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A. MANECKI — Encyklopedia minera³ów z polskim i
angielskim s³ownikiem nazw. Minera³y Ziemi i materii kosmicznej. Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2004, 498 str., lit., CD z
fotografiami minera³ów
Recenzowane, monumentalne opracowanie prof. Andrzeja
Maneckiego Encyklopedia minera³ów..., bêd¹ce efektem wieloletniej, iœcie benedyktyñskiej pracy autora, stanowi niew¹tpliwie
niezwykle wartoœciow¹ publikacjê. Nie ma ona, jak s³usznie
zaznaczono w jej wstêpie, odpowiednika w skali krajowej. Co
wiêcej, zdaniem recenzenta, tak wyczerpuj¹cego dan¹ problematykê i aktualnego opracowania tego rodzaju nie ma dot¹d w skali
œwiatowej. Trudno siê temu dziwiæ, jeœli zwa¿ymy, ¿e prof. Manecki
jest od 17 lat przedstawicielem Polski w Komisji Nowych Minera³ów i Nazw Minera³ów Miêdzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (IMA), a przed tym przez 14 lat by³ wspó³pracownikiem
Komisji Kosmomineralogii IMA. Dziêki temu, maj¹c sta³y i
pe³ny wgl¹d w aktualny stan rozpoznania i systematyki minera³ów, móg³ On, co warto podkreœliæ, w³¹czyæ do encyklopedii
wykazy minera³ów materii kosmicznej oraz spis nazw nieaktualnych i minera³ów zdyskredytowanych przez Miêdzynarodow¹
Asocjacjê Mineralogiczn¹, co znacz¹co podnosi wartoœæ tego
opracowania.
Za³¹czony na CD materia³ ilustracyjny, zawieraj¹cy piêkne
fotografie wybranych okazów minera³ów, jest wartoœciowy i od
strony technicznej bez zarzutu. Urozmaica on bardzo recenzowan¹ publikacjê, a umieszczenie go na p³ycie znacznie obni¿y³o
koszty edycji i sprzeda¿y. Nie jest to bez znaczenia dla szerokich

Surowce mineralne Polski — strona internetowa Pañstwowego Instytutu Geologicznego — http://www.pgi.gov.pl/
surowce_mineralne/aaa.htm
Mimo ¿e minê³y dni œwietnoœci polskiego przemys³u górniczego, bêd¹cego przez dziesiêciolecia w centrum uwagi w³adz
pañstwowych, zainteresowanie surowcami mineralnymi w ró¿nych œrodowiskach zawodowych nie maleje. Od grudnia 1953 r.,
przez 51 lat, co roku wydawany jest Bilans zasobów kopalin i
wód podziemnych w Polsce, opracowywany najpierw w Centralnym Urzêdzie Geologii, a obecnie w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym. W publikacji tej zamieszczane s¹ aktualne dane o
stanie rozpoznania, wielkoœci zasobów i wydobyciu ponad 50
kopalin wystêpuj¹cych i u¿ytkowanych w Polsce. Ostatnia edycja bilansu zawiera dane o ponad 8,5 tys. krajowych z³ó¿, jak
równie¿ o gospodarce odpadami pogórniczymi. Materia³ faktograficzny i statystyczny, ujmowany w bilansie, roœnie w szybkim tempie. Zmienia siê równie¿ podejœcie do mo¿liwoœci zagospodarowania i racjonalnego wykorzystania poszczególnych kopalin.
Publikowany w formie ksi¹¿kowej Bilans zasobów... spe³nia
wa¿n¹ rolê informacyjn¹ i jest szeroko wykorzystywany przez
naukowców i praktyków w dziedzinie geologii surowcowej,
górnictwa i administracji pañstwowej. Jednak korzystanie z materia³u zawartego w bilansie, jak równie¿ w bazie MIDAS, wymaga
pewnych formalnych ograniczeñ, wynikaj¹cych z przepisów o
ochronie i udostêpnianiu informacji. S¹ to ponadto informacje
wymagaj¹ce zaawansowanego przygotowania fachowego w dziedzinie gospodarki z³o¿ami kopalin.
Brakowa³o dotychczas informacji ogólnie dostêpnej, w bêd¹cej ju¿ dziœ standardem formie internetowej. Z prawdziwym
zadowoleniem stwierdzi³em wiêc, ¿e na stronie Pañstwowego
Instytutu Geologicznego pod adresem http://www.pgi.gov.pl/
surowce_mineralne/aaa.htm pojawi³ siê dzia³ zatytu³owany
Surowce mineralne Polski, traktuj¹cy w przystêpnej i merytorycznie poprawnej formie o szeroko rozumianej problematyce
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krêgów odbiorców encyklopedii, która niew¹tpliwie znajdzie
wielu nabywców zarówno wœród badaczy ró¿nych dziedzin nauk
o Ziemi i pokrewnych, jak i studentów oraz mi³oœników i zbieraczy minera³ów.
Uk³ad ca³oœci dzie³a jest logiczny i przejrzysty; nie budzi on
¿adnych zastrze¿eñ. Niezwyk³e bogactwo treœci sprawia, ¿e bardzo trudno jest dopatrzyæ siê jakichkolwiek merytorycznych
uchybieñ. Poniewa¿ recenzent zajmowa³ siê ostatnio szczegó³owym studium ca³okszta³tu dzia³alnoœci i osi¹gniêæ Ignacego
Domeyki, zw³aszcza jako znakomitego analityka i pioniera mineralogii chemicznej, pragnie zwróciæ tylko uwagê na to, i¿ w przypadku schwartzembergitu (str. 241) wykazanie, ¿e zawiera on jon
jodanowy a nie jodkowy, zawdziêczamy G.T. Priorowi. To odkrycie zawarte jest we wspólnej pracy tego badacza z G.F. HerbertSmithem, opublikowanej w 1911 r. w Mineralogical Magazine
(XVI, 74), któr¹ nale¿a³oby umieœciæ w literaturze dotycz¹cej
tego minera³u.
Jedynym w³aœciwie mankamentem tego niezwykle wartoœciowego dzie³a jest brak w opisie poszczególnych minera³ów
znaczenia etymologicznego ich nazw, pochodz¹cych zazwyczaj
od nazwisk odkrywców lub wybranych przez nich postaci, jak
równie¿ od miejsc ich pierwszego znaleziska. Poniewa¿ nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e nak³ad omawianej encyklopedii zostanie wkrótce wyczerpany i zaistnieje koniecznoœæ jej reedycji, brak ten
nale¿a³oby koniecznie uzupe³niæ. Ma to szczególne znaczenie
wobec realnej mo¿liwoœci t³umaczenia dzie³a na jêzyki obce.
Bior¹c pod uwagê benedyktyñsk¹ pracowitoœæ autora zadanie to
wydaje siê w pe³ni wykonalne.
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bazy zasobowej i jej gospodarczym wykorzystaniu. ZwiêŸle
opisano w nim ka¿d¹ kopalinê z terenu Polski, okreœlaj¹c miejsce
jej wystêpowania, zasoby, wydobycie i mo¿liwoœci zastosowania
w przemyœle. Co nie mniej wa¿ne, autorzy opisów nie pos³uguj¹
siê hermetycznym ¿argonem fachowym, a obok koniecznych
definicji podaj¹ najwa¿niejsze fakty, mog¹ce zainteresowaæ
przeciêtnego u¿ytkownika Internetu. Jest to istna kopalnia rzetelnej wiedzy dla dziennikarzy, polityków, studentów i uczniów.
Stronê tê powinni równie¿ odwiedzaæ krajowi i zagraniczni
inwestorzy, zainteresowani eksploatacj¹ lub przeróbk¹ kopalin.
Na podkreœlenie zas³uguje fakt bogatego okraszenia tekstu
mapami, wykresami i tabelami, które mo¿na bez trudu skopiowaæ
do dowolnego tekstu (wszak¿e pod warunkiem powo³ania Ÿród³a).
Trudno o lepsz¹ reklamê problemów geologii gospodarczej i
dzia³alnoœci Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Konkretne i
sprawdzone informacje na konkretny temat. Je¿eli mo¿na by coœ
zaproponowaæ to to, ¿eby praca ta by³a aktualizowana, a dane statystyczne, dotycz¹ce m.in. wydobycia i zasobów, siêga³y lat z
coraz to odleglejszej przesz³oœci (np. 20 lat ).W ocenie funkcjonowania bazy zasobowej potrzebna jest bowiem analiza trendów
siêgaj¹ca w dalek¹ przesz³oœæ i pozwalaj¹ca formu³owaæ prawid³owe wnioski na przysz³oœæ. Do istotnego poszerzenia zasiêgu oddzia³ywania tej pracy przyczyni³oby siê opracowanie wersji
anglojêzycznej. W dziedzinie przedstawieñ kartograficznych
sugerowa³bym zaznaczenie granic wszystkich z³ó¿ wielkoobszarowych, tak jak jest to czynione na mapach z³o¿owych w dokumentacji.
Wszystkim osobom, które przy³o¿y³y rêkê do tego od dawna
oczekiwanego dzie³a, nale¿¹ siê szczególne podziêkowania za
podjêty trud i szybkie wykonanie tej po¿ytecznej pracy. Mam
nadziejê, ¿e na adres mgr. Micha³a Gientki i doc. Stanis³awa Przenios³y — inicjatorów i wykonawców tej strony — obficie bêd¹
sp³ywaæ e-maile z wyrazami uznania dla tej formy prezentacji.
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