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1939-1945. Kraków 1972 s. 56-62); Walery Goetel: Rola surowców zniszczalnych 
na Konferencji Pokojowej w Poczdamie („Przegląd Geologiczny" R. 34: 1986 s. 
14-15). 

Wspomnienie Profesora Bolewskiego wskazuje, że istnieje pilna potrzeba 
podjęcia studiów archiwalnych nad udziałem pracowników nauki w odbudowie 
zniszczonego podczas drugiej wojny światowej kraju. Źródła, które ujawnił Autor 
zostały przekazane do Oddziału Krakowskiego Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk. Znacznie więcej dokumentów znajduje się w archiwach państwowych na 
Śląsku. O niektórych z nich pisał przed laty Jerzy Jaros, znawca problemu. Pisali 
także uczestnicy grup doradczych na Konferencję w Poczdamie (m.in. Leszczycki 
w artykułach nie cytowanych przez Autora). Interesujące pod tym względem może 
być także Archiwum Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, gdzie przechowywana 
jest spuścizna Reginy Fleszarowej. 

Omawiane wspomnienie Profesora Bolewskiego rzuca wiele nowego światła 
na niektóre strony działalności uczonych polskich w okresie powojennym. Profe-
sorowie Akademii Górniczej : Bolewski i Goetel w walnym stopniu przyczynili się 
do ustalenia naszej zachodniej granicy, m.in. opracowaniem - ilustracja jego 
została zamieszczona w książce - o naszych stratach na Wschodzie i zyskach - na 
Zachodzie. 

Zbigniew J. Wójcik 
(Warszawa) 

Beata W y s a k o w s k a : Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 
1990-1994 Warszawa 1995 Instytut Historii Nauki PAN, 102 s. 

W ślad za Bibliografią analityczną... za lata 1985-1989 (Warszawa 1992) 
ukazało się obecne wydawnictwo, pióra tejże samej Autorki, obejmujące następne 
pięciolecie. Układ pracy jest identyczny: wstęp w wersji polskiej i angielskiej, 
sama bibliografia i skorowidz nazwisk. Aby nie powtarzać uwag zawartych w re-
cenzji poprzedniej publikacji, ogłoszonej w „Kwartalniku Historii Nauki i Tech-
niki" 1992 nr 3, ograniczymy s'ę do podania różnic pomiędzy obu zeszytami. 
A zatem pierwszy miał okładkę w kolorze zgniłozielonym, obejmował 536 pozycji 
bibliograficznych, liczył 82 stronice i miał nakład 200 egzemplarzy. Zeszyt obecny 
ma okładkę w kolorze pomarańczowym, obejmuje 617 pozycji bibliograficznych, 
ma 102 stronice, a nakład - 350 egzemplarzy. Materiały do poprzedniego zeszytu 
zostały wybrane z 26 tytułów czasopism, zaś do obecnego - z 30 tytułów. 

W poprzednim zeszycie najbardziej płodnymi autorami, których dorobek 
przekracza 20 pozycji, okazali się: Jadwiga Brzezińska, Witold Włodzimierz 
Głowacki, Zofia Jerzmanowska i Barbara Kuźnicka. W obecnym, liczba ich 
wzrosła. Takim dużym dorobkiem mogą się poszczycić: Jadwiga Brzezińska, 



158 Recenzje 

Aleksander Drygas, Witold Włodzimierz Głowacki, Katarzyna Hanisz, Wacław 
Jaroniewski, Barbara Kuźnicka, Henryk Romanowski i Beata Wysakowska. 

В adania dokumentacyjne prowadzone przez Autorkę posłużą w Instytucie jako 
baza do innych prac. Wydane Bibliografie analityczne... przydadzą się zarówno 
farmaceutom naukowcom jak i aptekarzom. A jednak i tu możnaby wprowadzić 
pewne udoskonalenia. 

Na przykład należałoby zmodyfikować niewłaściwy sposób oznaczania stro-
nic. Autorka bowiem używa skrótu „s." przed cyfrą (cyframi) zarówno dla okre-
ślenia konkretnej stronicy (stronic), na której znajduje się artykuł, jak i na 
oznaczenie globalnej liczby stronic w wydawnictwach zwartych. To jest mylne. 
Poza tym w indeksie stronice oznaczające osoby cytowane w tytułach artykułów, 
a nie będące autorami, mogłyby być wyróżniane inną czcionką. Przydałby się 
również - o czym wspomni ano w recenzji poprzedniego zeszytu - indeks rzeczowy 
(działowy). Te uwagi nie umniejszają jednak wartości publikacji, która została 
rzetelnie opracowana. 

Trud, poniesiony przez Autorkę, przy zbieraniu pozycji bibliograficznych i sta-
ranność ich opracowania, niewątpliwie spotkają się z należytym uznaniem i wdzięcz-
nością użytkowników publikacji. 

Można przypuszczać, że Autorka, w wyniku prowadzonych przez siebie prac 
dokumentacyjnych, będzie kontynuować wydawanie Bibliografii analitycznych... 
za kolejne pięciolecia. Poprzednia Bibliografia analityczna... szybko zniknęła 
z półek. Obecna, w większym nakładzie, będzie mogła lepiej zaspokoić zapotrze-
bowanie czytelników. Cena jej wynosi 7 zł. Sprzedaż prowadzi Instytut Historii 
Nauki PAN, Warszawa Pałac Staszica pokój 17. 

Teresa Ostrowska 
(Warszawa) 


