
Ipstytut £łowia,ński Czechosłowackiej Akademii Nauk. Obie strony dołożą wszel
kich starań w kierunku szerokiego, upowszechnienia wydawnictwa w obu krajach.

5. Konferencja stwierdza, że dla realizacji szeregu poruszonych problemów 
konieczne jest przyśpieszenie organizacji Komisji współpracy historyków polskich 
i czechosłowackich przy Instytutach Historii Pplskiej Akademii Nauk i Czechosło
wackiej Akademii Nauk..

Zebrani na konferencji historycy obu krajów podkreślili przyjacielski nastrój, 
w jakim toczyły się obrady1.

W Z N O W IE N IE  PO LSK IEG O  SŁ O W N IK A  B IO G R A FIC ZN EG O

Wydawnictwo to przerwane w r. 1949, a obejmujące również szereg życiorysów 
ludzi związanych ze Śląskiem, zostało obecnie wznowione z inicjatywy Dyrekcji 
Instytutu Historii PAN i dzięki decyzji Prezydium PAN. Postanowienie to dotyczy 
stopniowej reedycji dotychczas wydanych 7 tomów Słownika, przede wszystkim 
zaś kontynuacji wydawnictwa od tego punktu, w którym zostało ono przerwane.

W związku z tym prace Redakcji Polskiego słownika biograficznego idą w tej 
chwili w następujących kierunkach:

1. W kierunku ostatecznego wykończenia już gotowego 5 zeszytu tomu VII 
(obejmującego nazwiska Genga Simone — Girdwoyn Kazimierz). Zeszyt ten, jako 
zamykający wspomniany tom, jest uważany za „poślizgowy“ i dlatego będzie wy
dany co rychlej, a prócz uzupełnień bibliograficznych, i tylko w wyjątkowych 
wypadkach merytorycznych, nie będą w nim przeprowadzone żadne inne zmiany, 
gdyż będzie on podlegał w przyszłości, podobnie jak wszystkie dotąd wydane to
my, przewidzianej reedycji.

2. Drugi, najważniejszy kierunek prac Redakcji obejmuje sprawę przygoto
wania następnego, 40-arkuszowego tomu Polskiego słownika biograficznego, który 
obejmie dalsze nazwiska na literę G (do końca tej litery). W związku z tym Re
dakcja jest w toku opracowywania listy tych nazwisk, która zostanie w najbliż
szym czasie przedstawiona Komitetowi Redakcyjnemu oraz specjalistom poszcze
gólnych dziedzin i epok w celu ewentualnego uzupełnienia tej listy oraz dopo- 
możenia Redakcji w wytypowaniu autorów poszczególnych życiorysów.

3. Redakcja opracowała już projekt Zasad wydawnictwa, które postanawiają, 
że Polski słownik biograficzny będzie zawierał artykuły tylko o osobach nieżyją
cych ze wszystkich klas i warstw społecznych oraz będzie uwzględniał wszystkie 
czasy, dzielnice i dziedziny. Zasady podkreślają, że zadaniem artykułów będzie 
podanie ścisłych informacji bez rozstrzygania rozbieżnych opinii i ustalania sądów 
o danej postaci. Projekt Instrukcji redakcyjnej, przygotowany również przez Re
dakcję, ustala sposób opracowania życiorysu pod względem merytorycznym i for
malnym. Oba projekty będą przedłożone w najbliższym czasie Komitetowi Re
dakcyjnemu do przedyskutowania i zatwierdzenia.

Na czele Redakcji Polskiego słownika biograficznego stoi redaktor prof. dr 
Kazimierz Lepszy. Redakcja mieści się w Zakładzie Dokumentacji Instytutu Histo
rii PAN w Krakowie. W skład powołanego przez PAN Komitetu Redakcyjnego 
wchodzi około 50 osób, w tym przedstawiciele poszczególnych dziedzin nauki i róż
nych środowisk naukowych kraju.

1 Ze względów technicznych podajemy na tym miejscu jedynie rezolucję koń
cową uchwaloną na konferencji. Szersze sprawozdanie z obrad oraz wykaz prac 
zgłoszonych do „Studiów z dziejów polskich i czechosłowackich“ podamy w jed
nym z dalszych zeszytów.



Wydawnictwo dzięki swojemu szerokiemu zasięgowi znowu stanie się pomocą 
zarówno dla pracowników naukowych wszelkich dziedzin, jak i dla działaczy 
społecznych, politycznych i kulturalnych. Brak tego wydawnictwa odczuwano 
dotkliwie w okresie przerwy i dlatego Instytut Historii PAN już od przeszło roku 
pracował w kierunku jego wznowienia.

Należy się spodziewać, że problematyka śląska wystąpi tu szeroko również 
w formie uzupełnień zeszytów przedwojennych.

m uzeum  Śląskie w e  Wr o c ła w iu

Muzeum Śląskie, centralna placówka tego typu na Dolnym Śląsku, podjęło 
normalną działalność w lipcu 1948 r., po trzyletnim okresie żmudnej organizacyj
nej pracy od podstaw, której głównym zadaniem było ratowanie rozprószonych za
bytków, ich gromadzenie, porządkowanie i konserwacja. Organizujące się stopnio
wo poszczególne działy Muzeum, dysponując skromnym zespołem pracowników, 
koncentrowały swoje wysiłki przede wszystkim w kierunku uzupełniania i porząd
kowania zasobów zabytkowych oraz realizacji zadań usługowych przez opraco
wanie i udostępnianie wystaw stałych i czasowych.

Po otwarciu w r. 1948 Galerii Malarstwa Polskiego, Działu Archeologii i Dzia
łu Sztuki Średniowiecznej udostępniono w r. 1951 wystawę Działu Rzemiosł Arty
stycznych, zaś w r. 1954 Dział Historyczny z wystawą Dziesięć wieków Śląska. 
Wreszcie r. 1956 przyniósł otwarcie stałej wystawy Działu Etnograficznego.

W okresie sprawozdawczym (r. 1956), podobnie jak i w latach ubiegłych, dzia
łalność Muzeum Śląskiego zaznaczyła się na trzech głównie odcinkach: 1. dzia
łalności usługowej; 2. naukowej i 3. popularyzatorskiej. Prace prowadzone były 
przez. poszczególne działy siłami swoich zespołów naukowych, przy koordynacji 
całokształtu działalności na kolegiach dyrekcyjnych.

W działalności usługowej wysunęło się na plan pierwszy zagadnienia wysta
wiennictwa i realizacja zadań ekspozycyjnych, prowadzona przez zespoły pracowni
cze poszczególnych działów. Dział Archeologiczny, poza systematycznym uzupełnia
niem stałej wystawy Śląsk Starożytny, zorganizował wystawę objazdową pt. Wy
kopaliska na Śląsku w latach 1945—1955, którą w ciągu 50 dni trwania zwiedziło 
12 250 osób w kilkunastu miejscowościach Dolnego Śląska. , W muzeum regional
nym w Nysie urządzono stałą wystawę archeologiczną, wyposażając ją w nowo
czesny sprzęt ekspozycyjny. Podjęto także wstępne przygotowania do zorganizo
wania w Chojnowie, z inicjatywy miejscowego społeczeństwa, wystawy archeolo
gicznej pod kątem widzenia potrzeb dydaktycznych nauczycielstwa. W związku 
z zaplanowaną nową siecią muzeów archeologicznych poczyniono przygotowania 
do urządzenia działu archeologicznego w mającym powstać muzeum regionalnym 
w Kłodzku.

Dział Historyczny po demontażu ostatniego okresu wystawy 10 wieków Śląska 
(Śląsk w Polsce Ludowej) podjął prace przygotowawcze, do skorygowania i uzu
pełnienia ekspozycji, szczególnie jej części ilustrującej okres 1850—1945. Przystą
piono również do wstępnych prac nad zaplanowaną na r. 1957 wystawą kościusz
kowską, przeprowadzając szczegółowe kwerendy w zbiorach archiwalno-muzeal- 
nych Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Dla muzeum regionalnego w Jaworze 
opracowany został szczegółowy scenariusz ekspozycji historycznej oraz wytypowa
no niezbędne eksponaty.

Dział Rzemiosł Artystycznych po przeprowadzeniu demontażu wystawy Ka
mionka bolesławiecka w okresie 10-lecia otworzył wystawę czasową pt. Przykłady




