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niach Kosmosu, zorganizowana z okazji wspólnego lotu i połączenia na orbicie 
okołoziemskiej statków kosmicznych Sojuz i Apollo. Duże zainteresowanie wy-
wołała też wystawa Kazimierz Prószyński — polski pionier kinematografii po-
święcona życiu i dorobkowi tego wybitnego wynalazcy w dziedzinie techniki 
filmowej. Okazją dla przygotowania tej wystawy było przypadające w 1975 r. 
stulecie urodzin Prószyńskiego oraz trzydziestolecie jego śmieroi. Dużą i zrozu-
miałą popularność wśród zwiedzających zyskała wystawa lamp naftowych, któ-
rych zgromadzono ponad 150, przede wszystkim ze zbiorów muzeów w Krośnie, 
Sanoku i Gorlicach. Była to największa z organizowanych dotychczas wystaw 
krajowych poświęconych tej tematyce. Na wymienienie zasługuje również ekspo-
zycja Postęp w geodezji w latach 1875—1975, która ilustrowała zmiany zacho-
dzące w metodach pracy i stosowanych instrumentach w ciągu minionego stu-
lecia. Koncepcja tej wystawy, polegająca na zestawieniu dawnych metod i instru-
mentów z nowymi, np. XIX-wiecznych teodolitów z współczesnymi nam instru-
mentami pomiarowymi o działaniu opartym na technice laserowej, dawała bar-
dzo wyrazisty obraz postępu technicznego. Z grupy wystaw poświęconych tech-
nice dnia dzisiejszego szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz radio-
odbiorników, telewizorów i magnetofonów produkcji polskiej .Pokaz miał na 
celu zaprezentowanie poziomu technicznego tych wyrobów. Ten charakter pokazu 
akcentowało włączenie do ekspozycji niektórych prototypów kierowanych do-
piero do produkcji. 

Wszystkim prawiie dziedzinom działalności Muzeum Techniki towarzyszyła 
prowadzona równolegle popularyzacja historii i współczesnych osiągnięć techniki. 
W pracy oświatowej korzystano z różnych form: m.in. prowadzenia pokazów 
i demonstracji, projekcji filmów, seansów w planetarium (w Muzeum znajduje 
się jedno z nielicznych w kraju i jedyne w Warszawie planetarium), odczytów 
i prelekcji. Pewną orientację co do sposobu przyjmowania tych form dawały 
ankiety kolportowane wśród zwiedzających. Zawierały one również pytania doty-
czące treści ekspozycji i ich wyrazu plastycznego. Wyniki ankiet były uwzględ-
niane zarówno w pracy oświatowej, jak i całej działalności Muzeum. 

Dla scharakteryzowania działalności placówki w 1975 r. trzeba jeszcze 
dodać, że nastąpiło dalsze ożywienie i rozwinięcie kontaktów z innymi placów-
kami muzealnymi w kraju oraz państwową służbą konserwatorską, która ko-
rzystała w wielu przypadkach z fachowych opiniii Muzeum Techniki. Rozwijała 
się również współpraca z muzeami zagranicznymi w zakresie wymiany publi-
kacji i wystaw, wzajemnego organizowania stażów szkoleniowych dla pracow-
ników oraz współdziałania w międzynarodowych organizacjach. 

Jerzy Jasiuk 

Z ZAGRANICY 

I M I Ę D Z Y N A R O D O W E SYMPOZJUM HISTORII N A U K I ARABSKIEJ 

Sympozjum odbyło się w dniach 5—12 kwietnia 1976 r. w Aleppo pod patro-
natem prezydenta Syryjskiej Republiki Arabskiej i przewodniczącego Arabskiej 
Partii Socjalistycznej Baas — Hafiza Assada. Przewodniczącym i głównym orga-
nizatorem Sympozjum był rektor uniwersytetu w Aleppo — prof. Ahmed 
Youssef AI-Hassan. W Sympozjum wzięło udział ok. 70 uczonych z 17 krajów. 
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Z poza Syrii najwięcej uczestników przyjechało ze Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej (8 osób) i Republiki Federalnej Niemiec (5) oraz z Wielkiej Bry-
tanii, Iraku, Jordanii, Francji, Iranu, Indii, Arabii Saudyjskiej, Sudanu; poje-
dyncze osoby przybyły z ZSRR, Norwegii, Danii, Kuweitu, Pakistanu i Polski. 
Pierwsze cztery dni zajęły obrady, które odbywały się w budynku Wydziału 
Medycznego Uniwersytetu w Aleppo. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
(frekwencja sięgała 200—300 osób). 

C^ęść referatów wygłoszona była w języku arabskim, pozostałe — w języku 
angielskim lub francuskim. Wśród tych pierwszych należy wymienić: prof. 
A. Sabra (St. Zjednoczone A. P.) — Historia nauki arabskiej, jej problemy i cele, 
prof. F. Syskim (RFN) — Miejsce Arabów w historii nauki, prof. Saleh Hamarneh 
(Jordania) — Plantacje trzciny cukrowej i jej przeróbka u Arabów w wiekach 
średnich, prof. Sami Hamarneh (Syria) — Abu Nasser Zerwi, wczesnośrednio-
wieczny lekarz arabski, T. Fahd (Francja) — Podstawy nauki botaniki u Arabów, 
prof. A. Y. Hassan (Syria) — Technologia mechaniczna Arabów, dr A. Bahnassi 
(Syria) — Wyrób głowni damasceńskich. 

Do referatów wygłoszonych w innych językach należały: prof. D. Hilla 
(W. Brytania) — Średniowieczna arabska technologia mechaniczna i jej znacze-
nie dla rozwoju nowoczesnej inżynierii, prof. D. Kinga (W. Brytania) — Astro-
nomia w XIV wieku w Syrii, prof. R. Rasheda (Francja) — Rozwój algebry 
i teorii ułamków dziesiętnych, prof. A. Febusa (St. Zjednoczone A. P.) — Arabskie 
tradycje chemii medycznej po rewolucji, naukowej. Do tej grupy zalicza się też 
referat autora tej notatki — Stal damasceńska jako największe osiągnięcie 
wczesnej metalurgii. 

Uczestnicy otrzymywali każdego dnia tekst wygłaszanych referatów. Ponadto 
zostali obdarowani specjalnymi wydawnictwami, przygotowanymi na Sympozjum, 
a m.in. książkami: G. S. A. Shawky — Mathematical Works of Baha'Al-Din 
Al-'Amli, S. Kataje — Le manuscripts médicaux et pharmaceutiques dans les 
bibliothèques publiques d'Alep i A. Y. Hassan — Tagi-al Din and Arabie Me-
chanical Enginerring (wszystkie w języku arabskim) oraz pracę zbiorową — 
w różnych językach — The life and Work of Ibn al-Shatar, an Arab Astronomer 
of the Fourteen Century. 

Uczestnicy Sympozjum mieli też możność zapoznania się z najciekawszymi 
zabytkami kraju i poznania jego piękna. W przerwach obrad zwiedzili słynne 
zabytki Aleppo jak: cytadela z pięknie odrestaurowaną salą przyjęć, średnio-
wieczny szpital Al-Arghouni, stare miasto i rynek. Pozostałe 3 dni wypełniły 
wycieczki po kraju. Celem pierwszej było obejrzenie wielkiej tamy na Eufracie 
w Al-Thaura, budowanej przy pomocy ZSRR, a następnego dnia uczestnicy 
Sympozjum udali się do głównego portu Syrii — Latakii, zwiedzając po drodze 
ruiny miasta Ugarit (Ras Shamra) z XIV w. p.n.e., gdzie znaleziono najdawniej-
szy alfabet (składający się z 30 liter). W trzecim dniu programu wycieczkowego 
uczestnicy zwiedzili Tartusi i wyspę obronną Erład położoną naprzeciw tego 
portu, a następnie dobrze zachowane pozostałości ogromnego zamku Krak de 
Chevaliers, rozbudowanego przez krzyżowców w XI w. 

Sympozjum będzie miało niewątpliwie bardzo poważne znaczenie dla badań 
nad historią nauki w krajach arabskich, przyczyniając się do ożywienia zainte-
resowań uczonych różnych krajów. W uchwalonych wnioskach postanowiono m.in. 
przystąpić do wydawania czasopisma naukowego poświęconego tym zagadnieniom 
(rocznik lub półrocznik) oraz wydać w dwóch tomach historię medycyny arab-
skiej, a następnie innych gałęzi nauki. Otwarty w pierwszym dniu obrad In-
stytut Historii Nauki Arabskiej przyczyni się także do intensywniejszych badań 
nad rozwojem nauki w krajach arabskich. Z tej okazji urządzono wystawę, 
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zawierającą m.in. rzadkie rękopisy arabskie. Na zakończenie należy podkreślić 
staranne przygotowanie i doskonałą organizację Sympozjum. Organizatorzy nie 
szczędzili wysiłków i kosztów, aby wypadło ono jak najlepiej i cel ten osiągnęli. 

Jerzy Piaskowski 

T R Z E C I A M I Ę D Z Y N A R O D O W A K O N F E R E N C J A B A D A Ń N A D C Z A S E M 

Dla rozwijającej się do niedawna nauki 
o czasie (zwanej też „chronozofią" lub po pol-
sku „czasologią") rok 1976 był szczególnie 
owocny. Nie licząc wydarzeń drobniejszych, 
trzy książki i trzy międzynarodowe kongresy 
zasługują w tym względzie na uwagę. 

Prof. uniwersytetu w Bostonie, Milić 
Ć a p e к wydał zbiorowe dzieło pt. The Con-
cept of Space and Time, holenderski uczony 
P. J. Z w a r t ogłosił książkę About Time, 
a profesor uniwersytetu w York, С. А. P a t-
r i d e s opublikował zbiorowe dzieło Aspects 
of Time. 

Natomiast trzy międzynarodowe konferen-
cje na temat różnorodnych zagadnień związa-
nych z czasem odbyły się kolejno: w Londy-
nie (tematem był „Czas i nauka"), w Genui 
(konferencja dotyczyła pojęcia czasu) a wresz-
cie w niewielkiej austriackiej miejscowości 
Alpbach koło Innsbrucka. Ta ostatnia zakoń-
czyła się 10 lipca, a jej program obejmował 
nie tylko zagadnienia czasu w tzw. naukach 
ścisłych, ale także i czasowe aspekty badań 
psychologicznych, socjologicznych, historycznych, 
historyczno-naukowych dtp. 

Dopiero w 1978 r. pojawi się trzeci kolej-
ny tom Study of Time, będący pełną dokumen-
tacją wspomnianej wyżej konferencji (wy-

dawcą będzie, jak zwykle, niezmordowany J. T. Fraser, twórca i generalny se-
kretarz Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Czasem z siedzibą w No-
wym Yorku); ale już dziś można pokusić się o krótką charakterystykę tego wy-
darzenia. 
„Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu" mówił Hegel, jednakże konferencja ta — 
odbywała się ona w fascynującej alpejskiej scenerii — w niczym nie przypominała 
zadumy nad przemijaniem wszystkiego co ludzkie, choć przepojona była znacznie 
bardziej niż dwie poprzednie konferencje refleksjami typu filozoficznego. 

Eye. 1. Zegar Figuralny „Szwarc-
waldzki handlarz zegarów". 
Twórca nieznany, Szwarzwald 

ok. roku 1845 


