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SEZNAM PUBLIKACÍ TEODORA MONINA

Jedinými pomocnými zdroji při sestavování tohoto přehledu publikací Teodora Monina byly nevelký česky psaný vzpomínkový článek Čeští geometři
na soﬁjské univerzitě 1 a krátká zpráva Pъrvi�t redoven prepodavatel po
matematika v Sofi�ski� universitet.2 Seznam byl pečlivě prověřen, doplněn a upřesněn, bylo přihlédnuto i k Indexům Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky 3 a k údajům v časopisech a těchto bibliograﬁckých dílech:
— Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (J),
— Bulletin des sciences mathématiques (et astronomiques) (B),
— C. von Würzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (W),
— J. C. Poggendorﬀ: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften 4 (P).
Další informace byly získány v českých, bulharských a německých knihovnách a archivech.
Vzhledem k tomu, že nejvíce Moninových prací je v Časopise pro pěstování
mathematiky a fysiky, byla v následujícím seznamu použita srozumitelná zkratka ČPMF. U dvou prací, které byly citovány v referativním časopise J, jsou
uvedeny příslušné odkazy i se jménem referenta. Citovány jsou i recenze Moninovy práce [M 7], které byly otištěny v ČPMF a Athenaeu.

1 S. Hineva, I. Tzenova: Čeští geometři na soﬁjské univerzitě, Pokroky matematiky,
fyziky a astronomie 36(1991), str. 237–242.
2 P . Petrov : P ъrvi�t r edoven p r ep odavat el p o m at em at ika v S o f i�s ki� un ivers it et (P o sluqa� 125 godin i ot r oж den n et o i 90 godin i ot s m ъrt t a n a Te odor M on in )
[P. Petrov: První řádný vyučující matematiky na Soﬁjské univerzitě (K 125. výročí narození
a 90. výročí smrti Teodora Monina)], Obuqenie po matematika [Vyučování matematice] 1983,
č. 6, str. 36–37.
3 A. Pánek: Index ČPMF za ročníky I.–XX., JČM, Praha, 1892; A. Pánek: Index ČPMF
za ročníky I.–XXX., JČM, Praha, 1901.
4 V bibliograﬁckých zdrojích B, W, P žádná Moninova práce uvedena není.
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