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I Nov e knjige
Ian Stewart: K AKŠNE OBLIKE JE SNEŽINKA ?
Vzorci v naravi
Pri za ložbi Didak t a je izšla lepa in izjemno za nimiva knji ga K ak šne oblike j e
snežinka? s podnaslovom Vzorci v naravi, ki jo je napi sal ang leški mat emat ik
Ian Ste wart . Gr e za eno najnovejših del t ega znanega pisca po ljudnih mate matičnih knj ig in člankov ter hkrat i za prvo St ewar t ovo delo, ki je izšlo v
s love nšči n i, v pr evodu Set e Oblak.

Na daljevanj e na III. strani ovitka.

Nove knjige I
Nadaljevanje z II. strani ovitka.

o

knjigi:

Na več kot dvesto straneh t er ob skoraj prav toliko barvnih fotografijah in
risbah nam knjiga na poljuden način pripoveduj e, kako se življenje na Zemlji
sicer razvija v genetskih procesih, vendar se pri tem ravna tudi v skladu z
matematičnimi pravili.
Knjiga ne govori le o snežinki, kot bi lahko skl epali po naslovu, pač pa
o domala vseh vzorcih v naravi . Vzo rci so vsepovsod: v puščavskem pesku
in v kristalih, v svetu atomov in v vesolju, v mol ekulah DNK, opažamo jih
pri živalih in rastlinah, v valovih na vodi, v mikroskopsko malih organizmih, v
svetlobi v de žn ih kapljicah in v mavrici, pa pri tlakovanju, zlaganju pomaranč
na optimalen način in stiskanju m ilnih mehurčkov, v glasbi. Vs epovsod so
tudi ne-vzorci - nepravilne in nenapovedljive reči: vr eme , muhe, slapovi, gor e,
mačke .

Kaj pomeni ta presen et ljiva me šanica tako neverj etno različnih r eči? St ewart nas približa t emu vprašanju in odgovoru nanj, saj današnja naravoslovna
znanost in matematika začenjata odkrivati mehanizme, ki tičijo za povsod
navzočim prepletanj em vzorcev in nevzorcev. Včasih je kakšna stvar videti
povsem naključna, pa vendar skriva v sebi določen red in matematika nam
daje orodje za odkrivanje t ega reda.
Knjigo sestavljajo trije deli , katerih skopi naslovi (Zakonitosti in vzorci ,
Matematični svet ter Enostavnost in zapletenost) o bogastvu vsebine ne povedo
veliko. Vendar je to knjiga, ki jo pr eb eremo na dušek in jo nato še velikokrat
vzamemo v roke . Je prijazno branj e, ki ti močno razširi ob zorje.
V vzpodbudo bralcem, ki se boje, da je de lo matematično prezahtevno,
zaključimo opis knj ige z zadnjim odstavkom avtorj evega uvoda:

Matematikom se zdi njihova veda skrajno lepa in polna intelektualne
vsebine. Za večino ljudi pa je nekaj prav nasprotnega - steri1ni svet lil ,smiselnega 'računanja' in nejasnih simbolov. V tej knjigi bi rad prika zal
lepoto matematike, računanje pa v celoti izpustil. Še vedno bo tam zadaj ; a
samo znanst venikom in matematikom je potrebno poznati krvave podrobnosti, zato jih lahko obdržim skrite za odrom, kamor spadajo. Tudi one imajo
svojo lepoto, toda le za izbrani okus strokovnjakov. Lepoto matematičnih
vzorcev pa lahko občudujemo vsi . Ne goljufam, ko skušam to dokazati z
oblikami v naravi. Če smo pošteni, smo prav iz tega izpeljali svojo matematiko.

I Nove knjige
In o avtorj u :

Ian Stewart je redni pr ofesor za mat emat iko
na univerzi v Warwicku v Angliji , raziskovalni matem atik in plodni avtor znanstvenih , polj ud nomat ematični h , int erdisciplinar nih ter z nanstvenofantastičn i h del. Napi sa l je več kot šest deset knji g, nekatere v
soavtorstvu . N aj večje usp ešni ce med njimi
so Does God Play Dice? (Ali Bog kocka? ,
1990), Fearful Symmetry (Srhljiva simetrija,
1992), The Magical Ma ze ( Magičn i blod njak,
1997), Life's Othe r Secret (Druga skrivnost
življe nja, 1998) in Nature's Numbe rs (Št evila
v nar avi , 1995).
St ewart je akt ivn i popularizat or matematike in njene povezave z drugimi
znanost i. Pri t em zna ta ve čdi men z ionalni mo jst er sestopit i z udobnih akademskih višin , da bi lahko svojo ljubezen do znanost i delil s širokimi
množicami . Ima redne oddaje po televiziji in radiu t er piše član ke za številne
revije, med njimi Nat ure in New Scientist. Deset let je bil od li č en kolumnist pri
reviji Scient ific Ameri can za podro čj e matemat i čne rekreacije. Let a 1995 je za
velik pri sp evek k splošne mu razumevanj u znanos ti pr ejel Farad ayevo med alj o,
ki jo podeljuje Roya l Society, naj st arejša angleška akade mija znanost i, in bil
izvoljen za čl ana te ustan ove.
podro čj i

Stewartova najnovejša knjiga Flat t erland je t ik pod vrhom Indep endent
Best Selim' List , ame riške neod visn e t op lestvice usp ešni c stvarne lit erature.
Delo je nadaljevanj e knj ige Edwina Abbotta FIati and (P loska dežela) , o kateri
je P resek pisal pr ed leti .! St ewar t je t udi avtor ned avno izdan e koment irane
r azli či c e Fl atlanda , ki so jo občudovalci origin ala zelo dobro sprejeli.
St ewart sam pravi , da posveč a velik del svoj ega časa populari zaciji mate matike, ker pri tem uživa in ker men i, da je stvar vr edn a truda . Ugotavlja
n amreč , da je on sam po st al matem atik predvsem zat o, ker ga je za mat em atiko še kot fantiča navdušila kolumna Martina Gard nerj a ' matematič ne igre' v
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