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Věstník literární. 
Všeobecně se uznává, že na našich středních školách se nevěnuje dosti 
píle a pozornosti zeměpisu mathematickému, poněvadž podlé učební osnovy 
hlavně v první a poslední třídě se k němu poukazuje, takže tu nebývá 
času, onde pak přípravných vědomostí, bez nichž nemůže býti výsledek 
uspokojivým; konečně spočívá část viny svrchu vytknuté i v nedostatku 
přiměřených knih příručních, kdež by nejdůležitější, sem připadající před
měty byly jasně a jednoduše vyloženy. 

Co se týče vady první, ta bude zajisté odstraněna, až se přikročí 
k důkladnější reformě našeho středního školství, jež čím dále tím více 
stává se nezbytnou; pak se roztřídí veškeré učivo tak, že důležitý země
pis mathematický připadne do času nejvhodnějšího a zdárné výsledky za
ručujícího. 

Co se pak týče přiměřených knih učebných, vyskytne se zajisté 
i spisovatel spůsobilý, čehož nejlepším dokladem jest zdařilý pokus prof. 
Giinthera v Ansbachu, jenž právě pro střední školy vyšel co 

GRUNDLEHREN 
der mathematischen Geographie und Elemente der Astronomie. 

Spis tento, jejž vřele odporučujeme všem knihovnám jakož i studu
jícím, kteří by za 75 kr. si chtěli zjednati velmi poučné čtení, liší se ode 
všech dosud o stejném předmětu vydaných především m e t h o d o u ; při
držuješ se tu spisovatel všude cesty historické, vykládaje, jak se během 
času který pojem vyvinul, čímž nabývá se nejen větší jasnosti, nýbrž 
i hlubšího vniknutí do věci samy, nemluvíme-li ani o příjemnosti tohoto 
spůsobu vykládání. Co další přednost sluší tu vytknouti, že obsah tu jest 
velmi pěkně omezen, při tom však při každé příležitosti se otevírají vy
hlídky na všechny strany dále, takže tím velmi vhodně se prostředkuje 
mezi nutnou přípravou všeobecnou a rozsáhlejšími studiemi budoucími. 
Konečně sluší tu ještě připomenouti co přednost, že důkazy, kde jich třeba 
mathematický vésti, vesměs jsou velmi jednoduché a že 63 obrazů vhodně 
znázorňuje a vysvětluje slovné výklady. 

Při této příležitosti budiž též oznámeno, že právě se dotiskuje třetí 
vydání knížky 

„ K r s u p e s n í logfarit .h.irxiclsé ta,TovLl.k:;7"" 
již redaktor tohoto časopisu pro střední školy sestavil, Vydání toto při
léhá těsně k algebře týmž spisovatelem sepsané a obsahuje za tou příčinou 
několik tabulek více, příslušných ku §. 18., 24. a 44.*, aby výpočty některé 
snadněji se mohly prováděti, takže v této nové úpravě ještě lépe se hodí 
co pomocná kniha do škol našich, zejména tam, kde algebra jmenovaná 
jest zavedena. Std. 
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