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Novice

JEAN-PIERRE SERRE JE PRVI DOBITNIK
ABELOVE NAGRADE ZA MATEMATIKO
V peti številki la nskega let nika P reseka
smo pisali o ust anovit vi Abelove n agrade,
nove mednarodne nagrade za m at em ati ko.
Let os ap rila, ob ob let nici Ab elove smrti,
je norveška aka demija znanosti razglasi la
nj enega prvega dobitnika . To je ede n
n aj ve čji h sodo bnih matemat ikov, Francoz J ean-P ierr e Serre, častn i profeso r n a
Co llege de France, svobodnem vseučilišču
v P arizu. Nagrada je vredna približno šest
mi lijonov nor veških kro n in p o višini enakovredn a No be lavi nagradi.
V obrazložitvi nagrade je rečeno , da
J ean -Pierr e Serre preje ma nagrad o za
ključn o vlogo pri mo dernizaci ji številni h
matem at ič n i h vej, kot so to po logija, algeb rai č na geometrija in t eorij a št evil. Njegovo delo je izjemno široko, globoko in
vplivno ter je bistveno prisp evalo in še
prispeva k razvoju matematike v zadnji h
p et dese t ih let ih. Čeprav osredotočeno na
osnove matematike, je po membno vpliva lo
t ud i n a razvoj up orabnih p odroč ij , kot sta šifriranje z javnim k lj učem in razvoj
u či nkov i tih kod za odpravljanje nap ak.
J ean-Pierr e Serre se je rodil let a 1926 v Bagesu v Franciji. Št udiral je na
L'E cole Normale Superieure v P arizu in let a 1951 dokt oriral na pariški Sor bo nni.
Naj pr ej je de loval v Cent re National de la Recherche Scientifique , bil nato izredni
profesor na univerzi v Nanc yju, od let a 1956 dalje pa je redni profesor n a Co llege
de France.
Profesor Serre je nosilec številn ih priznanj . P odeljen a sta mu bila visoka
fran coska državn a naziva Commandeur da la Legion d'honneur (komandir častne
legije) in Grand officier de l'Ordre National du Merite (visoki oficir reda zas lug
za narod) . J e član številnih akademij znanosti, med dr ug im i francoske, švedske ,
ameriške in nizozemske . Leta 1954 je prejel F ieldsovo me daljo in je bil n aj ml aj ši
dobitnik t ega priznanja dos lej. Let a 1970 je dobil nagrad o Gaston Julia, 1985. let a
nagrado Balzan , deset let kasn eje n agrado Steele in let a 2000 Wolfovo n agr ado. J e
častni dokt or številni h univerz, t ud i univerze v Oslu , ki mu je ta naz iv podelila ob
dvestolet nici Abelovega ro jstva.
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