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I Novice

NORVEŠKA USTANAVLJA ABELOVO NAGRADO
ZA MATEMATIKO
Lan i avgust a je nor veška vlad a naznanila ust an ovit ev Ab elove nagrade, nove mednarodne nagrade za mat emat iko. Nagrado so Norvežani poim enovali po svoj em rojaku Nielsu Henriku Ab elu (1802 - 1829), ene m največjih matematikov vseh časov.
Prvi č jo bo do po delili let a 2003. Z ačetni kapital nagradnega sklada je 200 milijonov norveških kro n , kar je približno 23 milijonov ameriških do larjev. Višina
vsako let ne nagrade bo odvisna od do nosa sklada in bo pr ibližno to likšna kot pr i
Nob elovi nagradi (ki je, kot vemo, za mat em at iko ne podeljujejo) . Ocenjujejo jo
na 5 milijonov norveš kih kron .
Sa ma ideja Ab elove nagrad e za mat emat iko
je st ara že sto let , sega v čas ust anovitve Nobe love
nagrade. Prvi po budnik je bil norveški matematik
Saphus Lie konec 19. stolet ja. Let a 1902 je Oscar
II , kralj unije Švedske in Nor veške, predlagal ust anovit ev t ake nagrad e, vend ar je pred log zamrl , ko
je let a 1905 zveza med nar odoma (miro ljubno) razpadla. Zadnjo pobudo je podal mat ematični oddelek Univerze v Oslu , ki bo, od 3. do 8. junija let os,
gostitelj mednarodne konferen ce v p očastitev 200let nice Abelovega rojstva. Tedaj bo t udi slovesno
obj av ljena ust an ovit ev nagrade.
Z Abelova nagr ad o bo upravljala Norveška
akademija za znanost in humanist iko v Oslu . Imenovala bo petč lanski izbirni odbor in širše svetovalno te lo, ki ga bo sestavljalo dvajset do trideset čl anov. Sestavi odbora in svetovalneg a t elesa Kip N.H. Ab ela, delo kiparja Vi geland a , k i stoj i na Abelovem grič u
bost a mednarodni z opaznim deležem nenorveških pr ed kr a ljevo p al ačo v Oslu .
matem atikov . Vseh pr avil v zvezi s po deljevanjem nagrade še niso določi li . Gotovo pa je, da za dodelit ev nagrade ne bo nob en e
starost ne omejitve, kak ršna npr. velja za Fieldsovo medaljo , najpresti žnejšo matemati čno nagrad o doslej . To lah ko pr ejmejo le mat em ati ki, mlajš i od štirideset
let . Prav tako ne bo nobene omejitve glede m at em ati čnih področij , za katere naj
bi nagrado podeljevali.
Norvežani žele z Abelova nagrado po eni st rani dvigni ti splošni ugled matematike, ra di pa bi se t udi predstavili kot narod z bogato kult urno in znanstveno
tradicijo . Upravičeno lah ko post avij o mate matika Nielsa Henrika Abe la ob st ran
drugim velikim rojakom, kot so pesn ik in dr amat ik Henrik Ibsen , slikar Ed var d
Munc h ali skla dat elj Ed vard Grieg.
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