


Z Z A G R A N I C Y 

KONFERENCJA FILOZOFICZNO-HISTORYCZNA 
W DREZDEŃSKIM UNIWERSYTECIE TECHNICZNYM 

W dniach 8—9 lutego 1983 r . odbyła się w Dreźnie Druga Konferencja Filo-
zof iczno-Historycznia i, zorganizowana przez Sekcję2 Filozofii i Nauk o Kulturze 
Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego; temat konferencji brzmiał: Technika 
i nauki techniczne z punktu widzenia filozoficznego, socjologicznego i historycz-
nego. 

Po inauguracyjnym posiedzeniu plenanniym konferencja podzieliła się na pięć 
sekcji. Cztery z nich zajmowały się problematyką filozoficzną i socjologiczną, na-
tomiast piąta miała charakter historyczny. Tematem obrad te j najliczniejszej (ok. 
70 uczestników i 32 referaty) było: Ukształtowanie i rozwój nauk technicznych. 

Zagajenie itej sekcji (wygłoszone przez jej przewodniczącą doc. Gizellę 
Buehheim, kierowniczkę Zakładu Historii Nauk Technicznych Drezdeńskiego Uni-
wersytetu Technicznego) oraz referaty: prof. Eugeniusza Olszewskiego (z Po-
litechniki Warszawskiej) i mgra Borisa Iwanowa (z Leningra dzikiego Oddziału 
Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR) miały charakter 
ogólnoteoretyczny, omawiając m. in. pojęcie nauk technicznych oraz warunki 
i prawidłowości ich rozwoju. Natomiast pozostałe referaty poświęcone były prze-
ważnie dziejom i warunkom rozwoju w Niemczech poszczególnych, niekiedy wą-
skich, dyscyplin technicznych. Autorami dużej ich części byli aspiranci Zakładu 
kierowanego przez doc. Buehheim, których nabór sięga ostatnio 20 rocznie. Jest 
to wynikiem ministerialnej decyzji przygotowania do 1990 r. specjalistów historii 
nauki, techniki, medycyny itp. w takiej liczbie, żeby na wszystkich uczelniach 
NRD prowadzane były zajęcia z zakresu historii dziedziny odpowiadającej kie-
runkom zainteresowania różnych uczelni i wydziałów, pokrywając przy tym możli-
wie dużo pól należących do nauk technicznych. Można sądzić, że z czasem po-
wstanie w ten sposób spory zasób materiałów szczegółowych, które stać się będą 
mogły podstawą interesujących uogólnień. Pewne ich próby przejawiały się już 
w toku dyskusji nad referatami. 

Od opisanego charakteru odbiegały referaty dwóch uczestników piątej sekcji 
z Politechniki Wrocławskiej: prof. Ryszard Sroczyński mówił o rozwoju nauki 
o magnetyzmie jako o jednym z punktów wyjścia dla kształtowania się nauk tech-
nicznych, a mgr Tadeusz Szipineter — o wczesnym okresie rozwoju elektroener-
getyki we Wrocławiu. 

Eugenjusz Olszewski 
(Warszawa) 

1 Pierwsza taka konferencja odbyła się w październiku 1978 r. z okazji 150-
-leeia Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego. 

'2 W uczelniach NRD termin „Sektion" odpowiada polskiemu terminowi „insty-
tut uczelniany". 


