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W ramach wymienionych grup tematycz
nych wygłoszone zostały następujące re
feraty:
M. Rogóż (ASP — Kraków), Zastosowa
nie spektrofotometrii absorpcyjnej w pod
czerwieni do identyfikacji żywic naturalnych ; 
J. Rutkowski (ASP —  Kraków), Zastoso
wanie mikrosondy wnękowej do badań skła
du pigmentów;
E. Grudzińska, Z. Burski (PKZ — Oddział 
we Wrocławiu), Zastosowanie elektroforezy 
do analizy spoiw białkowych;
P. Karaszkiewicz (ASP — Kraków), Usu
wanie zeszklonych warstw malowideł ścien
nych z  zastosowaniem żywic jonowymien
nych;
W. Dom asłowski, S. Skibiński, R. Dąbek  
(U M K  —  Toruń), Zastosowanie jonitów  
do odsalania kamiennych obiektów zabyt
kowych. Elektrodializa membranowa;
R. Mirowski (PKZ Oddział w Toruniu),

Ocena metody wzmacniania kamieni stabil
ną krzemionką;
D . Sobkowiak (PKZ Oddział w Toruniu), 
Zaprawy hydrofobizowane dla potrzeb kon
serwatorskich ;
Z. Burski, A. Zygmunt (Politechnika Wroc
ławska), Energia mikrofalowa jako czynnik 
sterylizujący i suszący;
W. Domasłowski, J. Łukaszewicz (U M K —  
Toruń), Badania nad strukturalnym wzmoc
nieniem wapienia pińczowskiego termoplas
tycznymi żywicami sztucznymi;
J. Krause (UM K —  Toruń), Badania nad 
chemicznymi metodami usuwania nawars
twień korozyjnych powierzchni zabytkowych 
obiektów metalowych;
E. Derkowska (PKZ Oddział w Toruniu), 
Badanie próbek kamienia metodą termowi
zyjną;
J. Ciabach (UM K  — Toruń), Badania nad 
odpornością materiałów na sztuczne sta
rzenie;

A. Zabża (Instytut Chemii Organicznej 
i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej), 
Kierunek prac związanych ze zwalczaniem  
owadów;
A. Warchałowski (Instytut Zoologii Uni
wersytetu Wrocławskiego), Przegląd szkod
ników drążących drewno.
Wygłoszony został również referat będący 
przeglądem literatury na temat sylifikacji 
skał w przyrodzie (J. Wiklendt — PKZ 
Oddział w Toruniu).
W postulatach kończących obrady zna
lazły się wnioski pogłębienia współpracy 
PKZ z ośrodkami naukowymi, ulepszenia 
informacji o pracach konserwatorskich, 
zajęoia się problemami etyki konserwator
skiej w badaniach laboratoryjnych. 
Wysunięto też projekt powołania sekcji 
konserwacji zabytków przy Polskim To
warzystwie Chemicznym.

M ałgorzata Hauke

Ш  M IĘDZYNARODOW A NARADA GRUPY ROBOCZEJ KRAJÓW SO CJALISTYCZNYCH  
DS. KONSERW ACJI ZABYTKÓW HISTORIĘ KULTURY I MUZEALIÓW

W dniach od 28 września do 4 października 
1980 r. w Veszprem (Węgierska Republika 
Ludowa) odbyła się III Międzynarodowa 
Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalis
tycznych ds. Konserwacji Zabytków H is
torii, Kultury i Muzealiów, której organi
zatorem była Węgierska Republika Ludo
wa. W naradzie wzięły udział delegacje 
krajów członkowskich: Ludowej Republiki 
Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Soc
jalistycznej, Niemieckiej Republiki D em o
kratycznej, Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, Republiki Kuby, Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu i Związku Socjalis
tycznych Republik Rad. N a czele delegacji 
polskiej stał sekretarz generalny Grupy 
Roboczej — dr inż. Tadeusz Polak, na
czelny dyrektor PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków.
Delegacje przedstawiły na naradzie spra
wozdania z działań prowadzonych w ra
mach trzynastu wytypowanych tematów, 
koordynowanych przez wybrane kraje. 
Delegacja ZSRR zaprezentowała również 
referat na temat Ideologiczne i prawne pod
stawy ochrony zabytków  historii, kultury 
i muzealiów, który został uzupełniony ko- 
referatami delegacji Ludowej Republiki 
Bułgarii oraz Czechosłowackiej Republiki 
Socjalistycznej. Z zainteresowaniem wysłu
chano wystąpienia delegata polskiego —  
prof, dra hab. Wojciecha Kalinowskiego, 
który przedstawił Projekt szkolenia kadr 
konserwatorskich. Jest to  temat koordy
nowany przez stronę polską w ramach 
prac Grupy Roboczej.
W wyniku dyskusji dokonano pozytywnej 
oceny działalności Grupy Roboczej w okre
sie sprawozdawczym od października 1979 
do września 1980 r. W  podpisanym przez

uczestników protokole podkreślono fakt 
włączenia się strony wietnamskiej do prac 
Grupy. Podjęto także ustalenia ogólne do
tyczące wykonywania przez kraje człon
kowskie prac konserwatorskich na wyty
powanym przez Bułgarię obiekcie zabyt
kowym, w celu uczczenia 1300-lecia po
wstania państwowości bułgarskiej. Bardziej 
szczegółowe ustalenia powstaną w roku 
1981, po przygotowaniu — wspólnie z se
kretarzem generalnym — przez specjalis
tów bułgarskich odpowiednich materiałów  
i wytypowaniu konkretnego obiektu. N a  
naradzie przyjęta została również propo
zycja strony polskiej dotycząca szkolenia 
kadr konserwatorskich. Temat ten —  nie
zwykle doniosły dla krajów członkow
skich —  w myśl przyjętych ustaLń między 
miristerstwami kultury krajów socjalis
tycznych ma stanowić jedną z ważniejszych 
form wymiany doświadczeń w krajach 
członkowskich Grupy Roboczej. Szkole
nie kadr konserwatorskich jest oparte 
przede wszystkim na praktycznych do
świadczeniach konserwatorskich. W pro
gramie przewidziane jest szkolenie prak
tyczne oraz teoretyczne. Obok cyklu wy
kładów specjalistycznych i ogólnych pro
wadzone będą w pracowniach PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków w Polsce zaję
cia, które pozwolą uczestnikom szkolenia 
zapoznać się z poszczególnymi specjalnoś
ciami. Szkolenie trwać będzie sześć mie
sięcy, a uczestników typować będą prze
wodniczący krajowych Grup Roboczych  
w ramach Grupy Roboczej Krajów Socja
listycznych ds. Konserwacji Zabytków H is
torii, Kultury i Muzealiów. Szkolenie prze
widziane jest dla konserwatorów wszyst
kich specjalności mających ukończone stu

dia wyższe lub posiadających praktykę 
konserwatorską. Z każdego kraju typowa
nych będzie dwóch przedstawicieli. Oprócz 
zajęć dydaktycznych, które przewidziane 
są dla wszystkich uczestników szkolenia, 
odbywać się będą objazdy naukowe połą
czone ze zwiedzaniem prac konserwator
skich prowadzonych przez Pracownie K on
serwacji Zabytków. Szkolenie kadr konser
watorskich rozpocznie się w 1981 r.
Z dużym zainteresowaniem została przyję
ta także propozycja delegacji ZSRR doty
cząca wydania w tomie zbiorowym ustaw
0 ochronie zabytków historii, kultury i mu
zealiów. Uczestnicy narady zaakceptowali 
propozycję złożoną przez sekretarza ge
neralnego —  dra inż. Tadeusza Polaka 
w sprawie organizacji pod kierownic
twem Grupy Roboczej w 1982 r. w Polsce
1 Międzynarodowych Targów Materiałów 
i Sprzętu do Ochrony Dóbr Kultury. 
Zgodnie ze złożonym przez delegację wę
gierską wnioskiem, w 1981 r. odbędzie się 
I Festiwal Krótkometrażowych Filmów Po
pularnonaukowych poświęconych ochro
nie i konserwacji zabytków historii, kultury 
i muzealiów. Festiwal —  którego szczegóły 
organizacyjne są ustalane —  odbędzie się 
na Węgrzech.
Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalis
tycznych ds. Konserwacji Zabytków His
torii, Kultury i Muzealiów umożliwiła tak
że jej uczestnikom zapoznanie się z zabyt
kami na Węgrzech i prowadzonymi tam 
pracami konserwatorskimi. W czasie wy
cieczki dookoła Balatonu zwiedzono m.in. 
Vôrôsberény, Felsöörs, Simontorya, Szân- 
tód, Kesthely, Litér, Tâc-Gorsium i Szé- 
kesfehérvâr.
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