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J0rgen Kühl z Dannewerk, Miroslav KunStât z Pragi, Artur Kuznecov z Królewca, 
Taras Kyjak z Czerniowiec, György Nôgrâdi z Budapesztu, Carl-Einar Stalvant 
z Huddinge, Swetlana Tscherwonnaja z Moskwy. Jak widać między prelegentami 
byli także przedstawiciele Ukrainy (Bukowiny), choć geograficznie nie jest ona 
związana z Bałtykiem, a historycznie nie z Rzeszą a Austrią. Zadziałała tu jednak 
idea międzymorza: Bałtyk - Morze Czarne. 

Głównym motywem wszystkich wystąpień był problem ułożenia dobrosąsie-
dzkich stosunków, wzajemnego poznania i tolerancji, a wszystko to w aurze 
historycznych odwołań i uczciwych ocen. Program ten jest podstawą naukowo-
publikacyjnej działalności Akademii, która w ciągu dziesięciu lat swego istnienia 
na tym polu zapisała się bardzo dobrze. Organizuje ona permanentne, poświęcone 
wybranym zagadnieniom seminaria, przygotowywane i prowadzone przez wybit-
nych fachowców. Spotkania te poszerzają naszą wiedzę o kulturze, nauce, ekono-
mice i historii poszczególnych regionów Morza Bałtyckiego. 

Akademia prowadzi także działalność edytorską. W serii pt. „Travemünder 
Prokolle, Berichte..." ukazało się dotychczas pięć tomów. Zostały one poświęcone 
Litwie, Estonii, Czechom, Gerhartowi Hauptmannowi. Ostatni (piąty) zawiera 
materiały z relacjonowanego tu sympozjum. Od 1996 r. staraniem Akademii 
wychodzą również roczniki „Mare Balticum" zajmujące się kulturą, historią i te-
raźniejszością leżących nad nim obszarów. 

Nieco uwagi należy poświęcić związkom Akademii z nauką polską. Niejedno-
krotnie jej przedstawiciele uczestniczyli w organizowanych w Travemünde semi-
nariach, brali udział w odbywanych pod auspicjami Akademii historyczno-senty-
mentalnych podróżach. Niemała w tym zasługa dyrektora tej placówki dra Diet-
mare Albrechta, który uczynił ją otwartą na wszelkie problemy, który oparł jej 
działalność o szeroko pomyślany region. Wypada zatem życzyć Ostsee-Akademii 
i jej pracownikom, aby i przez następne lata zabiegała z równym pożytkiem o kul-
turową integrację bałtyckiego regionu. 

Ryszard Ergetowski 
(Wrocław) 

SEMINARIUM KONTEKST ODKRYCIA W DZIEJACH DZIEDZINY NAUKI 

Cykl posiedzeń seminaryjnych Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki 
prowadzony jest od października 1995 r. przez prof, dr hab. Alinę Motycką (z In-
stytutu Filozofii i Socjologii PAN) i prof, dr hab. Stefana Zameckiego (z Instytutu 
Historii Nauki PAN). Skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych 
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i filozoficznych z ośrodków z całego kraju. Posiedzenia odbywają się raz w mie-
siącu - w przedostatni piątek miesiąca, w Instytucie Historii Nauki PAN. 

W pierwszym kwartale 1999 roku odbyły się trzy spotkania. Pierwsze posie-
dzenie odbyło się 22 stycznia, na którym prof, dr hab. Grażyna Musiał z akademii 
Ekonomicznej w Katowicach przedstawiła referat pt.: Rozumienie racjonalności 
działań w teorii ekonomii. Następne odbyło się 19 lutego, gdzie pan Wacław P. 
Nieuważny z Ośrodka Inf. Chem. Bibl. Głównej i Wydz. Chemii Politechniki 
Warszawskiej wygłosił referat Mechanizacja rozumowa/i a rozumienie mecha-
niczności. Trzecie spotkanie seminaryjne było 19 marca. Pan dr Mariusz Affek 
z Instytutu Historii Nauki PAN referował temat Pojęcie rozumu prawnego w fi-
lozofii nowożytnej. 

Małgorzata Olszewska 
(Warszawa) 

RADA NAUKOWA INSTYTUTU HISTORII NAUKI PAN 
WYBRANA NA KADENCJĘ 1999-2002 

1. Prof. dr hab. Józef Babicz (historia geografii) 
2. Prof. dr hab. Kalina Bartnicka (historia oświaty) 
3. Prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski (historia oświaty) 
4. Prof. dr hab. Jerzy Burchardt (historia nauki) 
5. Prof. dr hab. Jerzy Dobrzycki (historia nauki) 
6. Dr hab. Jan Draus (historia wychowania) 
7. Prof. dr hab. Roman Duda (historia matematyki) 
8. Prof. dr hab. Julian Dybiec (historia kultury i nauki w epoce nowożytnej) 
9. Mgr Aldona Ertman 

10. Prof. dr hab. Władysław Findeisen (automatyka i robotyka, teoria hierarchicz-
nych układów sterowania) 

11. Prof. dr hab. Małgorzata Frankowska-Terlecka (historia nauki) 
12. Prof. dr hab. med. Janusz Körnender (medycyna, histologia, bankowanie 

tkanek) 
13. Dr Paweł Komorowski 
14. Prof. dr hab. Barbara Kuźnicka (historia farmacji) 
15. Prof. dr hab. Stanisław Litak (historia Kościoła, historia szkolnictwa, geogra-

fia historyczna) 


