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Pául Erdős
Od kilku lat środowisko polskich kombinatoryków przy poparciu czołowych polskich
uczelni i Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk organizuje co dwa lata
Konferencję Polskich Kombinatoryków w ośrodku IM PAN w Będlewie. Jest to
naturalne forum wymiany informacji o ostatnich osiągnięciach w naszej dziedzinie, a
jednocześnie miejsce, gdzie młodzi naukowcy zainteresowani matematyką dyskretną
mogą poznać badaczy z innych ośrodków, zarówno tych szeroko znanych jak i będących
dopiero na początku swojej kariery. Zaangażowanie młodych i bardzo młodych badaczy,
które obserwujemy w ostatnich latach, przyczyniło się do znacznego ożywienia badań
kombinatorycznych w naszym kraju. Chcąc podkreślić kluczową rolę osób na bardzo
wczesnym etapie akademickiej kariery w rozwoju polskiej kombinatoryki organizatorzy
Konferencji postanowili ustanowić wyróżnienie dla najlepszego kombinatoryka (czy też
kombinatoryczki) z młodego pokolenia. Nazwaliśmy je Open Mind, w nawiązaniu do
znanego powiedzenia najznamienitszego kombinatoryka XX wieku, Paula Erdősa: My
mind is open.
Reguły przyznawania nagrody Open Mind w roku 2010 są następujące.
1) Nagrodę może otrzymać osoba mająca polskie obywatelstwo lub prawo stałego
pobytu w Polsce, która nie posiada stopnia doktora lub uzyskała taki stopień nie
wcześniej niż na trzy lata przed przyznaniem Nagrody (w przypadku tego
konkursu, nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń osób, które otrzymały stopień
doktora w roku 2006 lub wcześniejszym).
2) Nagroda przyznawana jest za wynik lub serię wyników o charakterze
kombinatorycznym.
3) Materialnym wyrazem Nagrody Open Mind będzie zaproszenie do wygłoszenia
wykładu, za godziwym wynagrodzeniem, na Polskiej Konferencji
Kombinatorycznej.
4) Zgłoszenia osób kandydujących do Nagrody, zawierające krótki opis wyników
mających być podstawą przyznania nagrody należy wysyłać na adres
organizatorów (czyli, w przypadku tegorocznej edycji Nagrody, na adres:
3pcc@tcs.uj.edu.pl). Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana
(zainteresowany) jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej (bądź jego)
wynikami.
Ponieważ jest to pierwsza edycja konkursu i organizatorzy Konferencji długo uzgadniali
formę Nagrody i warunki jej przyznawania, czasu do Konferencji pozostało niewiele.
Dlatego jesteśmy zmuszeni prosić o nadsyłanie zgłoszeń do Nagrody w
nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2010 roku. Mamy nadzieję, że mimo tak
krótkiego terminu, do Nagrody zgłoszonych zostanie wielu młodych wybitnych
kombinatoryków.
Z wyrazami poważania,
Organizatorzy 3. Polskiej Konferencji Kombinatorycznej

