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Sprzed 100 lat…
Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie
Akademia Umiejętności w Krakowie przypomina
dawniejsze, i ogłasza nowe konkursy (podajemy tutaj tylko
tematy obchodzące przyrodników lub matematyków).
1) Konkurs im. Józefa Majera na następujący temat:
Monografia krakowskiej jury brunatnej. Nagroda wynosi
2000 koron. Termin konkursu upływa dnia 31 grudnia
1909 r. (Nr. Dz. pod.156/08).
2) Przedłuża się temat pierwszy konkursu im. Mikołaja
Kopernika, a mianowicie:
a) Opracować stosunki klimatyczne jednej z większych dzielnic Ziem polskich, albo porównać
pod względem klimatycznym którąkolwiek z kolonij
zamorskich, do których emigruje gromadnie ludność
polska, z klimatem rodzinnym.
Nagroda wynosi 1 000 koron. Termin konkursu
31 grudnia 1908. (Nr. Dz. p. 388/07 i 98/08).
b) i przypomina temat drugi: Zbadać metodą wskazaną przez A. Sehustera (patrz, czasop. Terrestrial
Magnetism, 1908) lub podobną, czy okresy zmian
szerokości geograficznych, podane przez Chandlera,
Kimurę i in., są istotne, czy nie
Nagroda wynosi 1 000 koron. Termin konkursu
31 grudnia 1908. (Nr. Dz. p. 2788/904).

3)
Konkurs im. dra Władysława Kretkowskiego
na rozwiązanie następującego zadania:
„Znaleźć zastrzeżenia konieczne, dostateczne, różne
między sobą i w najmniejszej liczbie, aby m równań różniczkowych pomiędzy n zmiennemi były całkowałnemi
przez p całek. Równania są kształtu:

gdzie zl (l = 1, 2, . . . , n) są zmiennemi – zaś Zk,l
(k=1, 2, . . . , m; l = 1, 2 ... .n) są funkcyami zmiennych powyższych. Znalezienie liczby najmniejszej
jest koniecznym warunkiem otrzymania nagrody"”.
Nagroda wynosi 1500 koron. Termin konkursu
31 grudnia 1908. (Nr. Dz. p. 130/07 i Nr 95J/08).
Prace konkursowe należy nadsyłać do Akademii Umiejętności w Krakowie bezimiennie, pod godłem, obranem
przez autora, z dołączeniem koperty opieczętowanej,
zawierającej wewnątrz nazwisko autora i jego adres
a opatrzonej tem samem godłem.
Według § 18 Regulaminu Akademii wypłata wszelkich
nagród konkursowych następuje dopiero po ogłoszeniu
drukiem pracy uwieńczonej nagrodą.

Autor pracy uwieńczonej nagrodą zatrzymuje jej własność. Gdyby jednak w przeciągu roku od wypłacenia mu
nagrody pracy uwieńczonej drukiem nie ogłosił, natenczas

Wszechświat 1908

Świat Andrzeja Mleczki

http://mleczko.interia.pl/

PAUza Akademicka - Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska naukowego. Rada Redakcyjna: Andrzej Białas, Aleksander Koj,
Stanisław Rodziński, Adam Strzałkowski, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Jerzy Vetulani, Jerzy Wyrozumski, Franciszek Ziejka.
Redakcja: Marian Nowy - redaktor naczelny (marian.nowy@gmail.com), Andrzej Kobos - z-ca red. naczelnego, Agnieszka Chudecka fotoskład, Anna Michalewicz - dyrektor administracyjny. Adres dla korespondencji: Polska Akademia Umiejętności, 31-016 Kraków,
ul. Sławkowska 17, www.pauza.krakow.pl, pauza@pau.krakow.pl .
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich własnymi tytułami.
Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.

