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Nie mam Ŝadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko
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I. WSTĘP
Albert Einstein (1879 - 1955). śycie i dzieło to bibliografia
selekcyjna,

osobowa

podmiotowo-przedmiotowa,

retrospektywna,

której

zakres i zasięg wydawniczy został ograniczony do publikacji wydanych
w Polsce, w języku polskim w latach 1920 – 2005 (wydawnictwa zwarte)
i 1980 – 2005 (artykuły z wydawnictw ciągłych).
Niniejsza bibliografia została opracowana na podstawie zawartości
poniŜszych elektronicznych baz danych:
•

bazy danych Biblioteki Narodowej:
 KsiąŜki polskie (MARC-BN, 1976- )
 Artykuły z czasopism polskich (MARC-BN, 1996 – 2004)
 Artykuły z czasopism polskich (MARC 21, 2005 - )

•

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

•

Katalog Komputerowy Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego

•

Katalog OPAC Biblioteki Śląskiej

•

Baza

Zazwartości

Czasopism

-

EDUKACJA

Dolnośląskiej

Biblioteki Pedagogicznej.
Opisy

bibliograficzne

drugiego

stopnia

szczegółowości

zostały

sporządzone zgodnie z normami: PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny.
KsiąŜki i PN-N-01152-2 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Skróty
uŜyte w opisach są zgodne z obowiązującą normą PN-85/N-01158 Skróty
wyrazów i wyraŜeń w opisie bibliograficznym.
Bibliografię poprzedzają dwa rozdziały mające na celu przybliŜenie
sylwetki Alberta Einsteina, jego Ŝycia i osiągnięć. Pierwszy z nich śyciorys
przedstawia biografię wybitnego naukowca oraz jego dorobek naukowy, drugi
– Złote myśli Alberta Einsteina to najciekawsze cytaty autorstwa
Einsteina.
Układ głównego zrębu bibliograficznego jest działowy, a w obrębie
działów alfabetyczny. Dział 1. Biografia prezentuje wydawnictwa naukowe
i popularnonaukowe oraz artykuły z czasopism polskich omawiające Ŝycie
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Einsteina. Dział 2. Dzieła Alberta Einsteina wydane w Polsce (w latach
1922 – 2005) ujmuje opisy bibliograficzne prac Einsteina wydanych
w Polsce w języku polskim oraz recenzji niektórych z nich opublikowanych
w czasopismach. Ostatni dział 3. Praca naukowa. Poglądy. Osiągnięcia
obejmuje wydawnictwa zwarte zarówno naukowe jak i popularnonaukowe
oraz

artykuły

z

wydawnictw

ciągłych

omawiające

dorobek

naukowy

Einsteina, jego poglądy i filozofię.
Ponadto

bibliografia

zawiera

Wykaz

skrótów,

Wykaz

tytułów

wydawnictw ciągłych, oraz dwa indeksy osobowe Indeks autorów i Indeks
recenzentów.

listopad’2005
Anita Góral
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II. śYCIORYS

Albert Einstein urodził się w Ulm,
w Niemczech, 14 marca 1879 roku. Był
synem Hermanna i Pauliny z domu
Koch. W rok po jego urodzeniu rodzina
przeniosła się do Monachium. Einstein
był milczącym chłopcem; uwaŜano go
raczej

za

dziecko

dziwne

niŜ

utalentowane. Od dziesiątego roku Ŝycia
uczył się w Leopold Gymnasium. Nie
znosił sztywnej, niemieckiej dyscypliny
szkolnej i bez entuzjazmu uczył się
łaciny i greki. Jego droga do nauki
rozpoczęła się od matematyki, do której
zachęcił go wuj, inŜynier Jakub Einstein. W wieku 12 lat Einstein
samodzielnie nauczył się geometrii i postanowił, Ŝe pewnego dnia rozwiąŜe
zagadki świata. Jego historia to raczej niecodzienny przypadek realizacji
młodzieńczych marzeń.
Dalsza kariera szkolna Einsteina była powikłana. W 1894 roku
rodzina Einsteinów przeniosła się Mediolanu, gdzie po wcześniejszych
niepowodzeniach w interesach zamieszkał jego ojciec. Albert pozostał
w Monachium, by zakończyć naukę w gimnazjum, ale porzucił je, nie
uzyskawszy końcowego świadectwa, by dołączyć do rodziny. Mając 17 lat,
został przyjęty na politechnikę w Zurychu; rok wcześniej nie zdał egzaminu
wstępnego. W szkole nabrał przekonania, Ŝe jego dziedziną będzie nie
matematyka, lecz fizyka, dlatego studiował prace Hermana von Helmholtza,
Jamesa Clarka Maxwella i innych. Nie był wybitnym studentem, miał
poczucie, Ŝe uczelnia krępuje go. Później pisał, iŜ "to cud, Ŝe współczesne
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metody kształcenia nie zdusiły całkowicie świętego zapału i dociekliwości”.
W 1900 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów.
Na początku 1902 roku Einstein rozpoczął pracę na stanowisku
młodszego inspektora w szwajcarskim urzędzie patentowym. Przypuszczano,
Ŝe właśnie ta praca - szczegółowe badania i wyjaśnianie zastosowania
róŜnego rodzaju wynalazków - rozbudziła jego zainteresowanie czasem
i przestrzenią. Z pewnością był to jedyny okres, kiedy Einstein pozostawał
w izolacji

od

środowiska

fizyków,

ale

nieustannie

śledził

najnowsze

osiągnięcia fizyki.
W 1905 r. przedłoŜył i opublikował pracę zawierającą podstawowe
idee szczególnej teorii względności. W pracy tej wysunął nowe koncepcje
czasu i przestrzeni. W tym samym roku opublikował wyniki prac nad
ruchami Browna, korpuskularną teorią światła i zaleŜnością pomiędzy masą
a energią (E=mc2). Po opublikowaniu tychŜe prac Einstein stał się znany
w środowisku fizyków. W 1909 roku opuścił szwajcarski urząd patentowy
i rozpoczął karierę uniwersytecką. Zaczął pracować na uniwersytecie w
Pradze, ale czuł się tam źle z powodu antysemickich nastrojów panujących w
Austrii. W 1912 roku wrócił do Zurychu. W 1914 roku otrzymał nominację
na specjalne dla niego utworzone stanowisko w Pruskiej Akademii Nauk i
równocześnie został profesorem Uniwersytetu Berlińskiego. Od tego czasu
mógł poświęcić większość swego czasu na badania naukowe.
Kilka lat po tym, jak Einstein opublikował ogólną teorię względności,
została ona potwierdzona przez obserwacje astronomiczne. JuŜ w 1911 roku
Einstein przewidział, Ŝe promień światła gwiazdy, przelatując w pobliŜu duŜej
masy - na przykład Słońca - ulega ugięciu. Ugięcie moŜna zaobserwować
porównując połoŜenie gwiazdy na niebie, gdy leŜy z dala od Słońca i gdy jej
promienie przelatują tuŜ obok Słońca. Z ogólnej teorii względności wynika, Ŝe
kąt ugięcia powinien być dwa razy większy, niŜ przewiduje teoria klasyczna,
w której przestrzeń uwaŜamy za płaską.
Późniejsza kariera Einsteina wiąŜe się z jego ogromnym prestiŜem.
Stał się osobą znaną i sławną. Out of My Later Years, jedna z jego
popularnych,

często

najrozmaitsze

tematy,

wznawianych
takie

jak

publikacji
socjalizm,

zawiera

stosunki

artykuły
między

na

białym

a czarnymi czy upadek moralny. Einstein podobnie jak Freud, z którym
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korespondował, głosił polityczne i społeczne poglądy zgodne z liberalnym
duchem tego okresu. Jego eseje nadal godne są uwagi. Często cytuje się
powiedzenie Einsteina: "Bóg nie gra w kości". Odnosi się ono do statystyki
kwantowej. Einstein był agnostykiem. Na pytanie, czy wierzy w Boga,
odpowiedział: "Nie moŜna o to pytać kogoś, kto z coraz większym
zadziwieniem

próbuje

zbadać

i

zrozumieć

nadrzędny

porządek

wszechświata".
Trudno scharakteryzować osobowość Einsteina, zwłaszcza z lat
późniejszych, kiedy prowadził na ogół Ŝycie samotnicze. Nie mówił o swoich
uczuciach w stosunku do innych ludzi, choć skłonny był do wyraŜania swego
głębokiego

oddania

ludzkości.

W

okresie

największej

sławy

cięŜkim

przeŜyciem stał się dla niego rozwód z pierwszą Ŝoną, Milevą Marić, z którą
miał dwóch synów. Jeden z nich cierpiał na schizofrenię. Jego córeczka,
która urodziła się jeszcze przed małŜeństwem, została oddana do adopcji.
OŜenił się po raz drugi z Elsą Löwenthal, daleką kuzynką, która zmarła
w 1936 roku.
11 kwietnia 1953 roku, w proteście przeciw zbrojeniom jądrowym.
Albert Einstein podpisał pacyfistyczny manifest rozpowszechniany przez
Bertranda Russella. Kilka dni później doznał pęknięcia tętniaka aorty, ale
mimo to jego Ŝycie nie było bezpośrednio zagroŜone. Nie zgodził się na
operację, mówiąc: "Chcę odejść wtedy, kiedy sam zechcę. Sztuczne
przedłuŜanie Ŝycia jest niesmaczne". Zmarł 18 kwietnia 1955 roku.

Kalendarium
1879
Urodził się 14 marca w Ulm w rodzinie Ŝydowskiej. W tym samym roku
rodzina przeniosła się do Monachium, a później, gdy Einstein miał 15 lat - do
Mediolanu we Włoszech.
1900
Ukończył studia matematyczne i fizyczne na politechnice w Zurychu
w Szwajcarii.
1901
Przyjął obywatelstwo szwajcarskie.

9

Albert Einstein(1879-1955). śycie i dzieło

1902
Rozpoczął pracę jako inspektor w szwajcarskim biurze patentowym. W tym
czasie

rozpoczął

wydawać

prace

dotyczące

teoretycznych

aspektów

i zagadnień w fizyce.
1905
PrzedłoŜył i opublikował pracę zawierającą podstawowe idee szczególnej
teorii względności. W pracy tej wysunął nowe koncepcje czasu i przestrzeni.
W tym samym roku opublikował wyniki prac nad ruchami Browna,
korpuskularną teorią światła i zaleŜnością pomiędzy masą a energią (E=mc2)
1909
Został profesorem nadzwyczajnym fizyki teoretycznej na uniwersytecie
w Zurychu. Stanowisko to stworzono specjalnie dla niego.
1911
Uzyskał stanowisko profesora fizyki na uniwersytecie w Pradze, wtedy pod
panowaniem austro-węgierskim.
1912
Powrócił na swe poprzednie stanowisko na uniwersytecie w Zurychu.
1913
Został członkiem berlińkiej Akademii Nauk, w której pracował nad
relatywistyczną teorią grawitacji.
1914
Został

dyrektorem

Instytutu

Fizyki

w

Berlinie.

Ponownie

przyjął

obywatelstwo niemieckie.
1916
Opublikował wyniki pracy, tworząc ogólną teorię względności, w której
stwierdził, Ŝe efekty grawitacji i przyśpieszenia są równowaŜne. Z teorii tej
wynika, Ŝe grawitacja powoduje ugięcie toru światła i zmienia jego
częstotliwość.
1919
Zespół pod kierownictwem A. Eddingtona potwierdził obserwacyjnie ogólną
teorię względności, dowodząc Ŝe Słońce zakrzywia promień światła gwiazdy,
znajdującej się poza nim.
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1921
Otrzymał

Nagrodę

Nobla

za

wyjaśnienie

zjawiska

fotoelektrycznego

zewnętrznego i prace teoretyczne w dziedzinie fizyki.
1930
Opublikował dzieło About Zionism (O syjonizmie).
1934
Pozbawiony pracy i domu po dojściu nazistów do władzy, Einstein przeniósł
się

do

Ameryki,

gdzie

został

profesorem

w

Instytucie

Studiów

Zaawansowanych w Princeton w stanie New Jersey. Coraz szczerzej zaczął
wyraŜać swe poparcie dla utrzymania pokoju na świecie.
1939
Wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosvelta,
namawiając do szybkiego działania w badaniach nad bombą atomową.
1940
Przyjął obywatelstwo amerykańskie.
1945
Rozpoczął działania na rzecz ustanowienia międzynarodowej kontroli nad
bronią atomową.
1950
Przedstawił jednolitą innowacyjną teorię oddziaływań elektromagnetycznych
i grawitacyjnych.
1952
Odrzucił zaproszenie do objęcia urzędu drugiego prezydenta Izraela.
1955
18 kwietnia zmarł we śnie w szpitalu w Princeton. Krótko po jego śmierci
nowemu sztucznemu pierwiastkowi chemicznemu nadano nazwę einstein.
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III. Złote myśli Alberta Einsteina
O sobie:
„Nigdy nie martwię się o przyszłość. Przychodzi wystarczająco szybko.”
”Nie mam Ŝadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko
niepohamowana ciekawość.”
”Stanowczo zamierzam, gdy przyjdzie juŜ na mnie czas, wyzionąć ducha przy
jak najmniejszej pomocy ze strony medyków, a póki co - hulaj moja
niegodziwa dusza.”
„Jestem głęboko wierzącym ateistą (...) Jest to poniekąd zupełnie nowy
rodzaj religii.”
"Jestem nie tylko pacyfistą, ale wojującym pacyfistą. Chcę walczyć o pokój.
Nic nie połoŜy kresu wojnom, jeśli ludzie sami nie odmówią swego w nich
udziału."
"Gdybym był znów młody i miał sobie wybrać zawód, nie próbowałbym zostać
naukowcem ani uczonym, ani nauczycielem. Wolałbym być raczej
hydraulikiem lub domokrąŜcą w nadziei zdobycia tej skromnej cząstki
niezaleŜności, jaką osiągnąć moŜna we współczesnym świecie."
"Dlaczego właśnie ja sformułowałem zasadę względności? Ile razy zadaję
sobie to pytanie wydaje mi się, Ŝe przyczyna jest następująca: Normalny
dorosły człowiek w ogóle nie rozmyśla nad problemami czasu i przestrzeni.
W jego mniemaniu przemyślał to juŜ w dzieciństwie. Ja jednak rozwijałem się
intelektualnie tak powoli, Ŝe czas i przestrzeń zajmowały moje myśli nawet
wtedy, gdy stałem się juŜ dorosły."

O ludzkości:
"Dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat i głupota ludzka, choć co do
Wszechświata to nie byłbym tak całkiem pewny."
„Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się
zanadto rozmyślaniom o przyszłości.”
"Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje."
„Strach i głupota zawsze leŜała u podstaw większości ludzkich działań.”
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"Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem
wielka cisza."
"CóŜ za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niŜ zniszczyć
przesąd."

O Bogu:
"W kwestii istnienia Boga zajmuję stanowisko agnostyka. Jestem
przekonany, Ŝe aby uświadomić sobie zasadnicze znaczenie zasad moralnych
w czynieniu naszego Ŝycia lepszym i szlachetniejszym, nie musimy
odwoływać się do idei osobowego prawodawcy, zwłaszcza takiego, który karze
i nagradza."
"Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza i karze istoty przez siebie
samego stworzone, którego zamysły przykrojone na naszą miarę - krótko
mówiąc, Boga, który nie jest niczym innym, jak odbiciem ludzkich słabości."
"Przy wpajaniu ludziom tego, co moralnie słuszne, kaznodzieje powinni
zdobyć się na odwagę i odrzucić doktrynę osobowego Boga, to znaczy nie
powoływać się dłuŜej na owo źródło strachu i nadziei, dzięki któremu w
przeszłości kapłani skupiali w swych rękach tak ogromną władzę."
"Nie mogę uwierzyć, Ŝe Bóg gra ze Wszechświatem w kości." - chodzi o
probabilistyczną interpretację fizyki kwantowej.

O nauce:
"Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma
pojęcia o tym, co znają wszyscy."
"To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które
opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się
sformułować za pomocą matematyki."
"Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim Ŝyciu: Ŝe cała nasza nauka w
konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna - a jednak
jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy."
"Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć
w pewne opinie tylko dlatego, Ŝe znajdują się one w jakiejś ksiąŜce. (...) Nigdy
równieŜ nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną."
„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to,
czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara
się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się
nauczyć”.
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”Fakty nie są najwaŜniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na
uczelni - moŜna się ich nauczyć z ksiąŜek. Istota kształcenia w szkole
wyŜszej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na
ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w
podręcznikach.”
”Upokarzanie i psychiczne gnębienie uczniów przez niedouczonych i
egoistycznych nauczycieli sieje spustoszenie w młodych umysłach,
powodując w późniejszym wieku opłakane skutki, których juŜ nie da się
naprawić.”

O Ŝyciu i śmierci:

„Najcenniejszych rzeczy w Ŝyciu nie nabywa się za pieniądze.”
„Jest tylko jedna droga, która wiedzie człowieka do prawdziwej doskonałości:
twarda szkoła Ŝycia.”
„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia - Ŝyjemy w naszych dzieciach i
następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko
zwiędłe liście na drzewach Ŝycia.”
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WYKAZ SKRÓTÓW

ang.
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podtyt.

podtytuł

aut.

autor
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autoryz.

autoryzowany

portr.

portret
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tom

il.

ilustracje

tabl.

tablice

jęz.

język

tł.

tłumaczenie

k.

karta

tyt.

tytuł

kolor.

kolorowe

uzup.

uzupełnione

nakł.

nakład

współpr.

współpraca

niem.

niemiecki

Wyd.

Wydanie

nr
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