
ПРЕДГОВОР

И тази година, по време на пролетната училищна ваканция, за 35-ти пореден път

ще се проведе традиционната Пролетна конференция на СМБ. В ръцете ви, уважа-

еми читатели, е томът, който съдържа юбилейните доклади, пленарните доклади,

докладите по покана и научните съобщения на конференцията. С годините Про-

летните конференции на СМБ се утвърдиха като форум, създаващ условия както

за научни контакти, така и за дискутиране на редица актуални проблеми, които

стоят пред образованието по Математика и Информатика у нас. Програмният ко-

митет се постара, чрез личното ангажиране на всеки един от неговите членове по

определена задача, да осигури рецензирането на постъпилите научни съобщения, да

покани лектори с доклади, представляващи интерес за по-широка аудитория и да

организира дискусии по най-важните въпроси на образованието. За математическа-

та общественост в България, 2006 година минава под знака на 120-годишнината от

рождението на академик Любомир Чакалов и 110-годишнината на академик Никола

Обрешков. Всеки материал, свързан с тези най-крупни строители на съвременната

българска математика, любими учители на много поколения математици, е ценна

реликва за нас. Материалите в настоящия том, които са посветени на тези бележити

годишнини, имат особена стойност, защото са подготвени от близки родственици на

акад. Чакалов и акад. Обрешков, съответно. Освен това, по време на конференцията

(на 6 април) акад. Петър Попиванов навършва 60 години. По този повод в тома е

поместен юбилеен доклад, подготвен от проф. дмн Недю Попиванов. Домакините

на конференцията - Юго-Западен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград и

секцията на СМБ към него, в рамките на “Полуденя на домакините”, организират

честване на 30-годишния юбилей на ЮЗУ и на Катедра “Математика” към ЮЗУ.

Една изключително важна задача, която стои пред нашата колегия, а и пред цялото

ни общество, е свързана с компютризацията на обучението на младото поколение

българи. Наред със съобщенията в секция В – “Образование”, предвидени по тема-

та са две панелни дискусии: едната с водещи Вл. Ненчев и доц. д-р Вл. Тодоров и

другата с водещи доц. д-р И. Тонов, Н. Райков и С. Кънчева. Освен това работата

на конференцията ще бъде обогатена с един работен семинар по тази тема, ръково-

ден от ас. Таня Тонова. На темата “Образованието по Математика и Информатика”

са посветени и семинарите с водещи съответно доц. д-р И. Мирчев и проф. дпн И.

Ганчев. Няма да коментирам научните съобщения по Математика и Информатика

(секции А и Б), като вярвам, че добрата предварителна селекция гарантира пред-

ставителна научна продукция в тези две направления. И този път, в рамките на

конференцията ще заседава Ученическа Секция, която ще даде тласък за самосто-

ятелно творчество на немалко млади и способни хора. За подготовката на този том

сме задължени на неговите отговорни редактори – проф. дмн Н. Попиванов и проф.
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дмн П. Русев, а за предпечатната му подготовка – на Татяна Пархоменко и Борка

Паракозова. По стечение на обстоятелствата, по-голям дял от работата се струпа

върху плещите на проф. дмн Н. Попиванов, но той успя прецизно и в срок да я

приключи. Топла благодарност за положените усилия и свършената работа отпра-

вям към членовете на Програмния комитет. Отделно ударение ще поставя върху

работата на секретарите и по-специално на ст.н.с. д-р Анжела Славова и на г-жа

Красимира Карабашева. Особено полезно за работата на Програмния комитет беше

сътрудничеството и подкрепата на Ръководството на СМБ и неговия Председател

чл.-кор. проф. дмн Стефан Додунеков, както и на Организационния комитет на

конференцията, с Председател доц. д-р И. Мирчев – Зам. Ректор на ЮЗУ, затова и

благодарността ни към тях е голяма. Най-сетне специална благодарност изказвам на

спонсорите на 35-та Пролетна конференция на СМБ за тяхната значима подкрепа.

22.02.2006 г.
София

Председател на Програмния комитет на
35-та Пролетна конференция на СМБ

професор дмн Стоян Недев
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