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lozofa i historyka Pierre’a M esnarda1 oraz jego współpracowników, po drugie zaś, 
coroczne seminaria międzynarodowe (Stage international d’Études Humanistes), 
które pozwoliły zgromadzić bogaty materiał do historii odrodzenia i humanizmu. 
Tytuły dotychczasowych seminariów brzmiały następująco:

I. Erazm ianizm  i jego echa (1957); II. Turenia i Toskania (1958); III. N auko
wość — nienaukowość — harmonia (1959); IV. Pedagodzy i praWnicy (1960); V. W iek  
Ludw ika X I  (1961); VI. Odrodzenie angielskie (1962)2; VII. Przebudzenie Europy 
wschodniej (1963); VIII. Blaski P le jady  (1964); IX. Nauka odrodzenia  (1965); X. O d
krycie A m eryki (1966).

Podczas ostatniego seminarium (4—23 VII 1966) problem odkrycia Ameryki po
traktowany był bardzo szeroko i z w ielu punktów widzenia. Toteż tylko jedna 
trzecia referatów reprezentowała punkt widzenia odkryć geograficznych; były to 
m ianowicie referaty: M. H. Lehmann (Tours), W yżyna G w atem ali i daw ny M eksyk; 
M. H. Cioranescu (Da Laguna), K rzyszto f Kolum b, jego poprzednicy i źródła do 
jego biografii; A. Stegmann (Tours), Francuzi na Florydzie; M. P. Fenelon (Tours), 
Stosunki fito - i zoogeograficzne Nowego Świata; M. R. Le Moine (¡Ottawa), P ierw 
sza em igracja francuska do Quebecu; M. D. B. Quinn, (Liverpool), Stan badań nad 
odkryciem  A m eryk i i w kład A nglików  w  odkrycie A m eryki w  X V I w.; M. E. Was- 
burn (Waszyngton), Problem y kartograficzne odkryć geograficznych; B. Olszewicz 
(Wrocław), Polska w  okresie odkrycia A m eryki; J, Babicz fWarszawa), Rola idei 
kulistości ziem i i globusów geograficznych w  okresie renesansu.

Większość referatów przygotowanych na seminarium poświęcona była proble
mom cywilizacji amerykańskiej w  okresie odkrycia, procesowi formowania się no
wych społeczeństw i stabilizacji kolonializmu, w izji stosunków w  Nowym Święcie 
w  św ietle literatury XVI w. i późniejszej, a wreszcie wpywowi odkrycia Ameryki 
na Europę.

Szkoda, że zárówno referatów poprzednich seminariów, a także, być może,
i ostatniego, Ośrodek w  Tours nie opublikuje.

Józef Babicz

MUZEUM HISTORII ŻELAZA W NANCY
v

W Nancy, stolicy Lotaryngii, stanowiącej jeden z największych w  Europie 
ośrodków hutnictwa żelaza, otwarto w  dniu 15 października 1966 r. Muzeum H isto
rii Żelaza. Muzeum to związane jest z pracującym w  Nancy od w ielu już lat Ośrod
kiem Badań nad Historią Hutnictwa Żelaza, którego staraniem ukazuje się także 
kwartalnik „Revue d’Histoire de la  Sidérurgie”.

E .O .

W łochy

Z POBYTU WE WŁOSZECH

Dwum iesięczny pobyt w e Włoszech (27 IV — 18 VI 1966) w  ramach stypendium  
rządu włoskiego wykorzystałem  na przebadanie astronomicznych rękopisów śred
niowiecznych i starodruków w  kilku bibliotekach, przede wszystkim  w  Bibliotece

1 Por. informację o działalności P. Mesnarda z okazji udekorowania go Krzy
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, „Kwartalnik”, nr 3/1966, s. 318.

2 Por. informację o tym  seminarium w  „Kwartalniku”, nr 4/1962, s. 591.
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W atykańskiej oraz w  bibliotece Medicaea Laurenziana we Florencji. Poza tym  
pracowałem w  bibliotekach: Estense w  Modenie, Archigymnasium i Uniwersyteckiej 
w Bolonii oraz Narodowych: w e Florencji i w  Rzymie.

Kontynuowałem prowadzone od kilku lat badania nad średniowiecznym i kata
logami gwiazd oraz dokonałem przeglądu dokumentów i literatury dotyczącej pro
jektów reform y kalendarza w  XVI w. ze wzglądu na udział uczonych krakowskich  
w  przygotowaniu tej reformy. Ponadto uzyskałem pew ne m ateriały dotyczące m a
tematycznej recepcji astronomii Kopernika (glosy w  szesnastowiecznych wydaniach  
De revolutionibus) i zbadałem nieznany w  literaturze historycznej domniemany 
autograf Kopernika.

Na życzenie zainteresowanych historyków nauki poszukiwałem również do
kumentów odnoszących się do pobytu w e Włoszech Adama Kochańskiego, znajdując 
kilka nie opublikowanych dotychczas jego listów .

Mimo usilnych starań, prowadzonych za pośrednictwem  Stacji Naukowej PAN  
w  Rzymie, nie udało mi się natomiast uzyskać dostępu do zbiorów Muzeum Koper
nikowskiego, zorganizowanego w  X IX  w. dzięki polskiej inicjatywie, obecnie zaś 
mieszczącego się w  rzymskim obserwatorium astronomicznym.

1 Jerzy D obrzycki

Argentyna

KATEDRA HISTORII NAUKI NA UNIWERSYTECIE W BUENOS AIRES

W 1966 r. na uniwersytecie w  Buenos Aires powstała Katedra Historii Nauki 
(Departamento de Historia de la Ciencia), kierownikiem  jej został prof. Jose Ba- 
bini. Katedra przejęła bibliotekę zgromadzoną ongiś przez znakomitego historyka  
nauki Aida Mielego 1 oraz książki ofiarowane przez spadkobierców prof. Reya Pa
stora.

Adres pocztowy Katedry jest: Peru 272, Buenos Aires.

Stany Zjednoczone

POROZUMIENIE MIĘDZY AMERYKAŃSKIM OŚRODKIEM BIBLIOGRAFICZNYM
I „KWARTALNIKIEM HISTORII NAUKI I TECHNIKI”

Na podstawie porozumienia między Amerykańskim Ośrodkiem Bibliograficznym  
(The American Bibliographical Center) i redakcją „Kwartalnika” — czasopismo 
nasze będzie uwzględniane w  wydawanym przez Ośrodek przeglądzie periodycznym  
„Historical Abstracts”, który ogłasza streszczenia artykułów dotyczących historii 
powszechnej w  latach 1775— 1945, oraz w  informacyjnym „Historical Abstracts Bul
letin”. Amerykański Ośrodek Bibliograficzny, mający siedzibę w  Santa Barbara 
w Kalifornii, wykorzystuje obecnie w  sw ych pracach przeszło 600 czasopism północ
noamerykańskich oraz 1300 czasopism z innych krajów.

1 Por. o Aldo Mielim w  artykule W. Osińskiej Z dziejów  m iędzynarodow ej 
organizacji h istoryków  nauki w  nrze 3/1965 „Kwartalnika”, ss. 313—Sl'5.


