
nych radzieckich typu przewodnikowego, a A. Chalupa zrecenzował nie znany w Pol
sce podręcznik archiwalny amerykańskiego historyka T. R. Schellenberga pt. M odern  
A rchives. Principales and Techniques.

Bronisław  Turoń

„ARCHIVNÍ ČASOPIS“, 1959, z. 2 i 3, wyd. Archivní Správa Ministerstva 
Vnitra w Pradze.

Z e s z y t  2. Na wstępie opublikowano syntetyczne, bardzo ciekawe sprawozda
nie z działalności archiwów państwowych w latach 1956—1958. Po części ogólnej 
zamieszczono sprawozdania poszczególnych archiwów wojewódzkich i centralnych. 
Autorem tego opracowania jest I. Holi.

W artykule następnym J. Mazur omawia realizację planu pięcioletniego w ar
chiwach słowackich. Tutaj również artykuł ma wstęp ogólny, a później szczegółowe 
omówienia poszczególnych archiwów słowackich. J. Chreńo informuje czytelników 
o planach budowy nowego gmachu dla Centralnego Słowackiego Archiwum Pań
stwowego w Bratysławie. J. Blecha publikuje też w tym zeszycie drugą część swego 
artykułu o rachunkowości rolniczej w Czechosłowacji do r. 1945 (cz. 1 opublikowana 
została w z. 4/1958 tego czasopisma).

W części kronikarskiej zamieszczono sprawozdanie z wystawy materiałów archi
walnych w Pradze, ilustrujących wywrotową działalność imperializmu niemieckiego 
przeciw Czechosłowacji w okresie międzywojennym. Wystawę zorganizowało Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych. Tutaj też zamieszczono krótkie sprawozdanie 
z dyskusji nad I tomem makiety pt. Przegląd dziejów  R epublik i i krótkie sprawo
zdanie z działalności archiwów województwa pardubickiego.

W dziale recenzji zreferowano kilka przewodników po poszczególnych archiwach 
czeskich oraz omówiono szereg czasopism archiwalnych. Warto zwrócić uwagę na 
recenzję pracy J. Chreńo pt. Práca kron ikářa.

Z e s z y t  3. Z okazji piątej rocznicy wydania nowego dekretu o archiwach 
państwowych opublikowano na wstępie artykuł kierownika Urzędu Archiwalnego 
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, J. Svobody, w którym Autor podsumowuje 
dotychczasowy dorobek archiwów czechosłowackich i wylicza najbliższe i najpilniej
sze zadania państwowej służby archiwalnej. Artykuł G. Cechovej poświęcony jest 
zagadnieniu archiwalnego opracowania map i planów. Załącznikiem do artykułu 
jest instrukcja w sprawie archiwalnego opracowania map i planów.

Z okazji 100 rocznicy śmierci Mettemicha J. Görner publikuje artykuł omawia
jący archiwum rodowe tego dyplomaty. O dorobku archiwistyki w Ludowej Bułgarii 
informują nas w kolejnym artykule M. Kuzmanová i D. Vrbljanská. Charakterystykę 
zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Radvani daje w swym artykule 
C. Matulay.

Ostatni artykuł przedstawia ciekawe doświadczenia zdobyte przy opracowywaniu 
wydawnictwa źródłowego do dziejów ruchu rewolucyjnego 1905—1907. Autorami 
artykułu są O. Kodedová i J. Charous.

W rubryce „Polemiki“ wypowiadają się dwaj kierownicy archiwów wielkich 
zakładów przemysłowych na interesujące ich tematy.

W części kronikarskiej znajdujemy sprawozdanie z ogólnokrajowej narady 
archiwistów w Pradze (16—19 VI 1959), sprawozdanie z przebiegu posiedzenia 
Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej w Krakowie (7—9 IV 1959) i inne.

W dziale recenzji omówiono szereg wydawnictw czeskich, a m. in. wydawnictwo 
Soupis archivní literatury v českých  zem ích 1895—1956.

W anda Turoniowa


