


154 Notatki Bibliograficzne

Antoni Z a  b k o - P o t o p o w i c z ,  Historia leśnictwa. Szkoła Główna Gospo
darstwa Wiejskiego (wyd. powielane), Warszawa 1960, s. 281.

Temat Historii leśnictwa jest ujęty z punktu widzenia przede wszystkim eko
nomicznego. We wstępie autor podejmuje próbę określenia zakresu i przed
miotu badań historii leśnictwa oraz jej stosunku do pokrewnych dyscyplin naukor 
wyoh, odnajdując silną więź łączącą ją z naukami przyrodniczymi, geograficz
nymi, historycznymi, ekonomicznymi i technicznymi.

Całość (podzielona jest na trzy zasadnicze części, obejmujące las i leśnictwo 
w  okresie dla ziem Polski przedhistorycznym, w  eipoce feudalnej oraz w, ustroju 
kapitalistycznym. Po każdym rozdziale autor podaje' literaturę (selekcyjną) w  języ-, 
kach obcych i polskim, obejmującą zarówno wydawnictwa zwarte jak i ciekawsze 
artykuły. Główny nacisk .położono,ńa omówienie leśnictwa w  Polsce i w  krajach 
z  nią sąsiadujących w  wietku X IX  i XX.

Praca wydana w  fermie powielonej jako uzupełnienie wykładów i skrypt dla 
studentów świadomie pomija lub znacznie zawęża niektóre zagadnienia może na
wet z pewną szkodą dla czytelnika. Jednak przy zupełnym braku opracowań 
ogó:lnych z tego zakresu, skrypt prof. A. Żahko-Potopowićaa jest cenną pozycją 
dla historii leśnictwa.

cd

Czesław F in  k-F i n o w  i c k i, Zarys historii i propedeutyki farmacji. Pań
stwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1959, s. 150.

Niewielki objętościowo podręcznik o charakterze kompilacyjnym, przeznaczony 
dla pracowników aptek i farmaceutów, obejmuje rozdziały: Krótki zarys dziejów 
farmacji, Farmacja w Polsce, Farmakopee, Studia farmaceutyczne, Zadania far
macji, Zakres działania i  rola farmaceutów w społeczeństwie, Apteka i  je j urzą
dzenie, Wyższe uczelnie medyczne z wydziałami farmaceutycznymi w Polsce. Dwa 
pierwsze rozdziały o charakterze historycznym stanowią objętościowo ponad dwie 
trzecie całego materiału. f

Autor mówi o najstarszych zabytkach piśmiennictwa farmaceutycznego Indii, 
Chiri, Babilonu i Egiptu. Rozwój farmacji w  Grecji starożytnej związany ściśle 
z filozofią (nauki lekarskie przeszły bowiem z rąk kapłanów do rąk filozofów 
i uczonych), po upadku cesarstwa rzymskiego obniżył się znacznie poziom nauk 
medyczno-farmaceutycznych. W średniowieczu, z’ chwilą gdy cesarz Fryderyk II 
wydał dekret o rozdziale zawodu lekarskiego i farmaceutycznego (1224 r.), farmacja 
została wyodrębnicna jako samodzielna dyscyplina. Mówiąc o X IX  wieku autor 
podaje kilkadziesiąt krótkich notek biograficznych zasłużonych farmaceutów, któ
rzy przyczynili się do rozwoju wiedzy o leku, uwzględniając także ich zaintereso
wania i publikacje z zakresu historii farmacji. Dopełnieniem szkicu dziejów far
macji w  Polsce są ilustracje — karty tytułowe dawnych druków farmaceutycz
nych si herbarzy oraz portrety — a także piśmiennictwo podane na końcu książki.

cd

Erwin T r e u ,  Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam. Basel 1959. Stron 55 
oraz' 20 ilustracji (2 barwne). (Gute Schriften).

Autor omawia kilkanaście portretów Erazma i na tym tle , kreśli nie tylko 
krótki zarys dziejów ikonografii związanej z Wielkim uczonym Renesansu, lecz 
także daje .przegląd ważniejszych kwestii malarstwa portretowego tej epoki.
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