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kiem, że inicjatorem wydania z oryginału angielskiego i(Ordeal by Ice, London 196,1) 
i ¡redaktorem rosyjskiego przekładu książki jest I. iP. Magidowicz: zajmuje się on od 
dłuższego czasu dziejami poznania Ameryki i jest autorem Istorii otkrytija i issle- 
dowanija Siewiernoj Amieriki i(Moskwa 1962).

J. Bb.

David L. C o w e n ,  Medicine and Health in New  Jersey: a History. D. van 
Nostrand Company, Princeton (New Jersey 1964, ss. XV+229.

Stan New  Jersey uczcił jubileusz 300-lecia swego istnienia serią wydawnictw 
historycznych, liczącą 26 tomów. Historię medycyny w  New Jersey opracował pro- 
fetsor historii w  Rutgers, specjalista w  dziedzinie historii farmacji i medycyny. 
85 ląt temiu ukazała się wprawdzie praca poświęcana temu samemu zagadnieniu 
pióra Wkkesa, składała się jednak przeważnie ze szkiców biograficznych i koń
czyła na roku 1800.

Książka Cowena zapoznaje z historią medycyny w  New Jersey od X V II w. do 
ostatnich czasów. Kolonia ta, pierwsza w  Ameryce, utworzyła Towarzystwo Le
karskie w  1766 r. Cowen przedstawia rozwój -lecznictwa, przyswajanie nowych 
osiągnięć i teorii naukowych z ¡Europy, wprowadzenie stetoskopu, termometru, pro
mieni Roentgena, rozwój piśmiennictwa lekarskiego, specjalizacji, postęp w  higienie 
społecznej i medycynie społecznej. Obecnie New  Jersey posiada wytwórnię strepto
mycyny i prowadzi badania naukowe na uniwersytecie i w  wielu wytwórniach 
farmaceutycznych.

Książka jest starannie opracowana, zawiera przypisy, bibliografię i indeks 
knzyżowy. Jest przeznaczona dla pracowników naukowych interesujących się tym 
zagadnieniem.

T. O.

Lidia K u t i n a ,  Formirowanije tierminołogii fiziki w  Rossii. Pieriod priedło- 
mornosowskii: pierwaja triet’ X V III  wieka. Izdatielstwo „Nauka”, Moskwa —  Le
ningrad 1966, ss. 288.

Praoa jest kontynuacją badań autorki nad powstaniem rosyjskiej terminologii 
naukowej; pierwsza część pracy dotyczyła matematyki, astronomii i geografii i była 
opublikowana w  1964 r.1 W  obecnie wydanej publikacji przedstawiono zagadnienie 
tworzenia się języka naukowego na podstawie książek (rosyjskich z dziedziny fizyki 
i mechaniki w  okresie pierwszego trzydziestolecia X V III w.

iBył to w  historii Rosji początek żywiołowego rozwoju nauk fizycznych, poprze
dzający utworzenie Rosyjskiej Akademii Nauk (1725) oraz działalność wielkiego 
rosyjskiego uczonego Michaiła Łomonosowa (lfflil— 1765), twórcy rosyjskiej termi
nologii naukowej. W  opracowaniu swym autorka wykazała, na jakim gruncie histo
rycznym mógł powstać wspaniały język naukowy Łomonosowa oraz jaką przed 
nim pracę wykonali mniej znakomici, lecz nie mniej oddani nauce jego rówieśnicy.

Ogólne wnioski językowe, kończące tę pracę, .wyprowadzone są z treści obyd
wóch książek autorki.

j .  k .

1 Notatkę o tej publikacji zamieszczono w  .Kwartalniku” nr 4/1065, ss. 638__639.
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