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POGOVOR S PROF. DR. DUSANOM REPOVSEM
Med prejemniki Driavne nagrade za znanost za let0 1997 je tudi matematik dr. Dukan Repovl, redni profesor na Univerzi v Ljubljani. Profegar
Repov5 j e v preteklih letih doma in v tujini prejel veE priznanj za svoje
raziskave v topoIogiji, kjer sodi med vidnejge sspecialiste na svetu. PoIeg
raziskovalnega dela se ukvarja tudi s pouEevanjem. Na PedagoSki fakulteti Y Ljubljani predava gtudentom matematike in fizike, t .j. bodoGm
uEiteljem teh predmetov. Njegovi Studentje smo ga obiskali in za bralce
Preseka zapisali pogovor a njim.

Ste se $e v osnovni iioli posebej zanimali za matematiko in h i i o ?
Pravzaprav se nisem. V osemletki sem imel za oba ppredmeta vet:
rmlitnih uejteljev, pa razen enega ni nihte organbird metematifinega &IS
fizikalnega kroika. Le na tekmovanjit za Vegova priznaqja so nas veasih
poslali. Vseeno pa lahko brdcem P m e H zastavim eno izmed zanimivejgih
nahg z osnovndolskih tekmowmj, hi ne zabteva posebnega znaqja - le
kanEek bistrournnosti.
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1. nalo ga: Na sliki vidimo lokomot ivo in d va vozi č ka. S p omočj o
lokomotive zamenj aj t e oba vo z i čka .
Lokomotiva la hko voz ič ka bodisi
vle če bodisi potiska . Skozi pr edor
sme le lokomot iva . Na konc u mora
lokom ot iva spet stati na svojem starem mestu.

T
Kako pa j e bil o z vašim za nimanjem za matematiko v sred nj i šoli?

T udi v srednj i šoli sprva nisem posvečal dosti časa ne m atematiki
n e fiziki, saj sem bil vpisan v intenzivni j ezikovni odde lek na gimna ziji
Polj ane. Po kon čan em dru gem letniku pa sem se vseeno odlo čil, da se
prepišem na gimnazij o Be žigrad, v in tenzivno m at ematičn i oddelek , da bi
se lahko naučil več matematike in naravoslovj a.
Kako so vam dovolili prepis z ene gimnazij e na drugo, glede na precejšnje r azlike v u čnih pro gramih?

K onec šolskega leta sem se oglasil pri ptoiesorju I vanu Š talc u, ki j e
takrat na bežigraj ski gim nazij i p ou če val m at em atiko. Po vedal mi j e, kaj
sem dolžan predelati do jeseni , če se želim prepisati v njegov oddelek. In
tako sem se preko vsega po letja intenzivno posvečal pr edvsem m at em atiki.
Konec avgusta sem ponovno obiskal profesorja Štalca. Ko m e j e vprašal,
če sem pred elal vso snov, sem pritrdil in pokazal na sveženj z vez kov s
poletnimi zapiski. Nič jih ni gledal niti m e ni spraševal. Sam o nasmejal
se j e in dejal: "N o, p a pridi k nam ." Tako sem postal nj egov dijak in ob e
leti šolanja pri njem s va se o dlično razumela.
Ste v gimnazij i imeli kakšen krožek?
S sošolcem
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K oderm anom, ki se j e kasnej e t ud i

o dlo čil

za št ud ij

m atema tike, sva vodila m atem a tični kro žek. Fizikalnega j e organiziral kar
naš profesor za fiziko dr. Mčl1jan Hribar, ki j e tedaj začenjal s voje delo na
univerzi in ki dan es predava didaktiko fizike na Fakulteti za m atematiko
in fiziko Univerze v Ljubljani. Udeležba j e bila kar dobra in se veda smo
se vsako leto udeleževali tekmovanj z ob eh področij. Poleg tega p a sm o v
za dnjem letni k u srednje šole p om agali proiesorjii Stelcu , da j e izd al prvi
natis svoje z birke nalog za 4 . letnik. Vs ak ted en nam j e prinašal rokopis,
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sam sem ga stipkal na matrice in v tis karn i raz m nožil, sošolci pa so ga
raznosili p o vsej šoli.
Se tudi iz srednješolskih let še spomnit e kakšne zanimive naloge?
Seveda , povedal bom kar dve in vabim bralce Pr eseka, da jih p osk ušajo rešiti na več način ov:
2. naloga: V kvadratu vzem ite p olj ubnih n točk in jih me dseboj no (ter z vsemi
št irim i oglišči kvadra t a) p ovežite tako , d a dobite same t rikotnike, pri tem pa se nob eni dve
p ovezavi ne smeta sekati (razen v ogliščih) .
Dokažit e, d a število t rikotnikov , ki pri t em
nastanejo , ni odvisno od n ači n a povezovanja,
in ga i zračunaj t e .
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3. naloga: Na ne kem kongresu se zb ere n ud eležencev , kjer je n poljubno naravno štev ilo. Dokažit e, da st a med njim i vsaj dva, ki se po zn a t a
z ena kim številom udeležencev kong resa.
Kdaj pa ste se dokončno odločili za št udij matematike?
Po kon čan i gim naziji sem se vpisal na tedanjo Faku lt eto za naravoslovje in tehnologijo , tako na Oddelek za fiziko kot t ud i na Oddelek za
matematiko , saj sta me zanim ali obe po dročji. Šele v dr ugi p olovici leta
sem se dokončno odločil, da bom iz bral m a t em a tični p rogram - pred vsem
zaradi blest ečih predavanj proiesotj« Nika Prijatelja iz Teorije množic in
splošne topologij e.
Kdaj pa ste se odločili za sp ecial no področje - topologijo?
Pra vzaprav deloma že na predavanjih profesorj a Prij atelja, dokon čno
pa leto kasneje, ko sem p oslušal iz brana poglavja iz algebrske topo logij e pri
proiesorj u Jožet u Vrabcu. Potem pa j e šlo vse po ustaljeni poti: diplom a,
pot v ZDA, kjer sem opravil magisterij in doktorat, in povratek dom ov na lju bljansko univerzo .
Imate še kaj st ika s šolsko matematiko?
Včasih sem veliko pisal za Pr esek - bil sem t udi v prvem uredniškem
odboru. Potem pa sem imel čedalje manj časa, saj mi je št udij m atem atike
zasedel ves prosti čas - in tako j e še danes. Seveda p a im am po sredno
še vedno stik s šolo, ko vzgaja m b o doče u či telje m at em atike in fizike na
Pedagoški fakulteti.
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