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Od Redakcji 

Nagrody im. A. S. Householdera 

W kwietniu 1969 r. w miejscowości Gatlinburg w stanie Tennessee USA odbywało się 
IV Międzynarodowe Sympozjum poświęcone algebrze numerycznej. Uczestnicy sympozjum 
postanowili ufundować w trybie składki nagrodę za najlepszą pracę doktorską z zakresu 
algebry numerycznej, Nagrodę im. A. S. Householdera, wybitnego uczonego, którego osiąg
nięcia stanowią trwały i ważny wkład w tej dziedzinie. (A. S. Householder był poczynając 
od roku 1961 organizatorem pierwszych sympozjów w Gatlinburgu. Sympozja te stały się 
najważniejszymi międzynarodowymi spotkaniami naukowymi w tej dziedzinie, zachowując 
nazwę Sympozjum Gatlinburg, nawet gdy odbywały się w innych miejscowościach). 

Termin algebra numeryczna ma oznaczać te badania matematyczne, które dotyczą pro-
blematyki numerycznej i algebraicznej zarazem. Według J. H. Wilkinsona, należy do tego 
działu algebra liniowa, gdy ma zastosowania numeryczne, a także algebraiczna problematy-
ka równań różniczkowych, całkowych, równań nieliniowych itp. Nagrodę przyznaje na na-
stępnym Sympozjum Gatlinburg (na ogół co trzy lata) każdorazowo wybierane międzyna
rodowe jury. Dotychczasowymi laureatami nagród byli F. Robert z Uniwersytetu w Greno-
ble (1971) oraz O. Hałd z Uniwersytetu Nowego Yorku (1974). Następną nagrodę w wyso-
kości 1500 Mk RFN będzie przyznawało jury w składzie: Hans Schneider (Madison, Wis-
consin, USA), Josef Stoer (Wiirzburg, RFN) Richard S. Varga (Kent, Ohio, USA) i James 
H. Wilkinson (Teddington, Anglia) jako przewodniczący jury. 

Promotor lub recenzent pracy doktorskiej, obronionej w okresie 1.1.1974-31.VIIl.1976, 
może przesłać jej streszczenie, wraz ze swą opinią, pod adresem: 

Dr J. H. Wilkinson 
D.N.A.C 
National Physical Laboratory 
Teddington (Middx) 
Anglia 

nie później niż do 31 października 1976 r. (lepiej jednak jak najwcześniej). Na tej podsta-
wie jury rozstrzygnie, czy praca weźmie udział w konkursie i zwróci się ewentualnie o nade-
słanie czterech kopii pracy. Wyniki będą ogłoszone na VII Sympozjum Gatlinburg, na które 
czołowi kandydaci do nagrody otrzymają zaproszenie. 
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