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I SYMPOZJUM NAUK DAJĄCYCH POZNAWAĆ ŹRÓDŁA HISTORYCZNE

W dniach od 23 do 25 września 1976 r. odbyło się w Kazimierzu Dolnym i w Lu
blinie I Sympozium Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne. Tematyka Sym
pozjum, określona jako „Problemy warsztatu historyka. Powstawanie, przepływ, 
gromadzenie informacji”, znalazła odbicie w tematach i treści 13 wygłoszonych re
feratów, które objęły kilka grup zagadnień.

Pierwsza z nich to informacje o materiałach źródłowych lub o aparacie infor
macyjnym i o próbach unowocześnienia tego aparatu. Do grupy tej należały refe
raty, prof, dra S. Nawrockiego: Archiwum jako układ cybernetyczny, prof, dra 
J. Jarosa: Proces narastania dokumentacji produkcji przemysłowej i mgra W. Go- 
łembiowskiego: Koncepcje zastosowań nowoczesnych środków udostępniania infor
macji w archiwach.

Referaty dr M. Trojanowskiej: Dokument nowożytny — zmiana funkcji czy 
formy? i doc. dra Z. Mańkowskiego: Uwagi o kancełarii polskich wojskowych or
ganizacji konspiracyjnych w latach II wojny światowej dotyczyły problematyki 
z zakresu tradycyjnej dyplomatyki, przeniesionej jednakże na materiał z czasów 
nowożytnych i najnowszych.

W następnej, najliczniejszej grupie referatów podjęto problem uzyskiwania in
formacji źródłowych z różnych typów źródeł. Były to referaty: prof, dra K. Jasiń
skiego: Dokumentacyjne funkcje imion w Średniowieczu, doc. dra Z. Perzanowskiego: 
Nekrolog formą dokumentacji życia społecznego w Średniowieczu, doc. dra J. Ser- 
czyka: Historiografia mieszczańska (XVI—XVIII w.) jako dokumentacja wewnętrzna 
aparatu władzy, mgr Barbary Trelińskiej: Dokumentacyjne funkcje epigrafiki pol
skiej XV—XVIII wieku, mgr J. Szymczak: Wartości informacyjne XIX-wiecznych 
kodeksów obyczajowych, drukowanych na ziemiach polskich i mgra H. Michalaka: 
Zbiory Oskara Kolberga źródłem do badania świadomości chłopa polskiego.

Odrębną grupę stanowiły dwa referaty gości zagranicznych: doc. dra I. Hia- 
váíka z Uniwersytetu Karola w Pradze: Problémy vzniku, pfedáwáni a hromadéni 
informacii v âeské historiografii oraz doc. dra J. Nováka z Uniwersytetu Komeń
skiego w Bratysławie: Problémy vzniku, pósobenia a narastania informácii v slo- 
venskej historiografii.

W Sympozjum uczestniczyło 81 osób, reprezentujących uniwersytety, wyższe 
szkoły pedagogiczne, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk oraz państwową 
służbę archiwalną. Liczną grupę stanowili młodzi, początkujący historycy. W dys
kusji nad referatami zabierało głos 30 osób. Teksty referatów i wystąpień w dys
kusji zostaną opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Organizatorami Sympozjum były: Instytut Historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.

Pracująca w czasie Sympozjum Komisja Wnioskowa (prof, dr A. Tomczak, prof, 
dr S. Nawrocki i doc. dr A. Wyrobisz) sformułowała, na podstawie referatów i dys
kusji, 14 szczegółowych wniosków. Wskazywano w nich m. in. na konieczność kom
pleksowych działań, mających na celu lepsze niż dotychczas przystosowanie archi
wów i bibliotek dla potrzeb historyków. Podniesiono też sprawę unowocześnienia 
pracy archiwów. Autorzy wniosków uznali za celowe organizowanie następnych 
sympozjów tego typu, proponując, aby odbywały się one co 2—3 lata w stałych 
terminach i stałym miejscu, wskazując na Kazimierz Dolny jako miejscowość szcze
gólnie predystynowaną do tego typu spotkań. Proponowano utrzymanie szerokiej 
problematyki spotkań (m. in. problemy dydaktyki nauk pomocniczych historii) i licz-
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nego udziału zwłaszcza historyków najmłodszych i zajmujących się historią naj
nowszą.

W sprawach szczegółowych podniesiono konieczność szybkiego podjęcia inwen
taryzacji inskrypcji z XIX i XX wieku, potrzebę edycji nekrologów średniowiecz
nych, rozwoju badań w dziedzinie nowożytnej dyplomatyki, a także badań nad oby
czajem i z zakresu onomastyki. Zasygnalizowano zły stan zabezpieczenia archiwa
liów gospodarczych. Poinformowano też uczestników, że organizatorami następnego, 
II Sympozjum, będą Instytuty Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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