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powstały w Kanadzie, Polsce2, Stanach Zjednoczonych i ZSRR; pozostali rekruto-
wali się z ponad 20 krajów. 

Zgodnie z przyjętymi przed 3 Jaty założeniami działalność Komitetu .polegała 
przede wszystkim na podjęciu skoordynowanych w skali międzynarodowej badań 
nad wdrażaniem postępu technicznego przez kraje nie będące jego inicjatorami. 
Pierwsze sympozjum na ten temat odbyło się w 1970 r. w Pont-à-Mousson we Fran-
cji3 , drugie — w ramach XIII Kongresu, na dwa dni przed Zgromadzeniem Ogól-
nym4 . Prócz tego przystąpiono do prac nad międzynarodową bieżącą bibliografią 
historii techniki oraz do gromadzenia informacji o pracach historyCznotechnicznych 
prowadzanych w różnych ośrodkach. 

Dyskuisja nad sprawozdaniem skoncentrowała się na programie dalszej dzia-
łalności Komitetu, a w szczególności na następnym etapie prac badawczych. Prze-
ważała opinia, że powinny one przesunąć się z zagadnień 'dziewiętnastowiecznych 
na aktualne problemy wdrażania postępu technicznego przez kraje rozwijające się. 
Postanowiono zatem dołożyć starań, by sympozjum na ten temat było włączone 
do programu następnego kongresu historii nauki, który ma odbyć się w 1974 r. 
w Japonii, oraz by mniej liczne spotkanie (zorganizowane było w roku poprzed-
nim. Rozważano także możliwości opracowania słownika biograficznego łudzi tech-
niki oraz przystąpienia do prac nad wielotomową powszechną historią techniki. 

Na zakończenie posiedzenia wybrano nowy dziesięcioosobowy Zarząd Komitetu 
oraz 3 zastępców członka Zarządu. Zarząd wyłonił następnie Biuro Komitetu 
w składzie poprzednio działającym: przewodniczącymi pozostał nadal E. Olszewski 
(Polska), wiceprzewodniczącymi — M. Kranzberg (Stany Zjednoczone) i S. W. Szu-
chardin (ZSRR), a sekretarzem generalnym — M. Dauimas (Francja). W skład Za-
rządu weszli ponadto przedstawiciele 6 innych krajów: Czechosłowacji, Japonii, 
Kanady, NRF, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jednym z zastępców członka Zarządu 
wybrano I. Pietrzak-iPawłowską, profesora historii gospodarczej Uniwersytetu War-
szawskiego, członka Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. 

Eugeniusz Olszewski 

POSIEDZENIE KOMITETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Komitet Mikołaja Kopernika Międzynarodowej Uniii Historii i Filozofii Nauki 
odbył podczas kongresu moskiewskiego jedno posiedzenie w dniu 21 sierpnia 
1971 r. w siedzibie Akademii Nauk ZSRR. Zebrani przedyskutowali i zatwierdzili 
sprawozdanie Komitetu dla Zgromadzenia Generalnego Unii oraz wysłuchali rela-
cji z działalności grup roboczych powołanych w Komitecie dla spraw wydawnictw 
i organizacji sympozjów naukowych w 1973 r. Postanowiono wystąpić do Zgro-
madzenia Ogólnego o odpowiednie do wzrostu zadań powiększenie budżetu Ko-
mitetu. Komitet ustalił również kandydatury nowych członków. Ich przyjęcie przez 
Zgromadzenie Ogólne rozszerzyło wydatnie skład Komitetu, grupującego obecnie 
uczonych z 18 krajów całego świata. Bezpośrednio po zebraniu prof. A. A. Mi-
chajłow w imieniu Komitetu Keplerowakiego wręczył zebranym pamiątkowe me-
dale wydane przez Akademię Nauk ZSRR ku czci 400 rocznicy urodzin Keplera. 

Jerzy Dobrzycki 

2 Polska grupa narodowa została powołana przez Komitet Historii Nauki 
i Techniki BAN; por. informację o jej aebraniiu w nrze 2/1971 „Kwartalnika", s. 460. 

3 Por. informację o tym sympozjum w nrze 1/1971 „Kwartalnika", s. 208. 
4 Por. referat E. Olszewskiego, wprowadzający do tego sympozjum, w nrze 

3/1971 „Kwartalnika", s. 565—575, a w niniejszym numerze — sprawozdanie 
z XIII Kongresu, napisane przez I. Pielrzak-Pawłowską. 


