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W niedzielę 28 października 1990 roku w gościnnym ośrodku Polskiej 

Akademii Nauk w Mądralinie kolo Warszawy powołano do życia Europej-

skie Towarzystwo Matematyczne. Zostało ono założone z inicjatywy około 30 

towarzystw matematycznych reprezentujących niemal wszystkie kraje euro-

pejskie od Oceanu Atlantyckiego po góry Uralu. Ze strony PTM w zebraniu 

tym uczestniczyli profesorowie: B. Bojarski i A. Pelczar.

Ze względów formalno-prawnych Towarzystwo zostało założone na pod-

stawie prawa fińskiego, a jego siedzibą są Helsinki.

Artykuł 2 S tatu tu  tak opisuje zadania Towarzystwa:

Celem Towarzystwa jest rozwój wszelkich aspektów życia matematycz-

nego w Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego międzynarodowego cha-

rakteru.

Towarzystwo będzie się koncentrować na działalności wychodzącej poza 

granice narodowe i w żadnym wypadku nie ma zamiaru ingerować w krajową 

działalność towarzystw założycielskich.

W szczególności Towarzystwo będzie popierać na gruncie europejskim 

rozwój badań matematycznych podstawowych i stosowanych, pomagać i do-

radzać w zagadnieniach dotyczących nauczania matematyki, pogłębiać zwią-

zki pomiędzy matematyką i społeczeństwem , sprzyjać zacieśnianiu więzów 

między matematykami różnych krajów , starać się wytworzyć pewne poczu-

cie wspólnoty wśród matematyków Europy oraz reprezentować społeczność 

matematyczną w instytucjach ponadnarodowych.

Wśród działań natychmiastowych rozważa się wydawanie czasopisma 

matematycznego i biuletynu informacyjnego.
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Zasady członkostwa w Towarzystwie odzwierciedlają sposób, w jaki ono 

powstało, i są nieco skomplikowane. Trzydzieści towarzystw matematycz-

nych założycieli ETM jest uważanych za pełnych członków Towarzystwa; 

inne organizacje są mile widziane i zachęcane do przyłączenia się, choć pełne 

członkostwo jest przywilejem tych towarzystw, których głównym celem jest 

promowanie badań  naukowych w zakresie czystej i stosowanej matematyki. 

Osoby prywatne, które m ają  swój udział w rozwoju matematyki w Euro-

pie, są serdecznie zapraszane i mile widziane w charakterze indywidualnych 

członków Towarzystwa. Członkiem można zostać albo poprzez bezpośrednie 

wstąpienie do ETM, albo poprzez członkostwo w jednym z tych towarzystw 

narodowych, które są pełnymi członkami Towarzystwa. Istota różnicy tych 

dwóch form indywidualnego członkostwa polega na wysokości składki. W 

pierwszym przypadku roczna składka wynosi 280 marek fińskich, a w dru-

gim jedynie 70 marek (jeden dolar USA równa się w przybliżeniu 3,6 marek 

fińskich). Członkowie indywidualni będą mogli uzyskiwać 50% zniżkę w 

opłacie rejestracyjnej w wielkich kongresach Towarzystwa, z których pierw-

szy jest planowany w Paryżu w pierwszej połowie lata  1992 roku. Przewi-

dziana jest także kategoria członków stowarzyszonych, którymi mogą być, po 

wniesieniu odpowiedniej składki rocznej, na przykład towarzystwa nauczy-

cielskie zainteresowane matematyką; możliwe będzie również członkostwo 

instytucjonalne dla organizacji gospodarczych, instytutów przemysłowych 

czy organizacji akademickich.

Na swym pierwszym spotkaniu nowo utworzone Europejskie Towarzys-

two Matematyczne wybrało swe władze — Komitet Wykonawczy w nastę- 

pującym składzie:

Prezes: F. Hirzebruch, Bonn, Niemcy

Wice-prezesi: Cz. Olech, Warszawa, Polska

A. Figa-Talamanca, Rzym, Włochy 

Sekretarz: C. Lance, Leeds, Wielka Brytania

Skarbnik: A. Lahtinen, Helsinki, Finlandia

Członkowie: E. Bayer, Besanęon, Francja

A. Kufner, Praga, Czecho-Słowacja 

P. L. Lions, Paryż, Francja

L. Marki, Budapeszt, Węgry 

A. S. Aubyn, Lisbona, Portugalia


