LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS 60-OJI KONFERENCIJA
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, tęsdama glaudų bendradarbiavimą tarp
Lietuvos universitetų, maloniai kviečia dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 60-ojoje
konferencijoje.
Organizatoriai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ir Lietuvos matematikų draugija.
Konferencijos vieta ir laikas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (Šilo g. 5A, Vilnius), 2019 m. birželio
mėn. 19-20 d.
LMD konferencijos programinis komitetas
Remigijus Leipus (pirmininkas), Artūras Štikonas (pirm. pavaduotojas), Ramūnas
Garunkštis, Roma Kačinskaitė, Kęstutis Kubilius, Jonas Šiaulys, Olga Štikonienė, Minvydas
Ragulskis, Natalija Kosareva, Pranas Katauskis, Juozas Banionis, Vidmantas Pekarskas,
Tomas Iešmantas, Olga Kurasova.
Konferencijos organizacinis komitetas
Svajonė Bekešienė (pirmininkė, LKA), Gediminas Stepanauskas (pavaduotojas, VU MIF),
Aušrius Juozapavičius (LKA), Kęstutis Ikamas (LKA), Tomas Gadišauskas (LKA), Erikas
Karikovas (LKA).
Konferencijos sekcijos
1.

Algebra, skaičių teorija ir geometrija.

2.

Stochastiniai metodai ir modeliai.

3.

Matematikos taikymai.

4.

Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo metodai.

5.

Matematikos istorija ir didaktika.

6.

Teorinė informatika.

Plenariniai pranešėjai


Zbigniew Marciniak (Varšuvos universitetas)



Raimundas Vidunas (VU)



Minvydas Ragulskis (KTU)



Bus pranešta

Registracija
Norinčius dalyvauti konferencijoje prašome iki 2019 m. gegužės 1 d. registruotis Lietuvos
matematikos rinkinio tinklalapyje http://www.mii.lt/lmr pasirenkant „Naudotojo
registracija“. Pagalba ir patarimai sudėti į „Informacija autoriams“:
„Registracija EJMS“ reikia rinktis, jeigu šioje sistemoje anksčiau nesate registravęsis;
„Registracija pranešėjams į LMD konferenciją“ reikia rinktis, jeigu jau esate
užsiregistravęs EJMS ir norite užsiregistruoti kaip pranešėjas;
„Registracija į LMD konferenciją (dalyviams nedarantiems pranešimo)“ reikia
rinktis, jei jūs jau esate užsiregistravęs į EJMS ir norite užsiregistruoti kaip dalyvis be
pranešimo arba bendraautoris dalyvaujantis konferencijoje.
Jei pats negalite registruotis, atsiųskite savo duomenis (e-paštas, pranešėjo ar dalyvio
Vardas Pavardė), visus pranešimo autorius (su institucijomis), pranešimo pavadinimą ir
sekcijos pavadinimą Artūrui Štikonui, arturas.stikonas@mif.vu.lt.
Jeigu iškiltų kitų klausimų, prašome kreiptis el. paštu LMD60@lka.lt.
Registracijos mokestis
Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 10 Eur, ne LMD
nariams – 15 Eur, doktorantams ir studentams – 5 Eur. Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas
pavedimu iki 2019 m. gegužės 9 d. į šią sąskaitą:
Lietuvos matematikų draugija
Įmonės kodas (juridinio asmens kodas): 191607025
Adresas: Naugarduko 24, Vilnius 03225
Sąskaitos Nr. LT147300010002483004
Mokėjimo paskirtis: dalyvio Vardas Pavardė registracijos mokestis į LMD60 konferenciją.
Po 2019 m. gegužės 9 d. konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 15
Eur, ne LMD nariams – 20 Eur.
Vakaronė
Iš dalyvių, dalyvausiančių konferencijos vakaronėje, imamas papildomas 20 Eur mokestis,
kurį prašome sumokėti iki 2019 m. gegužės 10 d. į aukščiau nurodytą sąskaitą arba
konferencijos vietoje.
Apgyvendinimas
Dėl apgyvendinimo konferencijos dalyviai turi rūpintis savarankiškai.

Pranešimai
Pranešimai bus skaitomi naudojantis kompiuteriu su vaizdo projektoriumi. Bus galima
naudotis Adobe Acrobat Reader ir Microsoft Office programų paketu (Word, PowerPoint ir
kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės priemonės, prašome apie tai pranešti el. paštu
LMD60@lka.lt.

Straipsniai
Straipsnius pranešimo tema bus galima atspausdinti leidinyje „Lietuvos matematikos
rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai“. Juos būtina parengti pagal LMD valdybos
patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio tinklalapio nuorodą „Informacija autoriams“) ir
pateikti per leidinio interneto svetainę http://www.mii.lt/lmr pasirenkant „Straipsnio
pateikimas“ ir sekant pagalbos aprašu. Straipsniai pateikiami iki 2019 m. birželio 30 d.

Kontaktai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Gynybos technologijų katedra,
prof. dr. Svajonė Bekešienė, tel. (8 5) 210 3552
El. p.: LMD60@lka.lt

