


900 Recenzje

W  książce są zebrane, usystematyzowane, opatrzone komentarzem i informa
cyjnym aparatem fragmenty z różnych prac K. Marksa, F. Engelsa i W . I. Lenina 
dotyczące nauki i techniki. W  rezultacie czytelnik przekonuje się, że K. Marks,
F. Engels i W . I. Lenin nie tylko wysoko oceniali rolę nauki i techniki, wypo
wiadali interesujące myśli na ten temat, lecz także stworzyli całościową koncepcję 
rozwoju nauki i techniki oraz ich roli w  życiu społeczeństwa.

Osnowy naukowiedienija. Rukowoditiel awtorskowo kollektiwa i otw. ried. S. R. M i- 
kulinskij. Moskwa Izdatielstwo „Nauka” 431 ss.

W  tej międzynarodowej, wspólnej pracy —  przygotowanej przez uczonych 
ZSRR, Bułgarii, Węgier, NRD, Polski i Czechosłowacji —  podjęto pierwszą w  świa
towej literaturze próbę syntetycznego wykładu podstaw nowej gałęzi wiedzy, 
która rozwinęła się w  połowie naszego wieku i nazywa się po angielsku „Science 
of Science”, po niemiecku zaś „Wissenschaftswissenschaft”. Celem tej pracy jest 
zgłębienie struktury i zasad funkcjonowania nauki jako specyficznej formy spo
łecznej działalności, której zadaniem jest zaspokojenie społecznego zapotrzebowa
nia na wiedzę naukową. Autorzy traktują naukoznawstwo jako naukę formułującą 
specyficzne, kompleksowe podejście do badań nad fenomenem nauki. W  książce 

rozpatrywane są: przedmiot, metody i zadania naukoznawstwa, jego historia, spe
cyfika i struktura pracy naukowej, problemy analizy potencjału naukowego, pla
nowania, organizacji i kierowania działalnością naukową.

B. M. K  i e d r o w, A. P. O g u r c o w: Marksistskaja koncepcja istorii jestiestwo- 
znanija. Pierwaja czetwiert’ X X  wieka. Moskwa Izdatielstwo „Nauka” 308 ss.

W  pracy tej główny nacisk położono na teoretyczne i metodologiczne znaczenie 

dzieł W. I. Lenina, leninowską analizę naukowej rewolucji, gnoseologiczne i socjo
logiczne problemy rozwoju nauki, foli nauki w  postępie techniki i w  społeczeń
stwie. Wyjaśniona jest tu także leninowska krytyka różnych burżuazyjnych kon
cepcji filozofii nauki. W iele uwagi poświęcono ukazaniu wkładu radzieckich i za
granicznych marksistów w  historiografię nauki.

W . P. W  i z g i n: Jedinyje tieorii pola w  pierwoj trieti X X  wieka. Moskwa 
Izdatielstwo „Nauka” 303 ss.

W  monografii omawia się dzieje prób stworzenia jednolitej geometrycznej 
teorii pola. Dokładnie analizuje się teorie Gilberta, Weyla, Kaluzy-Kleina, Edddng- 
tona, a także teorię Einsteina. Wobec obserwowanego obecnie odrodzenia się pro
gramu jednolitej teorii pola szczególnie aktualne jest przebadanie prób utworzenia 

jednolitej teorii w  latach 1910— 1930.

G. M. I d 1 i s: Rewolucyi w  astronomii, jizikie i kosmologii. Moskwa Izdatielstwo 
„Nauka” 232 ss.

Autor opisuje tu cztery wielkie przyrodoznawcze rewolucje —  arystotelesow- 
ską, newtonowską, einsteinowską i po-einsteinowską, które miały miejsce w  astro
nomii, fizyce i kosmologii. Zamieszczono również analizę charakteru rewolucyjnych


