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Z  CZASOPISM

HISTORIA PAPIERNICTWA

W  diniach 16— 18 maja 1961 r. odbył się w  Oestgeest w  Holandii Międzyna
rodowy Kongres Historyków Papiernictwa, zwołany przez Międzynarodowe Sto
warzyszenie Historyków Papieimictwa. W  Kongresie wzięli udział przedstawi
ciele 17 krajów. Sprawozdanie z Kongresu, ¡napisane przez jego ¡uczestniczkę, 
prof. Jadwigę Marchlewską, zamieszcza „Przegląd Papierniczy” w  nrze 1/1962. 
Sprawozdanie zawiera wykaz problemów, którym były poświęcone referaty oraz 
wylicza ich autorów.

W  wrze 5/1962 „Przeglądu Papierniczego”, wydanym ina X XXI Międzynaro
dowe Targi Poznańskie, znajduje się artykuł dr Jadwigi Siniarskiej-Czaplickiej 
Tradycje papiernictwa polskiego. Autorka daje w  ¡nim syntetyczny przegląd dzie
jów polskiego papiernictwa, charakteryzując je kolejno w  trzech okresach: rze
miosła, masowej produkcji rękodzielniczej (manufaktury) i zmechanizowanej pro
dukcji fabrycznej. Przegląd obejmuje okres od XV  w. do czasów ¡ostatniej wojny 
światowej. Artykuł, obok wersji polskiej, opublikowany został również w  języku 
rosyjskim i angielskim. Ilustrację stanowią rysunki znaków wodnych. Warto 
dodać, że następny po powyższym —  opublikowany również w  trzech językach —  
artykuł mgra Bogumiła Zajączkowskiego omawia stan i  osiągnięcia przemysłu 
cetlulozowo-papiemiczego w  Polsce współczesnej.

W  tym samym, 5/1962 nrze, „Przeglądu Papierniczego” znajduje się sprawo
zdanie z obchodów 200-lecia papierni „Mirków” w  Jeziornie, które miały miejsce 
w  styczniu 1962 r.
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HISTORIA TECHNIKI W „MECHANIKU"

Stała rubryka Z  historii techniki w  miesięczniku „Mechanik” zawiera w  nrze 
1/1962 przypomnienie opinii Wacława Sierakowskiego, polskiego inżyniera 
z X V III w., o roli mechaniki. Opinię tę przytoczono ze wstępu do dzieła Siera
kowskiego Silnie czyli oszczędzenie zdrowia pracujących około ciężarów, wyda
nego w  Krakowie w  1799 r.

N r 2/1962 przynosi omówienie książki André Garangera Petite histoire d’une 
grande industrie, poświęoonej historii przemysłu maszynowego. Autorka omówie
nia, mgr Jmż.' Danuta Ostrowska, sugeruje w  jego zakończeniu, że byłoby celowe 
przetłumaczenie tej książki na język polski, lub też udostępnienie jej treści 
polskim ¡czytelnikom w  szczegółowych artykułach.

W  następnym, 3/1962 numerze „Mechanika”, P. Bukowski ¡omawia z kolei 
książkę Ernsta von Wedel Die Geschichtliche Entwicklung des Umformens in 
Gesenken (por. notatkę w  niniejszym numerze na s. 577).

W  nrze 4/1962 znajdiuje się notatka poświęcona jubileuszowi Zakładów im. 
Smerala w  Brnie, które są największym w  Europie Środkowej producentem wszel
kiego rodzaju pras, maszyn kuzienmych i nożyc. Zakłady te obchodziły w  maju
1961 r. setną rocznicę założenia. Notatka została opracowana na podstawie arty
kułu z czasopisma „Strojirenska Vÿroba”.
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