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Short Annotation: 
МАТЕМАТИКА ПЛЮС" е научно-популярно списание по математика и информатика, одобрено 

от Министерството на образованието и науката за класна и извънкласна работа. То се  издава от 

1993 г. със съдействието на Института по математика и информатика - БАН. Предназначено е за 

изявени ученици, студенти, учители и професионални математици и информатици. В списанието 

се публикуват съобщения и статии с оригинални резултати, обзори на важни за математиката и 

информатиката направления. Основната насоченост е педагогическа. В списанието след 

рецензиране се публикуват материали от изявени специалисти от България и чужбина, които 

разработват методически и педагогически въпроси върху проблеми на преподаването и обучението 

по математика информатика, решаването на задачи, предлагат се евристични подходи и 

инструментариум за извършване на научни открития и осъществяване на научно-изследователска 

дейност. Значителна част от публикациите съдържат оригинални научни резултати от следните 

области: математически анализ, теория на числата, теория на графите, комбинаторика, 

функционални уравнения, комбинаторна геометрия и др. В статията "Върху едно твърдение за 

Щайнерови тройки" (бр. 4, 2004 г, автор проф. дмн Николай Хаджииванов) е уточнено неравенство 

за минималния брой триъгълници, които са необходими за покриването на ребрата на пълен граф; 



в статията "Едно неравенство с нетривиални приложения" (бр. 1, 2005 г., автор академик Петър 

Попиванов) са направени приложения на неравенството на градиента, свързващо производната на 

една функция със самата функция; в статията "Неархимедови окръжности-близнаци в арбелоса" 

(бр. 1, 2005 г., автори - световно известните специалисти в областта на японската математика 

Хироши Окумура и Масаюки Ватанабе) е обобщена една класическа задача за вписани окръжности 

в арбелоса; в статията "Две геометрични неравенства” (бр. 4, 2006 г., автор Наири Седракян – 

известен специалист от Армения) са доказани две нови неравенства; в статията “Параметрични 

представяния на рационални триъгълници” (бр. 1, 2007 г., автор Петьо Петков) са продължени 

резултати на академик Любомир Чакалов от 1925 г. и на академик Петър Попиванов от 2005 г.    
        Списанието публикува също така информация за научния живот у нас и в чужбина, отбелязва 

годишнини на световно известни математици и информатици, проследява международните 

олимпиади и състезания, световните и европейските математически конгреси, както и научни 

прояви в областта на математическото образование  
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