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•czas przedmiotem badania w Polsce i ZSRR, pytano referenta o sprawy związane 
z rewindykacją mienia naukowego z ZSRR do Polski, poruszano sprawy kontak-
tów naukowych polsko-ukraińskich, polsko-niemieekich i radziecko-niemieckich. 

Referent odpowiadając na głosy w dyskusji zwrócił również uwagę, że dodat-
kową przeszkodą w badaniach historii stosunków naukowych polsko-radzieckich 
jest brak w ogóle całościowych opracowań na temat międzynarodowych stosunków 
naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie ma więc materiałów porów-
nawczych. 

Kierownik Zakładu Historii Stosunków Polsko-Radzieckich, doc. W. T. Kowal-
ski, zamykając posiedzenie naukowe poinformował zebranych, że Zakład przez 
niego kierowany powoli zbliża się do dania syntezy stosunków polsko-radzieckich 
•do 1939 r. Wyniki uzyskane przez referenta są cenne, wypełniają bowiem częścio-
wo lukę w całości stosunków polsko-radzieckich okresu międzywojennego. 

E. S. 

KRONIKA ZAGRANICZNA 

ZSRR 
TYDZIEŃ W REDAKCJI 

„ W O P R O S 0 W JESTIESTWOZNANIJA I TIECHNIKI" 

Na zaproszenie Instytutu Historii Przyrodoznawstwa AN ZSRR przebywałem 
w Moskwie w dniach 7—13 lutego 1972 r. Celem mojej wizyty było przede 
wszystkim zapoznanie się z tokiem prac redakcyjnych nad numerem polskim 
„Woprosów Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki"1 , uzgodnienie z redakcją ra-
dziecką terminu wydania drukiem tego numeru oraz wprowadzenie do artykułów 
poprawek i uzupełnień wniesionych przez autorów polskich. Przy okazji zapozna-
łem się również z pracą i organizacją redakcji „Woprosów" i Instytutu Istorii 
Jestiestwoznanija i Tiechniki AN ZSRR oraz uczestniczyłem w rozmowach na te-
mat rozszerzenia form współpracy między redakcjami „Woprosów" i „Kwartalnika 
Historii Nauki i Techniki". 

Podczas wizyty w Związku Radzieckim zostałem przyjęty przez wicedyrektora 
Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki, akademika Siemiona Mikulinskie-
go i odbyłem z nim dłuższą rozmowę na temat współpracy między obiema redak-
cjami. W rozmowie brał udział także redaktor naczelny „Woprosów", Semen 
Płotkin. Obaj naukowcy radzieccy wysunęli szereg propozycji dotyczących przy-
szłej współpracy, znacznie rozszerzających dotychczasowe związki między dwoma 
zaprzyjaźnionymi redakcjami. 

Dzięki uprzejmości gospodarzy miałem możność zapoznania się z planowaną 
treścią najbliższych, przygotowywanych do druku, numerów „Woprosów". Intere-
sująco zapowiada się treść numeru 40 „Woprosów". Znajdzie się w nim m.in. 
omówienie XIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki, wystąpienia nie-
których uczonych radzieckich i zagranicznych na tym kongresie (prezydenta 
AN ZSRR — M. B. Kiełdysza, przedstawiciela generalnego dyrektora UNESCO — 
M. P. Hercoga, dyrektora Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki — 
B. M. Kiedrowa i innych) oraz bibliografia zawartości numerów 21—40 „Wopro-
sów". Następny numer 41 będzie poświęcony pięćdziesięcioleciu istnienia ZSRR. 
Znajdą się w nim artykuły, które będą dotyczyć rozwoju nauki w republikach 

1 O numerach wymiennych „Kwartalnika" i „Woprosów" por. „Kwartalnik" 
nr 3/1970 s. 676—677 i nr 1/1971 s. 203—204. 
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radzieckich. P lanuje się również opublikowanie w tym numerze bibliografii d ru-
ków zwartych z zakresu historii nauki i techniki wydanych w republikach radziec-
kich w latach 1923—1971. „Woprosy" święcić będą róiwnież rocznicę kopernikow-
ską. W numerze 42 zostaną zamieszczone trzy ar tykuły poświęcone wielkiemu 
astronomowi (pióra Wiktora Ambarcumiana, Jerzego Bukowskiego i Waldemara 
Voisé) oraz bibliografia dotycząca opracowań o Koperniku, jakie ukazały się 
w Rosji i w Związku Radzieckim. 

Podczas pobytu w ZSRR starałem się wybadać możliwości korzystania z bi-
bliotek radzieckich i archiwów. Chodziło mi w pierwszym rzędzie o zorientowanie 
się w materiałach dotyczących związków naukowych polsko-rosyjskich i polsko-
-radzieckich. Tygodniowy pobyt okazał się jednak zbyt krótki, aby można było 
zrealizować te zamierzenia. 

Jerzy Róziewicz 

PRACE XIII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU HISTORII NAUKI 

Radziecki Komitet Organizacyjny XII I Międzynarodowego Kongresu Historii 
Nauki, odbytego w ZSRR w sierpniu 1971 г., przygotowuje wydanie Prac kongre-
sowych. 

W Pracach będą opublikowane wszystkie referaty , które zostały wygłoszone 
na posiedzeniach plenarnych i międzysekcyjnych, kolokwiach, w sekcjach i pod-
sekcjach oraz streszczenia wystąpień dyskusyjnych. Referaty zgłoszone, a nie wy-
głoszone w czasie obrad kongresowych, mogą być opublikowane wg uznania prze-
wodniczących kolokwiów i sekcji oraz Biura Organizacyjnego, przy czym ko-
nieczna jest pisemna zgoda autorów. 

Do refera tów uczonych zagranicznych będą dodane streszczenia w języku ro-
syjskim, zaś referaty radzieckich uczestników kongresu zawierać ma ją streszczenia 
w jednym z trzech oficjalnych języków kongresowych (angielskim, f rancuskim, 
niemieckim). Referaty wygłoszone w sekcjach nie mogą przekraczać 6—7 stron 
maszynopisu t(w tej objętości muszą się zmieścić ewentualne rysunki, przypisy itp.). 

Kwestia ilości tomów Prac kongresowych i zawartości każdego z nich będzie 
rozpatrzona w terminie późniejszym. 

J. R. 

ENCYKLOPEDIA HISTORII NAUKI I TECHNIKI 

Wydawnictwo „Sowietskaja Encikłopedija" zamierza wydać w latach 1975— 
1977 encyklopedię historii nauki i techniki. Zadanie opracowania tego dzieła po-
wierzono Instytutowi Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR. Planowana 
encyklopedia ma się ukazać w trzech tomach. Pierwszy tom będzie zawierał ogólny 
zarys historii rozwoju nauki i techniki (część 1) oraz podstawowe pojęcia nauko-
znawstwa i historii nauki, uszeregowane w porządku alfabetycznym {część 2). Tom 
drugi i trzeci będą poświęcone historii oddzielnych dyscyplin naukowych. 

J. R. 

POLSKI NUMER „WOPROSÖW ISTORII JESTIESTWOZNA.NIJA I TIECHNIKI" 

Dnia 23 sierpnia 1972 r. dotarł do redakcj i „Kwartalnika Historii Nauki i Tech-
niki" w Warszawie pierwszy, tzw. sygnalny egzamiplarz numeru 2 (39) moskiew-
skiego kwarta ln ika „Woprosy Istorii Jest iestwoznanija i Tiechniki, organu Insty-


