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zaangażowanym w jej zorganizowanie. 
W uroczystości otwarcia wziął udział również Andrzej 

Lech, prezes Federacji Polonii w Austrii, a Polską Izbę 
Książki reprezentował wiceprezes Piotr Dobrołęcki. 

Jak zapowiedział Henryk Podolski – prezes Stowa-
rzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, kolejna - 16. 
Wystawa Polska Książka Naukowa odbędzie się na 
Uniwersytecie Complutense w Madrycie w dniach 2-6 
marca przyszłego roku. Jest to jeden z największych 
uniwersytetów na świecie, którego społeczność liczy 
ponad 100 tys. studentów. 

Książka naukowa w ramach kolejnych wystaw pre-
zentowana była m.in. w Londynie, Dniepropietrowsku, 
Rzymie (Watykan), Santk Petersburgu, Wilnie, we Lwo-
wie i wszędzie tam książki wystawców zasilały zbiory 
goszczących nas bibliotek. 

Dysponenda 
Ukazała się kolejna dys-

ponenda wydawnictw aka-
demickich. „Ogólnopolska 
dysponenda wydawnictw 
uczelnianych” za rok 2007 
została przygotowana 
przez Wydawnictwo Uni-
wersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu. 

„Dysponenda” czyli wy-
kaz dostępnych publikacji 
jest cykliczną publikacją 
ukazującą się od 1994 
roku w ramach działań 
Stowarzyszenia Wydaw-
ców Szkół Wyższych. 

Każda edycja przygotowana jest przez innego wydawcę 
– członka Stowarzyszenia. 

Najnowsza edycja liczy niemal 300 stron i zawiera 
informacje o publikacjach 18 wydawnictw uniwersyte-
ckich, 14 politechnik, 5 uczelni ekonomicznych, jednej 
akademii medycznej oraz 19 innych wydawnictw uczel-
nianych. Jak napisano we wstępie, dysponenda służy 
promocji i sprzedaży książki naukowej. Jest to jedyny 
tego rodzaju informator wydawany w Polsce, uwzględ-
niający wszystkie dziedziny wiedzy. Krąg odbiorców 
stanowią przede wszystkim środowiska akademickie, 
biblioteki, księgarnie naukowe oraz szkoły. Do wglądu 
w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ.

Publikację finansowo wsparło Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

Irena Bulczyńska

Tomasz Mróz, 
Wincenty Lutosławski 
(1863-1954): Jestem oby-
watelem utopii, „Komisja 
Historii Nauki. 
Monografie” t. 15, 
Polska Akademia 
Umiejętności, Kraków 
2008, s. 291 
(oraz 24 kolorowe wklej-
ki).

Komisja Historii Nauki jest 
jedną z kilku komisji interdyscyplinarnych działających 
w ramach PAU, instytucji, której korzenie sięgają XIX 
wieku i która przez długi czas swojego istnienia dobrze 
zasłużyła się dla nauki polskiej. Celem wydawanych 
przez tę komisję prac i monografii jest stymulowanie ba-
dań nad historią różnych dziedzin nauki, z tym jednakże 
zastrzeżeniem, że będzie ona tworzona nie przez histo-
ryków, ale przez reprezentantów  tych dziedzin. Fizycy 
więc, w ramach prac komisji, piszą historię fizyki, filozo-
fowie – filozofii.

Jako piętnasty tom Monografii Komisji Historii Nauki 
PAU” ukazała się pokaźnych rozmiarów książka Toma-
sza Mroza (Instytut Filozofii UZ), która jest intelektualną 
biografią postaci w polskim życiu naukowym ważnej, ale 
także barwnej i nietuzinkowej – Wincentego Lutosław-
skiego. Jego 91 lat życia zostało przez autora podzie-
lone na 12 rozdziałów, których tytuły w większości na-
wiązują do miejsc, gdzie mieszkał i do ważnych etapów 
jego życia. Autor prowadzi czytelnika za niespokojnym 
filozofem od miejsca jego dzieciństwa, ziemiańskiego 
majątku pod Łomżą, przez studia w Dorpacie, stara-
nia o pracę w Rosji, w Krakowie, podróże po Europie i 
Ameryce, Alpy, międzywojenne Wilno, aż po Kraków. W 
książce przedstawiono filozoficzne etapy dojrzewania 
Lutosławskiego, jego wizerunek, jaki wytworzyli o nim 
współcześni, a także szereg spraw osobistych, które nie 
pozostawały bez wpływu na życie naukowe. Kultura bo-
wiem, a także nauka i filozofia, tworzona jest przez ludzi 
z krwi i kości. Dotarcie do ich biografii, do motywów, któ-
re nimi kierowały, niejednokrotnie ułatwia zrozumienie 
ich działalności i twórczości. Zdaje się, że tak właśnie 
jest w przypadku Lutosławskiego.

W pracy tej autor poruszył kilka spraw znanych, spro-
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