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cem, wietrzeniowe i rozsypiskowe) oraz dokona³ charakterystyki wa¿nych z historycznego i wspó³czesnego punktu
widzenia, skupieñ tego minera³u w W¹dro¿u, Legnickim
Polu, Z³otym Stoku, Szklarach, Rudawach Janowickich,
Kowarach, LGOM-ie oraz w niektórych miejscach niecki
pó³nocnosudeckiej — w Z³otoryi i jej okolicach, Nowym
Koœciele, Lwówku Œl¹skim i Radzimowicach. Informacja,
która poruszy³a wyobraŸniê s³uchaczy, dotyczy³a z³ó¿
z³ota spe³niaj¹cych kryterium bilansowoœci. Czy¿by Z³otoryjê czeka³a nowa „gor¹czka z³ota”? Dodam, ¿e z³otoryja-

nie poznali w wiekach œrednich gor¹czkê z³ota, u progu
renesansu epidemiê d¿umy (1553 r.), a wspó³czeœnie
doznaj¹ agatowej.
Niezale¿nie od mog¹cej wyst¹piæ tu ponownie „gor¹czki
z³ota” organizatorzy zapowiadaj¹ kolejne, majowe seminaria dotycz¹ce przyrody, kultury zachowanej na Pogórzu
Kaczawskim oraz ich wzajemnych, niekoniecznie tajemniczych, ale na pewno bardzo burzliwych i czêsto dramatycznych zwi¹zków.
Joanna Kielar

5th International Symposium “Mineralogical Museums”
Sankt Petersburg, Rosja, 15–17.06.2005
W dniach 15–17.06.2005 r. w Sankt Petersburgu
odby³o siê 5. International Symposium “Mineralogical
Museums”. Organizatorem sympozjum od 10 lat jest
Katedra Mineralogii Uniwersytetu im. M. £omonosowa w
Sankt Petersburgu. W tym roku w organizacji sympozjum
uczestniczyli równie¿ pracownicy Uniwersytetu Christiana-Albrechta z Kiel (Niemcy) oraz cz³onkowie Rosyjskiego
Towarzystwa Mineralogicznego Rosyjskiej Akademii
Nauk i Niemieckiego Towarzystwa Krystalograficznego.
Ca³oœci¹ prac zwi¹zanych z organizacj¹ sympozjum kierowa³a dr Galina Anastazenko z Katedry Mineralogii Wydzia³u Geologicznego Uniwersytetu im. M. £omonosowa.
W sympozjum wziê³o udzia³ ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów europejskich, w tym Polski (z Instytutu
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Pañstwowego Instytutu Geologicznego).
Chocia¿ z tytu³u sympozjum mo¿na wnioskowaæ, ¿e
omawiane s¹ na nim wy³¹cznie problemy muzealnictwa
mineralogicznego i postêpy w dziedzinie mineralogii, to
tradycj¹ sta³o siê, ¿e sympozjum gromadzi tak¿e wybitnych przedstawicieli œwiata nauki z ró¿nych muzeów geologicznych i paleontologicznych, szkó³ wy¿szych, placówek
naukowych i przedsiêbiorstw, w tym reprezentacjê najwiêkszej w Rosji kompanii diamentowej — ALROSA z Mirnego na Syberii. Jest to jedno z niewielu sympozjów na
œwiecie, na którym mo¿na spotkaæ tak liczne i kompetentne
grono przedstawicieli muzeów geologicznych i podyskutowaæ o problemach muzealnictwa.
Tradycyjnie, sympozjum rozpoczê³o siê od wrêczenia
nagród Rosyjskiego Towarzystwa Mineralogicznego RAN
za odkrycie nowych minera³ów. Po sesji plenarnej obrady
odbywa³y siê w kilku sekcjach tematycznych:
 Historia muzeów mineralogicznych i mineralogii;
muzea a nauki podstawowe;
 Podstawowe problemy mineralogii; mineralogia,
minera³y i paragenezy minera³ów; inkluzje w minera³ach;
 Krystalochemia i krystalogeneza;
 Metody badañ geochemicznych i petrologicznych;
 Gemmologia w sztuce, architekturze i archeologii;
 Mineralogiczne bazy danych.

W ci¹gu trzech dni przedstawiono ponad 200 referatów
i posterów, których autorami by³o niemal 400 autorów z
ró¿nych krajów œwiata. Zosta³y one wydane w opas³ym
tomie materia³ów sympozjalnych. Wiele referatów poœwiêcono historii nauki, losom konkretnych kolekcji, a tak¿e
prezentacji osi¹gniêæ i najciekawszych ekspozycji muzealnych. Niezwykle interesuj¹ce by³y referaty z pogranicza
architektury, historii i geologii. Kilkadziesi¹t posterów
umo¿liwi³o zapoznanie siê z postêpem nauki w ró¿nych
dziedzinach mineralogii. Najwiêkszym zainteresowaniem
w trakcie obrad w sekcjach cieszy³y siê referaty dotycz¹ce
historii zbiorów geologicznych oraz gemmologii. Czêœæ
referatów, szczególnie w sekcji Krystalochemii i krystalogenezy, by³a poœwiêcona wzbudzaj¹cym zainteresowanie,
ale bardzo specjalistycznym zagadnieniom. Najwiêcej referatów dotyczy³o minera³ów i paragenez mineralnych.
Szczególn¹ uwagê zwróci³y wyst¹pienia poœwiêcone
rosyjskim diamentom. Najpiêkniejsze z nich zaprezentowano, chocia¿ niestety tylko na pokazie video (ryc. 1).
W ramach wycieczek organizowanych w trakcie sympozjum mo¿na by³o odwiedziæ znane i niezwykle bogate w
przepiêkne okazy mineralogiczne Muzeum Instytutu
Górniczego, a tak¿e Muzeum VNIGRI, choæ najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê — jak zawsze —
Ermita¿.
W chwilach wolnych mo¿na by³o przechadzaæ siê œladami historii, np. odwiedziæ kawiarniê, w której bywa³
Puszkin, lub zwiedziæ Aurorê, a podczas bia³ych nocy, gdy
otwiera³y siê zwodzone mosty — obserwowaæ ruch statków po Newie.
Trzydniowe sympozjum by³o dobr¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ dotycz¹cych muzealnictwa geologicznego. Dyskutowano o najlepszych formach prezentacji
najciekawszych kolekcji, o sposobach ich przechowywania, o zagadnieniach archiwizacji zbiorów i bazach danych
zasobów muzealnych, o roli muzeów geologicznych w
propagowaniu wiedzy, a tak¿e o budowie i historii Ziemi.
Rozmawiano równie¿ o mo¿liwoœciach wymiany wystaw
miêdzy muzeami z ró¿nych krajów, wystaw bêd¹cych
dobr¹ promocj¹ najciekawszych zbiorów, o których poza
siedzib¹ muzeum wie, czêsto, tylko w¹skie grono zainteresowanych nimi osób.
W³odzimierz Mizerski
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Ryc. 1. Prezentowana na sympozjum kolekcja diamentów kompanii ALROSA z Mirnego na Syberii. Fot. Arch. ALROSA
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