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UNESCO-ICOM; uproszczony i jednoli
ty system dokumentacji będzie obowiązu
jący w narodowych instytucjach muzeolo
gicznych oraz bibliografii z tego zakresu; 
— utworzenie przez Centre de Docu
mentation UNESCO-ICOM oraz prze
wodniczącego grupy roboczej do spraw 
bibliografii przy Międzynarodowym Ko
mitecie Dokumentacji ICOM zespołu, któ

ry będzie współuczestniczył w pracach nad 
nowym systemem dokumentacji (tezauru
sy), dyrekcja Centre de Documentation 
UNESCO-ICOM została zobowiązana do 
przedstawienia w J979 r. wyników podję
tych prac; nowy system zostanie zastoso
wany w 12 tomie Bibliographie musèolo- 
gique internationale ;
•— zgromadzenie materiałów do 11 tomu

bibliografii za rok 1977 do końca listopa
da 1978 r.; opracowanie nadesłanych na
rodowych bibliografii do końca stycznia 
1979 r. z zaleceniem]4łumaczenia tytułów 
prac na język angielski lub francuski oraz 
w koniecznych wypadkach adnotacji; •
— przyjęcie jako kryterium doboru tytu
łów prac o wartościach trwałych i znaczą
cych dla muzeologii światowej.

Beata Wilde

W SPÓŁPRACA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

W dniach od 10 do 14 października 1978 r. 
odbyło się w Warszawie pierwsze posie
dzenie Grupy Roboczej Krajów Socjalis
tycznych do Spraw Konserwacji Zabytków 
Historii, Kultury i Muzealiów. Stanowiło 
ono realizację ogólnych zasad współdzia
łania ustalonych na naradzie ekspertów 
ministerstw kultury krajów socjalistycz
nych w sprawie organizacji współpracy 
w dziedzinie rozwoju i wzmocnienia mate
rialno-technicznej bazy kultury — Moskwa 
26—27 lipca 1977 r. Postanowiono wów
czas utworzyć grupy robocze dla opraco
wania propozycji dotyczących zasadni
czych problemów rozwoju materialno
-technicznej bazy kultury; Polsce powie
rzono organizację grupy roboczej doty
czącej konserwacji zabytków. Postanowie
nie to jest niewątpliwie wyrazem uznania 
dla dorobku polskich konserwatorów za
bytków i wcześniejszych wysiłków organi
zacyjnych, zmierzających do rozwijania 
i pogłębiania współpracy krajów socjalis
tycznych; postulaty w sprawie powołania 
grupy roboczej do koordynowania i orga
nizowania prac służących realizacji zadań 
konserwatorskich sprecyzowane zostały 
w ustaleniach dokonanych podczas pierw
szej narady dyrektorów przedsiębiorstw 
i instytucji konserwatorskich państw socja
listycznych, zorganizowanej w Warszawie 
w dniach od 21 do 27 marca 1977 r. z oka
zji XXV-lecia PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków.
W pierwszym posiedzeniu Grupy Robo
czej krajów socjalistycznych uczestniczyły 
delegacje ośmiu krajów, którym przewod
niczyli: A. Paliczew — z-ca dyrektora Na
rodowego Instytutu Pomników Kultury, 
Bułgaria; M. Jurka — dyrektor Słowac
kiego Instytutu Ochrony Zabytków i Przy
rody, Czechosłowacja; E. Capablanca — 
dyrektor Departamentu Zabytków Mini
sterstwa Kultury i Sztuki, Kuba; L. Bał- 
dandorziin — referent ds. ochrony zabyt
ków historii i kultury w Ministerstwie Kul
tury, Mongolia; L. Deiters — Generalny 
Konserwator Instytutu Ochrony Zabyt
ków, N R D ; W. Zin — podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, General
ny Konserwator Zabytków, Polska; I. Til- 
linger — dyrektor Głównego Inspektoratu 
Konserwacji Zabytków, Węgry oraz
A. Czekmariow — dyrektor Wszechzwiąz- 
kowego Kombinatu Naukowo-Konserwa
torskiego Ministerstwa Kultury, ZSRR. 
W obradach, którym przewodniczył prof, 
dr W iktor Zin, brali także udział członko
wie Rady Naukowej PKZ.
Prof. dr Wiktor Zin wygłosił referat okreś
lający cele i zadania Grupy Roboczej. Za
gadnieniom organizacji współdziałania po
święcona była wypowiedź dr, Tadeusza Po

laka, a problemy współdziałania między
narodowego w zakresie informacji kon
serwatorskiej zreferował prof, dr Wojciech 
Kalinowski. W toku obrad omówiono za
proponowane przez organizatorów — de
legację PRL -— wstępną koncepcję dzia
łalności Grupy Roboczej wraz z projektem 
regulaminu i propozycjami podziału za
dań — tematów roboczych dla poszczegól
nych krajów. Opierając się na wypowie
dziach przedstawicieli wszystkich krajów 
uczestniczących w naradzie, dokonano 
ustaleń wytyczających kierunki dalszego 
działania.

Przedstawiciele krajów socjalistycznych 
podjęli zasadnicze decyzje organizacyjne 
oraz ustalili plan pracy. Sekretarzem Ge
neralnym Grupy Roboczej wybrany został 
dr Tadeusz Polak — dyrektor naczelny 
Zarządu PKZ, który kierować będzie pra
cami pomiędzy posiedzeniami Grupy Ro
boczej .

W planie pracy na lata 1978— 1980 prze
widziano rozwijanie działalności w kilku
nastu tematach z uwzględnieniem głównie 
problemów materialno-technicznych, np. : 
metody i technika ewidencji zabytków

(CSRS), technika i materiały stosowane 
przy konserwacji zabytków architektury, 
parków, sztuki i rzemiosła artystycznego 
oraz zabytków ruchomych (NRD), zabez
pieczenie techniczne i formy działania 
w celu popularyzacji dóbr kultury (WRL). 
Polsce powierzono tematy: 1) organizacja 
i ekonomika przedsiębiorstw konserwa
torskich, 2) informacja w dziedzinie robót 
konserwatorskich (terminologia, wydaw
nictwa, organizacja, technika itp.), 3) szko
lenie kadr konserwatorskich.

W opracowaniu każdego tematu współ
pracują inne kraje socjalistyczne. Uczestni
cy narady uznali również za celowe prze
prowadzenie wspólnych robót konserwa
torskich i podejmą starania w celu wyty
powania obiektów dla wspólnych prac.

W myśl przyjętego regulaminu międzyna
rodowe narady Grupy Roboczej odbywać 
się będą corocznie w innym kraju. Językiem 
roboczym będzie język rosyjski, z tym że 
każda delegacja we własnym zakresie za
pewni tłumaczenie ze swojego języka na 
język roboczy oraz z roboczego na język 
własny. Delegacja Bułgarii wyraziła zgodę 
na zorganizowanie następnej, drugiej mię

1. Uczestnicy obrad Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych do Spraw Konserwacji Zabytków 
Historii, Kultury i Muzealiów -
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2. Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej w czasie zwiedzania Zamku Królewskiego w War
szawie (zdjęcia: A. Juszczak) -

dzynarodowej narady w Sofii w drugim 
półroczu 1979 r. Wstępny porządek obrad 
przewiduje m.in. rozpatrzenie i przyjęcie 
statutu Sekretarza Generalnego i Sekreta
riatu, informacje o postępie prac w reali
zowaniu ustalonych zadań oraz opraco
wanie planu działania na lata 1981— 1985,

Członkowie delegacji zagranicznych w cza
sie pobytu w Polsce zapoznani zostali 
z działalnością konserwatorską na Zamku 
Królewskim w Warszawie oraz we From
borku, Malborku i Gdańsku. Organizacja 
robót, metodyka i mistrzostwo rzemieślni
ków spotkały się z dużym uznaniem gości.

Wspólny, dwudniowy wyjazd (11— 13.X. 
1978) był także okazją do nawiązania 
ścisłych więzi w zespole, który rozwijać bę
dzie dalszą współpracę. Wzruszającym 
akcentem było wręczenie członkowi dele
gacji radzieckiej I. P. Gorinowi medalu 
pamiątkowego w M alborku i Gdańsku, 
z okazji jego udziału w walkach o wyzwo
lenie tych ziem w 1945 r.
Uroczyste podpisanie protokołu z obrad 
nastąpiło w dniu 14.X. 1978 r. z udziałem 
wszystkich członków delegacji oraz przed
stawicieli władz PRL na spotkaniu u wi
ceministra kultury i sztuki i przewodniczą
cego delegacji polskiej prof. dr. Wiktora 
Zina. Uczestnicy narady podkreślili za
równo dorobek merytoryczny wynikający 
z zaangażowania w' pracach wszystkich 
członków delegacji, jak również sprawność 
organizacyjną pierwszej narady Grupy Ro
boczej, którą zapewnił Zarząd PKZ wraz 
z Ośrodkiem Informacji i Oddziałem „Z a
mek” w Warszawie oraz Oddziałem PKZ 
w Gdańsku.
Wytyczone kierunki współdziałania kra
jów socjalistycznych w zakresie rozwijania 
materialno-technicznej bazy w dziedzinie 
konserwacji zabytków są ważnym wzbo
gaceniem i poszerzeniem dotychczasowych 
form współpracy prowadzonych w orga
nizacjach międzynarodowych, uczelniach, 
i innych instytucjach zasłużonych dla 
ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa kul
turalnego. Pierwsza narada Grupy Robo
czej Krajów Socjalistycznych ds. Konser
wacji Zabytków Historii, Kultury i Muze
aliów stanowi kontynuację dotychczasowej 
współpracy i otwiera nowy etap współdzia
łania prowadzonego na zasadach wzajem
nej pomocy i wzajemnych korzyści.

Feliks Ptaszyński

ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W W ARSZAWIE W LATACH 1971-1978 
— WYSTAWA W WARSZAWIE

W dniu 16 października 1978 r. otwarto 
w Warszawie, w niedawno odrestaurowa
nym budynku Podchorążówki (Łazienki), 
wystawę poświęconą odbudowie Zamku 
Królewskiego w latach 1971 — 1978. Ekspo
zycję przygotowały: Obywatelski Komitet 
Odbudowy Zamku Królewskiego w W ar
szawie, Muzeum Narodowe oraz PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków.
Wystawa została otwarta w okresie, kiedy 
odbudowa Zamku Królewskiego znajdu
je się na drugim etapie trudnych prac wy
kończeniowych. Chociaż niektóre z sal 
zamkowych, np. Balowa, Rycerska, 
Audiencjonalna czy Gabinet Marmurowy, 
są już częściowo urządzone, to jednak po
zostało jeszcze wiele do zrobienia, aby 
oddać Zamek społeczeństwu. Wystawa 
w Podchorążówce stara się nam ten termin 
przybliżyć, ukazując w 20 salach prawie 
wszystkie sprawy związane z odbudową 
Zamku.
O dziejach siedmioletniej odbudowy, od 
chwili podjęcia decyzji 20 stycznia 1971 r., 
przypominają pierwsze sale ekspozycji,

1. Dar rządu Z SR R  — arras z pierwszej 
połowy X V I h\ (Bruksela)
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