


218 Recenzje 

Poszczególne artykuły omawianej pracy zbiorowej oparte są na pewnej liczbie 
wcześniejszych opracowań różnych autorów i mają raczej charakter popularny niż 
naukowy; pisane są one w sposób przystępny. 
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Małgorzata G u l a , Katarzyna K w i a t k o w s k a : Bursztyn w archeologii 
(1874-1993). Warszawa 1994 Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, 261 s. 

Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Piśmiennictwo polskie oraz prace 
autorów polskich w literaturze światowej. Bibliografia komentowana 1534-1993. 
Opracowanie zbiorowe pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz. Część 2. 

W części II Bibliografii Autorki miały - jak się zdaje - zadanie łatwiejsze 
aniżeli w części I1. Rejestracja dotyczyła bowiem okresu niewiele ponad stu lat 
i zamykała się w obrębie piśmiennictwa archeologicznego. Pod względem wypo-
sażenia zewnętrznego, układu i koncepcji bibliograficznej, część II nie odbiega od 
części I i może pretendować do miana bibliografii luksusowej. 

Właściwe zestawienie bibliograficzne poprzedza Przedmowa napisana przez 
Barbarę Kosmowską-Ceranowicz oraz artykuł Przemysława Wielowieyskiego 
Rozwój podstawowych kierunków badań archeologicznych nad bursztynem w Pol-
sce. Oba teksty mają tłumaczenia na język angielski. 

Bibliografia obejmuje 1716 pozycji oraz aneks do części I, w którym znalazło 
się tylko kilka informacji. Indeksy - działowy oraz indeks autorów, umożliwiają 
bardzo dobrą orientację w materiale zgromadzonym w książce. Materiał zaś jest 
obszerny i drobiazgowo gromadzony. Autorki uwzględniały nawet informacje 
o wykopaliskach, w których znalazł się choćby jeden paciorek bursztynowy czy 
bryłka nieobrobionego bursztynu. O ile tedy część II Bibliografii zainteresuje 
głównie archeologów i historyków kultury to obie części stanowią niezastąpiony 
przewodnik po piśmiennictwie polskim dla zainteresowanych problematyką bur-
sztynu. 

Wykwintnie wydana książka nie ustrzegła się niestety drobnych błędów dru-
karskich. Zupełnie niepotrzebnie wydrukowano dwukrotnie strony 245 i 246. 

Przypis 

1 Zob. recenzję w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" 1994 R. 39 nr 1 s. 154-156, 
pióra Tadeusza В ieńkowskiego. Autorkami części I były Teresa Pietrzak i Teresa Różycka. 
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