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с) w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych i Technicznych: 
i(l) Pracowni Historii Nauk Ścisłych (kier. — prof. Jerzy Dobrzycki), 
(2) Pracowni Historii Nauk Technicznych i Techniki (kier. — dr Bolesław 

Orłowski). 
3. Przeniesienie badań nad historią nauk technicznych i techniki z dawnej Pra-

cowni Historii Nauk Przyrodniczych i Technicznych (kier. — prof. Józef Ba-
bicz) do przekształconego Zakładu Historii Nauk Ścisłych i Technicznych 
(kier. — prof. Jerzy Dobrzycki). 

4. Przekształcenie Zespołu Edycji Dzieł O. Langego w Zespół Edycji Dzieł 
O. Langego i M. Kaleckiego (kier. — doc. Tadeusz Kowalik). 

5. Zorganizowanie, w powiązaniu z Biblioteką (kier. — mgr Małgorzata Kinow-
ska), Działu Dokumentacji i Wydawnictw (kier. — dr Leonard Grochowski). 

Instytut utrzymuje nadal dwie filie: 
a) w Krakowie (kier. — doc. Stanisław Brzozowski), 
b) we Wrocławiu (kier. — prof. Stanisław Szpilczyński). 
Dyrektorem Instytutu jest prof. Józef Miąso, który funkcją tę pełni przy po-

mocy trzech zastępców: zastępca do spraw naukowych — prof. Jerzy Dobrzycki — 
kieruje pracami naukowo-badawczymi Instytutu; zastępcy do spraw ogólnych — 
doc. Stanisławowi Mauersbergowi — podlegają sprawy kadry naukowej i współpra-
cy z zagranicą, a także Biblioteka oraz Dział Dokumentacji i Wydawnictw; zastępcy 
do spraw ekonomicznych — Barbarze Zimińskiej — podlegają sprawy pracownicze, 
administracyjno-gospodarcze i finansowo-księgowe. 

Stanislaw Mauersberg 
(Warszawa) 

W I Z Y T A W INSTYTUCIE HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI P A N 
PRZEWODNICZĄCEGO SEKCJI HISTORII NAUKI MUHlFN 

13—19 VI 1978 r. przebywał w Warszawie — jako gość IHNOiT PAN — profe-
sor Aszot Tigranowicz Grigorian (ZSRR), przewodniczący Sekcji Historii Nauki 
Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Jest on znakomitym specjalistą 
w zakresie historii nauk ścisłych. 

Prof. Grigorian odbył kilka spotkań z pracownikami Instytutu oraz z zaproszo-
nymi historykami nauki z innych ośrodków. Na spotkaniu z kierownictwem Insty-
tutu omówił aktualne i przyszłe kontakty z Unią oraz przedstawił możliwości 
i potrzeby udziału przedstawicieli Instytutu w najbliższych międzynarodowych im-
prezach organizowanych przez Unię. 

15 VI prof. Grigorian był obecny na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego 
IHNOiT, na którym mgr Krzysztof Szymborski zaprezentował referat pt. Relacja 
eksperymentu i teorii w formowaniu się fizyki kwantowej. Po referacie nastąpiła 
długa dyskusja, w której uczestniczył także prof. Grigorian, zadając wiele pytań 
referentowi oraz sygnalizując materiały uzupełniające do referatu i dotyczące prac 
prowadzonych w Związku Radzieckim nad fizyką kwantową. 

16 VI prof. Grigorian spotkał się z pracownikami IHNOiT. W swojej wypowie-
dzi przedstawił dzieje i dorobek Unii, programy i osiągnięcia poszczególnych jej 
kongresów międzynarodowych. W dyskusji po tym wystąpieniu podnoszono zagad-
nienia wzajemnej relacji między naukoznawstwem a historią nauki oraz filozofią 
nauki, między historią nauk technicznych a historią techniki. 

Tadeusz Bieńkowski 
(Warszawa) 


