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Ključne besede: novice, matematika, slovenski matematiki, biografija,
Vidav Ivan.
Elektronska verzija: http://www.presek.si/16/930-Legisa.pdf

c 1988 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 dovoljeno.

PROFESOR IVAN VIDAV - ČASTNI ČLAN SLOVENSKEGA
DRUŠTVA MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV
Profesor Ivan Vidav je osred nja osebnost slovenske povojne matemat ike. Več
desetletij je s po u č e va nj em, raziskovanj em, pisanjem knj ig in vzgojo novih
srednješolski h in univerzitet nih u čite lj e v ut iral po t razvoju m ate m a ti č n i h znanosti pri nas. Vsem, ki so v tem času št udirali na mate mat i čne m odd elku (in
nekaterih d rug ih te h ničnih smereh). njegovih zaslug sko raj ni treba predst avljati
- tako očitne so in splošno priznane.
Širša javnost pa o vsem tem morda ni najbolje seznanjena. Glavni vzrok za
to je že kar prislo vična skromnost profesorja Vidava. Prav ta nam je p r e p r e čil a,
da b i letos sk upa j praznovali njego vo sede mdesetlet nico . Ivan Vidav se je namreč rodil leta 191 8 na O p či n a h nad Tr sto m. K la s ič n o gimnaz ijo je ko nča l v
Mariboru (kam or so se v č a su fašizm a zatekle mnoge pri morske d ružine). Leta
1941 je d ip lomiral na ljub lja nski un iverzi. Že mesec dn i kas neje je obran il
doktorsko d isertacijo, pri kateri mu je bil mento r znani mat em at ik J osip
Plemelj. Leta 1946 je postal docent, let a 19 53 pa redni profeso r na od d elk u za
matematiko ljub ljans ke univerze. Dolga leta je bil pred sto jn ik t ega odde lka.
Pred dvema letoma je odšel v pokoj. vendar kot zas lužni pro fesor še naprej predava našim št udentom matematike na dodip lomskem in po d ip lomske m štu dij u.
Profeso r V idav je zna nst ven o de loval na več podro čj i h, kar je danes že
redkost. Njegova disertacija obravnava sno v, s katero se je proslavil t ud i J os ip
Plemelj. Pozneje se je V idavovo zanimanje preusmerilo na nova p od roč ja matematične analize in algebre. Odkri l je več izrekov; nekate ri se zdaj po njem t udi
imenujejo. Leta 1970 je profesor Vid av prejel Kid r i če vo nagrado za del o iz
matematične fizike, povezano z nekaterimi problem i jed rske fiz ike .
Neizbrisen vp liv profesorja Vidav a na slovensko matematiko kaže t ud i po datek, da je b il mento r kar petnajstim do kto ra ntom . Toli ko in še v e č ljud i je
vpeljal v znanstveno del o in jim v ta namen našel plo d ne tem e na naj raz l ičnej
ših matematičnih področji h .
Profesor Vidav je znan tudi kot odličen pisec knjig. Njegova V išja mate matika I je doživela mnogo ponatisov. Zelo uporab ljan un iverzit etn i učbe ni k je
tudi njegova Algebra. Javnosti je pred st avil življenje in delo svoj ega u č i te lja
Josipa Plemlja. N aj ve č V idavov ih knjig pa obravnava teme s pod iploms kega št udija . Mladim bralcem priporočam kn jižici Števila in m atematične tec rije ter
Rešeni in nerešeni prob lemi mat ematike (zbirka Sigma ), ki ne zaht evata posebne matematične izobrazbe in sta prava mala bise ra.
Kot predavatelj je profeso r Vidav vzor . Zmeraj je odlič no pripr avljen, zapiskov skoraj nikoli ne upo rab lja. Dokaze pod aja ko liko r m o g o č e krat ko in
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e nosta vno, pri odgovo rih poslušalcem pa zmeraj pride do izraza jasnost in
hitr ost njegove misli.
Konč no naj povem , da je profesor Vidav tudi prije ten sogovornik, ki zna
s pr imerne odda ljenosti ocenjevati položaj okrog nas in tudi dlje od nas.
Profeso r Vidav je največj i del svojega življenja posvetil matematiki. Njegova delavnost in požrtvovalnost sta že obrodili lepe uspehe in tudi priznanja
(Avnojska nagrada leta 1981, Žagarjeva nagrada leta 1988) . Profesor Vidav je
red ni čla n Slove nske akadem ije znanosti in umetnosti.
Z željo, da bi nam in matematični vedi še mnogo da l, se tudi ta zapis
pridružuje če sti t kam ob profesorjevem življenskem jubileju in imenovanju za
častnega člana slovenskega Društva matematikov, fizikov in astro no mov.
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