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zakłady: Historia Gospodarcza — kier. A. Grodek, Statystyka Ekonomiczna — K. 
Romaniuk, Demografia — E. Szturm de Sztrem, Ekonomiki i Prawa Pracy — M. 
Święcicki, Polityki Społecznej — Z. Strzelecki, Polityki Zatrudnienia — A. Rajkiewicz, 
Socjologii — J. Piotrowski.

W pierwszej fazie działalności Instytutu przede wszystkim wysunęły się sprawy doboru 
zespołu pracowników, sprawy organizacyjne, zagadnienie współpracy z innymi instytu
tami i organizacjami, wreszcie zagadnienie metodologii podejmowanych badań.

W r. 1958 Instytut rozpoczął wydawnictwo swego Biuletynu kwartalnego.
Przewidziane są również publikacje monograficzne, przedstawiające wyniki pro

wadzonych badań. Edward Strzelecki

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

9 maja 1957 r. utworzono w Opolu Instytut Śląski. Instytut nawiązuje do tradycji 
dawnego Instytutu Śląskiego w Katowicach i stawia sobie za zadanie nie tylko organiza
cję prac naukowych, lecz także samodzielne prowadzenie prac badawczych. Inicjatywa 
założenia Instytutu Śląskiego w Opolu wyszła od Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i została poparta przez miejscowe władze oraz organizacje społeczne. Instytut 
zamierza objąó zasięgiem swych prac przede wszystkim Opolszczyznę, zwłaszcza że 
w Katowicach utworzony został oddzielny Śląski Instytut Naukowy.

Na czele Instytutu Śląskiego w Opolu stoi Rada Naukowa, której przewodniczącym 
został prof. dr Seweryn Wysłouch. Dyrektorem Instytutu jest doc. dr Roman Lutman. 
Ilość członków Instytutu ograniczona została do 150 osób; obecnie wynosi ona 70, 
z tego 25 z Wrocławia i 17 z woj. opolskiego.

Instytut znajduje się jeszcze w fazie organizacji. Działalność jego rozwijać się ma 
zasadniczo w czterech kierunkach. Pierwszy kierunek — to własne prace naukowo- 
badawcze, drugi — organizacja prac naukowych, trzeci — prace wydawnicze, czwar
ty — dział informacji naukowej.

Dążeniem Instytutu Śląskiego jest stworzenie w Opolu stałego ośrodka naukowego, 
który zajmowałby się zagadnieniami Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem spraw 
Opolszczyzny.

Własne prace naukowo-badawcze Instytutu prowadzone są w ośmiu sekcjach:
1. Sekcja dokumentacji historycznej (kierownik prof. dr Seweryn Wysłouch)
2. Sekcja historii społecznej i gospodarczej Śląska (kierownik prof. dr Stefan Inglot)
3. Sekcja ekonomiczna (kierownik prof. dr Józef Popkiewicz)
4. Sekcja socjografii i demografii (kierownik prof. dr Stefan Golachowski)
5. Sekcja językoznawcza (kierownik prof. dr Stanisław Rospond)
6. Sekcja etnograficzna (kierownik prof. dr Józef Gajek i dyr. Józef Ligęza)
7. Sekcja literacka (kierownik prof. dr Stanisław Kolbuszewski)
8. Sekcja przedstawicieli historii i oświaty (kierownik mgr Teodor Musiał).
Z końcem r. 1957 odbyły się w Instytucie dwie konferencje naukowe z udziałem 

innych środowisk: 26 października 1957 r. konferencja poświęcona zagadnieniom 
prac historycznych śląskich oraz 6 i 7 listopada konferencja zorganizowana wspólnie 
z Zakładem Socjologii i Historii Kultury PAN, na której omówiono plany socjolo
gicznych i etnograficznych badań na Śląsku.

W planie prac wydawniczych Instytut projektuje wydanie serii monografii miast 
śląskich. Kazimierz Żygulski


