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Książka Kragielskiego i Szczedrowa przeznaczona jest przede wszystkim 
dla inżynierów, zrozumienie jej wymaga bowiem znajomości wyższej ma-
tematyki, E. O. 

Nikołaj K o p e r n i k . Sbornik staiiej i matieriałow к 410-letiju so dnia 

smierti (1453—1963). Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR, Moskwa 1965, 9. 112. 

Wydany przez Radę Astronomiczną Radzieckiej Akademii Nauk zbiorek 
zawiera materiały przygotowane na uroczyste posiedzenie Wydziału Nauk Fi-
zyko-matematycznych Akademii, które odbyło się 3 lipca 1953 r. W skład 
zbioru wchodzą referaty: A. A. Michajłowa o życiu i twórczości Kopernika, 
B. F. Porszniewa o jego epoce, W. A. Foka o porównaniu systemu kopernikań-
skiego i ptolomeuszowego w świetle współczesnych teorii grawitacji oraz 
F. J. Nesteruka o inżynieryjnych pracach Kopernika (nieco wcześniejsza wer-
sja tego referatu została przetłumaczona na język polski i wydrukowana 
w trzecim tomie „Studiów i materiałów z dlziejów nauki polskiej"). Na końcu 
książki zamieszczony jest opis wystawy książek i materiałów dotyczących Ko-
pernika zorganizowanej z okazji uroczystego posiedzenia z 3 lijpca 1963 r. przez 
Bibliotekę Akademii Nauk ZSRR. 

E. O. 

Paweł de K r u i f , Łowcy mikrobów. Państwowy Zakład Wydawnictw Le-
karskich, wydanie V, Warszawa 1956, s. VII + 316. 

Z radością powitać należy nowe wydanie świetnej książki amerykańskiego 
mikrobiologa Pawła de Kruifa, w popularny sposób kreślącej rozwój mikro-
biologii od czasów Leeuwenhoaka do początków naszego wieku. Nie ze wszyst-
kimi ocenami autora będziemy się dzisiaj — jak to wyjaśnia redakcja w krót-
kiej przedmowie — zgadzać. Ale — tak jak i trzydzieści lat temu — będziemy 
i dziś czytali tę książkę z niesłabnącym zainteresowaniem, nie mogąc się oder-
wać od opowieści o losach „łowców mikrobów". 

E. O. 

I. J. K o n f i e d i e r a t o w „ Iwan Iwanowicz Polzunow. „Gosudar-
stwiennoje Eniergieticzeskoje Izdatielstwo", Moskwa — Leningrad 1951, s. 295. 

Z opóźnieniem ukazała się na nasizyoh półkach księgarskich wydana przed 
pięciu laty cenna książka I. J. Konfiedieratowa o wielkim wynalazcy rosyj-
skim, Połzunowie. Książka ukazała się w serii Działacze Techniki Energetycz-
nej jako jej trzynasty tom. 

Autor, dobry znawca historii techniki cieplnej, ukazuje dorobek Połzuno-
wa na tle rozwoju maszyny parowej w innych krajach znaczonego osiągnię-
ciami Papina, Savery'ego, Newcomena i innych wynalazców. Analizując ten 
rozwój autor udowadnia, że Połzunowowi jako pierwszemu udało się skon-
struować maszynę pozbawioną przerywności biegu, która dzięki temu mogła 
być zastosowana do poruszania szeregu maszyn roboczych, podczas gdy ma-
szyny jego poprzedników służyły przede wszystkim do pompowania wody 


