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LEIDINIAI

David Oldroyd. Earth Cycles : A Historical Perspective  Greenwood Guides to Great Ideas in Science / Greenwood Press.
 Westport, Connecticut t London, 2006.  235 pp. ISSN: 15595374, ISBN: 0-313-33229-0.
Greenwoodo vadovas po didþiàsias mokslo idëjas  tai devyniø tomø serija,
redaguojama prof. Briano Baigrie (Toronto universitetas). Atskiri serijos tomai
(Elektra ir magnetizmas, Evoliucija, Cheminiai elementai, Genai, Kosmosas, Planetø judëjimas, Ðiluma ir termodinamika, Kvantø mechanika,
Fizikos jëgos) skirti fundamentalioms ávairiø gamtos mokslø ðakø koncepcijoms jø istorinëje perspektyvoje. Ðios serijos tikslas dvejopas  mokslo istorija ir
ðvietimas (edukacija). Referuojamà ðios serijos knygà apie Þemës geologinius
ciklus paraðë þymus mokslo istorikas, Naujojo Pietø Velso universiteto (Sidnëjus) profesorius Davidas Oldroydas, Tarptautinës geologijos mokslø istorijos
komisijos (INHIGEO) viceprezidentas.
Gausiai iliustruotà knygà sudaro 14 skyriø, kuriuose nagrinëjamos idëjos apie geologinius ciklus raida nuo
Antikos laikø iki Renesanso, pirmieji ciklistø Roberto Hooko, Jameso Huttono ir Charleso Lyellio paþiûros.
Knyga bus ádomi mokslininkams bei studentams, norintiems giliau paþinti tà tiesà, kurià knygos autorius
nusako taip: Ciklizmo teorijos yra patrauklios tuo, kad joms nereikia nei pradþios, nei pabaigos.

Zbigniew Wójcik. Stanisùaw Staszic / Instytut Technologii Eksploatacji  Pañstwowy Instytut Badawczy w Radomiu.  Radom,
2008.  476 pp. ISBN 978-83-7204-672-7.
Stanislavas Staszicius (1755-1826)  geologas, filosofas, ðvietëjas ir filantropas, valstybës veikëjas  áraðytas aukso raidëmis Lenkijos geologijos istorijoje.
Jo 1815 m. monografija ir geologinis þemëlapis buvo didþiausias to meto kartografinis darbas Vidurio ir Rytø Europoje. Jis apëmë 1 mln. km2 teritorijà nuo
Baltijos iki Juodosios jûrø, nuo Oderio iki Dniepro upiø. Naujausia monografija apie S.Stasziciø paraðyta þymaus mokslo istoriko, geologo, Lenkijos mokslø
akademijos Þemës muziejaus Varðuvoje profesoriaus Zbigniewo Wójciko, veikalø apie geologus  Aleksandrà Czekanowská, Janà Czerská, Ignotà Domeikà, Karolá Bohdanovicziø  autoriaus.
S.Stasziciaus darbuose nemaþai duomenø apie Lietuvos ir Peribaltijos
geologijà. Knyga bus ádomi besidomintiems mokslo istorija, þymiø þmoniø gyvenimu ir veikla.

Rodney H. Grapes, David Oldroyd, Algimantas Grigelis (eds).
History of Geomorphology and Quaternary Geology / Geological Society Special Publication No. 301.  London, 2008.  336
pp. ISBN: 978-1-86239-255-7.
Londono geologø draugija, ákurta 1807 m., yra seniausia geologø draugija pasaulyje ir didþiausia Europoje. Ji vienija daugiau kaip 9 tûkst. nariø. Pagal susitarimà
su IUGS (Tarptautinë geologijos mokslø sàjunga), draugija leidþia leidinius, susijusius su IUGS veikla. Referuojamà knygà sudaro 19 praneðimø, kurie buvo perskaityti Tarptautinës geologijos mokslø istorijos komisijos (INHIGEO) konferencijoje
2006 m. Vilniuje. Praneðimus atrinko ir recenzavo knygos redaktoriai. Straipsniø
tematika plati, juose gvildenami geomorfologijos, glacializmo teorijos, kvartero tyrimø, eoliniø procesø, paleohidrologijos istorijos klausimai. Straipsniø geografija apima Europà (Austrija, Lietuva, Estija, Lenkija, Olandija, Rusija), Kinijà, Japonijà,
Australijà, JAV, Naujàjà Zelandijà. Dalis straipsniø skirta þymiems tyrëjams  Adolphe
von Morlotui, J. Harlenui Bretzui, Piotrui Kropotkinui, Èeslavui Pakuckui, Valerijai Èepulytei, Charlesui Cottonui, George Leslie Adkinui, kuriø darbai turëjo didelës átakos geomorfologijos ir kvartero geologijos mokslams.
Knygos pratarmëje ðiam leidiniui, kaip vienas jos redaktoriø, palinkëjau geros sëkmës iðlikti dabartinës eros
istorijoje.
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