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języku chińskim. Z tego względu nie znane są też nam poważne prace profe-
sora Lii Jania, kierownika Zakładu Historii Przyrodoznawstwa Chińskiej Aka-
demii Nauk. Wszystkie te prace poświęcone są historii matematyki chińskiej 
i obejmują zarówno syntetyczne przeglądy rozwoju tej dyscypliny, jak szcze-
gółowe opracowania poszczególnych jego fragmentów. 

Pomniejsze prace Li Jania zostały wydane łącznie w p i ęcioto mowym zfoio-
rze artykułów, którego zawartość poznać możemy z krótkiego angielskiego 
streszczenia. 

Tom pierwszy poświęcony jest poszczególnym osiągnięciom matematyki 
chińskiej. Mowa jest tu o teorii ułamków, twierdzeniu Pitagorasa, metodach 
pierwiastkowania, teorii równań, teorii szeregów, trójkącie Pascala itp. Wstę-
pem do tomu jest krótki szkic rozwoju matematyki w Chinach. 

Tom drugi zajmuje się księgami matematycznymi napisanymi w różnych 
okresach. Znajduje się tu także bibliografia te j literatury w niektórych 
okresach. 

Tom trzeci obejmuje dzieje wprowadzenia do Chin zdobyczy matematyki 
zachodniej oraz prac chińskich rozwijających dalej te osiągnięcia. Tom zawiera 
odpowiednie tabele chronologiczne. 

Tom czwarty grupuje artykuły o metodach rachunkowych chińskich rach-
mistrzów i aiba.kach arytmetycznych chińskiego pochodzenia oraz o nauczaniu 
matematyki w Chinach. 

Wreszcie tom piąty poświęcony jestt głównie kontaktom matematyki chiń-
skie)] z naukami innych kra jów Azji, a więc Japonii, Korei i 'krajów maihome-
tańskich. Tom zawiera również (bibliografię historii matematyki w Chinach. 

E.O. 

Maria Ż y w i r s k a , 10 lat Związkowego Muzeum Górniczego. Wyd. Gór-
niczo-hutnicze Z. Z. Górników w Katowicach, Katowice 1958, s. 80, 47 + 7. 

Autorka przedstawia 10-letnią działalność i osiągnięcia Muzeum Górniczego, 
powstałego w 1948 r. w Sosnowcu przy Związku Zawodowym Górników. Oma-
wia prace badawcze i akcję oświatową Muzeum wskazując na jego pozycję 
wśród innych nielicznych tego typu placówek muzealnych w Polsce. Kolejne 
przedstawienie działów Muzeum (np. fototeka, ikonoteka, zbiory rysunków 
technicznych i starych map, zabytki kultury materialnej, kartoteka starych ko-
palń i hut itp.) uzupełniają zdjęcia eksponatów zamieszczone poza tekstem. 

S.M. 

Juliusz Z 'i o m e с к i, Przedstawianie pieców na tabliczkach z Koryntu. 
Prace Zakładu Archeologii Antycznej IHKM PAN, zeszyt 13, Warszawa 1958, 
s. 20 oraz 3 tablice z 19 ryci in ami (maszynopis powielany). 

Odkryte w 1S79 r. w Penteskufia koło Koryntu w dużej ilości terrakotowe 
tabliczki pochodzące z przełomu VIM i VI wieku przed n.e. zawierają wyobra-


