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Mikołajem Kopernikiem i Janem Śniadeckim uwzględniono tylko geologów —  Jó
zefa Grzybowskiego i Jana Nowaka oraz Henryka Hoyera (młodszego). Odczuwa się 
również brak opracowania takich dyscyplin, jak zoologia czy prawo.

Szata- edytorska wszystkich wydawnictw jest bardzo staranna, w  czym niewąt
pliwie zasługa krakowskiego oddziału Państwowego Wydawnictwa Naukowego oraz 
drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego.

K. M.

Bronisław S e y d a ,  Dzieje medycyny w zarysie, ©z. I, Od czasów najdawniej
szych do połowy X V II wieku. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, W ar
szawa 1962, s. VIIII +  250.

Autor podręcznika historii medycyny, wykładowca tego przedmiotu w  Pomor
skiej Akademii Medycznej, starał się przedstawić historię medycyny w  ujęciu mar
ksistowskim. Łącząc więc ściśle periodyzację historii medycyny z historycznym 
rozwojem formacji społeczno-ekonomicznych, wyodrębnił B. Seyda medycynę okresu 
wspólnoty pierwotnej, epoki niewolnictwa, feudaliamu, kapitalizmu i socjalizmu.

Autor podkreśla konieczność szerszego uwzględnienia dziejów medycyny pol
skiej na tle dorobku światowego oraz stosunkowo mało u nas znanej historii orga
nizacji ochrony zdrowia i medycyny wojskowej. Do ciekawszych części pracy należy 
przede wszystkim obszerny Wstęp do nauki historii m edycyny, obejmujący proble
my filozoficzno-metodologiczne, oraz podane na końcu książki piśmiennictwo.

cd.

Andrzej R o p e l e w s k i ,  1000 lat naszego rybołówstwa. Wydawnictwo. Morskie, 
Gdynia 1963, s. 156, ilustr.

W  numerze 3/1962 „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki“ (s. 349) wzmianko
wane były Dzieje rybołówstwa morskiego w zarysie zmarłego w  1963 r, prof. Józefa 
Kulikowskiego; była to popularnonaukowa książka z pogranicza historii gospodarki 
i historii techniki. Z kolei to samo gdyńskie wydawnictwo opublikowało* książkę 
dra Andrzeja Ropelewskiego, poświęconą jednak dziejom rybołówstwa morskiego 
tylko na wybrzeżu Polski, od Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej do Zalewu 
Wiślanego. Książka przedstawia m.im. narzędzia łowne, łodzie i technikę połowów 
w czasach przedhistorycznych, Wczesnośredniowieczne rybołówstwo Pomorza Za
chodniego, Pomorza Gdańskiego od X IV  w. itd. Dzieje doprowadzone są do pierw
szych lat po drugiej wojnie światowej.

Z. Br.

Resolution and Achievement. The Story of an Inland City thait Has Become One 
of Great Ports o f the World. The Public Relations Department of the Manchester 
Ship Canal Company, (Manchester) 1963, s. 32, ilustr.

Wytwornic wydrukowana broszura, wydana, w  przededniu 70 rocznicy (1 I 1894 —  
1 I 1©64) oddania do eksploatacji Kanału Manchesterskiego (Manchester Ship 
Canal), przedstawia historię rozwoju idei połączenia l^anałem morskim Manchesteru 
z Liverpoolem, której początki sięgają 1697 r., poszczególne etapy realizacji tej drogi 
morskiej oraz technicznych realizatorów przedsięwzięcia —  kiilku inżynierów angiel
skich.

Z. Br.

KHNiT —  5


