
Szanowni Państwo, 
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! 
 
 
Z przyjemnością informujemy, że kolejne 8 Forum Matematyków Polskich odbędzie się w dniach 18-
22 września 2017 roku w Lublinie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. 
 
Specjalnym gościem tegorocznej edycji Forum będzie laureat Nagrody Fieldsa 
profesor Efim Zelmanov z University of California, San Diego, USA. 
 
Odczyty plenarne wygłoszą: 
   - Małgorzata Bogdan (UWr, Wrocław) 
   - Wojciech Kucharz (UJ, Kraków) 
   - Łukasz Piasecki (UMCS, Lublin) 
   - Józef Przytycki (GWU, Waszyngton, D.C.) 
   - Yuri Tomilov (IM PAN, Toruń) 
   - Jerzy Zabczyk (IM PAN, Warszawa) 
   - laureaci nagród PTM. 
 
Zachęcamy do zgłaszania propozycji sesji tematycznych przez stronę internetową 8 FMP: 
http://8forum.ptm.org.pl/ 
 
Forum Matematyków Polskich to: 
  -cykliczne spotkanie matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami,  
   zajmujących się różnorodną tematyką naukową; 
  -impreza sprzyjająca wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki  
   współczesnej; 
  -okazja do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce; 
  -okazja do spotkań towarzyskich w gronie znajomych matematyków. 
 
Zgodnie z tradycją, w ramach 8 Forum odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Matematyki PAN 
oraz dzień popularyzacji matematyki połączony z finałem Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki. 
 
Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Matematyczne, a organizatorem lokalnym jest 
Oddział Lubelski PTM, przy współudziale matematyków z trzech lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
 
Wszystkie spotkania i wykłady odbędą się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w 
budynku Instytutu Informatyki. W 2011 roku budynek ten zdobył trzecie miejsce w plebiscycie Bryła 
Roku. 
 
Miło nam będzie gościć Państwa w regionie lubelskim, niezwykle atrakcyjnej turystycznie części 
Polski. 8 Forum Matematyków Polskich wpisze się również w obchody 700-lecia miasta Lublina i 
będzie bardzo dobrą okazją do zwiedzenia jego zabytków w ramach wycieczki, którą zaproponujemy 
uczestnikom konferencji. 
 
Więcej informacji dotyczących 8 Forum znajduje się na stronie internetowej konferencji pod adresem: 
http://8forum.ptm.org.pl/  . 
 
Rejestracja uczestników oraz możliwość zgłaszania propozycji sesji tematycznych zostanie 
uruchomiona około 15 marca br., o czym powiadomimy w kolejnym komunikacie. 
  
 

Kazimierz Goebel, w imieniu Komitetu Programowego 8 FMP 
Tomasz Komorowski , Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 8 FMP 
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