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ciągu ostatnich dwóch lat. Doszła tu obszerna część o J. K. Parnasie, pod red. Zofii
Zielińskiej (s. 173-239).

III. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA
1. W okresie sprawozdawczym przygotowano się do XIX Międzynarodowego
Kongresu Historii Nauk (Saragossa, sierpień 1993). Ponieważ Kongres był pos'więcony prawie wyłącznie dziejom i metodologii nauk matematycznych i ścisłych, do Saragossy wytypowana została oficjalna delegacja w składzie: prof, dr
Roman Duda - historia matematyki (Wrocław), przewodniczący; dr Zofia Pawlikowska-Brożek - historia matematyki (Kraków); prof, dr Roman Mierzecki historia chemii (Warszawa) oraz prof, dr Józef Babicz - historia kartografii (Warszawa).
Na wystawę towarzyszącą Kongresowi przekazane zostały książki: a) reprint
rozprawy doktorskiej M. Skłodowskiej-Curie, w wersji polsko-francuskiej, pierwsze
wydanie krytyczne z komentarzami i wstępem prof, dr Józefa Hurwica; b) książka
pióra prof, dr R. Mierzeckiego pt. Historical Development of Chemical Concepts.
Dordrecht-Wa rsza wa 1991.
W wyniku rozmów prof. R. Dudy ze skarbnikiem Międzynarodowej Unii Historii
i Filozofii Nauki, umorzone zostały składki Komitetu na rzecz Unii, zaległe za lata
1988-1990. W ten sposób KHNiT ma czyste konto w 1UHPS/DHS.
2. Nawiązane zostały kontakty z Białoruską Akademią Nauk podczas naukowej
sesji wyjazdowej na Białoruś (Szczuczyn - Nowogródek, czerwiec 1993). Kontakty
te są kontynuowane w obecnych przygotowaniach do organizowanej przez KHNiT
międzynarodowej sesji naukowej (polsko-bialorusko-litewsko-czeskiej) w Szczuczynie i Lidzie w czerwcu 1994 r.

Przypis
1
Książka ukazała się drukiem. J. К u г к o w s к i : Warszawskie czasopisma uczone doby
Augusta III. Warszawa 1994 ss. 328.

Małgorzata

Frankowska-Terlecka
(Warszawa)

SESJA B I R K E N M A J E R O W S K A W POZNANIU
W dwudziestopięciolecie śmierci Aleksandra Birkenmajera (1890-1967) Instytut
Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, wspólnie z Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zorganizował dwudniowe spotkanie naukowe w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Poznaniu; odbyło się ono 18 i 19 XII 1992 .
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Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu obrad przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, Artura Jazdona - referaty wygłosili:
- Jerzy Dobrzycki: Ojciec i syn - historia nauki Ludwika Antoniego i Aleksandra
Birkenmajerów
- Bronisław Sredniawa: Skroplenie powietrza przez fizyków polskich (na marginesie książki Aleksandra
Birkenmajera)
- ks. Marian Kurdziałek: Aleksander Birkenmajer - „historyk filozofii średniowiecznej"
Dzień drugi poświęcony był głównie bibliotekarskim zasługom uczonego. Przemawiali:
- Zbigniew Sławiński: Poznański okres działalności Aleksandra
Birkenmajera
- Janisław Osięgłowski: Sprawa ochrony książki bibliotecznej w ujęciu Aleksandra Birkenmajera.
Nie dojechał znany literat, Marek Skwarnicki, który z powodu ciężkiej choroby
nie zdołał przedstawić referatu, nazwanego Bibliofilskim wspomnieniem o Aleksandrze Birkenmajerze i Stanisławie Piotrze Koczorowskim. - Andrzej Biernacki zgłosił
komunikat Aleksandra Birkenmajera młodzieńczy „testament" naukowy (o zachowanym dokumencie, w którym badacz szkicował przyszłe potrzeby studiów w zakresie swojej dyscypliny, był bowiem przekonany, że życie jego nie potrwa długo).
Obradom towarzyszyła wystawa okolicznościowa, poświecona pracom Aleksandra Birkenmajera, pieczłowicie przygotowana przez wdzięcznych mu pracowników
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Prasa poznańska poświęciła zebraniu przychylne wzmianki.
Drukowane w tym numerze „Kwartalnika" s. 71-104 rozprawy są pokłosiem tej
Birkenmajerowej sesji, na której spotkali się pracownicy naszego Instytutu z uczonymi
z Poznania, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Andrzej Biernacki
(Warszawa)

JUBILEUSZ 80-LECIA INSTYTUTU BOTANIKI U.I
ORAZ 40-LECIA INSTYTUTU BOTANIKI PAN
(KRAKÓW, 29 WRZEŚNIA - 2 PAŹDZIERNIKA 1903 R.)
W dniach od 29 września do 2 października 1993 r. najstarszy w Polsce, krakowski ośrodek rozwoju botaniki obchodził podwójny jubileusz: 80-lecia Instytutu
Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 40-lccia Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia krakowska jest jedną /, nielicznych w świecie
placówek, w której botanika rozwija się nieprzerwanie od czasów średniowiecza.
Pierwsze prace o roślinach, napisane przez profesorów Wydziału Lekarskiego po-

