
   
  
JOSIP PLEMELJ 
Je prvo predavanja iz cikla Iskrive podobe iskrivih kart, ki bo v ponedeljek, 25.1.2021 ob 
17.uri.  Josipa Plemlja bo predstavil matema=k dr. Peter Šemrl,  redni profesor na Fakulte= za 
matema=ko in fiziko Univerze v Ljubljani. 

POVZETEK PREDAVANJA: 
V okviru ciklusa predavanj Iskrive podobe Iskrivih kart, ki ga pripravlja ŠC Kranj, sem bil 
naprošen, da pripravim predavanje o Josipu Plemlju. Z veseljem sem sprejel povabilo, saj je 
poseben izziv, da matema=k spregovori o matema=ku. Odločil sem se, da se bom izognil zgolj 
faktografskemu prikazu, se pa spodobi, da začnem z osnovnimi podatki, na kratko orišem 
njegovo življenje in njegove izjemne dosežke na področju matema=ke. Priznam, da sem o 
tem velikanu slovenske matema=ke vedel sramotno malo. Pri pripravi predavanja sem 
poizkušal iz spomina izbrska= anekdote, ki sem jih slišal od starejših kolegov. Brskal sem po 
knjigah, zbornikih, revijah in internetu. Ob tem, ko sem si ustvarjal sliko o profesorju Plemlju, 
so se mi seveda po glavi podile različne misli, ne samo o njem, njegovem delu in zapuščini, 
temveč tudi o genialnos=, o matema=ki nasploh in posebej o slovenski matema=ki danes, ki 
brez njega ne bi bila to, kar je. 
Nekaj od tega bi rad delil s =s=mi, ki jih zanima znanost in še posebej dosežki naših največjih 
znanstvenikov oziroma, kot jih imenujemo v okviru teh predavanj, Iskrivih Slovencev. 
Predavanje bo poljudno in se ne bo do=kalo vsebin, ki bi zahtevale kakšno posebno 
matema=čno predznanje. Namen je pričara= nekaj matema=čne lepote tudi za =ste, ki niso 
matema=ki po poklicu.  

Dr.Peter Šemrl 

Prijava na predavanje teče do 24.1.2021 na polonca.hafner.ferlan@sckr.si 

V imenu soorganizatorjev: 
Marko Arnež 
Ciril Horjak 
Polonca Hafner Ferlan 
Jože Drenovec 

Iskrive podobe Iskrivih kart so nastale v okviru projekta PanUP (PromocijaAnimacija in 
UčnaPomoč), ki je namenjen promciji znanja in vseživljenjskega učenja. Več o projektu na 
spletni strani h[p://www.panup.si/. 
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