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matyezne, dzieła plastyki itd.). Niektóre metody ustalono specjalnie dla potrzeb 
Muzeum, np. dla 'konserwacji globusów. Muzeum ma ich wspaniałą kolekcję, którą 
naukowo opracowała — jako bodaj pierwsza — K. Chełkowska. To przede wszyst-
kim właśnie ona poświęca swój czas, siły i niespożytą energię takiemu przygoto-
waniu ekspozycji Muzeum, aby spełniało pod każdym względem zadania informa-
cyjne i naukowe. 

Za osobisty sukces prof. Cimino (ale nie tylko jego) należy uznać zdobycie 
funduszów koniecznych do realizacji dotychczasowych prac i najbliższych zamie-
rzeń. W sprawach kopernikańskich zbiorów Muzeum prof. Cimino pozostaje w sta-
łym kontakcie z ataszatem kulturalnym ambasady polskiej oraz stacją PAN w Rzy-
mie. Oby zaawansowane prace zakończyły się możliwie szybko i Muzeum Koperni-
kańskie i Astronomiczne w Rzymie zdołało odbyć uroczystość ponownego otwarcia 
w jubileuszowym roku swego patrona. 

Jan Sulowski 

Wielka Brytania 

NOWE CZASOPISMO POŚWIĘCONE HISTORII ASTRONOMII 

Jesteśmy świadkami bardzo dużego ożywienia w dziedzinie historii astronomii. 
Np. bibliografia książek i artykułów z historii astronomii za rok 1968, opracowana 
przez P. G. Kulikowskiego w Moskwie, zawiera ok. 300 pozycji, choć mogła nie 
objąć wielu artykułów, które ukazały się w trudno dostępnych wydawnictwach spe-
cjalnych. 

Artykuły z historii astronomii są rozrzucone po najrozmaitszych czasopismach. 
Drukuje się je w wydawnictwach poświęconych ogólnej historii nauki (jak np. 
„Isis"), w publikacjach astronomicznych, w czasopismach historycznych, w wydaw-
nictwach Obserwatoriów astronomicznych itp. Zapewne stan ten utrzyma się jeszcze 
dość długo, choć sprawia wiele kłopotów przy korzystaniu z bieżącej literatury z hi-
storii astronomii. Czasopisma astronomiczne bowiem nie są dostępne w dostatecznym 
stopniu historykom nauki, a czasopisma historyczne — astronomom. 

Toteż z uzniaoiem należy powitać inicjatywę angielskich historyków astronomii 
wydawania od 1970 r. nowego czasopisma, poświęconego historii astronomii. Cza-
sopismo to pod nazwą „Journal for the History of Astronomy" ma ukazywać się 
dwa razy rocznie, w zeszytach po 96 stron, pod redakcją znanego historyka astro-
nomii M. A. Hoskina. Wydawcą będzie firma Macdonald & Co w Londynie. 

Jak informuje wstępna zapowiedź, nowe czasopismo, obok oryginalnych prac 
badawczych na wysokim poziomie, ma zamiar publikować liczne informacje doty-
czące stanu badań w różnych działach historii astronomii, podawać recenzje no-
wych książek, regularną bibliografię krytyczną, szczegóły o zbiorach rękopisów itp. 
„Journal for the History of Astronomy" ma objąć historię astronomii, astrofizyki 
i kosmologii od najdawniejszych czasów do chwili obecnej, tematyka jednak nowego 
czasopisma może być rozszerzana na dziedziny pokrewne, łącznie z historią nawi-
gacji; chronometrii, geografii, jak również na historię niektórych dziedzin matema-
tyki i fizyki. 

Komitet "redakcyjny, poza redaktorem naczelnym, składać się będzie z następu-
jących osób: A. Armitage (Londyn), E. G. Forbes (Edynburg), O. Gingerich (Cam-
bridge, Stany Zjednoczone), A. J. Meadows (Leicester) i G. J. Whitrow (Londyn). 

Nowemu czasopismu, tak bardzo potrzebnemu historykom astronomii, życzyć 
należy najlepszego rozwoju. 

Eugeniusz Rybka 


