
Barbara Lenard

Posiedzenie Grupy Polskiej IIC
Ochrona Zabytków 17/3 (66), 55

1964



K R O N I K A

POSIEDZENIE GRUPY POLSKIEJ HC

W dniu 4 kwietnia 1964 r. odbyło się w Warszawie, pod przewodnictwem Dy
rektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków mgr. Mieczysława Ptaśnika, posie
dzenie Grupy Polskiej IIC. Głównym tem atem  obrad były sprawy organizacji 
wewnętrznej Grupy i jej zadań w  zakresie szybkiego przekazywania informacji 
naukowej zainteresowanym fachowcom, a także sprawy członkostwa i kontak
tów z IIC.

Po złożeniu sprawozdania z dotychczasowej działalności (prof. В. Marconi) 
tymczasowe Prezydium Grupy w składzie prof. В. Marconi (przewodniczący), doc. 
dr H. Jędrzejewska i mgr J. Lehmann złożyło — zgodnie z ustaleniami pierwsze
go zebrania — rezygnację. Wyboru nowego prezydium nie dokonano, uznając za 
słuszny wniosek kol. Lehmanna powołania Komisji Regulaminowej, która określi 
rolę i zadania Grupy Polskiej IIC oraz regulamin wewnętrzny. Komisja przedsta
wi projekt na następnym zebraniu, którego uczestnicy po zatwierdzeniu regula
minu dokonają wyboru władz Grupy. Do Komisji wybrano: prof. dr. J. E. Dutkie
wicza, mgr. J. Lehmanna i prof. В. Marconiego. Do czasu wyborów powołano Se
kretariat do Spraw Wydawniczych w składzie: doc. dr H. Jędrzejewska (kierow
nik), art. kons. A. Romanotwiczowa, doc. dr St. Wiliński.

Prof. Marconi podał do wiadomości zebranych program wyborczego zebrania 
IIC, zwołanego na dzień 25 kwietnia br. w Londynie, w którym weźmie udział, 
oraz poinformował, że przetłumaczone „Normy pracy amerykańskich konserwato
rów” będą do wglądu w Sekcji Konserwatorskiej Związku Plastyków. W dyskusji 
bardzo mocno podkreślano konieczność udostępniania materiałów napływających 
z IIC, głównie abstraktów.

W podsumowaniu dyr. Ptaśnik stwierdził, że istnieją pełne możliwości dzia
łania Grupy w ramach środków posiadanych przez ZMiOZ i Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków. M ateriały IIC powinny być przekazywane do centralnej biblioteki 
w Ośrodku Dokumentacji Zabytków i tam udostępniane. Ważniejsze z nich — na 
podstawie decyzji Sekretariatu — .powielane i rozsyłane członkom HC oraz głów
nym ośrodkom konserwatorskim, uczelniom i bibliotekom. Abstrakty z polskiej 
literatury, publikowane w „HC Abstracts”, winna przygotowywać Grupa Polska 
przy współpracy ODZ. Głównym jednak zadaniem naukowym Grupy powinno być 
włączenie się do programu prac badawczych inicjowanych przez IIC i większy, 
niż dotychczas, eksport polskiej myśli naukowej za granicę. Wykorzystać w tym 
celu należy możliwości wydawnicze, jakie daje „Ochrona Zabytków”.

Przyszłe posiedzenie Grupy Polskiej HC odbędzie się w październiku w K ra
kowie łącznie z konferencją poświęconą konserwacji malowideł ściennych.
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WYSTAWA PRAC ABSOLWENTÓW STUDIUM KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI ASP
W KRAKOWIE

W dniach 12—26 kwietnia br. w salach Pałacu Sztuk Pięknych w Krakowie 
otwarta była „Wystawa Prac Studentów Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Aka
demii Sztuk Pięknych w XV-lecie istnienia Studium ”. Wystawa zorganizowana zo
stała przez Kierownictwo Studium Konserwacji Dzieł Sztuki i Towarzystwo Przy
jaciół Sztuk Pięknych, pod protektoratem rektora ASP profesora Czesława Rze-
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