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NOVI ČASTNI ČLANI DRUŠTVA

Slovensko Društvo matematikov, fizikov in astronomov šteje že preko 800 čla

nov. Največ jih deluje v srednjih in osnovnih šolah, veliko pa jih je tudi v raznih
podjetjih , inštitutih ter na višjih in visok ih šolah. Poklicna dejavnost slovenskih
matematikov, fizikov in astronomov je dokaj raznol ika . Kval iteta slovenskega
matematičnega in fizikalnega pouka kakor tudi znanstvenegadela je znana tudi
zunaj meja naše ožje domovine. Obsežno pa je tudi udejstvovanje članov pri
društvenih dejavnostih, kjer popularizacija naših strok med mladimi zavzema
vidno mesto : tekmovanja, izdajanje knjig v Knjižnici Sigma ter izdajanje Prese
ka - lista za mlade matematike, fizike in astronome.

Številčnost in aktivnost se odraža t~di pri imenovanju častnih članov

društva. Poleg dosedanjih članov (prof. dr. Josip Plemelj, prof. dr. Lavo Čer

melj ter prof. dr. Fran Dominko) je občni zbor društva v lanskem koledarskem
letu imenoval še dva nova člana . To sta prof. dr. ALOJZIJ VADNAL in prof.
Jože Povšič. Dr. Vadnala bralci poznajo po nekaterih prispevkih v našem
listu. Najbolj pomembno njegovo delo v okviru popularizacije matematike pa
so prav gotovo njegove knjige , ki so izšle v Knjižnici Sigma. Do sedaj je objavi l
naslednja dela:

Slika 1. Prof. dr. Alojzij Vadnal prejema visoko društveno priznanje
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Funk&@, I. dd, Funkclje, 2. &I (sku 
paj z F. Lebedincem), Re9enipmblsml 

P W ~ ~ W B ,  L)k?k@tW 
dimiEm prqmrnira@@, ~ o ~ p n o v $  

d&ren&qa ~ m *  

Dnrgi nagrajenec, pmf. J O ~ E  
WVSIC, se je w e E  detietletij ukvarjab 
z Ebiranjem livijenjgpisov in objarlj 
nih del stadBih shvenskih matemati 
k a v  ter m itdal tudi naslednje knji 
ge: 
BbEhgmfi/a Francs W n i h ,  

Fmrm HaEewtf~~ Bfbli~tafqa 
Riharda f upadlta, Bibliognsfija 
b# i  Piemlja in mekaterih o d m v  
nit nj-w dda v medlfirmdni mate- 
mdEni in ftxikaIni li~mnrrl, Jur# 
V w .  Ob 200 Aetnici izIda @Wlega Sfika 2. Prknanje, ki ga ja dobil 
pmga IogbrEtmovnika. prof. JOB P M f E .  

Vsa zbrana in objavljena dela mplo prlpomEamo rnladim ljubhtfem mate- 
m i k e ,  obema slavljmcarna pa v imenu mro5nikov Presaka toknnn, Eestitamo 
k visakemu Irncmwanju. 




