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dotyczące ważnych stron rosyjskiej kultury szlacheckiej XVIII i XIX w. W re
zultacie powstała praca ukazująca szlachcica rosyjskiego od czasów Piotra I po 
panowanie Mikołaja I w różnych sytuacjach życiowych (od zachowań na sali 
balowej, podczas gry w karty, po sytuacje dramatyczne podczas pojedynku lub 
bitwy). Sporo miejsca poświęcono także opisowi „świata kobiet“ oraz ukazaniu 
miejsca i roli kobiety w kulturze szlacheckiej tego okresu. Książka zaopatrzona 
jest także w 72 tablice ilustracyjne zawierające portrety wybitnych osób oraz 
ilustracje charakterystycznych scen z życia towarzyskiego i kulturalnego 
ówczesnej szlachty rosyjskiej.

Eleonor M e n n i m : Transit circle. The story o f William Simms 1793-1860. 
York [b.r.] William Sesessions Limited, 302 s., 1 k. tabl. il.

Książka poświęcona jest życiu i działalności wybitnego angielskiego kon
struktora przyrządów optycznych, współzałożyciela (1826) zakładów optycz
nych Troughton and Simms -  Williama Simmsa w Londynie. Jej autorką jest 
pra-prawnuczka tego uczonego, która, oprócz biografii Williama Simmsa, 
przedstawiła genealogię rodziny Simmsów od 1640 do 1958 r. oraz podała wie
le cennych informacji na temat wybitniejszych jej przedstawicieli.

Ryszard T e r l e c k i :  Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Nauko
wych 1977-1981. Kraków-Rzeszów 2000 Instytut Europejskich Studiów Spo
łecznych w Rzeszowie, 327 s., ind.

W książce przedstawiono genezę niezależnej działalności oświatowej, dzieje 
Uniwersytetu Latającego i Towarzystwa Kursów Naukowych, a także pokazano 
rozmiary wsparcia udzielanego niezależnym wykładom i seminariom w latach 
1977-1981 oraz zarysowano tło różnorodnych inicjatyw służących podobnym 
celom. W aneksach zamieszczono krótkie biogramy członków i wykładowców 
TKN do 1982 r., Deklaracją założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych, 
program wykładów na rok 1977/78, Uchwałą Towarzystwa Kursów Naukowych
0 powołaniu Kasy Pomocy Naukowej, List otwarty do nauczycieli i wycho
wawców z dnia 14 czerwca 1980 r. o stanie oświaty w Polsce oraz Oświadcze
nie Towarzystwa Kursów Naukowych w sprawie przywrócenia samorządnych 
organizacji studenckich. Książka zaopatrzona jest także w obszerną bibliografię
1 indeks nazwisk.


