Жене
Математици
ПОЗНАТА ЈЕ: као прва жена која је написала

приручник из математике и прва жена професор
математике на универзитету.
П ОЗ Н АТА Ј Е: по изуму термина политопа,

четвородимензионалног конвексног тела, као и
откривању таквих шест правилних тела.

Sofya
Vasilyevna
Kovalevskaya

Alicia
Boole Stott

(1850 – 1891)

(1860 – 1940)

аналитичкој машини. Открила је да се машина
може користити за више од прорачуна и написала
је први алгоритам који би таква машина могла да
изведе.

(1776 – 1831)

Mary Somerville

ПОЗНАТА ЈЕ: по раду са Чарлсом Бебиџом на

(1718 – 1799)

П ОЗ Н АТА Ј Е: по преписци са Лагранжом,
Лежандром и Гаусом под мушким псеудонимом.
Била је један од пионира теорије еластичности и
написала је базични рад о Фермаовој последњој
теореми.

(1706 – 1749)

Marie-Sophie
Germain

née Fairfax

(1780 – 1872)

ПОЗНАТА ЈЕ: као универзална математичарка.

Студирала је математику и астрономију. Била је
једна од две жене које су изабране за прве почасне
чланице Краљевског астрономског друштва.
Колеџ Сомервил на Универзитету у Оксфорду
назван је у њену част.

Ada
Lovelace

(1815 – 1852)

Emmy
Noether

ПОЗНАТА ЈЕ: као једна од пионира теорије хаоса.
Била је прва жена која је постала члан Краљевског
друштва, прва добитница Силвестерове медаље
и прва председница Математичке Асоцијације и
Лондонског математичког друштва.

(1882 – 1935)

Philippa
Garrett Fawcett

(1868 – 1948)

П ОЗ Н АТА Ј Е: по свом раду у апстрактној

Mary Lucy
Cartwright

алгебри и теоријској физици. Посебан значај
имају Нетерина теорема и Нетерин прстен, како
за физику елементарних честица тако и за теорију
опште релативности.

(1900 – 1998)

Katherine
J ohnson

Mary
Jackson

(1918 – 2020)

Marie-Louise
Dubreil-Jacotin
(1905 – 1972)
ПОЗНАТА ЈЕ: као друга жена која је докторирала
из теоријске математике и прва жена која
је постала редовни професор математике у
Француској. Поред стручности у области механике
флуида и апстрактне алгебре, ауторка је радова из
историје математике.

П ОЗ Н АТА Ј Е: по свом раду у коришћењу

математичких метода за развој технике обраде
слика. Њено име је повезано са теоријом малих
таласа који се користе у JPEG 2000 стандарду.
Добила је неколико признања и награда,
укључујући и награду Принцезе од Аустрије
(2020) за техничка и научна истраживања.

Група жена математичарки, људских компјутера
и каснијих програмера у НАЦА-и, НАСА-и и
истраживачком центру Ленгли, које су значајно
допринеле америчкој свемирској трци.

ИСТАКНУ ТЕ ЧЛАНИЦЕ СУ:

(1929 – 2013)

Claire
Voisin
(b. 1962)

(1922 – 2004)

ПОЗ НАТА Ј Е: по свом раду у парцијалним
диференцијалним једначинама, динамици флуида
и конвергенцији метода коначних разлика за
Навијер-Стоксове једначине. Била је у ужем избору
за Филдсову медаљу 1958. године.

Marina
Evseevna
Ratner
(1938 – 2017)

Nancy Jane
Kopell

ПОЗНАТА ЈЕ: по свом раду на ергодичкој теорији.

Доказала је теореме о унипотентним токовима на
хомогеним просторима, познатије као Ратнерове
теореме, добила је бројне награде за свој рад.

Maryam
Mirzakhani

(b. 1942)

Olga Arsenievna
Oleĭnik
(1925 – 2001)

Yvonne
Choquet-Bruhat
(b. 1923)

Anneli Lax

(1922 – 1999)

П О З Н АТА Ј Е : по својим доприносима у
проучавању Ајнштајнове опште теорије
релативности. Била је и прва жена која је изабрана
за редовног члана Француске академије наука и
Великог официра Легије Части.

Idun Reiten
(b. 1942)

П О З Н АТА Ј Е : по њеном раду у теорији

репрезентације. Добила је више награда и
признања за изузетан истаживачки рад. Године
2014. именована је за команданта Ордена Светог
Олава од стране норвешког краља, за њен рад у
математици.

(1977 – 2017)

ПОЗНАТА ЈЕ: као прва Иранка која је добила
Филдсову медаљу и једина жена до данас. Теме
њеног истраживања укључивале су Тајхмилерову
теорију, хиперболичну геометрију, ергодичку
теорију и симплектичку геометрију.

Пројекат су развили и координирали маст. Silvy Hendriks, др Hour y Melkonian и
професор Maria Vlasiou. Додатни допринос дали су др T om Ritchie као и наведени
студенти Универзитета Екстер: Amber Elis, Sofija Džafer, Anila Navaratnam и Sofi Pil.
Дизајнирала Jana Kleineberg | kleineberg.co.uk

Karen
Uhlenbeck
(b. 1942)

ПОЗНАТА ЈЕ: као оснивач модерне геометријске

(1919 – 1985)

Olga Aleksandrovna
Ladyzhenskaya

Andrea Kane, Institute for Advanced Study

Julia
Robinson

(b. 1942)

Kai T. Dragland / NTNU

Author: George M. Bergman, Berkeley.
Source: Archives of the Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach.

(1906 – 1992)

Christine
Darden

П О З Н АТА Ј Е : по свом раду из области
примењене биоматематике уз доприносе у
преко 200 објављених истраживачких радова.
Директор је и суоснивач научне групе Cognitive
Rhythms Collaborative. Добила је више признања,
укључујући и награду Џон Фон Нојман.

née Murray

Dorothy Vaughan,
Katherine Johnson,
Mary Jackson,
Melba Roy Mouton,
Christine Darden.

П ОЗ Н АТА Ј Е: по свом пионирском раду у

ПОЗНАТА ЈЕ: као једина жена која се бавила
банбуризмом (криптоаналитичким процесом
који је развио Алан Туринг током Другог
светског рата) током њеног регрутовања у
Школу за шифровање Владе Велике Британије.
Касније је постала заменик шефа свог одељења.

Grace Brewster
Murray-Hopper

With friendly permission from Claire Voisin

(b. 1954)

(1929 – 1990)

Почевши од 5 жена математичарки 1935. године,
1946. било их је 400.

израчунљивости и рачунарској теорији
комплексности.

Ingrid
Daubechies

Les Todd, Duke Photography

(1927 – 2014)

Женски компјутери
НАСА-е

(1917 – 1996)

Shakuntala Devi

алгебарске геометрије, посебно Хоџовој
теорији и њеној примени на конкретне класичне
проблеме из реалног света.

(1917 – 1968)

Melba Roy Mouton

née Clarke

Credit: Hetvee S Patel, via Wikimedia Commons

née Lockett

П О З Н АТА Ј Е : по њеном раду у области

Phyllis
Nicolson 

(1910 – 2008)

Joan Elisabeth
Lowther
Murray

ПОЗНАТА ЈЕ: по својим доприносима теорији

(1905 – 1977)

Dorothy
Vaughan

неасоцијативним алгебарским структурама,
укључујући Муфангове петље, назване по њој, и
новој области геометрије која се зове Муфангове
равни.

светских рекорда. 1982. године је уписана у ту
књигу због својих аритметичких способности.
Била је позната као „људски рачунар“ (нпр. могла
је да израчуна производ два 13-цифрена броја за
28 секунди).

из математике. Изумела је један од првих линкера
(тј. линк едитора) и творац је теорије машински
независних програмских језика.

ПОЗНАТА ЈЕ: као информатичарка са докторатом

Rózsa Péter

ПОЗНАТА ЈЕ: по свом раду у теорији група и
Лијевим алгебрама. Била је прва Шпанкиња која
је добила Фулбрајтову стипендију за докторске
студије из математике.

са Џоном Кренком на Кренк-Николсон методи.
Током њених докторских студија на Универзитету
у Манчестеру, постала је вешт корисник Хартијевог
диференцијалног анализатора.

ПОЗНАТА ЈЕ: као прва Мађарица која је постала

академски доктор математике. Позната је као
“мајка оснивачица теорије рекурзије”. Добитница
је неколико награда и била је прва жена која је
изабрана у Мађарску академију наука.

дизајну у статистици. Прва је жена која је примљена
на Међународни институт за статистику.

ПОЗНАТА ЈЕ: по револуционарном раду на

ПОЗНАТА ЈЕ: по рекорду у Гинисовој књизи

ПОЗНАТА ЈЕ: по раду на експерименталном

María Wonenburger

(1905 – 1977)

ПОЗНАТА ЈЕ: по својим доприносима
математичком образовању и издаваштву. Увела
је изучавање језичких вештина у математичко
образовање.

(1900 – 1978)

ПОЗНАТА ЈЕ: по свом раду у нумеричкој анализи

Ruth Moufang

Courtesy: National Science Foundation

Gertrude
Mary Cox

(1921 – 2005)

анализе.

(1820 – 1910)

Maria
Agnesi

теорији алгебарске геометрије, парцијалним
диференцијалним једначинама, теорији
нехомогених еластичних средина и математичкој
теорији граничних слојева.

Florence
Nightingale

Émilie du Châtelet

ПОЗНАТА ЈЕ: као прва жена која је постигла
максимални скор на Кембриџовом Tripos испиту
из математике. Није добила титулу Senior Wrangler,
пошто су тада рангирани само мушкарци.

књига Principia. Њен превод и коментари се и даље
сматрају стандардним француским преводом.

ПОЗНАТА ЈЕ: (поред тога што је била оснивач

модерне здравствене неге) по свом раду у
статистици, као што је изум поларног графа, који
је користила за превођење бројева јавности и
политичарима.

(355 – 415/416)

парцијалних диференцијалних једначина и
механике. Била је прва жена која је постала
редовни професор у северној Европи и једна од
првих жена уредница научног часописа.

ПОЗНАТА ЈЕ: по преводу и тумачењу Њутнових

Hypatia

П О З Н АТА Ј Е : по радовима из анализе,

допринос развоју математике.

ПОЗНАТА ЈЕ: као прва жена која је дала значајан

у

