
На 7 април 2017 година професорот Седрик Вилани, добитник на Филдовиот медал, ќе 

присуствува во Македонија и ќе одржи предавање.  

Наслови и извадоци за темата на предавањето предложени од старана на професор Вилани се 

следните: 

1. Математика на лилјакот 

"Книгата на природата е напишана на математички јазик", напишал Галилеј пред повеќе од 400 

години. Да, но како да се видат математичките симболи во спектаклите на природата во коишто 

уживаме толку многу? Земете го примерот на еден фасцинантно, но понекогаш и страшно 

суштество - лилјакот - и откријте го она што може да биде математички во оваа студија. 

 

2. Триаголници, цените на нафтата и луѓето 

Се чини дека геометријата, економијата и теоријата на цени на нафтата немаат никаква врска 

една со друга,... а сепак, во светот на математичките идеи, толку различни области може да се 

спојат, како што се случи во моето истражување. Ваквите средби на идеи, покрај тоа што 

научно нé наградуваат, тие претставуваат исто така и човечки средби. 

 

3. Најдобрата и најлошата грешка на Анри Поанкаре 

Пред малку повеќе од сто години почина Анри Поанкаре, најголемиот математичар на светот, 

како што се кажува во Франција, но и во многу други земји. За својата работа, неговите дела и 

неговиот универзализам Поанкаре и понатаму останува еден од најголемите симболи на 

креативноста на човечкиот ум ...но со своите грешки исто така докажува дека дури и 

најголемите грешат. 

 

4. Уметноста и математиката 

"Никој не смее да биде математичар ако нема поетска душа", рекла Соња Ковалевскаја. Сепак, 

се чини дека математичката логика остава малку простор за интуиција, за креативен гениј, за 

убавина. Но точно е токму спротивното! И самите математичари, опседнати со идејата за 

елеганција, често се гледаат себеси како уметници и поети. Да ги истражиме врските помеѓу 

овие универзуми. Вклучува биографски текст "Ода за несовршеноста". 

 

5. Кога земјата е премногу млада за Дарвин 

Осврт на големата контроверза меѓу двајца спротивставени гиганти на науката на 

деветнаесеттиот век, околу прашањето, коешто било проучувано многу долго време, за 



возраста на Земјата. Влоговите биле научни, културни и верски; а во центарот на сето тоа е 

прецизна математичка равенка - премногу добра за да биде вистинита? 

 

6. Честичките, ѕвездите и вечноста (?) 

Што ќе се случи после милион години со планетите кои ги познаваме? А после една милијарда 

години? Ова прашање било инспирација за некои од најбрилијантните математичари и 

физичари последниве неколку векови; ќе најдеме цели делови од историјата на науката. Ако 

почнеме со она што го знаеме за Сончевиот систем, тоа не може да се каже за нашата добра 

стара галаксија; овој проблем може да биде поврзан со мојата работа на амортизацијата на 

Ландау. 

 

7. Прекрасните теореми на г-дин Неш 

Зошто Џон Неш, после повеќе од половина век по наоѓањето на неговите големи теории, 

сеуште останува митски лик - симбол на креативноста и математичкиот гениј, за неверојатни 

теореми, непробојна личност за идните генерации на математичари и еден од ретките живи 

научници кои биле херој на холивудски филм? Да разговараме заедно за случајот на 

волшебникот Неш и еден од неговите најголеми извонредни трудови. 

 

8. Раѓањето на една идеја 

Со идеја во главата на еден научник, инжинер или пронаоѓач, може да се промени светот, 

малку или многу. Поттикнувањето на појавата на идеи, тоа е вистинскиот предизвик на 

наставата, особено во областа на истражувањето ... Но, една идеја не може да се појави 

туку-така во главата на луѓето; потребни се, состојки и ѓубрива, за таа да се роди! 

 

Вашето учество е добредојдено. На Facebook страната МАТЕМАТИКА за основно и средно 

образование во Република Македонија има анкета на која може да гласате. 

 

Со почит, 

Петар Соколоски 


