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Nazwisko Glogera łączy się w pamięci naszej przede wszystkim z Encyklope-
dią staropolską1 warto jednak przypomnieć, że bibliografia jego prac obejmuje 
około 900 różnego rodzaju publikacji ' . Wśród prac tych — opartych w dużej mie-
rze na materiałach uzyskanych w czasie badań terenowych (w tym prowadzo-
nych także w okolicach Tykocina) ważne miejsce zajmują opracowania tekstów 
ludowych takich jak Baśnie i powieści (1879, 1889), Zabawy, gry, zabawki, żarty 
i przypowieści (1900). Niektóre, jak Zwyczaje doroczne (1882) miały pomóc w za-
chowaniu starych, regionalnych zwyczajów. Na wspomnienie zasługuje też rola, 
jaką w ukształtowaniu rozległych zainteresowań Glogera spełniła atmosfera domu 
rodzinnego, dworku w Jeżewie nad Narwią (niedaleko Tykocina) oraz opowiada-
nia matki, którym zawdzięczał znajomość Podlasia i jego tradycji. 

Zabytki przeszłości zbierać zaczął Gloger już jako kilkunastoletni chłopiec. 
Później — zbiory, bibliotekę i bogate archiwum własnych notatek gromadził 
w Jeżewie, w którym gospodarował od 1870 r. Rozrosły się one w swojego rodzaju 
prywatne muzeum o zasobach którego świadczy fakt, że znajdowało się w nim 
kilka tysięcy samych tylko monet polskich. Zbiory te zapisał uczony na rzecz mu-
zeów krakowskich i warszawskich, do których trafiły one po jego śmierci. Obec-
nie część z nich znalazła się — chyba słusznie — w nowootwartej placówce, zor-
ganizowanej na terenach związanych nie tylko z życiem lecz także i z jego dzia-
łalnością naukową. f 

Ryszard Torchalski 

MUZEUM KUZNICZE W USTRONIU 

W Domu Kultury w Ustroniu powstało w czerwcu 1973 r. muzeum kuźnicze. 
Jest to pierwsza tego typu placówka muzealna w naszym kraju. Zgromadzono 
w niej niektóre zabytkowe urządzenia kuźnicze oraz starodruki i dokumenty zwią-
zane z rozwojem te j dziedziny przemysłu na Podbeskidziu. 

Szczególnie atrakcyjne są miniatury starych młotów parowych. 

J. R. 

K R O N I K A Z A G R A N I C Z N A 

Hiszpania 

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ 
(MADRYT—KORDOWA-GRANADA 4—12 WRZEŚNIA 1972) 

Pod protektoratem władz państwowych, najważniejszych urzędów oraz insty-
tucji społecznych odbył się w Hiszpanii w dniach 4—12 września 1972 г. V Między-
narodowy Kongres Filozofii Średniowiecznej na temat: Spotkanie kultur w filozofii 
średniowiecznej. 

1 Klasyczne już dzieło Glogera Encyklopedia staropolska ilustrowana (t. 1—4, 
1900—1903) w okresie po II wojnie światowej wydawana była — bez zmian — dwu-
krotnie: w 1958 i 1972 r. 

2 Bibliografię prac Glogera zestawił Stefan Demby w czwartym „Roczniku 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego". 
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Jak w żadnym chyba z dotychczasowych spotkań tego rodzaju, aktywność 
uczestników wyraziła się tak w części naukowej jak i, ściśle z nią zespolonej, 
•krajoznawczej. 

Obrady odbywały się głównie w Madrycie w dniach 5—8 września, nie mniej 
jednak także w Kordowie i Granadzie miały miejsce bardzo ważne spotkania 
i konferencje. Obok sesji plenarnych odbywały się posiedzenia Sekretariatu 
SIEMP (Société Internationale pour Etudes de Philosophie Médievalé) i Zgroma-
dzenia Generalnego tegoż Towarzystwa, połączone z wyborami nowych władz 
(przewodniczącym został prof. Wolfgang Kluxen z Bonn). Odbyły się także po-
siedzenia sześciu komisji specjalnych: 1) Tłumaczeń średniowiecznych (Corpus 
Platonicum, arabo i greko-łacińskich oraz hebrajskich); 2) Studiów nad filozofią 
i nauką Islamu w ostatnim pięcioleciu; 3) Zastosowania elektroniki do publikacji 
i badań tekstów średniowiecznych; 4) Filozofii porównawczej: Myśl Bliskiego i Da-
lekiego Wschodu a filozofia średniowieczna zachodnia; 5) Repertorium łacińskich 
rękopisów średniowiecznych Arystotelesa; 6) Historii nauki i filozofii średnio-
wiecznej. W dniach 6—7 września wygłaszano komunikaty kongresowe w 10 sek-
cjach tematycznych, niestety w czasie posiedzeń Komisji specjalnych, co utrud-
niało, a właściwie uniemożliwiało, wysłuchanie komunikatów często najbardziej 
interesujących uczestników kongresu. 

Poza uroczystym otwarciem obrad w gmachu Syndykatu położonym naprze-
ciw Muzeum Prado i zamknięciem ich w Uniwersytecie w Granadzie, odbyło się 
8 konferencji plenarnych, w tym 7 z koreferatami. Dla zapoznania czytelników 
z głównymi problemami poruszanymi podczas kongresu przytoczymy w tym miej-
scu ich tematy1: 

1. Myśl Ibn Hazma a spotkanie kultur w Hiszpanii muzułmańskiej — Cruz 
Hermândez (Salamanca). 

2. Pojęcie filozofii w wiekach średnich — F. Van Streenberghen (Louyain), 
koreferenci: T. Gregory (Rzym), S. H. Naser (Teheran), J. N. Theodorakopoulus 
(Ateny), P. Vignaux (Paryż). 

3. Stoicyzm w świecie kultury arabskiej i myśli średniowiecznej zachodniej — 
O. Amin (Kair), koref.: G. Verbeke (Louvain). 

4. Żydowskie koncepcje religijne a filozofia średniowieczna — A. Hyrnann 
(Nowy Jork), koref.: E. Schweid (Jerozolima). 

5. Wpływ języka arabskiego na średniowieczną terminologię filozoficzną he-
brajską i łacińską — S. Van Riet (Louvain), koref.: G. Sermoneta (Jerozolima), 
L. Gardet (Poulouse). 

6. Averroes i filozofia łacińska — A. Zimmermann (Kolonia), koref.: M. Kä-
sern (Kair). 

7. Maimonides i filozofia łacińska — S. Pines (Jerozolima), koref.: W. Kluxen 
(Bonn). 

8. Wpływ astrologii arabskiej na kutlurę zachodnią — J. Vernet (Barcelona), 
koref.: P. Gomez Nogalez (Madryt). 

Przedstawiony wykaz świadczy, że problem spotkania kultur potraktowano 
na płaszczyźnie historycznej, w duchu współpracy międzynarodowej inspirującej 
poszukiwania naukowe w tej dziedzinie. Na podkreślenie zasługuje wielka aktyw-
ność współczesnej mediewistyki krajów pozaeuropejskich. Niekiedy nawet dawał 
się odczuć zbyt wygórowany patriotyzm lokalny, posunięty aż do całkowitego 
ignorowania średniowiecznego dorobku Europy. Ożywienie studiów mediewistyez-

1 Dwie pierwsze konferencje odbyły się w Madrycie w dniu 5 września. Trzy 
dalsze również w tym mieście w dniach 6—8 września. Konferencje szósta i siódma 
odbyły się w Kordowie (11 września), a konferencja ósma w Granadzie w dniu 
12 września. 
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nych na Bliskim i Dalekim Wschodzie znalazło także wyraz w wyborze na członka 
Biura SIEPM prof. Matsumoto Masao z Tokio. W mieście tym odbędzie się praw-
dopodobnie następny kongres filozofii średniowiecznej na temat Filozofii języka. 
Tymczasem jednak widać było na kongresie hiszpańskim, że pozycje wiodące 
w medie wisty ce utrzymają Paryż i Louvain. . 

Delegacja polska była jedną z liczniejszych, a napewno najaktywniejszych. 
Na ogólną liczbę 70 referatów Polacy wygłosili 7. Podczas sesji plenarnych pod-
kreślano z uznaniem osiągnięcia naszej mediewistyki. 

Jan Sulowski 

Włochy 

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY 
W ZAKRESIE HISTORII TECHNIKI 

W dniach 2—7 maja 1973 r. w Genui odbyła się konferencja Międzynarodowego 
Komitetu Współpracy w Zakresie Historii Techniki (ICOHTEC), której celem było 
przygotowanie III Międzynarodowego Sympozjum tej organizacji nt. Industriali-
zacja i nowoczesna technika w krajach rolniczych środkowej i południowej Europy 
(1850—1918), mającego się odbyć w Jabłonnie w dniach 26 VIII — 11X1973. W kon-
ferencji wzięła udział delegacja polska w składzie: prof. Irena Pietrzak-Pawłow-
ska (przewodnicząca polskiej grupy narodowej ICOHTEC), prof. Eugeniusz Olszew-
ski (przewodniczący ICOHTEC) i mgr inż. Bolesław Orłowski (sekretarz polskiej 
grupy narodowej ICOHTEC). Spotkanie przygotowawcze miało dwa zadania. 
Przede wszystkim w Genui odbyły się zebrania — powołanego przez ICOHTEC — 
Komitetu Organizacyjnego przygotowywanego sympozjum pod przewodnictwem 
prof. I. Pietrzak-Pawłowskiej, w skład którego weszli poza nią prof. Jaroslav 
Purś z Czechosłowacji i prof. Luigi Bulferetti z Włoch. Komitet zaprosił do udziału 
w swych pracach sekretarza generalnego ICOHTEC prof. Maurice Daumas z Fran-
cji oraz obu pozostałych członków delegacji polskiej. W trakcie rozmów ustalono 
szczegółowy program Sympozjum oraz omówiono wiele istotnych elementów zwią-
zanych z jego organizacją. Drugim zadaniem było wstępne przedyskutowanie 
problematyki naukowej Sympozjum z udziałem kilkunastu włoskich historyków 
techniki. Wymiana poglądów, jaka miała miejsce na czterech sesjach naukowych, 
dotyczyła przede wszystkim zagadnień metodologicznych. Dyskusja ta niewątpli-
wie zaowocowała w skoordynowaniu i pogłębieniu referatów przygotowywanych 
na Sympozjum. 

Gospodarzem konferencji było Centre per la Storia delia Technica in Italia 
w Genui należące do organizacji naukowej Consiglio Nazionale delia Ricerche. 
Dyrektor Ośrodka — prof. Carlo Maccagni oraz jego współpracownicy wykazali 
nadzwyczajną gościnność, dbając o to by zagraniczni delegaci spędzili pożytecz-
nie i atrakcyjnie również czas wolny od obrad. 

Bolesław Orłowski 

ZSRR 

Z HISTORII LWOWSKIEJ POLITECHNIKI 

W dniach 25—27 października 1972 r. z okazji stulecia istnienia wydziałów: 
Inżynierii i Architektury Lwowskiego Instytutu Politechnicznego zorganizowano 
w gmachu tej uczelni konferencję naukową. Posiedzenie plenarne, które zgroma-


