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Geschichten, die die Forschung schreibt. Ein Lesebuch des Deutschen 
Forschungdienstes. Band 1 —10. Herausgegeben von Karl-Heinz Preuss 
und Rolf H.Simen; pro Band 224-272 Seiten. Verlag Deutscher Fors-
chungsdienst, Bonn 1982-1991. 

Niemal od początku istnienia Republiki Federalnej Niemiec istnieje 
specjalna Fundacja Publicznego Popierania Nauki (Stiftung 
Öffentlichkeitsarbeit für die Wissenschaft). W 1954 г. spowodowała ona 
utworzenie tzw. Niemieckiej Służby Badawczej (Deutscher Forschungs-
dienst% która podjęła akcję wydawniczą o charakterze popularyzacji na-
uki. W ten sposób powstało Wydawnictwo Niemieckiej Służby Badawczej 
(Verlag Deutscher Forschungsdienst). W 1982 r. rozpoczęło ono wyda-
wanie specjalnej serii „Geschichten, die Forschung schreibt", którą można 
dowolnie przełożyć jako „Historie tworzące wiedzę". Do 1991 r. ukazało 
się 10 tomów oraz tom specjalny poza serią. 

Ta popularnonaukowa seria jest poświęcona w miarę aktualnym pro-
blemom nauki i techniki, podanym w sposób łatwy i przystępny, a nawet 
dowcipny i humorystyczny; tekst jest ilustrowany zabawnymi rysunkami. 
Każdy tom serii ma odrębny tytuł, choć każdy — poza wspólną nazwą 
serii — jest nazywany „czytanką" (,Lesebuch) dla całej rodziny (jak to 
zwykło się podawać w informacji wydawniczej). A oto tytiiły tomów (w 
dowolnym tłumaczeniu): 

Tom 1. O prajaszczurach, komputerach i więcej o innych rzeczach. 
Tom 2. O nowych elementach i antycznych głowach. 
Tom 3. O badaczach przyrody, robotach i dawnych rycerzach. 
Tom 4. O Celtach, cieślach okrętowych i światach przyszłości. 
Tom 5. O wulkanach, wampirach i kometach. 
Tom 6. O dziwach życia i dziwnych światach. 
Tom 7. O prakulach, dźwięczących kamieniach i gwiaździstych poko-

jach dziecinnych. 
Tom 8. O starym i nowym obrazie świata. 
Tom 9.60 podróży przez wiedzę. 
Tom 10. O gapach, technice i twórcach kalendarzy. 
Tom specjalny: Czytanka o środowisku Niemieckiej Służby Badawczej. 

Tytuły te są w części mało zrozumiałe, pokazują jednak specyfikę całej 
serii. Tak np. tom specjalny (Ein Umwelt Lesebuch des Deutschen For-
schungsdienstes), poświęcony charakterystykom środowiska, składa się z 
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następujących rozdziałów: jak umierają nasze zwierzęta? co rośliny o nas 
opowiadają, sygnały środowiska ze świata organicznego, woda elemen-
tem życia, ochrona gruntu i gleby, ziemia w duszności, atak na gospodarkę 
przyrody, środowisko i zdrowie, rolnictwo wraca do przyrody? polityka i 
badania na wniosek przyrody? co możemy uczynić. Poszczególne rozdzia-
ły zajmują zaledwie po kilka stron druku. 

Seria jest wydawana estetycznie, w twardej oprawie, niestety mało 
ilustrowana. Zasługuje na rozpowszechnienie. 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Rom Harré: Wielkie eksperymenty naukowe. Z angielskiego przełożył 
Jerzy Kuryłowicz. Warszawa 1991. „Wiedza Powszechna", ss. 263. 

Omawiana książka stanowi przekład amerykańskiego oryginału zaty-
tułowanego: Great Scientific Eksperiments. 20 Experiments that Changed 
Our View of the World, wydanego w 1981 r. nakładem Phaidon Press 
Limited. 

-O autorze informuje krótka notka na obwolucie polskiego przekładu 
książki: „Rom Harré wykłada filozofię nauki w Linacre College na uni-
wersytecie w Oxfordzie, jest także profesorem na uniwersytecie stanu 
Nowy Jork w Binghamton. Spośród wielu jego książek warto wymienić: 
The Principles of Scientific Thinking (Zasady naukowego myślenia) i The 
Philosophies of Sciences (Filozofia nauki2; jest również redaktorem En-
cyclopedic Dictionary of Psychology (Encyklopedyczny słownik psycho-
logii); ostatnio opracował publikację The Social Construction of Emotions 
(Powstawanie emocji społecznych)". Wszelako w wykazie prac, zatytuło-
wanym Literatura ogólna (s. 260) autor książki podał, że tytuł jego 
pierwszej z wymienionych książek jest następujący: Philosophies of 
Science (London, 1976); z kolei druga podana przez Harrégo w owym 
wykazie książka, w której powstaniu miał on pewien udział jako jej 
redaktor, gdyż praca to zbiorowa, ma tytuł: Scientific Thought, 1900-1960 

2 Podany tytuł książki, ściśle rzecz biorąc, należałoby tłumaczyć jako Filozofie nauk, 
nie zaś Filozofia nauki). 


