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przegląd rozwoju dwu gałęzi rosyjskiej i radzieckiej techniki transportowej (bo choć 
tytuły broszur zdawałyby się wskazywać, że treść ich dotyczy światowego rozwoju 
dwu gałęzi techniki, założenie autora jest skromniejsze i obejmuje jedynie rosyjski 
i radziecki wkład do nich).

Broszura Od samobieżnej kolasy do ZIŁ-111 rozpoczyna się od historii porusza
nych pedałowo siłą ludzką pojazdów Szamszurenkowa z 1752 r. i Kulibina z 1791 r., 
szybko przebiega osiągnięcia techniczne czasów carskich, które w ówczesnych wa
runkach pozostały niewykorzystane, i poświęca przeszło połowę miejsca rozwojowi 
konstrukcji i produkcji samochodowej w Związku Radzieckim. Ostatni rozdział 
omawia wreszcie zadania w tej dziedzinie planu siedmioletniego na lata 1959— 1965.

Inny układ ma broszura Elektryczność i transport. Czasom radzieckim poświę
cono tu tylko krótki rozdzialik końcowy, natomiast główny ciężar relacji spoczywa 
na osiągnięciach itrzech znakomitych techników końca X IX  i pierwszych 'lał XX  
wieku —  projektanta trakcji elektrycznej Pirockiego, Romanowa (elektrobusom 
Romanowa kilka stron poświęca i pierwsza z omawianych broszur) i Szuberskie- 
go, autora interesującego projektu linii trojlebusowej z Nowosybirska do Suchumi.

Obie broszury dają ciekawy przegląd mało znanego rosyjskiego i szeroko zna
nego radzieckiego wkładu do dwu ważnych dziedzin techniki.

E. O.

Istorija jestestwoznanija w Rossii, t. III, Gieołogogieograficzeskije i biołogi- 
czeskije nauki. Pod redakcijej: L. J. Blachera, D. I. Gordiejewa, W. P. Zubowa, 
S. P. Mikulinskogo, I. A. Fiedosiejewa. Izdatielstwo Akademii nauk SSSR, Moskwa 
1962, s. 603. '

Tom trzeci (i ostatni) Historii Przyrodoznawstwa w Rosji obejmuje dzieje geo
logii, biologii i .geografii w drugiej połowie X IX  i na początku X X  w.

Dzieje geologii reprezentują rozdziały dotyczące różnych dziedzin tej nauki: 
Regionalne badania geologiczne terytorium Rosji (I. W. Batiuszkowa); Stratygrafia 
(B. M. Keller, W. W. Menner); Rozwój poglądów na tektoniką i sejsmologią (I. W. 
Batiuszkowa); Nauka o występowaniu użytecznych kopalin (E. A. Radkiewicz, 
S. F. Fiedorow, I. I. Ammosow); Petrografia (E. K. Ustijew); Krystalografia i mine
ralogia (D. P .Grigoriew, I. I. Szafranowski); Geochemia (A. A. Sauków); Hydro
geologia (D. I. Gordiejew); Geologia inżynierska i badania gruntów (K. P. Mielni- 
kowa). Zbliżone do tematyki geologicznej są dwa następne rozdziały: Gleboznawstwo 
(I. W. Tiurin, J. A. Liwierowski); Paleontologia (L. Sz. Dawitaszwili).

Dzieje biologii ukazane zostały w rozdziałach: Zoologia (P. A. Nowikow); Fizjo
logia zwierząt (H. S. Kosztojans); Biologiczna chemia zwierząt (N. F. Tołkaczewska- 
ja); Botanika (A. A. Szczerbakowa); Fizjologia roślin (K. F. Kałmykow); Ogólno 
mikrobiologia (A. A. Imszeniecki).

Wreszcie historia geografii tego okresu przedstawiona została w rozdziałach: 
Rozwój podstawowych idei geografii fizycznej (A. A. Grigoriew); Geograficzne ba
dania i ekspedyęje (B. P. Orłów).

Wartość wydawnictwa podnosi bogata bibliografia usystematyzowana według 
tematów i wybitnych postaci.

J. Bb.

Antoni Bolesław D o b r o w o l s k i ,  Dziennik wyprawy na Antarktydą (1897— 
1899). Opracowanie: Irena Łukaszewska, Janusz Ostrowski. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław—Warszawa—Kraków 1962, s. X XV  +  325, 
ilusitr. 23.

Dziennik wyprawy A. B. Dobrowolskiego — uczonego zasłużonego dla badań 
lodu oraz dla rozwoju oświaty i kultury w Polsce —  jest ważnym dokumentem


