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i wydawca wspomnień wykonał ogromną pracę ustalając wiele faktów,
wydobywając z zapomnienia postacie, które przewinęły się przez naukę
europejską XIX i XX wieku, a dziś są już prawie zapomniane. Z dużą
starannością odtworzył także losy samych wspomnień Kariejeva, które
— j a k wspomnieliśmy — miały swoją własną historię.
Po ponad sześćdziesięciu latach wspomnienia Kariejeva ukazały się w
końcu — w całości — drukiem. Jest to godne odnotowania, gdyż wspomnienia te są doskonałym źródłem historycznym, szczególnie dla badań
porównawczych historii nauki europejskiej przełomu XIX i XX stulecia.

Leszek Zasztowt
(Warszawa)

Beata Wysakowska: Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji
1985-1989. Warszawa 1992, 82 ss. Instytut Historii Nauki, Oświaty i
Techniki PAN Pracownia Historii Nauk o Leku.
Ze wstępu, ogłoszonego i w polskim i w angielskim języku, dowiadujemy się, że publikacja ta, bazująca głównie na piśmiennictwie krajowym, w miarę możliwości uwzględnia również polonica zagraniczne.
Autorka tej pracy wykorzystała 26 tytułów czasopism farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych, ogólnonaukowych, bibliologicznych, botanicznych i zielarskich, wynotowując z nich zarówno artykuły,
jak też recezje, nekrologi i noty kronikarskie. Uwzględniła również wydawnictwa zwarte. Wybrała z tych materiałów publikacje dotyczące nauk farmaceutycznych, zawodu aptekarskiego, problemów edukacji, pokrewnych dziedzin przyrodniczych oraz szeroko pojmowanej kultury
farmaceutycznej. Dowiadujemy się również, że opracowanie to stanowi
fragment badań dokumentacyjnych prowadzonych w Pracowni Historii
Nauk o Leku Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Zabrakło tu jednakże informacji, dlaczego zostały omówione te a nie inne lata i
czy przewiduje się kontynuację wydawnictwa.
Część bibliograficzna liczy 536 pozycji. Są one uszeregowane w układzie alfabetycznym, tzn. pod nazwiskiem autora lub wg pierwszego wyrazu tytułu pracy anonimowej. Przy pracach zbiorowych po opisie bibliograficznym są kolejno wymieniani autorzy i tytuły ich rozdziałów. W
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miarę potrzeby przy poszczególnych pozycjach są zamieszczane adnotacje treściowe.
Trzecią częścią publikacji jest Skorowidz nazwisk. Nie jest to, jakby
się zdawało, jedynie indeks autorów, ale także osób wymienionych w tytułach prac (np. dwukrotnie powtarza się imię Chrystusa) i w opisach
bibliograficznych (redaktorzy). W pewnym stopniu zastępuje to indeks
rzeczowy, orientuje w tematyce i ułatwia odszukanie publikacji poświęconych danej osobie.
Z tego Skorowidza można się zorientować, że do najbardziej płodnych
autorów należą (w kolejności alfabetycznej): Brzezińska Jadwiga, Głowacki Witold Włodzimierz, Jerzmanowska Zofia i Kuźnicka Barbara.
Opracowanie zostało wykonane starannie. Opisy bibliograficzne są
poprawne. Adnotacje treściowe zwięzłe.
Niniejsza Bibliografia obejmuje zaledwie okres pięcioletni. Zapewne dlatego nie został tu zamieszczony właściwy indeks rzeczowy, a raczej działowy. Czytelnicy byliby zadowoleni, gdyby Autorka, wydając bibliografię następnego pięciolecia podała w nim indeks rzeczowy (działowy) obejmujący
te dwa okresy. Może zechciałaby wtedy opracować również charakterystykę
piśmiennictwa historyczno-medycznego tych okresów.
Bibliografia jest drukowana małą poligrafią na dobrym białym papierze. Czcionka jest wyraźna. Okładka ma kolor zielony. Na niej uwidoczniony pozłocisty aptekarski moździerz. Nakład wynosi 20 000 egzemplarzy.
Pracownia prof. Barbary Kuźnickiej prowadzi ożywioną działalność
naukową i wydawniczą. Czekamy na dalsze publikacje.
Teresa Ostrowska
(Warszawa)

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. Rok 1992 Nr 1. Wyd. Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Warszawa 1992, 210
ss., ilustr. Kom. Redakcyjny: Halina Lichocka (red. naczelny), Wanda
Grębecka (sekretarz) oraz członkowie: Paweł Komorowski, Jan Malicki,
Jan Piskurewicz, Jarosław Włodarczyk.
Ukazanie się nru 1 „Analecta" poprzedził druczek ulotny, w którym
Redakcja następująco przedstawiła swoje zamierzenia:

