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B. N. M a z u r  m o w i e  z, Wydajuszczijesia otieczestwiennyje zoołogi. Moskwa 
1960, s. 427.

Książka o  wybitnych zoologach rosyjskich stanowi wznowienie wydania z 1955 r.. 
poprawione i znacznie rozszerzone o nowe życiorysy. Dodano m.Łn. szkic o K. F. Rul- 
liem, K. F. Wolfie (embriologia), J. A. Borzenkowie (anatomia porównawcza), W . A. 
Wagnerze (zocpisychojogia). Więcej miejsca poświęcono współczesnym zoologom, takim 
jak W. A. Degel, K. I. Skriabin —  twórca szkoły hełmintologicznej, parazytolog
E. N. Pawłowski, hydrobiolog L. A. Zienkiewicz, embiolog A. A. Zachwajkin d in. 
Ogółem praca omawia życie i twórczość naukową 67 zoologów rosyjskich zarówno 
zmarłych, jak i żyjących. Biografie podane są w porządku chronologicznym od I po
łowy XVIII w. do dni dzisiejszych. Na końcu każdego szikicu załączono spis ważniej
szych prac uczonego. Szkic wstępny przedstawia znaczenie działalności M. W. Łomo
nosowa w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych i rolniczych. Książka ma wy
raźnego adresata: ....przeznaczona jest dla nauczycieli biologii szkół średnich, dla
studentów uczelni pedagogicznych i słuchaczy wydziałów uniwersyteckich, na któ
rych wykładana jest zoologia“. Jest to pierwsza pomyślna próba opracowania krót
kiego podręcznika dziejów zoologii w Rosji.

cd

A. A. A z a t j a n, Wydajuszczijesia issledowatieli prirody Sriedniej Azii. Gosu- 
dar^wiennoje izdatielstwo „Sriedniaja i wysszaja szkoła“ Uz SSR, Taszkient 1960,
S . 171.

Książka Wybitni badacze przyrody Azji Środkowej, stanowiąca część przygoto
wywanej przez autora większej pracy o odkrywcach i badaczach przyrody Azji Środ
kowej, poświęcona jest omówieniu działalności naukowej trzech rosyjskich uczonych: 
geografa, botanika i entomologa — P. P. Siemionowa-Tiańszańskiego (1827— 1914). 
przyrodnika-àntropologa A. P. Fedczenki (1844—1873) i entomologa-podróżnika 
W. F. Oszanina (1844— 1917). Do ciekawych momentów książki należy opis ekspe
dycji Siemionowa w góry Tiań-Szań i naukowych rezultatów jego badań. Następny 
rozdział omawia wyprawę Fedczenki do Azji Średniej, jego nową koncepcję fauni
stycznej wspólnoty Azji Środkowej i obszarów śródziemnomorskich oraz pracę nad 
odnajdowaniem na terenie Turkiestanu ferm europejskich i azjatyckich. Wyprawa 
na pustynię Kyzył-Kum zapoczątkowała kompleksowe badania pustyń środkowo- 
a' j-0 'tyckiich. Wiele uwagi poświęcił też autor odkryciom geograficznym i glacjalnym 
Fedczenki. Ostatni rozdział zajmuje się W. F. Oszaninem, najmniej znanym spośród 
trzech uczrnych, przy czym autor oparł się głównie na ma+eriałach rękopiśmien
nych, będących w posiadaniu rodziny. Charakterystyka działalności W. F. Oszanina 
zawiera ocenę ważniejszych zcogeograficznych badań uczonego oraz jego licznych 
prac z zakiresu entomologii.

Książka obok ilustracji zawiera szkice map z marszrutami omawianych ekspe
dycji. Czytelnik znajdzie również bibliografię prac trzech u c z o n y ch-przyrodników 
oraz literatury o nich.
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Edward W a r d ,  Le pétrole dans le monde. Ses hommes et ses techniques. Tłuma
czenie z angielskiego i przedmowa René Jouan. Payot, Paris 1960, s. 240.

Książka omawia w lekkiej, popularnej formie doniosłą rolę nafty w dzisiej
szym świecie, w nowoczesnej technice i cywilizacji. Dotyczy ona współczesnego nam 
okresu od lat 30-tych naszego wieku do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnie
niem czasów powojennych, w których przemysł naftowy rozwinął się bardzo silnie.
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