Јединствени издавачки подухват:
ЗАДАЦИ ЗА ГИМНАСТИКУ УМА
Да ли сте чули, када и од кога, за задатак о вуку, кози и купусу, које треба превести преко
реке?
Ако знате за тај задатак, онда Вам је познат само један делић књиге „Задаци за
гимнастику ума“ Алкуина од Јорка.
Писана је на латинском језику у 8. веку, у време владавине Карла Великог, али је и данас
актуелна и занимљива, намењена широкој публици, а не само математичарима.
Ово тим пре што, осим, „задатака за гимнастику ума“, садржи допуне о настајању књиге
и улози математике у каролиншком образовању, те коментаре задатака (све то из пера
компетентних стручњака из Италије, САД и Русије).
Књига је управо изашла из штампарије, прву пут на српском језику, у издању
Математичког друштва „Аррхимедес“ из Београда.
Задаци су на латинском , енглеском и српском језику и то са пригодним илустрацијама у
колору, тврд повез.
Репрезентативно у сваком погледу.
Вредно је помена да, за сада, интегрални превод целе књихе постоји само на енглеском,
немачком, италијанском и (ето сада) и на српском језику!
Књига је промовисана на „Архимедесовом“ Зимском семинару за наставнике математике
у ОШ и СШ, одржаном у суботу, 16. фебруара 2019. године у Београду (250 присутних),
где је оцењено да је овај „Архимедесов“ издавачки подухват јединствен, вредан пажње и
за сваку похвалу.
Како да и шира јавност сазна за овај јединствени издавачки подухват?
Цена књиге је 1.000,00 динара. Може се набавити у „Архимедесу“..
 Узгред, напоменимо да је „Архимедес“ издао публикацију сличне намене: Мала збирка
занимљивих математичких задатака “за изоштравање ума“ за нешто шири круг
читалаца (првенствено за 3-8. разред ОШ, али може бити од користи свим љубитељима
математике од 9 до 99 година). До сада је имала 22 издања. Садржи 200 задатака (са
решењима). Цена је симболична: 250,00 динара.

Математичко друштво „Архимедес“,
Београд, Дечанска 6
Тел. (011) 3245-382 и 3245-383.
www.arhimedes.rs
e-mail: arhimed1@eunet.rs

