
i
i

“1137-Kranjc-Matematicna” — 2010/7/14 — 14:35 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje
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MATEMATIČNA KONFERENCA V MIASU

Od 1. do 8. avgusta 1992 je bila v bližini mesta Mias pod Uralom v Rusiji
matematična konferenca v organizaciji ruskih matematikov. Slovensko odpra
vo smo sestavljali štirje člani: dijaki Tomaž CEDILNIK (Gimnazija Bežigrad),
Marko KRAJNC (II Gimnazija Maribor) in Bojan GORNIK (Gimnazija Novo
mesto) ter vodja ekipe Matjaž ŽELJKO . Dijake so izbrali organizatorji v Rusiji
na podlagi rezultatov z Mednarodnega matematičnega tekmovanja mest.

Iz Ljubljane smo 30. julija odpotovali najprej v Moskvo. Že na letališču so
nas sprejeli prijazni gostitelji , s katerimi smo se še isti dan odpravili z vlakom v
2000 kilometrov oddaljeni Mias. Na konferenci je sodelovalo približno trideset
udeležencev iz več držav , med drugim iz Rusije, Ukrajine , Nemčije, Avstralije
in Nove Zelandije . Konferenca je potekala v prijetnem ozračju počitniškega

naselja ob jezeru , kjer smo tudi stanovali . Na konferenci smo najprej poslušali
predavanja v angleščini z nekaterih področij matematike, nato pa reševali
naloge iz predavane snovi. Po prvih dveh dnevih predavanj smo imeli dva
dneva premora, namenjena reševanju nalog , pri čemer so nam bili predavatelji
na razpolago za morebitna vprašanja . Peti dan je bil namenjen skupnemu
pregledu do tedaj rešenih nalog, v naslednjih dveh dneh pa smo si skupaj
ogledali rešitve vseh nalog . Zadnji dan smo konferenco zaključili s prireditvijo,
ki smo se je udeležili vsi dijaki in predavatelji .

Med konferenco so nam prireditelji organizirali nekaj izletov, na katerih
smo si ogledali mesto Mias, bližnji narodni park !Imen z mnogimi jezeri in
ču d ovi ti m i gozdovi in enega največjih geoloških muzejev na poduralskem pod
ročju.

Po konferenci smo odpotovali v Moskvo, kjer smo preostale tri dni do
odhoda domov izkoristili za ogled nekaterih najpomembnejših znamenitosti
ruske prestolnice, pri čem er so nam bili gostitelji radi na voljo za vsako pomoč

in nasvet. Tako smo videli Kremelj, Rdeči trg , Leninov mavzolej , trgovsko
ulico Arbat , Univerzo, Novodevičeski samostan in še nekaj drug ih. V Slovenijo
smo se vrnili 13. avgusta.

Celotno doživetje je bilo dragoceno: spoznali smo deželo, njene ljudi, pri
dobili nove prijatelje, se naučili mars ikaj novega na matematičnem področju ,

nenazadnje pa sta bila ta dva tedna tudi veliko kulinarično doživetje .

Marko Krajnc, Bojan Gornik




