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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOMITETU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN W ROKU 11965 *

W roku 1965 prace Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN koncentrowały się 
przede wszystkim na przygotowaniu XI Międzynarodowego Kongresu Historii 
Nauki, który odbył się w  Polsce w  dniach 24—31 sierpnia 1965 *. Przedmiotem 
obrad dwóch plenarnych zebrań Komitetu oraz licznych posiedzeń jego prezydium 
były sprawy programu Kongresu oraz omówienie wniosków praktycznych wypły
wających z jego przebiegu. Wnioski te dotyczyły takich zagadnień, jak: kierunki
i charakter badań z historii nauki i techniki, które należałoby podjąć w  najbliższych 
latach w  Polsce, rozwój kontaktów zagranicznych, podejmowanie prac nauko-r 
znawczych w aspekcie powiązania ich z historią nauki oraz wprowadzenie wykła
dów z historii nauki w szkołach wyższych.

W części naukowej zebrania plenarnego w  dniu 1VI prof. P. Rybicki wygłosił 
referat Niektóre aspekty metodologiczne, wspólne dla nauk społecznych i przyrod
niczych *, Na zebraniu plenarnym w  dniu 3 XII dyskutowano nad projektem tekstu 
rozdziału Nauka w  haśle Polska dla Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN. 
Dyskusja ta była bardzo ożywiona, poruszając głównie takie zagadnienia, jak: pe- 
riodyzacja, wydobycie kluczowej pozycji nauki polskiej na tle nauki światowej 
ustalenie kryteriów przy podawaniu w haśle' nazwisk przedstawicieli nauki pol
skiej.

Na czerwcowym zebraniu Komitetu podjęto uchwałę o wystąpienie do władz 
Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki z propo
zycjami: powołania w  jej ramach Komitetu Kopernikowskiego, w  którym uczeni 
różnych krajów i . specjalności mogliby współdziałać w badaniach podjętych 
w  związku ze zbliżającym się 50Q-leciem urodzin. Kopernika, oraz przygotowania 
powołanią Wydziału Naukowego Historii Techniki w związku z rosnącymi w  róż
nych krajach szeregami historyków techniki, częściowo tylko powiązanych do
tychczas z Sekcją Historii Nauki. v

Zofia Skubała-Tokarska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZAKŁADU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN W ROKU 1965

Poważna część prac Zakładu koncentrowała się w 1965 r. wokół XI Między
narodowego ' Kongresu Historii Nauki, który odbył się w Polsce w  dniach Si—31 
sierpnia 1965 r.1. Pracownicy i współpracownicy Zakładu wygłosili w trakcie Obrad 
sekcyjnych wiele komunikatów oraz 5 referatów na 5 sympozjach kongresowych.

* Osobowa wymiana zagraniczna realizowana przez Komitet zo&tsiła omówioną- 
łącznie z wymianą dokonywaną przez Zakład Historii, Nauki i Techniki PAN 
w sprawozdaniu: z działalności tego Zakładu (por. niżej),

1 Por. sprawozdanie z Kongresu, zamieszczone w  niniejszym numerze „Kwar
talnika”, s. 157.

2 Referat był przedmiotem dyskusji na I sympozjum XI Międzynarodowego'
Kongresu Historii Nauki; por. sprawozdanie z Kongresu w niniejszym numerze 
„Kwartalnika”, s. 164ł ̂ Pizekład francuski referatu został opublikowany w  „Orga- 
nonie”, 1965, t. 2. t ■

1 Por. sprawozdania z Kongresu na s. 157 riinjejszego numeru.
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