
W organizacji odczytów dużo czasu poświęcono odczytom sprawozdaw
czym oraz krytycznym. W zakresie tym odbyły się następujące odczyty nau
kowe:

27 I prof. S. M. Kuczyński: O badaniach krytycznych nad latopi- 
sami w ZSSR.

10 III  ̂ prof. dr E. Maleczyńska: Z nowszej czeskiej literatury histo
rycznej.

12 V dr A. Galos: Dyskusja uczonych radzieckich nad zagadnieniem 
periodyzacji historii ZSSR.

26 V prof. dr H. Wereszycki: O nowe podejście do dziejów stosunków
polsko-niemieckich.

5 VII Dyskusja krytyczna nad Źródłami do dziejów najnowszych Ślą
ska w wydaniu Instytutu Zachodniego.

27 X dr H. Zieliński: Omówienie pracy J. Kuczyńskiego, Historia
położenia robotników w Niemczech.

15 XII prof. dr Wł. Czapliński: Omówienie pracy Porszniewa, Ludowe
powstania we Francji przed Frondą.

Niezależnie od powyższych odczytów sprawozdawczych i krytycznych 
na szeregu posiedzeń referowano prace samodzielne, a mianowicie:

16 VI dr H. Zieliński: Separatyzm górnośląski w dobie plebiscytu
i powstań.

22 VI mgr M. Chamcówna: Początki pracy oświatowej Kołłątaja.
10 XI mgr W. Długoborski: Wrocławski przemysł tekstylny w w. XVIII.
7 XII dr T. Ładogórski: Dzieje kartografii polskiej.

W zakresie popularyzacji historii współpracowano z Ośrodkiem Dydak
tycznym przy Wydziale Oświaty WRM we Wrocławiu, z Towarzystwem Wie
dzy Powszechnej, Okręgową Radą Związków Zawodowych, Polskim Radiem, 
oraz z biurem podróży Orbis. W Ośrodku Dydaktycznym prof. dr E. Maleczyńska 
z ramienia sekcji popularyzacji wygłosiła na konferencji nauczycielskiej refe
rat: Prace przygotowawcze do Kongresu Nauki Polskiej w zakresie historii. 
W zakresie współpracy z ORZZ w kwietniu wygłosił prof. dr K. Maleczyński 
w Domu Górnika w Wałbrzychu odczyt „Górnik śląski w przeszłości”, a w paź
dzierniku prof. dr E. Maleczyńska w Domu Kultury ORZZ we Wrocławiu 
wygłosiła odczyt „Polacy w rewolucji październikowej”. Dla Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej przygotowano odczyty: Robotnik śląski w dobie kapi
talizmu, Powstanie tkaczy śląskich. Polskie Radio nadało następujące odczyty 
z ramienia sekcji: Górnik śląski (prof. K. Maleczyński), Piastowski gród Opole 
(dr A. Nasz), Powstanie tkaczy wrocławskich (mgr R. Hcck). Sekcja współpra
cuje żywo w szkoleniu przewodników po zabytkach historycznych Wrocławia 
(rekrutujących się głównie z młodzieży akademickiej), dostarczając Biuru 
Podróży Orbis stojących na poziomie przewodników dla turystyki masowej.

Nadto mgr R. Ileck odbył cykl wykładów z historii Śląska na kursie orga
nizatorów turystyki masowej ORZZ w Jedlinie Zdroju. Adam Galos

^  INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
W skład Instytutu wchodzą następujące katedry: historii powszechnej 

średniowiecznej, historii powszechnej nowożytnej, historii polskiej średnio
wiecznej, historii polskiej nowożytnej, historii gospodarczej i historii Śląska;



nadto Instytut współpracuje z zespołem katedr historii kultury materialnej, 
w skład którego wchodzi katedra historii starożytnej. Rok 1950 przyniósł za
rządzenie Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki nowelizując organizację In
stytutu przy uwzględnieniu m. i. zespołowej pracy dydaktycznej i naukowej.

W zakresie dydaktycznym prace Instytutu skupiły się na dwu zagadnie
niach: a) realizacji programu I i II roku nowego typu studiów, b) wzmożenia 
dyscypliny pracy studentów lat wyższych oraz zwiększenia przepustowości 
uczelni. W zakresie pracy nad realizacją programu I i II roku uzgodniono ze
społowo do czasu wydania odpowiednich instrukcji przez władze centralne 
rozmiary i listę lektur obowiązujących do kollokwiów i egzaminów, oraz tema
tykę. i stopniowanie trudności ćwiczeń, przy czym najbardziej palącym zagad
nieniem okazało się korelowanie ćwiczeń z poszczególnych dziedzin. W zakre
sie organizacji pracy lat wyższych przedyskutowano i zunifikowano wyma
gania stawiane w stosunku do prac magisterskich, oraz przeprowadzono ewi
dencję ich tematyki jako wstęp do ich koordynacji, co wiążę się z rozpoczęciem 
przez Instytut zespołowych prac naukowych.

Zespołowa praca naukowa w Instytucie została zaplanowana w formie 
przygotowania w ciągu 5-ciolecia 4-tomowej historii Śląska ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków produkcyjnych i dziejów mas ludowych. Plan prze
widuje zaproszenie do współpracy również kierowników katedr historycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, stojących poza Instytutem (zespół katedr hi
storii kultury materialnej, historii sztuki, prawa, szkolnictwa i ekonomii), 
a nawet częściowo pracowników pozawrocławskicli. Redakcję całości objęli 
prof. K. Maleczyński i dr A. J. Wilder z Instytutu Spraw Międzynarodowych 
w Warszawie. Redakcję poszczególnych tomów objęli: tom I (Śląsk starożytny 
i przedfeudalny) prof. K. Majewski, tom II (Śląsk w dobie feudalnej) prof. E. 
Malcczyńska, tom III i IV (Śląsk w dobie kapitalizmu) dr J. A. Wilder.

Niezależnie od pracy zespołowej całego Instytutu prowadzą poszczególne 
katedry prace zespołowe z zakresu swych specjalności. Katedra historii po
wszechnej średniowiecznej (prof. S. M. Kuczyński) prowadzi prace krytyczne 
nad Długoszem; katedra historii powszechnej nowożytnej (prof. Wł. Czapliń
ski) bada w oparciu o rękopisy Ossolineum rolę mieszczaństwa polskiego w XVI 
i XVII w., katedra historii Polski średniowiecznej (prof. E. Maleczyńska) przy
gotowuje wydanie przekładu tekstów do dziejów husytyzmu polskiego; ka
tedra historii polskiej nowożytnej (prof. II. Wereszycki) opracowuje dla In
stytutu Spraw Międzynarodowych materiały do tematu „Historiografia polska 
1945-50 o zagadnieniach niemieckich” ; katedra historii Śląska (prof. K. Male
czyński) prowadzi badania nad polskością na Śląsku w ostatnich stu latach 
(subwencjonowane przez Komisję Popierania Twórczości Naukowej i Historii 
przy Prezydium Rady Ministrów) i nad najstarszym osadnictwem na Śląsku 
(subwencjonowane przez Kierownictwo badań nad początkami państwa pol
skiego), oraz zbieranie materiałów do historii ruchu robotniczego na Śląsku 
w latach 1880-1890. Karol Maleczyński

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA WE WROCŁAWIU, R. 1950
Przygotowując się do zamknięcia bilansu pracy Biblioteki Uniwersy

teckiej za rok 1950, można stwierdzić poważne osiągnięcia i zwiększenie uzy
skanych wyników w porównaniu z rokiem ubiegłym. Schemat organizacyjny


