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TRZECIA KONFERENCJA KOMISJI HISTORYCZNEJ 

POLSKO-CZECHOSŁOWACKIEJ

W dniach 10—12 V br. odbyła się w Warszawie trzecia z kolei konferencja 
Komisji Historycznej Polsko-Czechosłowackiej przy IH PAN. Wypełniała ją w ca
łości problematyka dziejów najnowszych Czechosłowacji i Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. Referaty wygłosili ze strony Czechosłowacji: M. Kropilak (15 let 
lid ov e-d em okra tickéh o  Č eskoslovenska), V. Kral (P ředpoklady  a vznik lidove-de-  
m okra tickéh o  Č eskoslovenska), A. Snejdárek (M ezinárodní situace a  p o litika  ČSR 
v letech  1945—1960 se zvláštním  zřete lem  je j ich  vztahů k  Polsku)-, ze strony pol
skiej S. Arnold (Stan, w arunki i p erspektyw y badań  n au kow ych  nad dziejam i p o l
sk ie j R zeczypospolitej Ludow ej).

Dyskusja wskazała na szereg dodatkowych elementów współpracy i wzajem
nych kontaktów polsko-czechosłowackich w okresie ostatniej wojny oraz budowy 
demokracji ludowych. Dużo czasu poświęcono problematyce badań nad dziejami 
najnowszymi, jako dyscyplinie naukowej stanowiącej integralną część nauki histo
rycznej ; szczególnie zaakcentowano sprawę metod badawczych w tym zakresie, 
ich specyfikę oraz kompleksowy charakter. Wysunięto też następujące postulaty 
do dalszej pracy komisji:

1. Komisja powinna możliwie w jak najszerszym zakresie uwzględnić w swym 
planie pracy badapia nad dziejami najnowszymi.

2. Na jednym z najbliższych posiedzeń Komisja winna przedyskutować wyniki, 
a pirzede wszystkim metody badawcze stosowane na tym odcinku w nauce oby
dwóch krajów.

3. Wydaje się celowe przygotowanie wspólnego zbioru rozpraw, grupującego 
prace obydwu krajów tego zakresu chronologicznego; artykuły te dotyczyłyby po
szczególnych zagadnień i etapów historii obu narodów po r. 1945.

4. Celem zapoznania zarówno historyków, jak i szerszych rzesz czytelników 
w obu krajach z wynikami badań nad okresem najnowszym stwierdzono celowość 
tłumaczenia ważniejszych prac z tego zakresu oraz wymiany informacji o stanie 
źródeł i badań będących w toku.

K a z i m i e r z  P o p i o ł e k

SESJA NAUKOWA W BERLINIE PlSWIĘCONA DRUGIEJ WOJNIE
ŚWIATOWEJ

W dniach od 14 do 19 XII 1959 odbyła się w Berlinie Sesja Naukowa Poświę
cona Dziejom Drugiej Wojny Światowej i roli w niej niemieckiego imperializmu. 
Sesja, zorganizowana przez Radziecko-Niemiecką Komisję Historyczną, zgromadziła 
około 600 uczestników, w tym również licznych gości zagranicznych reprezentują
cych ponad 20 państw. Najliczniejsza była oczywiście delegacja radziecka, następ


