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„Poděbrady 2018”

Streszczenie. W opracowaniu omówiono wyniki konferencji z historii
matematyki „Poděbrady 2018”.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 01A50; 01A55; 01A60.

Słowa kluczowe: konferencja „Poděbrady 2018”.

Zdjęcie 1: Zamek w Poděbradach fot: ing. Zdeněk Fiedler,
zob.: http://www.flyfoto.cz/.

W dniach od 24 do 28 sierpnia 2018 r. odbyła się na zamku w Po-
děbradach (Republika Czeska) 38 międzynarodowa konferencja poświę-
cona historii matematyki. W związku z 100. rocznicą zakończenia I wojny
światowej tematem przewodnim konferencji był jej wpływ na tworzenie
się, zmiany tematyki badań i organizacji społeczności matematycznych.

http://dx.doi.org/10.14708/am.v12i1.6459
http://www.flyfoto.cz/
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Tematyka konferencji była interesująca zarówno dla historyków, jak
i matematyków, była zbieżna z realizacją grantu GAČR č. 18-00449S.
Uczestniczyło w niej ponad 40 osób z Czech, Polski, Słowacji, USA.
Komitetem naukowym konferencji był zespół pod kierunkiem prof. Mar-
tiny Bečvářovej (ČVUT–Politechnika w Pradze). Wykłady na konferen-
cji przedstawiane były w językach: angielskim, czeskim, polskim i sło-
wackim.

Wykłady plenarne na zaproszenie Komitetu Naukowego przestawili:

- Vojtech Bálint (Słowacja): Matematyka na Węgrzech w latach 1850–
1940 (konsekwencje zrównania austro-węgierskiego w życiu spo-
łecznym, powstanie Towarzystwa Matematycznego na Węgrzech
i jego działalność do 1940 roku).

- Jindřich Bečvář (Czechy): Nowoczesna algebra Van der Waerdena,
Getynga w roku akademickim 1927/1928.

- Martina Bečvářová (Czechy), Ivan Netuka (Czechy): Wpływ I woj-
ny światowej na międzynarodową współpracę matematyków (wstęp,
międzynarodowe kongresy matematyków przed I wojną światową).

- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Międzynarodowa współpraca ma-
tematyków w okresie międzywojennym (kongresy matematyków,
Międzynarodowa Unia Matematyczna).

- Martina Bečvářová, Ivan Netuka: Międzynarodowa współpraca ma-
tematyków w okresie międzywojennym (komisja ds. nauczania ma-
tematyki, laureaci medalów Fieldsa).

- Stanisław Domoradzki (Polska), Margaret Stawiska (USA): Zna-
czenie Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego społeczności matema-
tycznej przed i po I wojnie światowej.

- Stanisław Domoradzki, Margaret Stawiska: Transformacja Uni-
wersytetu Warszawskiego i analiza roli młodych, utalentowanych
i porywających matematyków w tym procesie. Powstanie „dwóch
Warszaw”. Analiza bezprecedensowego zjawiska współpracy ma-
tematyków i logików.

- Roman Duda (Polska): Korzenie współczesnej polskiej matematy-
ki: analiza, tło kulturowe i historyczne do końca I wojny światowej.

- Antońın Slav́ık (Czechy): Kombinatoryka w okresie międzywojen-
nym.
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- Jǐŕı Veselý (Czechy): Rozwój matematyki w okresie międzywojen-
nym w Niemczech 1918-1938 (historia, główne miejsca pracy, na-
zizm i jego wpływ na środowisko matematyczne).

Streszczenia i oryginalne tytuły znajdują się na internetowej stronie
konferencji: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/ in-
dex.html.

Z krótszymi referatami wystąpili reprezentanci gospodarzy:

- Filip Beran: Francuska matematyka po I wojnie światowej. Naro-
dziny Bourbakiego.

- Miloš Hauptman: Kilka uwag związanych z teorią quasi-grup.

- Magdalena Hykšová: Teoria gier po I wojnie światowej.

- Mariana Marčoková: Rozwój teorii wielomianów ortogonalnych w la-
tach 1918–1939 w pracach Gábora Szegö i Josefa Korousa.

- Jan Zeman: Martin Jašek – pilźnieński odkrywca funkcji Bolzano.

Uczestnicy konferencjo otrzymali dwa wydawnictwa: M. Bečvářová,
Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 až 1945 (zob. [1])
i M. Bečvářová z zespołem Matematika ve středověké Evropě. Pozdńı
středověk a renesance, której okładkę można zobaczyć na zdjęciu 2.

Zdjęcie 2: Strona tytułowa monografii M. Bečvářovej.

Nad sprawną organizacją konferencji czuwała grupa pod kierunkiem
Martina Melcera.

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.html
https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.html
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