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Ključne besede: novice.

Elektronska verzija: http://www.presek.si/13/785-Velkovrh.pdf

c© 1985 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
c© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali
posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovo-
ljeno.



Lanski občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov SR Slovenije
je bil ponovno zelo slovesen. Na predlog posebne komisije in upravnega odbora
DMFA SRS je občni zbor izvolil še dva častna člana. Prvi je akademik profe
sor dr. Anton Peterlin, ki je lani obhajal že 77. rojstni dan. Na ljubljanski
univerzi je študiral matematiko in diplomiral leta 1930. Kasneje se je pričel

ukvarjati s fiziko. Že leta 1947 je bil imenovan za rednegaprofesorja in izvoljen
za dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je ustano
vitelj in prvi direktor sedanjega Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani. PO letu
1960 pa je deloval v MUnchnu in v Združenih državah Amerike, kjer živi še
danes. V svetu fizikalnih znanost i je zelo znan z velikimi uspehi pri razisko
vanju velemolekul. Objavil je preko 400 člankov z raznih področij fizike.

Slika 1. Akademik prof. dr. Anton Peterlin Slika 2. Profesor Ivan Štalec

Drugi slavljenec je profesor Ivan Štalec, katerega dijaki srednjih šol prav
dobro poznajo. Najpomembnejša njegova dela so Zbirke rešenih nalog iz ari
tmetike, algebre in analize za l ., 2., 3. in 4. razred srednjih šol, ki so izhajale
od leta 1968 kot skripta pri našem društvu ter kasneje v knjigotisku vse do
danes. Poleg teh del je napisal ali sodeloval še pri več kot štiridesetih učbeni

kih in priročnikih, pri drugih štiridesetih pa je bil recenzent.
Čestitkam za visoka priznanja obema slavljencema se pridružuje tudi

uredniški odbor Preseka - lista za mlade matematike, fizike, astronome in
ra č u na l n i ka r i e ,
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