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ZEBRANIE WARSZAWSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
ZAKŁADU HISTORII NAUKI I TECHNIKI PAN
Dnia 22 października 1963 roku odbyło się iw Zakładzie Historii Nauki i Tech
niki PAN zebranie poświęcone omówieniu wniosków, jakie płyną dla pracy Za
kładu z sympozjum, które odbyło się we wrześniu w Jabłonnie1, oraz dyskusji
nad tematyką
seminariów
samokształceniowych. Zebraniu
przewodniczyła
dr I. Stasiewic z.
Na wstępie prof. B. Suchodolski, nawiązując do tematyki sympozjum, omówił
aktualny stan badań nad historią i organizacją nauki, .poruszył problem historycz
nego integrowania nauk oraz dalsze perspektywy rozwojiu historii nauki i techniki.
Na tym. tle prof. Suchodolski postawił wnioski odnośnie problemów podejmowa
nych w przyszłości przez pracowników Zakładu oraz poinformował o wstępnym
programie X I Międzynarodowego Kongresu Historii N auki2.
Dyskusja, ¡która wywiązała się po zagajeniu prof. Suchodolskiego, dotyczyła
przede wszystkim oceny organizacji sympozjum w Jabłonnie. Uznano, że ocena
ta może być pozytywna, co stanowi dobrą prognozę dla prac przygotowawczych
do Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki.
W drugiej części zebrania prof. E. Olszewski, powołując się na referat .prof.
R. Tatona na sympozjum, wskazał na znaczenie wymiany myśli między historykami
nauki i techniki różnych specjalności dla ich rozwoju naukowego. Następnie
przedstawione zostały projekty zebrań samokształceniowych (dr I. Stasiewicz,
dr A. Goiła, dr P. Czartoryski) i określona tematyka najbliższych seminariów
(dr J. Baibicz, dr L. Szyfman, mgr J. Skarbek).
Dalsza dyskusja dotyczyła charakteru i wartości prac zespołowych. Prof.
J. Michalski stwierdził, że w polskim piśmiennictwie trudno byłoby znaleźć publi
kację zespołową z zakresu historii, która stanowiłaby poważny i oryginalny wkład
do nauk historycznych. Pogląd ten wywołał ożywioną dyskusję. Dr A. Gełla ¡uznał,
że wniosków wyciągniętych z oceny prac historycznych nie można bez zastrzeżeń
, .rozciągać u ¡historię nauki, kit^^^i)a^eideż,,ęharaktery2^ ^ ;^ ę '’< ^ r ^ ^ ;> 9p e Q r^ ą .:’.;
Kilka przykładów oryginalnych dzieł z historii nauki, ¡będących 'rezultatem pracy
kilku autorów, podał prof. Olszewski. O charakterze i metodologii pracy zespoło
wej mówił dr Szyfman. Interesująca była także wypowiedź mgira B. Orłowskiego,
który podkreślił, że zespołowość badań jest typowa dla metodologii współczesnej
nauki.
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Do dyskutowanego zagadnienia postanowiono .powrócić na jednym z następ
nych zebrań.
Śarb ara Kuźnicka

GABINET HISTORII STOCZNI IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI
W początkach 1963 r. Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni zorganizowała
Gabinet Historii Stoczni z zadaniem gromadzenia dokumentów i materiałów do
tyczących powstania i dziejów stoczni oraz zbierania od najstarszych pracowników
relacji z ¡życia stoczni w latach ¡ubiegłych. Gabinet ten, pierwsza tego rodzaju
placówka w naszym przemyśle okrętowym, przystąpił też do organizowania za
kładowego muzeum historii stoczni, w którym pokazane będą przede wszystkim
kolejne etapy jej rozwoju oraz wszystkie rodzaje i typy ¡statków przez nią bu
dowanych.

1 Por. sprawozdanie z tego sympozjum w mrze 1/1964 „Kwartalnika”.
2 Por.‘ informację w nrze 1/1964 „Kwartalnika”.

