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Dnia 5 V 1979 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Historycznego 
w_ związku z 70 rocznicą urodzin prof. dra Mariana Haisiga. Pcrzybyli na nie m. in.: 
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta prof. dr K. Urbanik, dziekan 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego doc. dr Cz. Buczek, przedstawiciele Wrocław
skiego Oddziału Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego oraz pracowni
cy Instytutu Historycznego. 

Zebranych gości przywitał dyrektor Instytutu Historycznego prof. dr W. Wrze
siński. Następnie zabrał głos rektor, który podkreślił poważny wkład Profesora 
w rozwój polskiej nau-ki historycznej oraz wrocławskiej humanistyki. 

Doc. -dr hab. Z. Kwaśny, llforownik. Zakładu Hhstorii Gospodarczej, Demograifti 
i Statystyki, przedstawił osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profe
sora, długoletniego pracownika tegoż zakładu. Doc. Kwaśny przypomniał, że prof. 
Haisig jest autorem wielu cennych prac z zakresu numizmatyki, sfragistyki, he
raldyki i historii gospodarczej. Na szczególne podkreśleni,e zasługuje dążenie Pro
fesora do unowocześnienia warsztatu badawczego, oryginalnego i wszechstronnego 
przedstawiainia problematyki, sięganie po nowe źródła. Poważny dorobek Profeso
ra stawia Go w rzędzie najwybitniejszych znawców sfragistyki, heraldyki i numiz
matyki. 

Jubilat jest aktywnym współpracownikiem wielu regLonalny,ch towarzystw nau
kowych, założycielem i długoletnim prezesem sekcji numizmatycznej działającej 
przy Wrocławskim Oddziale Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Na 
wysokie uznanie zasługuje praca dydaktyczna Profesora, który wykształcił wielu 
magistrów i kilku doktorów. 

Na, zakończenie swego ,,;ystąpienia doc. Z. Kwaśny wręczył P.rofesorowi księgę 
pamiątkową,o na którą złożyły się prace najbliższych współpracowników i uczniów 
Jubilata. 

Złotą odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia przekazał prof. M. Haisi
gowi prof. W. Wrzesiński. 

Kolejno zabrał głos prof. dr S. Inglot, były długoletni kierownik Katedry, a na
stępnie Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki, który m. in. stwier
dził, że wkład pracy prof. Haisiga w działalność naukową Zakładu zasługuje na 
najwyższe uznanie. 

Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego złożył prof. Haisigowi wyrazy uzna-
nia i podziękowania za dotychczasową pracę. 
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Działalność Profesora we Wrocławskim Oddziale Towarzystwa Archeologicznego 
i Numizmatycznego ,,;ysoko ocenił prof. dr E. Konik. 

Głos zabrał również dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wroc-
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ławiu dr J. Pabisz, zw.racając uwagę na ogromne zasługi Profesora dla l'OZWoju 
i działalności naukowej wrocławskiej służby archiwalnej. Dr J. Pabisz stwierdził, 
że wyrazem uznania dla pracy prof. Haisiga jest medal „Zasłużony dla Polskiej 
Służby Archiwalnej", przyznany Mu przez Naaelną Dyrekcję Archiwów Państwo
wych. Profeso.r jest jednym z pierwszych polskich uczonych, których w ten spo
sób wyróżniono. 

Następnie głos zabrał dr D. Tomczyk, który podziękował za pomoc i ogromną 
życz.liwość, z jaką Profesor zawsze odnosił się do swoich uczniów. 

Na zakończenie zabrał głos p.rof. M. Haisig, który podziękował wszystkim ze
branym za przybycie i pamięć o Nim, zatrzymując się na dłużej nad atmosfe.rą 
pracy w Instytucie Historycznym, a ostatnio w Wojewódzkim Archiwum Państwo
wym we Wrocławiu. Profesor sięgnął także do wspomnień z okresu okupacji oraz 
obecnej pracy we wrocławskim archiwum. 

Elżbieta Ko§cik 

Le o n a.rd S m olk a 

METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAIQ' NAD HISTORIĄ PRASY 

Sesję naukową na powyższy temat zorganizował w dniach 28-29 V 1979 r. 
w Wieżycy w woj. gdańskim Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Pra
cownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Podczas obrad wygłoszono 11 referatów w następującej ko
lejności: Polskie czasopiśmiennictwo socjalistyczne do roku 1918 roku - instrument 

towarzyszący powstaniu i rozwojowi ruchu robotniczego (doc. J. Myśliński), Mono

grafie czasopism z przełomu XIX i XX w. (<loc. Z. Kmiecik), MonogTafia dziennika 
pa.rty;nego na przykładzie prasy endeckie; (dr U. Jakubowska), Dzienniki sensacyj
ne w II Rzeczypospolitej (dr W. Władyka), Organizacja i funkcje pTasy lokalnej na 
przykładzie woj. pomorskiego 1920-1939 (dr W. Pepliński), Społeczne funkcje pra

sy w okresie okupacji (dr E. Cytowska), Okoliczności powstania czasopisma jako 

przedmiot krytyki źr6dro. prasowego na przykładzie prasy II Rzeczypospolitej (dr 
A. Notkowski), Zr6dlo prasowe w badaniach nad tworzeniem §wiadomo§ci histo

rycznej społeczeństwa w II połowie XIX w. (mgr H. Natora-Maciarewicz), Per

cepcja pTasy na ziemiach polskich polskich w latach I wojny światowej (dr A. Gar
licka), Srodowisko dziennikarskie a oblicze prasy II Rzeczypospolitej (dr D. Lipiń
ska-Nałęcz, referat odczytał w zastępstwie doc. J. Myśliński), PTasa jako element 

kultury politycznej II Rzeczypospolitej (doc. A. Paczkowski).
Całość materiałów z sesji (referaty i charakterystyka dyskusji) ma być opubli

kowana w jednym z przyszłorocznych numerów „Kwartalnika Historii Prasy Pol
skiej". Fakt ten zw·alnia po części sprawozdawcę z konieczności szczegółowego przed
stawiania spraw omawianych podczas sesji. W związku z tym zwrócę jedynie 
uwagę na te, do których dyskutanci przywiązywali największą uwagę. Jedną z ta
kich spraw była ilościowa metoda badań zawartości prasy. Uczestnicy sesji byli 
zgodni co do tego, że na.rzędzie badań zależy od przedmiotu badanego. Nie rezygnu
jąc z niej, jako jednej z technik badawczych, podkreślali jednak różnorakie ogra
niczenia i niedostatki metody ilościowej. Wiele miejsca poświęcono też w dyskusji 
zagadnieniu początków profesjonalizacji dziennikarstwa, problemowi „centralnego 
organu" prasowego jakiegoś ruchu politycznego na przełomie XIX i XX w. oraz 
z,.viązanym z modelem opracowań monograficznych poszczególnych tytułów praso
wych. Z innych spraw, które przewijały się w dyskusji w związku z wygłoszonymi 



592 Kronika naukowa 

referatami, warto odnotować problem roli prasy gadzinowej, tzw. specyfiki prasy 
lokalnej i jej roli na ziemiach zachodnich w stosunkach polsko-niemieckich, mię
dzyregionalnego przepływu dziennikarzy, typologii prasy sensacyjnej i jej rozsze
rzaniu się geograficznemu w okresie II Rzeczypospolitej. Następnie dyskutanci zajęli 
się problemem krytyki źródła prasowego z uwzględnieniem źródeł dodatkowych, po
zaprasoWYch. Wiele czasu poświęcili rozważaniom nad możliwościami i sposobami 
ustalenia percepcji treści przekazywanych za pomocą prasy. Wskazano na te ro
dzaje źródeł i materiałów, które umożliwiają ustalenie percepcji prasy, np. wspom
nienia, papiery, listy, nakład, zasięg terytorialny, listy do redakcji. 

W związku z tematem o prasie jako elemencie kultury politycznej zwrócono 
uwagę na potrzebę uwzględnienia poziomu prasy i zamieszczanych w niej publi
kacji, tym bardziej że prasa prz�aczona dla różnych kręgów odbiorców używała 
różnej argumentacji. Wskazano też na potrzebę uwzględnienia wachlarza tolerancji 
w prasie dla różnych poglądów, uznając go za istotny element kultury politycznej. 
Zastanawiano się ponadto nad tym, czy każda partia wytwarza własną kulturę po
lityczną i w jaki sposób kształtuje się uniwersalny model kultury politycznej w ja
kimś społeczeństwie. W dyskusji zwrócono też uwagę na potrzebę wartościowania 
spraw związanych z prasą jako elementem kultury politycznej, tym bardziej że 
prasa jest równocześnie elementem kontroli społecznej, a ustalenie tzw. poziomu 
prasy nie jest możliwe bez zastosowania systemu wartościowania i ustalenia stop
nia dostępneści czy raczej przystępności prasy. Dostrzeżono również potrzebę pod
jęcia badań nad tą prasą, którą zaborcy WYdawali dla Polaków. 

Na zakończenie organizatorzy zwrócili uwagę, iż ważnym osiągnięciem sesji 
było zwrócenie uwagi i spojrzenie na prasę jako źródło nie tylko dla historyka 
prasy, ale wszystkich historyków. 

Wrocław�kie środowi.sko history<:zne- 1·eprezento-wali na sesji: prof. H. Zieliń
ski, dr T. Kulak, mgr E. Czapiewski i mgr K. Kawalec oraz autor niniejszego spra
wozdania. 
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