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LETNÍ ŠKOLY Z HISTORIE MATEMATIKY
(doplněk k článku ze sborníku č. 24)
Martina Bečvářová
V článku Letní školy z historie matematiky 1 při redakčních úpravách omylem
vypadl seznam literatury, ve které lze najít podrobné zprávy o průběhu
jednotlivých letních škol. Pro zájemce uvádíme následující přehled.
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