


Notatki bibliograficzne

zarówno odrębne publikacje, jak i artykuły, niezależnie od miejsca wydania i ję 
zyka, w  którym zostały wydrukowane, przy czym są to jedynie publikacje znajdu
jące się w  księgozbiorze biblioteki Narodowego Muzeum Technicznego w  Pradze. 
Wynika stąd, oczywiście, niewyczerpujący charakter bibliografii, mimo bogatych 
zasobów wspomnianej biblioteki.

Bibliografia obejmuje 1489 pozycji, zestawionych według układu rzeczowego* 
przy podziale na 18 zasadniczych działów (niektóre z nich posiadają poddziały). 
Zakres chronologiczny obejmuje okres od początków piśmiennictwa do 1945 r. dla 
publikacji o charakterze źródłowym i do 1960 r. dla opracowań historycznych. 
Zespół autorski przed ostatecznym ułożeniem zebranych pozycji przeprowadził ich 
weryfikację, eliminując powtórzenia i opracowania mniej wartościowe.

Na końcu bibliografii umieszczono indeks autorów, wykaz wykorzystanych 
czasopism i wydawnictw ciągłych oraz wykaz ich skrótów.

J. J.
, *

Zbigniew S z o p o w s k i ,  Małe porty Pomorza Zachodniego w okresie do- 
drugiej wojny światowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań
1962, s. 396, ilustr., plany, mapy.

Wydana przez Instytut Budownictwa Wodnego P A N  w  Gdańsku książka, po- 
wstępie i rozdziale przedstawiającym powstawanie grodów portowych (później
szych miast) między ujściem Odry i Wisły, omawia kolejno historię portów Łeba, 
Ustka, Darłowo, Kołobrzeg oraz przystani Regoujście i Mrzeżyno. M. in. podana 
jest tu charakterystyka starych budowli hydrotechnicznych i innych obiektów 
portowych, opis ich konstrukcji i zachodzących w  nich w  ciągu wieków zmian. 
Każdy rozdział zamyka bogate zestawienie bibliograficzne.

Z. Br.

N. M. R a s k i n, Chimiczeskaja łaboratorija M. W. Łomonosowa. Chimija 
w Pietierburgskoj akadiemii nauk wo 2 -j połowime X V II I  w. Izdatielstwo Aka- 
diemii Nauk SSSR, Moskwa—Leningrad 1962, s. 340.

Wszechzwiązkowe Towarzystwo Chemiczne im. D. I. Mendelejewa przyznało 
Raskinowi nagrodę za monografię o laboratorium chemicznym Petersburskiej 
Akademii Nauk, które było pierwszym naukowo-badawczym zakładem chemicz
nym w  Rosji. Zostało ono założone przez W. M. Łomonosowa i odegrało dużą rolę- 
w  rozwoju wiedzy chemicznej. Interesujący jest rozdział książki omawiający kon
takty między rosyjskimi i zagranicznymi uczonymi. Autor wykazuje np., że prace 
Lavoisiera były znane w  Rosji jeszcze przed pojawieniem się w  druku. Bardzo 
szczegółowo i dokładnie opisane zostało wyposażenie pracowni, poszczególne przy
rządy i aparatura naukowa. Praca stanowi ciekawy przyczynek do historii chemii 
końca X V III i początku X IX  wieku.
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J. Ł S o ł o w  i e w, N. N. U  s z a k o w  a, Otrażenije jestiestwiennonaucznych 
trudów M. W. Łomonosowa w russkoj litieraturie X V III  i X IX  ww. Izdatielstwo 
Akadiemii Nauk SSSR, Moskwa 1962, s. 34.

Autorzy broszury zebrali dość obszerny materiał ilustrujący wpływ  prac przy
rodniczych M. W. Łomonosowa na rozwój przyrodoznawstwa i myśli naukowej 
w  Rosji. Szerzej omówiona została działalność akademików D. M. Pieriewoszczi-


