


Kronika 815 
л 

nych na Bliskim i Dalekim Wschodzie znalazło także wyraz w wyborze na członka 
Biura SIEPM prof. Matsumoto Masao z Tokio. W mieście tym odbędzie się praw-
dopodobnie następny kongres filozofii średniowiecznej na temat Filozofii języka. 
Tymczasem jednak widać było na kongresie hiszpańskim, że pozycje wiodące 
w medie wisty ce utrzymają Paryż i Louvain. . 

Delegacja polska była jedną z liczniejszych, a napewno najaktywniejszych. 
Na ogólną liczbę 70 referatów Polacy wygłosili 7. Podczas sesji plenarnych pod-
kreślano z uznaniem osiągnięcia naszej mediewistyki. 

Jan Sulowski 

Włochy 

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY 
W ZAKRESIE HISTORII TECHNIKI 

W dniach 2—7 maja 1973 r. w Genui odbyła się konferencja Międzynarodowego 
Komitetu Współpracy w Zakresie Historii Techniki (ICOHTEC), której celem było 
przygotowanie III Międzynarodowego Sympozjum tej organizacji nt. Industriali-
zacja i nowoczesna technika w krajach rolniczych środkowej i południowej Europy 
(1850—1918), mającego się odbyć w Jabłonnie w dniach 26 VIII — 11X1973. W kon-
ferencji wzięła udział delegacja polska w składzie: prof. Irena Pietrzak-Pawłow-
ska (przewodnicząca polskiej grupy narodowej ICOHTEC), prof. Eugeniusz Olszew-
ski (przewodniczący ICOHTEC) i mgr inż. Bolesław Orłowski (sekretarz polskiej 
grupy narodowej ICOHTEC). Spotkanie przygotowawcze miało dwa zadania. 
Przede wszystkim w Genui odbyły się zebrania — powołanego przez ICOHTEC — 
Komitetu Organizacyjnego przygotowywanego sympozjum pod przewodnictwem 
prof. I. Pietrzak-Pawłowskiej, w skład którego weszli poza nią prof. Jaroslav 
Purś z Czechosłowacji i prof. Luigi Bulferetti z Włoch. Komitet zaprosił do udziału 
w swych pracach sekretarza generalnego ICOHTEC prof. Maurice Daumas z Fran-
cji oraz obu pozostałych członków delegacji polskiej. W trakcie rozmów ustalono 
szczegółowy program Sympozjum oraz omówiono wiele istotnych elementów zwią-
zanych z jego organizacją. Drugim zadaniem było wstępne przedyskutowanie 
problematyki naukowej Sympozjum z udziałem kilkunastu włoskich historyków 
techniki. Wymiana poglądów, jaka miała miejsce na czterech sesjach naukowych, 
dotyczyła przede wszystkim zagadnień metodologicznych. Dyskusja ta niewątpli-
wie zaowocowała w skoordynowaniu i pogłębieniu referatów przygotowywanych 
na Sympozjum. 

Gospodarzem konferencji było Centre per la Storia delia Technica in Italia 
w Genui należące do organizacji naukowej Consiglio Nazionale delia Ricerche. 
Dyrektor Ośrodka — prof. Carlo Maccagni oraz jego współpracownicy wykazali 
nadzwyczajną gościnność, dbając o to by zagraniczni delegaci spędzili pożytecz-
nie i atrakcyjnie również czas wolny od obrad. 

Bolesław Orłowski 

ZSRR 

Z HISTORII LWOWSKIEJ POLITECHNIKI 

W dniach 25—27 października 1972 r. z okazji stulecia istnienia wydziałów: 
Inżynierii i Architektury Lwowskiego Instytutu Politechnicznego zorganizowano 
w gmachu tej uczelni konferencję naukową. Posiedzenie plenarne, które zgroma-


