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tura, d) monografia prof. G. Missalowej Zakłady R. Kindlera w Pabianicach 
(wszystkie prace w  łódzkiej Katedrze Historii Polski XIX i XX w.), 
e) monografia dra I. Ihnatowicza (Katedra Historii Polski Nowożytnej UW) Za
kład K. Steinerta to Łodzi 1S34—1939).

E. T.

ODCZYT O HISTORII NAUKI

W cyklu odczytów Humanizm i kultura współczesna organizowanych przez 
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki oraz redakcję tygodnika „Argumenty“ 
odbył się dnia 1 marca 1963 r. w  lokalu Klubu w  Warszawie odczyt prof. Waldemara 
Voisś Historia nauki w  kulturze współczesnej.

K R O N I K A  Z A G R A N I C Z N A

Czechosłowacja

WYSTAWA Z OKAZJI 10-LECIA CZECHOSŁOWACKIEJ AKADEMII NAUK

W listopadzie 1962 r. została otwarta w Muzeum Przemysłu Artystycznego 
w Pradze wystawa Dwieście lat drogi naszej nauki do Czechosłowackiej Akademii 
Nauk. Zorganizowanie wystawy związane było z 10 rocznicą utworzenia tej insty
tucji naukowej.

Wystawa zapoznawała z okolicznościami powstania i działalnością instytucji 
naukowych, których tradycje przejęła Akademia, a przede wszystkim Królew
skiego Czeskiego Towarzystwa Nauk (Kralovskś ćeske spolećnosti nauk) oraz Cze
skiej Akademii Nauk i Sztuki (Ceske akademie ved a umeni). Wspomniano również
0 pracach Czechosłowackiej Narodowej Rady Działalności Badawczej (Ćeskoslo- 
venska narodni rada badatelska) i Akademii Pracy Masaryka (Masarykova akade
mia prace). Końcowy fragment wystwy dotyczył organizacji i kierunków działal
ności obecnej Akademii Nauk.

Eksponatami wystawy były w większości oryginalne dokumenty, pamiątki
1 wydawnictwa. M. in. zwracały uwagę pierwsze drukowane prace naukowe w ję
zyku czeskim, dokumenty z końca XVIII w. ilustrujące zainteresowania naukow
ców czeskich rozwojem przemysłu krajowego oraz medale wybite na cześć 
wybitnych przedstawicieli nauki. Wśród eksponatów obrazujących kontakty 
międzynarodowe czeskich instytucji naukowych znalazły się również polonica, 
mianowicie korespondencja z Akademią Umiejętności w Krakowie.

Omawiana wystawa miała rozmiary niewielkie (mieściła się w jednej sali), 
co jednak wpłynęło korzystnie na percepcję przedstawionych problemów.

Jerzy Jasiuk

ZSRR

Z PRAC POLITECHNICZNEGO MUZEUM W MOSKWIE
\

Moskiewskie Muzeum Politechniczne istnieje od 1872 r.; rozwinęło się ono na 
bazie eksponatów zgromadzonych na Ogólnorosyjskiej Wystawie Politechnicznej. 
Większość zbiorów wykorzystana jest w  ekspozycjach udostępnionych stale zwie
dzającym. Muzeum kładzie duży nacisk na popularyzację historii techniki — celowi


