
ПРЕДГОВОР

Със своето тридесет и осмо издание, Пролетната конференция на Съюза на мате-
матиците в България продължава една сериозна традиция. Конференцията е място
за среща на учители и университетски преподаватели, на ученици и учени от БАН,
на директори на математически гимназии и експерти от регионалните инспекторати
и МОН. Конференцията се радва на заслужен интерес от страна на цялата матема-
тическа колегия, в която по традиция включваме и специалистите по информатика
и информационни технологии.

През април 2009 г. Пролетната конференция се провежда отново в курорта Бо-
ровец, предоставяйки на всички участници не само възможности за научна и про-
фесионална изява, но и за пълноценен отдих.

Конференцията е посветена на 120-годишнината на Факултета по математика и
информатика при Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Съставянето на научната програма и подготовката на тома на конференцията
беше възложено на Програмен комитет, съставен от специалисти в различни области
на математиката и информатиката. Благодарен съм на всички негови членове за
деловата и творческа атмосфера и готовност за съдействие и най-вече на чл.-кор.
Веселин Дренски за ценните му съвети и идеи. Благодаря и на секретарите Йорданка
Горчева, Христо Илиев и Красимира Карабашева, с които работехме като екип,
независимо от географските разстояния.

От името на Програмния комитет изразявам признателност към авторите на
докладите по покана, като искрено се надявам, че представената разнообразна те-
матика ще представлява интерес за широк кръг читатели. Благодаря и на авторите
на юбилейните доклади, посветени на кръглите годишнини на Пиер-Симон Лаплас,
Спиридон Ганев и Димитър Табаков.

Редактирането на материалите на конференцията е дело на членовете и секре-
тарите на Програмния комитет. Работата по окончателната редакция на тома беше
поделена между Петър Бойваленков и председателя на Програмния комитет. И тази
година предпечатната подготовка беше извършена професионално от Татьяна Пар-
хоменко и Борка Паракозова, а томът беше отпечатан безплатно от Издателство
“Просвета”.

Новост е подготовката на компакт-диск с всички доклади от конференцията.
Съдържанието на диска е публикувано в Интернет на адрес

http://www.math.bas.bg/smb
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