej 
a Slovenskej akademie vied, určených v prvom radě pre domácích čiiaielov. 
Tieio časopisy budá písané česky a slovensky a okrem póvodných vědeckých 
článkov budá sa v nich uveřejňovat aj referáty o akluálnych vědeckých problé-
rnoch, recenzie nových knih, stručné bibliografické zprávy a zprávy o význač
ných vědeckých domácích aj zahraničných udalostiach. 

Československá akadémia vied vydává od 1. januára 1953 Helo matematické 
a fyzikálně časopisy: 

1. Č echo slov ackij malematičeskij žurnál — (Czechoslovak Malhematical 
Journal), ročně 4 čísla. 

"2. Čechoslovackij žurnál fiziki — (Czechoslovak Journal of Physics). 
ročně 4 čísla. 

3. Časopis pro pěstování matematiky, ročně 4 čísla. 
4. Časopis pro pěstování fysiky, ročně 6 čísel. 
Tieio časopisy ČSAV sá pokračováním bývalého Časopisu pro pěstování 

matematiky a fysiky, vydávaného od r. 1872 Jednotou českých, neskoršie 
československých malemalikov a fyzikov. 

Okrem lýchio časopisov ČSAV vydává aj Rozhledy matematicko-přírodo-
vědediě (6 čísel ročně), kioré od začiaiku roku 1954 budá vychádzat s užším 
zameraním a pod názuom Rozhledy maiematicko-fysikální a budá věnované 
niladšicmu vědeckému dorastu u malemalike, fyzike a vo védách příbuzných. 
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Slovenská akadémia vied vydává od začiatku roku 1953 Matematicko-
fyzikálny časopis, ročně 4 čísla, klorý je pokračováním bývalého Malemaiicko-
fyzikálneho sbor nika vydávaného bývalou Slovenskou akadémiou vied a umění, 
od r.1951. 

Časopisy ČSAV expeduje Nakladatelstvo ČSA V, Praha II, Vodičkova 40. 
časopisy SAV Vydavatelstvo SAV, Bratislava. Klemensova 27. 
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