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Szósty Europejski Kongres Matematyki
w Krakowie – ważna sprawa

polskiego środowiska matematycznego

W dniach od 2 do 7 lipca 2012 roku odbędzie się w Krakowie Szósty
Europejski Kongres Matematyki (6th European Congress of Mathe-
matics), organizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne przy
współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne obrady zaplanowa-
no w Auditorium Maximum UJ. Kongres ma duże szanse okazać się
największą i najbardziej znaczącą konferencją matematyczną w Polsce
od czasu, gdy w Warszawie w 1983 roku odbył się Międzynarodowy
Kongres Matematyków. Polskie środowisko matematyczne, włączając
się aktywnie w przygotowania, jest w stanie sprawić, że 6 ECM będzie
naszym wspólnym sukcesem.

Europejskie Kongresy Matematyczne są organizowane z inicjatywy
Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (European Mathematical
Society). Krakowski 6 ECM jest kolejnym spotkaniem odbywającym się
w europejskiej metropolii. Pierwszy kongres odbył się w Paryżu w 1992
roku, kolejne w Budapeszcie (w 1996 roku), Barcelonie (w 2000 ro-
ku), Sztokholmie (w 2004 roku) a ostatni – w Amsterdamie w 2008
roku. Europejskie kongresy należą – obok Międzynarodowych Kongresów
Matematyków (International Congress of Mathematicians) – do najważ-
niejszych konferencji ukazujących aktualne trendy matematyki jako
całej dyscypliny.

Udział w Kongresie może być szczególnie cenny dla młodych matema-
tyków, poszukujących tematyki badawczej i zainteresowanych spotkaniem
liderów badań matematycznych. Z tą myślą organizatorzy 6 ECM podjęli
starania o uzyskanie puli grantów na dofinansowanie kosztów uczestnic-
twa młodych matematyków z krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
ufundowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Europejskie
Towarzystwo Matematyczne.
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Inicjatorem odbycia 6 ECM w Krakowie i promotorem przygotowań
był, zmarły w maju 2010 roku, profesor Andrzej Pelczar. Dzięki jego
staraniom, wniosek PTM – poparty przez współorganizatora Kongresu,
Uniwersytet Jagielloński, oraz władze państwowe, samorządowe i kon-
ferencje rektorów – uzyskał akceptację EMS. Konkurentami Krakowa
w konkursie o przyznanie organizacji 6 ECM były Praga i Wiedeń,
reprezentowane przez tamtejsze towarzystwa matematyczne.

Spotkanie komitetu naukowego w marcu 2011 roku w Krakowie.
Od lewej: Felix Otto, Sabir Gusein-Zade, Helge Holden, Eduard Feireisl, Gerhard
Frey, Marian Mrozek, Corrado De Concini, Jean-Francois Le Gall, Misha Sodin,

Joan Bagaria (fot. Krzysztof Deszyński, Ada Pałka)

Rdzeń programu 6 ECM tworzą wystąpienia autorów najważniejszych
osiągnięć badawczych ostatnich lat. Wyboru prelegentów dokonał – po-
wołany przez Zarząd EMS – międzynarodowy komitet naukowy pod
przewodnictwem Eduarda Feireisla. Wykłady plenarne wygłoszą: Adrian
Constantin (Universität Wien, Austria), Camillo De Lellis (Universität
Zürich, Szwajcaria), Herbert Edelsbrunner (Institute of Science and
Technology, Wiedeń, Austria), Mikhail Gromov (Institut des Hautes
Etudes Scientifiques, Francja), Christopher Hacon (University of Utah,
USA), David Kazhdan (The Hebrew University of Jerusalem, Izrael),
Tomasz Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Sylvia Serfaty (Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, Francja),
Saharon Shelah (The Hebrew University of Jerusalem, Izrael), Michel
Talagrand (Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, Francja).
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Listę pozostałych zaproszonych mówców, których wykłady odbędą się
w równoległych sesjach, znaleźć można na stronie internetowej kongresu
http://www.6ecm.pl.

Wykład specjalny im. Andrzeja Pelczara, ustanowiony przez PTM,
wygłosi Maciej P. Wojtkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

Analiza ilościowa dziedzin badań (według MathSciNet AMS ) zapro-
szonych wykładowców prowadzi do następujących wniosków: podstawy
matematyki reprezentowane są przez 3 wykładowców, matematyka dys-
kretna i algebra – 10, analiza – 12, geometria i topologia – 5, matematyka
stosowana i probabilistyka – 11.

W programie naukowym 6 ECM planowane są sesje tematyczne,
nazwane minisympozjami. Składają się one z kilku krótkich referatów
poświęconych wspólnej tematyce, wygłaszanych przez matematyków
zaproszonych przez organizatora minisympozjum, który nie musi sam
być prelegentem. Do zgłaszania projektów minisympozjów zaproszeni są
wszyscy matematycy. Spośród nadesłanych propozycji komitet naukowy
wybierze nie więcej niż dwadzieścia, które zostaną włączone do programu
Kongresu.

Uczestnicy 6 ECM mogą także zaprezentować własne wyniki w ra-
mach sesji plakatowej. Przewidywane jest zorganizowanie konkursu
plakatów.

Ważnym wydarzeniem podczas 6 ECM będzie wręczenie dziesię-
ciu nagród EMS dla młodych matematyków (poniżej 35 roku życia).
Warto zauważyć, że otrzymanie nagrody EMS bywa nierzadko pre-
ludium do wyróżnienia medalem Fieldsa. Trzech (spośród czterech)
laureatów tego Medalu w 2010 roku otrzymało wcześniej nagrodę
EMS. Wręczone zostaną także inne prestiżowe nagrody, m.in. Nagro-
da im. Feliksa Kleina za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań mate-
matyki, która jest przyznawana przez EMS, a sponsorowana przez
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
w Kaiserslautern oraz Nagroda im. Ottona Neugebauera – twórcy Zen-
tralblatt fuer Mathematik i Mathematical Reviews – za osiągnięcia w dzie-
dzinie historii matematyki, sponsorowana przez Springer-Verlag. Kan-
dydatów do nagród można zgłaszać do przewodniczących jury lub
do EMS.

Obok programu ściśle naukowego, ważny element Kongresu stanowią
debaty o społecznej roli matematyki, jej zastosowaniach, organizacji i fi-
nansowaniu badań matematycznych, edukacji matematycznej na wszyst-
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kich szczeblach, popularyzacji i budowaniu świadomości wszechobecności
matematyki we współczesnym świecie.

6 ECM, podobnie jak innym dużym kongresom, towarzyszą konfe-
rencje satelitarne, odbywające się w czasoprzestrzennej bliskości 6 ECM.
Uczestnicy 6 ECM otrzymują zniżki w opłatach na konferencjach sateli-
tarnych, a także mają na ogół zapewnioną pomoc w przemieszczeniu się
między miejscem konferencji a Krakowem. Do października 2011 roku
zgłoszono 12 konferencji satelitarnych.

Intencją EMS jest, aby Europejskie Kongresy Matematyki stanowiły
demonstrację jedności matematyki i jej tożsamości jako dyscypliny, a tak-
że solidarności środowiska matematycznego. Duże kongresy są ważnym
elementem budowania społecznego wizerunku matematyki, także wśród
polityków decydujących o nakładach finansowych na badania naukowe.
Jeśli chcemy, aby matematyka była postrzegana jako ważna, wyodręb-
niona dyscyplina naukowa, a nie tylko narzędzie nauk przyrodniczych
i technicznych, powinniśmy pokazać siłę środowiska matematycznego
przez liczny, aktywny udział w Kongresie. Dotyczy to skali europejskiej,
ale szczególnie kraju, w którym odbywa się Kongres. Jego sukces będzie
przynosił owoce polskiemu środowisku matematycznemu.

Informacje o Szóstym Europejskim Kongresie Matematyki można
znaleźć na portalu http://www.6ecm.pl.
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Apel

Koleżanki i Koledzy,

Dołóżmy starań, by 6. Europejski Kongres Matematyki w Krakowie
stał się sukcesem polskiego środowiska matematycznego, służył uma-
cnianiu jego prestiżu zarówno w międzynarodowej społeczności matema-
tycznej, jak też w Kraju. Polskie Towarzystwo Matematyczne zwraca
się do wszystkich polskich matematyków o liczny udział w Kongresie
i współdziałanie w jego przygotowaniu m.in. poprzez:

– zgłaszanie propozycji minisympozjów,
– zgłaszanie kandydatów do nagród wręczanych podczas 6 ECM,
– przedstawianie plakatów badawczych,
– zachęcanie do udziału w 6 ECM, szczególnie młodych matematyków

i zagranicznych współpracowników naukowych,
– szerokie propagowanie informacji o 6 ECM.

Do zobaczenia w Krakowie!




