


Recenzje ш 
większych mostów wiszących, D. B. Steinmana. Książka poświęcona jest dzie-
jom znanego wiszącego mostu brooklyńskiego w Nowym Joricu oraz biografii 
jego twórców, dwu konstruktorów niemieckiego pochodzenia: ojca John A. 
Roeblinga i syna Washington A. Roeblinga. 

Budowa mostu brooklyńskiego trwałą lat trzynaście, od 1870 do 1883 roku 
i obfitowała w dramatyczne wypadki i momenty. Autor nie tylko dał tech-
niczną analizę tej budowy i innych mostów wznoszonych przez Roeblingów, 
lecz potrafił w żywy, interesujący sposób poprowadzić tok swego opowiadania. 

E. O. 

Dziesięć lat Politechniki Warszawskiej w Polsce Ludowej, redaktor 'księ-
gi: Henryk Ś m i g i e l s k i . Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1956, s. 383. 

Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945—1955, redaktorzy 
odpowiedzialni: Tadeusz B r o n i e w s k i , Igor K i s i e l , Józef К o ż u с h o w-
s к i. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 186. 

Wydane — z dużym zresztą opóźnieniem — księgi pamiątkowe Politech-
niki Warszawskiej i Wrocławskiej posiadają podobny układ. Część pierwsza 
księgi zawiera ogólne charakterystyki rozwoju uczelni, dane liczbowe i oso-
bowe, wspomnienia z trudnych dni ich organizacji w pierwszych miesiącach 
po wyzwoleniu. W części drugiej znajdujemy omówienie dorobku dydaktycz-
nego i naukowego poszczególnych wydziałów szkoły. 

Księgi zawierają poważny materiał historyczny do dziejów naszego wyż-
szego szkolnictwa technicznego. Posługiwanie się nimi w tym charakterze 
utrudnia jednak brak indeksów osobowych. 

Ł*. O. 

S. Li 11 e y, Automation and Social Progress. Lawrence and Wishart, Lon-
don 1957, s. 224. 

R. H. M а с m i 11 a n, Automation, Friend or Foe? Cambridge University 
Press, Cambridge 1956, s. VIII+100. 

Automatyzacja jest przedmiotem zainteresowania nie tylko techników, ale 
również ekonomistów i socjologów. Dwie książki, które ukazały się w Anglii 
na jej temat, omawiają w popularnej formie zarówno istotę techniczną auto-
matyzacji procesów technologicznych, montażowych i biurowych, jak też zaj-
mują się ekonomiczno-społecznymi skutkami coraz szybszego wprowadzania 
automatyzacji. 

Obie książki mogą zainteresować również i historyka techniki, gdyż dają 
one przegląd osiągnięć technicznych, które utorowały drogę automatyzacji, jak 
też historię rozwoju samej automatyzacji. Lilłey cofa się przy tym do począt-
ków XIX wieku, kiedy to Maudslay, Brunei i Bentham wprowadzili masową 
produkcję zespołów o częściach wymiennych (urządzenia blokowe dla mary-
narki). Maemillan natomiast sięga do czasów jeszcze wcześniejszych — do 
pierwszych pomysłów maszyny parowej Papina z końca XVII wieku oraz do 


