


522 Kronika

Biologie: Träger und Mitteln; H. K am t, Die Entwicklung des
Berliner Elektrotechnischen Vereins als Kommunikationszentrum der Elektrotech
niker (bis etwa 1900); A. V  o g t, Die Internationalen Mathematikerkongresse —  
Frorn wissenschaftlicher Kommunikation.

KOM UNIKATY

E. P r o c h ä z k o v a ,  Otnoszemije kwantowoj fiziki i fiziki mietallow w 20. 
stoletii] H. B a r v i k o v a ,  Obszczestwiermaja ocenka jestiestwiennych nauk w 
niemieckich uniwiersitietach w konce 19. i naczale 20. ww.; H. L a i t k o  —  P. 
A l t n e r ,  Die Berliner Tagespresse um 1900 als Mittler der Kommunikation zwis
chen Wissenschaft und Öffentlichkeit. (Eime Stichprobe am Beispiel des „Berliner 
Local-Anzeigers”); L. N o v y ,  Kornimurmkationsströme und ihre Hindernisse; J. 
R i c h t e r ,  Wissenschaftliche Zeitschriften als Medien internationaler Kommunika
tion —  dargestellt am Beispiel der russisch!sowjetisch-deutschen Wissenschafts-  
beziehimgen; R. Z o t1, Wilhelm Ostwald und die Probleme der wissenschaftlichen 
Kommunikation; E. T ś ś i n s k a ,  WUjanije zarubieżnych kontaktow czechosłowac
kich fizikow na razwitije fiziki 1918— 1945.

Jerzy Róziewicz
(Warszawa)

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KOMISJI STAROŻYTNEJ 
M ETALURGII ŻELAZA

, W  dniach 16—21 października 1983 n  odbyło się w  San Vincenzo we Włoszech 
sympozjum: Pierwsze żelazo w rejonie Morza Śródziemnego, zorganizowane przez 
Komisję Starożytnej Metalurgii Żelaza Międzynarodowej Unii Nautk Prehisto
rycznych i Pr oto hi story cznyc h.

• Pierwsza sesja (Początki żelaza) obejmowała referaty o początkach metalurgii 
żelaza we wschodniej części rejonu śródziemnomorskiego (V. C. Pigott); o wy
stępowaniu żelaza w  wyrobach Etrusków (P. T. Craddock); o przejściowej fazie 
metalurgii od miedzi do żelaza (J. R. Maréchal) i wczesnych nazwach ,¿żelaza” 
w rejonie śródziemnomorskim (G. Sperl). Na sesji tej J. Piaskowski przedstawił 
referat: Pierwsze żelazo na ziemi.

Kontynuacją tematu dotyczącego początków żelaza, była druga sesja (Pierw
sze świadectwa hutnictwa żelaza), na której R. Maddin omówił metalurgię 
żelaza na Cyprze ok. 1200—>1000 r. p.n.e., a R. Pleiner —  jakość żelaza pochodzą
cego z końcowej fazy epoki brąziu. F. Delpino przedstawił pierwsze świadectwa 
stosowania żelaza we Włoszech.

Trzecia sesja (Żelazo Populonii) poświęcona była metalurgii w Populonii, 
sięgającej X III—XII w. pjn.e.; referaty —  omawiające wyniki badań archeologicz
nych w  tym rejonie —  przedstawili F. Nicosia, A. Biomualdi, G. Partołini i O. 
Voss. Wyniki analiz znalezionych tam fragmentów żużlai omówił G. Sperl (organi
zator sympozjum).

Tematem czwartej sesji była Produkcja starożytnego żelaza; wygłoszone zo
stały referaty o kopalni rudy żelaza z okresu rzymskiego w  Rudkach (K. Bielenin 
i E. Nosek); o metalurgii żelaza w  Historii naturalnej Pliniusza (J. Piaskowski)
1 o informacjach o wytapianiu i obróbce żelaza w  średniowiecznych traktatach 
w  Irlandii (G. B. Scott).

Piąta sesja (Naukowe badania żelaza) obejmowała referaty P. Krestena i -I. 
Serning o kierunkach badań archeometalurgicznyoh w  Szwecji, R. F. Tylecote’a —
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o badaniach dawnych narzędzi tnących i J .Góm6ri’ego — o dymarkaoh typu 
S zakony na Węgrzech z X —¡XI w.

Dodatkowo wygłoszono kilka referatów, m. in. o technologii zapinek (iE. For- 
migli) i wyrobie gipsu (H. Kiiiluis) oraz kilka komunikatów np. o znaleziskach 
żiuiżła na Krecie (G. Spenl, Hi. Killus).

W  sympozjum wzięło udział ok. 35 osób, głównie badaczy starożytnego hut
nictwa żelaza oraz grupa archeologów włoskich zainiteresowanycih produkcją wy
robów żelaznych.

Jerzy Piaskowski
(Kraków)

M IĘDZYNARODOW A KONFERENCJA N A  TEMAT ROZWOJU NAUK I
I TECHNIKI W  KRAJACH ISLAMSKICH

W  dniach 19—24 listopada 1983 r. odbyła się w  Islamabadzie międzynarodowa 
konferencja na temat rozwoju nauki i techniki w  krajach islamskich.

Obok analiz i oceny aktualnego stanu nauki oraz dalszych perspektyw roz
woju naukowego w  tych krajach tematem dużej części wygłoszonych referatów 
była historia nauki i techniki, a zwłaszcza wkład średniowiecznych uczonych arab
skich w  rozwój matematyki, astronomii, anatomii, medycyny, mechaniki, fizyki, 
chemii, geografii i zoologii. Dokładniej przedstawiono osiągnięcia niektórych słyn
nych uczonych, jak: A l Biruni, A l Khawarizmi, A l Jazari, Jabir ibn Hayyan, Ibn 
Sina Sharfuddin, Sabunjoglu.

Między innymi szczegółowo opisano pomiar promienia ziemskiego, jaki prze
prowadził Al Biruni w  Nandana (dr N. A. Baloch) oraz automatyczne hydrauliczne 
organy, jakie skonstruował Banu Musa ben Shaker (dr Mona Charani).

W  tej części konferencji prof. dr J. Piaskowski przedstawił referat: Północna 
Turcja —  początkiem wytapiania żelaza na ziemi uzasadniając swoją teorię, że 
najdawniejsze żelazo, które — według historyków metalurgii —  miało być pocho
dzenia meteorytowego, było w  rzeczywistości wytapiane przez Chalibów —  plemię 
mieszkające w północno-wschodniej Turcji.

W  programie konferencji był także referat J. Kuźmińskiego Potomkowie ro
dzin tureckich w służbie zdrowia w Białymstoku, autor jednak nie przybył do 
Islamabadu.

Ogółem w  programie znalazło się 168 referatów z 30 krajów, przy czym auto
rzy dostarczyli do publikacji teksty 144 referatów. Największą ich ilość przygo
towali pracownicy naukowi z Pakistanu (38) oraz uczeni, głównie arabskiego po
chodzenia, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (38), a następnie z Ban
gladeszu (11), Indii (9), ZSRR (4) i Turcji (4).

Na zakończenie konferencji uczestnicy przyjęli szereg ważnych uchwał, mają
cych na celu rozwój nauki i techniki w  krajach wspólnoty muzułmańskiej. Postu
lowano m. in. przeznaczenie na ten rozwój 5®/o budżetu w  poszczególnych krajach, 
tworzenie specjalistycznych placówek naukowo-badawczych i bibliotek, rozwinięcie 
wydawnilotw naukowych, podniesienie poziomu nauczania także wśród szerokich 
kręgów społeczeństwa oraz szeroką współpracę międzynarodową.

Po zakończeniu obrad, w  dniu 24 listopada 19S3 r., zagraniczni uczestnicy 
konferencji wzięli udział w wycieczce samolotem do miejscowości Gilgat w  „ser
cu” Gór Karakorum.'

Uczestnicy konferencji otrzymali liczne publikacje. Obok trzech tomów, zawie
rających pełne teksty wygłoszonych referatów, znalazły się wśxód nich między 
innymi wydawnictwa informacyjne o naukowych organizacjach Pakistanu, popu-


