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nym tytułem)., Przyczyna grawitacji; Studia optyczne Huygensa, Falovoa 
teoria światła, Saturn, Cosmotheoros, Miejsce Huygensa w historii nauki. Ma-
teriał opracowany został szczegółowo i wyjaśniony rysunkami, obliczeniami 
i wzorami. Książka opatrzona jest również objaśnieniami nazwisk wymienio-
nych w tekście 1 krótką bibliografią. Całość stanowi' cenną pozycję naiukową. 
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Bern D i b n e r, Early Electrical Machines — the experiments and apparats 
•of two enquiring centuries (1600—1800) that led to the triumphs of the electri-
cal age, Burndy Library. Norwalk, Connecticut 1957, s. 57, Д. 53. 

Książeczka В. Dibnera Wczesne maszyny elektryczne — doświadczenia 
i, aparaty dwóch dociekliwych stuleci (od 1600 do 1800) które doprowadziły do 
triumfów wieku elektryczności jest czternastą z kolei tego typu publikacją 
wydaną przez Burndy Library. Biblioteka ta została założona w Norwalk 
w stanie Connecticut w 1936 с , zaś w 1941 senat Uniwersytetu Stanu Nowy 
Jork nadiał jej przywilej zaopatrywania w materiały źródłowe stale wzrasta-
jącej liczby studiujących historię nauki i techniki. W bibliotece zgromadzono 
Około ЮООО książek i broszur z dziedziny historii nauk fizycznych i biologicz-
nych. Znajduje się tam również wiele rękopisów, portretów i dawniejszych 
druków. 1 

Materiał książki B. Dibnera został oparty na ponad 8000 prac z dziedziny 
elektryczności1 i magnetyzmu i' jest bogato ilustrowany starymi rysunkami 
z nich czerpanymi.. Właśnie te stare ilustracje nie tylko zwiększają walory 
estetyczne książki, ale podnoszą ją w pewnym stopniu do rangi wydawnictwa 
źródłowego. Na treść pracy składają się następujące rozdziały: Starożytni, 
„De Magnete" Gilberta, Robert Boyle, Pierwszy generator elektryczny, Fran-
cis Hauksbee, Stephen Gray, Charles F. Düfay, Inni eksperymentatorzy kon-
tynentalni, Butelka lejdejska, Abbé Nollet, Beniamin Franklin, Maszyna van 
Maruma, Instrumenty elektryczne. Temat został potraktowany dość popular-
nie, niemniej podano tu wiele mało znanych szczegółów. 

Warto podkreślić przyjemną szatę graficzną książeczki, i 

B.O. 

Maria und Gerhard W i s s m a n n , Die Brüder Lilienthal Altberliner Ver-
lag Luicie Grosser, Berlin 11Э5Г7, я 1Ш 

Bracia Lilienthal, a w szczególności Otto, są jednymi z największych pre-
kursorów lotnictwa, twórcami szybownictwa. Poświęcona im książka 
M. i G. WiSsmannów przeznaczona jest bardziej dla dzieci niż dla (młodzieży. 
Nie można, więc od niej wymagać głębszej analizy czy oceny znaczenia pracy 
Liłiemthallów. Można by jednak oczekiwać szkicowego przynajmniej pokaza-
nia rozwojiu dążeń ludizkieh do wzniesienia się ponad ziemię oraz wyjaśnienia 
przyczyn niepowodzeń prób Iptu przy pomocy Skrzydeł poruszanych mięśnia-
mi i istoty sukcesu Lilienthadów w realizacji1 lotu ślizgowego. Zamiast tego 


