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W sumie w latach 1901—1970 wyszły 54 roczniki „Poradnika Językowego", 
obejmujące 512 zeszytów. Ich zawartość wykazana jest w wymienionej wyżej 
książce, podzielonej na cztery rozdziały: I Indeks autorski, II Indeks rzeczowy, 
III Indieks wyruzów i zwrotów, IV Indeks i or mant ów. 

Ze spisów tych dowiadujemy się, że w „Poradniku Językowym" ukazaiło się 
16 publikacji w związku z jubileusz,ami 14 językoznawców (jedna pozycja poświę-
cona jest jubileuszowi Kasy im. Mianowskiego, oraz ok. 50 pozycji w związku 
ze śmiercią lub rocznicami śmierci ok. 40 osób. 

Indeks rzeczowy wykazuje, że historii językoznawstwa poświęcono w całości 
11 artykułów, a nadto historii leksykografii dotyczyło 19 publikacji. 

Z. Br. 

Pribałtijskim sowietskirn riespublikam tridcat let. Mßtierialy к naucznoj kon-
fieriencji institutow istorii akadiemii rtauk Litowskoj, Łotwijskoj i Estonskoj SSR 
(20—21 okstjabrja 1970 goda). Wilnius 1970 Akademija nauk Litowskoj SSR ss. 104. 

Wśród kilkunastu referatów zamieszczonych w wymienionym zbiorze trzy do-
tyczą historii nauki, 'mianowicie historii etnografii i(s. 85—88) i archeologii (s. 95— 
98) w Łotewskiej SRR oraz historii etnografii w Litewskiej SRR (s. 89—94) w latach 
1940—1970. 

Z. Br. 

Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Cernego. Oprać. Teodor Beśta. Przed-
mowa: Witold Doroszewski. Wrocław 1972 Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wy-
dawnictwo PAN ss. 245, fot. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 

W wymienionym wydawnictwie opublikowano' 255 listów i pocztówek Jana Nie-
cisława Baudouina de Courtenay do wybitnego działacza kultury czeskiej schyłku 
XIX i początku XX wieku, poety, naukowca, pedagoga oraz tłumacza i głośnego 
publicysty, Adolfa Cernego (1804—1989), i — w dodatku — trzy listy naszego uczo-
nego od matki Cernego. Korespondencja ta rozpoczęła się w grudniu 1887 г., ostatni 
list Baudouin de Courtenay napisał na kilka tygodni przed swą śmiercią: 28 IX11920 
(zmarł 3X1 tegoż roku). Jeśli chodzi o sprawy naukowe, to ogłoszona tu kores-
pondencja przynosi wiele nowych informacji, a sprawy już znane naświetla cza-
sem. z innej1 strony lub je uzupełnia. Korespondencja ta etanowi pierwszy tom 
korespondencji Baudouina de Courtenay do Czechów i Słowaków, które się znaj-
dują w archiwach bibliotek lub są w posiadaniu rodzin adresatów. 

Na początku tomu znajduje się obszerny wstęp prof. T. Beśty i(s. 7—30), na koń-
cu jest skorowidz nazwisk występujących w listach. Wśród ilustracji jest portret 
Cernego i dwa portrety Baudouina de Courtenay. 

Z. Br. 

Kazimierz T y m i e n i e c k i : Wspomnienia z jesieni 1939. Wrocław 1972 Za-
kład Narodowy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo ss. 363, nlb. 4, ilustr. 29. 

Autor Wspomnień prawie całe życie związał z Uniwersytetem im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, w którym od 1IV1919 aż do odejścia na emeryturę w dniu 
31 VIII 1960 był profesorem historii średniowiecznej Polski oraz historii po-
wszechnej. Nie doczekał jubileuszu (pięćdziesięciolecia istnienia tegoż Uniwersytetu, 
zmarł w przeddzień złotej rocznicy wszechnicy wielkopolskiej, w dniu 13 paździer-
nika 1968 r. 


