Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně,
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava,
ve spolupráci s brněnskými pobočkami JČMF a SDVT
si Vás dovolují pozvat na

3. zimní školu historie matematiky
na téma

„Matematiku lidu!“
aneb

Historie matematiky a její popularizace
se zřetelem k dějinám věd obecně
Kdy:

24.–27. ledna 2013

Kde:

Tři Studně, Hotel U Loubů, http://www.halva.org/hotel/

Pro koho: učitele matematiky, studenty matematiky, historiky vědy, filosofy
vědy, studenty a další zájemce o historii matematiky
WWW:

http://historiematematiky.webnode.cz/

Matematika, jíž matematikové s oblibou přezdívají ´královna věd´, je pro
mnohé, zejména humanitně zaměřené studenty, postrachem. Popularizace
matematiky je tedy přirozeně v zájmu učitelů matematiky. Historie
matematiky, či spíše historky o matematicích a matematice, poskytují vítané
osvěžení hodin matematiky. Je však matematika (a její historie) skutečně tak
odtržená od našeho života? Bylo tomu tak vždycky?

Cílem setkání je již tradičně podpořit mezioborovou diskusi a prozkoumat
různé přístupy k historii matematiky. Tradičním zájemcům o historii
matematiky v její populární formě chceme nabídnout pohled na matematiku
jako na neoddělitelnou součást naší kultury.
Předběžný program:
− Čtvrtek: příjezd a neformální zahajovací večer
− Pátek dopoledne: historie matematiky ve službách její popularizace
− Pátek odpoledne: přihlášené příspěvky a diskuse nad článkem

Sobota dopoledne: zvaná přednáška a diskuse
Luděk Vacín, Max-Planck Institut for the History of Science, Berlin
Matematika a mezopotámská společnost aneb byli kdysi matematici mágové?
− Sobota odpoledne: přihlášené příspěvky nebo exkurze do kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře
− Neděle (jen dopoledne): přednáška a závěrečná diskuse
Doubravka Olšáková (ÚSD Praha)
Popularizace matematiky po roce 1948 v institucionalizované podobě
V rámci odpočinku mohou zájemci vyrazit na běžky nebo procházku.

Přihlášku spolu s abstraktem svého příspěvku zašlete do 30. listopadu 2012
na adresu hdurnova@ped.muni.cz
Abstrakty obdržené do 31. 12. 2012 zařadíme spolu s texty vybranými ke čtení a diskuzi
do sborníku, který obdrží všichni účastníci konference přibližně dva týdny před konáním
zimní školy.

Na viděnou na Vysočině se těší
Helena Durnová, Ph.D., MU v Brně
Jan Kotůlek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Doubravka Olšáková, Ph.D., ÚSD AV ČR, Praha

