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Teoria modeli to dziaª logiki matematycznej zajmuj¡cy si¦ badaniem modeli (inaczej struktur)
dowolnej ustalonej teorii (w sensie logiki matematycznej), tzn. ich budow¡, klasykowaniem i
porównywaniem. Fundamentalnym poj¦ciem i przedmiotem bada« s¡ tu podzbiory deniowalne
modelu (tzn. podzbiory, które da si¦ wydeniowa¢ za pomoc¡ j¦zyka rozwa»anej teorii; ±ci±lej,
zbór deniowalny to zbiór elementów speªniaj¡cych pewn¡ formuª¦ w tym j¦zyku).
Zasadnicz¡ cz¦±ci¡ teorii modeli jest tzw. teoria stabilno±ci (tzn. teoria modeli teorii i struktur stabilnych) rozwini¦ta przez Shelaha, Hrushovskiego, Pillaya i innych. Jest to gª¦boka i wyranowana teoria, z pi¦knymi strukturalnymi twierdzeniami oraz wa»nymi zastosowaniami w
innych dziaªach matematyki (szczególnie w geometrii algebraicznej). Jednym z najwa»niejszych
przykªadów struktur stabilnych s¡ ciaªa algebraicznie domkni¦te (np. ciaªo liczb zespolonych).
Okazuje si¦ jednak, »e wiele klasycznych struktur matematycznych (np. ciaªo liczb rzeczywistych) nie jest stabilnych. Dlatego w ostatnich dwudziestu latach gªównym celem teorii modeli
staªo si¦ d¡»enie do rozszerzenia idei z teorii stabilno±ci do szerszych klas teorii, obejmuj¡cych
teorie wielu wa»nych struktur matematycznych. Zaowocowaªo to rozwojem teorii modeli dla
pewnych nowych klas teorii i znalazªo ju» gª¦bokie zastosowania w innych gaª¦ziach matematyki. Istotnym problemem w rozwoju uogólnie« teorii stabilno±ci jest jednak to, »e narz¦dzia z
teorii stabilno±ci maj¡ tu ograniczone zastosowanie. Potrzebne s¡ wi¦c nowe narz¦dzia i idee.
Oryginalnym pomysªem Newelskiego byªo zastosowanie j¦zyka dynamiki topologicznej (czyli teorii, w której ukªady dynamiczne bada si¦ w kontek±cie i z punktu widzenia topologii
ogólnej), który pozwala opisywa¢ nowe ciekawe zjawiska dotycz¡ce ró»nych teoriomodelowych
obiektów, co prowadzi do nietrywialnych twierdze« i pyta« w bardzo ogólnym kontek±cie.
Gªównym celem projektu jest znacz¡ce rozwini¦cie metod dynamiki topologicznej w teorii
modeli zarówno w ogólnym kontek±cie, jak i w pewnych konkretnych klasach struktur. Z jednej
strony planujemy rozwi¡za¢ ró»norakie problemy dotycz¡ce rozwa»anych ju» w teorii modeli poj¦¢ z dynamiki topologicznej, z drugiej za± planujemy przenie±¢ na grunt teorii modeli bardziej
wyranowane narz¦dzia, takie jak teoria entropii. Spodziewamy si¦, »e b¦dzie to miaªo fundamentalny wpªyw na dalszy rozwój teorii modeli. Zamierzamy równie» podj¡¢ prób¦ rozwini¦cia
teorii entropii w pewnych sytuacjach (poza teori¡ modeli), w których dotychczas nie byªa ona
rozwa»ana. Ponadto planujemy zastosowa¢ pewne teoriomodelowe techniki w celu uzyskania
nowych wyników z teorii grup.
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