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PIŚM IEN NICTW O

Pamâtky a Priroda. Wyd. Ministerstwo Kultury Republiki Czech
i Ćesky Ùstav Ochrany Prirody na zlecenie Ministerstwa Środowiska
Naturalnego Republiki Czech w wydawnictwie „Environs”.
Ukazuje się 10 razy w roku. Rocznik 16 (1991)
pontyfikalnych trzewików biskupa
praskiego Menharta), s. 25-27, il. 5.
ARTYKUŁY
Szczegółowa prezentacja prac re
staur atorskich przy trzewikach bi
K. Kibic, Pamâtkové ztrâty v
skupa M enharta wykonanych ze
naśich historickych mëstech po roce
skóry oraz jedw abiu i ozdobionych
1945 (Straty w sferze zabytków w na
jedwabnym haftem z nićmi złotymi
szych miastach historycznych po ro
i srebrnym i. Trzew iki po ch o d zą
ku 1945), s. 1-13, il. 28. Artykuł
z wczesnego średniowiecza. Wyko
przedstawia sytuację zabytków na zie
rzystanie źródeł szwedzkich przy
miach czeskich po 1945 r., zniszcze
pracach rekonstrukcyjnych.
nia w ojenne i d alszą degradację
—jupû— , Jubileum naseho caobiektów na skutek działalności ad
sopisu (Jubileusz naszego czasopi
ministracyjnej i polityki ochrony za
sma), s. 28-29, il. 1. A rtykuł oko
bytków. Liczne przykłady na szer
licznościowy z okazji 50-lecia wy
szym tle historycznym.
B.
Klim a, Archeologicky vy- d aw n ictw a „Z prâvy pam âtkové
péce”, które na przestrzeni lat nie
zkum znojemské rotundy (Badania
jednokrotnie zm ieniało nazwę, by
archeologiczne rotundy w Znojmie),
od 1992 r. ponownie pow rócić do
s. 14-21, il. 11. Prezentacja w yni
swych historycznych korzeni.
ków badań archeologicznych pro
w adzonych w jednym z najznako
BIBLIOGRAFIA
m itszych obiektów rom ańskich —
Deutscher Kunstverlag 1990/91,
w r o tu n d z ie św . K a ta rz y n y
s. 30-31, il. 2. Informacja o tytułach
w Znojm ie. Rys. historyczny ca
wydawnictwa DewAc/îer Kunstver
strum munitissimum.
L. Jirâsko, P. B richâcek, Nové
lag.

il. 11. Prezentacja prac konserw a
to rsk ich przy o łtarzu na zam ku
Zwikow. A naliza historyczna pod
kątem znaczenia obiektu w kultu
rze C zech południow ych. Przed
staw ienie koncepcji działań kon
serw atorskich.
J. Sedlâk, Problemy poznani

poznatky k vÿvoji pozdnë românské architektury v oblasti hornino Podyji (N ow e dośw iadczenia

P. Kroupa, Stavebni vÿvoi kos te
la sv. Petra a Pavla v obci Horka
(Priśimasy), okr. Kolin (Rozwój bu

Zeszyt 1, stron 64, ilustracje

na tem at rozwoju późnoromańskiej
architektury na obszarze górnego
biegu Dyji), s. 22-24, il. 3. Prezen
tacja nie publikowanych dotąd wy
ników badań nad rozbudową koś
cioła św. O ldrzicha (św. Ulryka)
w Nowych Sadech i kościoła św. Ja
na Chrzciciela w Desznie, obiektów
usytuowanych na pograniczu czesko-morawsko-austriackim.
TECHNOLOGIA, KONSERW A
CJA, RESTAURACJA
N. B azantovâ, Restaurovâni

pontyfikälnich strevicu prazského
biskupa M enharta (R estau racja

KSIĄŻKI
R. Klos, Umgebindehäuser Ber
lin (DDR), s. 31-32. Recenzja mo
nografii Karla Bernerta dotyczącej
budownictwa ludowego, charakte
rystycznego dla Łużyczan i północ
nych Czech.
Streszczenia w języku francu
skim, s. 32.

Zeszyt 2, stron 64, ilustracje
TECHNOLOGIA, KONSERW A
CJA, RESTAURACJA
J. Müller, K restaurovâni olta-

re s reliefem Klanem tri kralu ze
Zvlkova (O restauracji ołtarza ze
Zwikowa z reliefem przedstawiają
cym Pokłon Trzech Króli), s. 65-76,

a pamâtkové péce o mézivalecnou
moderni architekturu v Ceské repu
blice (Problemy poznania i ochro
ny zabytków międzywojennej archi
tektury modernistycznej w Republi
ce Czech), s. 77-80. Artykuł jest roz
szerzoną w ersją referatu wygłoszo
nego na pierwszej m iędzynarodo
wej konferencji DOCOMOMO (In
ternational Workingparty for Docu
mentation and Conservation of Buil
dings, Sites and Neighbourhoods of
the modern Movement) w Eindho
ven w d n iac h 12-15 k w ie tn ia
1990 r. Rys historyczny czeskiej ar
chitektury modernistycznej.
MATERIAŁY

dow lany kościoła św. św. Piotra
i Pawła w gminie Horka (Prziszimasy, pow iat Kolin), s. 81-82, il. 4.
Prezentacja kolejnych przekształceń
budow lanych kościoła. A naliza
wprowadzanych zmian od romańszczyzny po barok
J. Reiter, Poznatky z rekonstruk-

ce kamennych casti kapie sv. Lud
miły v areału baziliky sv. Jiri na
Prazském hradë (Uwagi na temat
rekonstrukcji kamiennych fragmen
tów kaplicy św. Ludmiły na terenie
bazyliki św. Jerzego na praskim
zamku), s. 82-84, il. 7. Framgenty
kamienne w kaplicy św. Ludmiły re
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konstruowane były w ostatnim stu
leciu trzykrotnie. Przedstaw ienie
kolejnych działań i ich znaczenia
dla stanu obiektu.
J. Rohaćek, Nekolik poznómek

kpublikovâni stredovëkÿch a novovëkych napisu (Kilka uwag na te
mat odczytywania napisów średnio
wiecznych i późniejszych), s. 85-86.
Artykuł przedstawia problemy od
czytywania napisów na zabytkach
w szerokim kontekście historycz
nym i filologicznym. Problemy da
towania, proweniencji dzieła, po
chodzenia autorów lub autora czy
osoby związanej z obiektem, a tak
że kwestie technik piśmiennictwa.
J. Pribilovâ, VedutaKlementina
na fresce v kostele sv. Klimenta v

areału Klementina na Sterem Me
sie praźskćm (Weduta Klementinum
na fresku z kościoła św. Klemensa
na terenie Klementinum na Starym
Mieście w Pradze), s. 87-90, il. 7.
Rys historyczny zespołu Klementi
num z okresu, w którym był on przed
stawiony na weducie, tj. 1714-1715.
Problemy urbanistyczne, wskazanie
na nieścisłości pojawiające się we fre
sku. Zespół Klementinum jestjednym
z najwybitniejszych zabytków na te
renie Pragi u wylotu mostu Karola po
stronie Starego Miasta.
J. Novâcek, Cinnost Stâlé komi-

se Ministerstwa Kultury Ceské republiky pro hodnoceni kulturnich pamätek v roce 1990 (Działalność Sta
łej Komisji Ministerstwa Kultury Re
publiki Czech ds. klasyfikacji zaby
tków kultury w 1990 r.), s. 91-95, il.
9. Prezentacja działalności komisji
w odniesieniu do zabytków rucho
mych i nieruchomych. Zalecenia wpi
su do rejstru i wyłączenia z rejestru.
Z ZAGRANICY
— mat — , 1COMOS Informa
tion 1989/2, s. 96. Prezentacja biu
letynu ICO MOS Information.

Zeszyt 3, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
J. Belis, V. Slajch, Dëjiny varhan cistercióckeno klastera Zlata
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Koruna (Dzieje organów z cyster
skiego klasztoru Zlata Koruna), s.
129-135, il. 8. Szczegółowy opis hi
storyczny instrumentu znajdujące
go się w klasztorze Zlata Koruna
(rok założenia 1263). Organy zosta
ły zakupione przez opata W alenty
na Augusta Schönbecka w 1611 r.,
a m ontaż przeprow adził Tom asz
Growisch z Czeskiego Krumlowa.
J. Ćada, D. Doubek, Varhany

klasterniho kostela ve Z d ’âre nad
Sàzavou (Organy kościoła klasztor
nego w Zdziarze nad Sazawą), s.
136-138, il. 3. Rys historyczny in
strumentu oraz prezentacja jego ak
tualnego stanu; zachowanie wielu
oryginalnych elementów.
M. Kelsall, Krajiny imaginace.
Anglicky park v prvni polovinê 18.
stoleti (Krajobrazy imaginacji. Park
a n g ie lsk i w pierw szej po ło w ie
XVIII w.), s. 139-152, il. 21. Arty
kuł jest rozszerzoną wersją wykła
du wygłoszonego przez Malcolma
K elsalla z U n iversity o f W ales
w Pradze i Ołomuńcu. Estetyka i hi
storia. Koncepcja i realizacja parku
angielskiego na szeorkim tle euro
pejskim (Clermont, Stowe, Stournhead, w illa w Chiswick).
T. Edel, J. Śkabrada, Z. Syrovâ,
Strop jizby domu ćp. 33 v Kunëjovë
okres Jindrichuv Hradec, (Strop izby
domu nr 33 w Kuniejowie powiat Jindrzichów Hradec), s. 153-156, il. 7.
Analiza konstrukcji stropu z dymni
kiem. Analiza porównawcza budow
nictwa wiejskiego i miejskiego.
Z ZAGRANICY
J. Sedlâk, Mezinarodni konference o dokum entaci a ochranę
p a m a tek m oderni a rchitektury
(Międzynarodowa konferencja na te
mat dokumentacji i ochrony zabytków
współczesnej architektury), s. 157159, il. 2. Sprawozdanie z konferen
cji DOCOMOMO w Eindhoven.
T. D., Spolecnostpratel starozitnosti (Towarzystwo Przyjaciół Staro
żytności), ss. 159-160. Rys. historycz
ny To w. Starożytników założonego
w 1888 r. Aktualna działalność.

Streszczenia w języku angiel
skim i niemieckim, s. 160.

Zeszyt 4, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
Y. Janko va, Technickà pamâtka
jako dulezitÿ prvek pri tvorbë moderniho interiéru mësta. Vagonka
Tatra-Smichov (Zabytek techniki ja 
ko w ażny elem ent w tw o rzen iu
współczesnego wizerunku miasta.
Fabryka wagonów Tatra-Smichow),
s. 193-197, il. 7. Problemy wyko
rzystania funkcjonujących do dnia
dzisiejszego zabytków techniki. Za
gospodarowanie i zmiana funkcji —
lic z n e p rz y k ła d y e u ro p e js k ie
(Gdańsk — spichlerze nad Motławą, dworzec d ’Orsay w Paryżu, fa
bryki w Norymberdze).
J. Petrû, O kontinuitëpamatkového zàmëru Renesanćni radnice v
Kyjovë a je ji adaptace (O kontynu
acji projektu renesansowego ratusza
w Kyjowie i o jego adaptacji), s.
198-202, il. 8. Rys h istoryczny
obiektu z XVI w. Prezentacja kolej
nych działań konserwatorskich w la
tach: 1947, 1958-1961, 1969 i 1975.
Przywrócenie obiektowi pierwotnej
funkcji przy jednoczesnym zacho
waniu walorów zabytkowych.
K. Krizovà, Josef Schütz (17741851) — zapomenuty kreslir a pamókór (Josef Schütz (1774-1851)
— zapomniany rysownik i starożytnik), s. 203-208, il. 10. A rtykuł
o mało znanym dotąd rysowniku,
uczniu praskiej Akademii. Dzieło
Schütza stanowi bardzo ciekawy
m ateriał ikonograficzny z epoki
(wnętrza domów zamożnych rodzin,
salon artystyczny).
TECHNOLOGIA, KONSERW A
CJA, RESTAURACJA
M. Suchom el, К réciprocité
kompozic jelinkovskych svatoßoriànskych a svatovavrineckÿch soch
(W kwestii wspólnych cech rzeźb
św. Floriana i św. W awrzyńca wy
konanych przez Josefa Jelinka), s.
209-213, il. 15. U zupełnienie do
rozważań zawartych w artykule te

goż autora z Pamâtky a Priroda
1990 nr 10 pt. W kwestii jelinkow-

skiej pro w en ien cji kam iennych
rzeźb na zamku w Hrubej Skale.
Z ZAGRANICY
L. Szabo, Rekonstrukce a tridi-

menzionólni simulace chramu w
Cluny (Rekonstrukcja i trójwym ia
rowa symulacja Katedry w Cluny),
s. 213-216, il. 4. Zachodnioniemiecka firma zaprezentowała na targach
w M onachium now ą metodę pre
zentacji i sym ulacji rekonstrukcji
obiektów zabytkowych. Przykadem
tej swoistej i zarazem przewrotnej
— zdaniem autora wypowiedzi —
metody była monumentalna bazyli
ka w Cluny zniszczona w czasie Re
wolucji Francuskiej.
J. Bukovsky, Centre Bourse v

Marseille s odkrytou archeologickou zônou starovëké Massilie (Cen
tre Bourse w Marsylii z odsłoniętym
stanowiskiem archeologicznym sta
rożytnej Massali), s. 216-220, il. 10.
Rys historyczny starożytnej M assa
li. Strefa archeologiczna — jardin
archéologique , jego udostępnienie
i ekspozycja dla turystów.
SPRAW OZDANIA
K. Boludek, J. Svestal, Celostót-

ni sem inar o K arlśtejnu I. a II.
(O g ó ln o k ra jo w e
se m in a riu m
0 Karlsztejnie), s. 221. Pierwsze se
minarium odbyło się w roku 1990
1 poświęcone było historii zamku,
aktualnemu stanowi obiektu i per
spektyw om . D otyczyło też z n i
szczeń zabytku, prac konserwator
skich i naprawczych. Seminarium
kolejne w 1991 r. podjęło temat pre
zentacji obiektu.
J. Kaspar, Seminar o cestovnim
ruchu v D ràzd’anech (Seminarium
o turystyce w Dreźnie), s. 221. Te
matem seminarium była „Przyroda,
środowisko naturalne i ruch tury
styczny w regionach zagrożonych” .
J. Kaspar, Cestovni ruch a kul
tura (Ruch turystyczny a kultura),
s. 222. Sprawozdanie z konferencji
w L ozannie (15-18 października
1989 r.) z o rg a n iz o w a n ej p rzez
Szwajcarskie Forum M iędzynaro

dowego Ruchu Turystycznego.
INFORMACJE
J. Śramek, Druhé setkóni Spolećnosti ASMOSIA (Drugie spotka
nie Tow arzystw a ASM OSIA), s.
223-224. Sprawozdanie ze spotka
nia Towarzystwa ASMOSIA (Asso
ciation for Study o f M arble and
Other Stone inAntiquity). Głównym
tematem spotkania były problemy
wydobycia i obróbki kamienia od
czasów starożytnych po średniowie
cze i metody określania pochodze
nia złóż, zwłaszcza marmurów nie
zwykle zbliżonych kolorystycznie
i makroskopijnie.
V. N., Ustavena Komisepro re-

staurovâni a konzervaci pri Mini
sterstwu kultury Ceské republiky
(Komisja ds. Restauracji i Konser
wacji przy M inisterstwie Kultury
Republiki Czech), s. 224. Informa
cja o celach i zadaniach Komisji.
M. Sirokÿ, Informace o ustano-

veni Komise konzervâtorù, restaurâtorù a historiku p ri Stótnim
ùstrednim archivu v Praze (Infor
macja o utworzeniu Komisji Kon
serw atorów i Restauratorów przy
Państwowym Centralnym A rchi
wum w Pradze), s. 224. Informacja
o zadaniach Komisji.
Zeszyt 5, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
Z. Kukânovâ, Zlaté buły v archivech Ceské republiky (Złote bulle
w archiwach Republiki Czech), s.
257-267, il. 21. Wyniki badań stra
ty g ra fic z n y c h , ja k im p o d d a n o
wszystkie obiekty w archiwach cze
skich. Rys historyczny pieczęci po
cząwszy od złotej bulli czeskiego
k ró la P rz e m y śla O tto k a ra I z
1224 r., poprzez bulle Karola IV.
Prezentacja wyników badań na sze
rokim tle europejskim.
J. Muk, O. Novosadovâ, K vÿ-

znamu archivného badani pro hodnocenipamâtky naprikladu universitniho dvora v Praze M ichli
(W kwestii znaczenia badań archi
w alnych przy ocenie zabytku na
przykładzie dziedzińca uniwersy
teckiego w Pradze Michli), s. 268-

270, il. 1. Znaczenie badań archi
walnych w pracach naukowo-kon
serwatorskich. Interpretacja mate
riałów archiwalnych i zwrot w do
tychczasowych ocenach obiektu da
towanego na średniowiecze, pod
czas gdy powstał on nie wcześniej
niż w 1622 r.
L. Machytka, Vznika vyvoj sbir-

ky obrazu stótniho hradu Sternberka na Moravë (Powstanie i rozwój
kolekcji obrazów w zamku Szternberk na Morawach), s. 271-273.
Dzieje tworzenia kolekcji przez ród
Lichtensteinów. Pierwsze ekspona
ty zw iązane z w ystrojem w nętrz
zam k o w y c h p o ja w iły się ju ż
w 1898 r.
J. \уЫ хд\, Prûmyslovà architek
tura v Krnovë (Architektura prze
mysłowa w К т о wie), s. 275-279, il.
5. A rc h ite k tu ra p rz e m y sło w a
w Krnowie w 1 poł. XIX w. zwią
zana jest z fabrykami tekstylnymi.
Rys historyczny i związki z tradyc
j ą e u ro p e jsk ą . W 1870 r. było
w Krnowie 7 fabryk, a w roku 1929
już 57 zakładów.
V. Girsa, Ćesky Krumlov — re

konstrukce domu cp. 89, Vnitrni
mësto — blok 23 (Czeski Krumlow
— rekonstrukcja domu nr 89, Mia
sto Wewnętrzne — blok 23), s. 280283, il. 7. Prezentacja poszczegól
nych etapów rekonstrukcji domu.
Znaczenie wykorzystania w pracach
źródeł ikonograficznych.
SPRAWOZDANIA
J. Sarboch, Zkuśenosti z Velké
Britónie (Doświadczenia z Wielkiej
Brytanii), s. 284-285, il. 1. Sprawo
zdanie z czesko-angielskiego semi
narium, które odbyło się w Pradze,
pt. Modernizacja, rekonstrukcja

i badania obiektów budowlanych
na podstawie doświadczeń specja
listów angielskich. Problemy urba
nistyczne i zachowanie historycz
nych centrów miejskich. Omówie
nie wystąpień J. Cam bella, S. L.
Bonda, D. Owena. Prezentacja wy
branych przykładów — kościoła
w T o rb ry an koło Devon, katedry
w Exeter.
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RECENZJE
Z. Rasl, Hutnické nemovité pamâtky v monografii о slovenském
zelezà rstvi (Z ab y tk i h u tn ic tw a
w monografii o słowackiej metalur
gii), s. 285-286, il. 3. Omówienie
książki Topografia hutnictwa na
Słowacji w X IX w., kiedy to Słowa
cja pokrywała niemal całe zapotrze
bowanie w tej dziedzinie na terenie
cesarstwa austro-węgierskiego.
P. Masek, Zâmecké knihovny
(Zamkowe biblioteki), s. 287, il. 2.
Prezentacja biblioteki zamkowej
w Petrowicach koło Sedlczan. Rys
historyczny i zasoby.

lejnych przekształceń architekto
nicznych, jakim poddawany był ko
ściół św. Bartłomieja na szerokim
tle porównawczym architektury ro
mańskiej.
KSIĄŻKI
— jpû — , Giotto — Magnus
Magister, s. 347-348, il. 2. Omó
w ienie książki Giotto w ydanej

w 1989, znanej także polskim czy
telnikom (wyd. Arkady).
— av — , К historii technickych
a dopranych pamatek (Z dziejów
zabytków techniki i zabytków ko
munikacji), s. 348, il. 1. Omówie
nie książki J. Kubca i J. Podzimka
Svét vodnich cest (Świat dróg wod
Zeszyt 6, stron 64, ilustracje
nych).
ARTYKUŁY
— jpû — , Novy typ pamdtkarD.
Libal, Historicka sidła i ar- sképublikace (Nowy typ publikacji
chitektonické pamâtky v Cechach,
zabytkoznawczej), s. 348-349, il. 1.
na Moravé a ve Slezsku, dominanOcena publikacji Vÿznamnépamâ
tni zjev evropskë vÿtvarné kultury
tky okresu Z d ’àr nad Sazavou (Zna
(Siedziby historyczne i zabytki ar
czące zabytki powiatu Zdziar nad
chitektury w Czechach, na M ora
Sazawą).
wach i na Śląsku jako dominujące
SPRAWOZDANIA
zjawiska w europejskiej kulturze ar
M. Martincovâ, Moźnosti a metystycznej), s. 321-329, il. 10. Rys
historyczny urbanistyki na terenie
ze vyuzivânipamâtkovë chrânënÿch
objektu zpristupnënÿch verejnosti
Czech i rozw oju architekutry na
(Możliwości i granice wykorzysta
przykładzie jednej z najbardziej
nia obiektów zabytkowych znajdu
rozwiniętych aglomeracji miejskich
jących się pod ochroną, a udostęp
doby romańskiej — Pragi. Związki
z architekturą europejską (np. za
nionych zw iedzającym ), s. 350,
mek w Roudnicy — jedyny w Eu
il. 2. Ukonstytuowanie się komisji,
której zadaniem je s t określanie
ropie Środkowej przykład donżonu
możliwości wykorzystywania obie
proweniencji francuskiej). Artykuł
któw zabytkowych dla celów uży
prezentuje dzieje architektury wy
tkowych.
branych regionów na szerokim tle
historycznym.
BIBLIOGRAFIA
J. Petrû, Poznâmka к pojm upa
— chr — , Vÿbër ze zahranićmâtky (Uwaga na temat pojęcia „za
nich ćasopisu. (Wybór z czasopism
bytek”), s. 330. Rozważania na te
zagranicznych), s. 351. Omówienie
mat zakresu semantycznego pojęcia
specjalistycznego czasopiśmiennic
zabytek, a także ochrony nazw hi
twa zabytkowznawczego.
storycznych zabytków.
Streszczenia w języku francu
J. Śvestal, Gotickà a barokni
skim, s. 351.
promena românského kostela sv.
Bartolomëje v Kondraci u Vlasimi
Zeszyt 7, stron 64, ilustracje
(Gotycka i barokowa przebudowa
ARTYKUŁY
kościoła romańskiego św. Bartło
mieja w Kondraci koło Wlaszimia),
J . Petrû, Pojeti a vÿznam parnas. 321-346, il. 27. Omówienie ko
tkového areału v barokni dobę (Po
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jęcie i znaczenie przestrzeni zaby
tkowej w okresie baroku), s. 386394, il. 9. Analiza historyczna i este
tyczna na tle epoki w szerokim kon
tekście historycznym. Interdyscypli
narny aspekt estetyki barokowej.
R. Zrûbek, Pamâtky JVettenglù
z Neyenperka (Zabytki rodu Wettenglów z Neyenperku), s. 395-402,
il. 8, streszcz. w języku francuskim.
Ród wywodzący się ze Szw ajca
rii, osiadły na Chebsku w Rychnowie, położył wielkie zasługi w dzie
dzinie kultury. Przedstawienie no
wych materiałów archiwalnych do
tyczących rodu i kościoła Najświęt
szej Trójcy w Rychnowie, zamku
oraz fary Marii Panny w Rychno
wie.
J. Sommer,L od’kostela sv. Vàclava na Zderaze v Praze II (Nawa
kościoła św. W acława na Zderazie
w Pradze II), s. 403 -4 0 7 , il. 7,
stre sz cz . w ję z y k u francuskim .
Obiekt znajduje się na praskim N o
wym M ieście i był przedm iotem
licznych prac z racji swego romań
skiego rodowodu i związku z za
meczkiem znanym jako jedna z pra
skich siedzib Karola IV. Głównym
powodem, dla którego powstało po
wyższe studium są wyniki badań
przeprowadzonych przy pracach re
montowych i regulacji ulic około ro
ku 1900 oraz prace wykopaliskowe
z 1925 r. rzucjące nowe światło na
dzieje obiektu.
P. Masek, Zâmecké knihovny
(Biblioteki zamkowe), s. 408-409,
il. 2. Prezentacja biblioteki na zam
ku Pacow. Dzieje zbioru i zasoby.
JUBILEUSZE
— jpû — , Osobnost a dilo Ja
romira Pećirky (Postać i dzieło Ja
romira Peczirki), s. 409-410, il. 1.
Artykuł okolicznościowy z okazji
100 rocznicy urodzin wybitnego hi
storyka sztuki.
RECENZJE
T. Durdik, Castellologica Bohemica , s. 410-411. Omówienie pra
cy zbiorowej zaw ierającej studia

0 charakterze ogólnym, a także ar
ty k u ły p o św ięco n e konkretnym
o b iek to m . P re z e n ta c ja zam ków
Houska, Sobiesław, Kitomierzyce,
Raimund, Frunsztejn, Stary Hersztejn,
Bitów, Lelekowice, twierdze Libczewes, Bolice i niewielkie umocnienie
Barańska Skała nad Białą.
K. Kibic, Νονάpublikace o dile
M. D. Pöppelmanna (Nowa publi
kacja o dziele M. D. Pöppelmanna),
s. 411-412, il. 12. Omówienie pu
b lik a c ji n ie m ie c k ie j w y d an ej
w 1989 r.
J. S ed lâk , P am âtkova p éc e
a ochrana p firody v Jihomoravském kraji (O ch ro n a zab y tk ó w
1 przyrody w województwie południowo-morawskim), s. 416. A rty
kuł okolicznościow y z okazji 30
rocznicy działalności W ojew ódz
kiego Ośrodka Ochrony Zabytków
i Przyrody w Brnie.

Zeszyt 8, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
V. N ejed\ÿ, K déjinàmpamàtkové péce na Moravë — sedmdesâtà
léta 19. stoleti azpocàtek 20. stoleti (Z dziejów ochrony zabytków na
M orawach — lata siedemdziesiąte
X IX w. do początków XX w.), s.
449-469, il. 14. Artykuł historycz
ny poświęcony zabytkoznawstwu na
M oraw ach. Związki z w iedeńską
szkołą historii sztuki. Problemy ar
chitektury i miast historycznych na
tle aktywności Centralnej Komisji
Konserwatorskiej w Wiedniu.
J. Bukovskÿ, Kartuziânskà ar
chitektura v Cechach a na Moravë.
1 (Architektura kartuzjańska w Cze
chach i na M orawach. Cz. 1.), s.
470-477, il. 16. Artykuł przedstawia
problem y architektury zgromadze
nia kartuzjańskiego na szerokim tle
europejskim. Na terenie Czech za
kon p o ja w ił się w poł. X IV w.
i w szczytowym okresie można od
notować istnienie 150 wspólnot.
Streszczenia w języku francu
skim, s. 479.

Zeszyt 9, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
J. Petrû, Spupisypamàtek a stàtni seznamy pamàtek (Spisy zaby
tków i państwowe rejestry zabytków),
s. 513-519, il. 2. Problemy ewidencji
zabytków w aspekcie historycznym.
Autor prezentuje aktywność Central
nej Komisji działającej dla całej mo
narchii austro-węgierskiej, a także
prace Akademii Nauk.
J. Bukovskÿ, Kartuziânskà ar
chitektura v Cechach a na Moravë.

k o śció ł św. św. P io tra i Paw ła,
Karlsztejn — kaplica św. Krzyża.
J. Bukovskÿ, Kartuziânskà ar
chitektura v Cechach a na Moravë.

Ćast 3. Ostatni ceskomoravské kar
touzy a vyzkum kartouzù na Slovensku. Kartuziänske komunity dnes
a expozice vënované kartuziànskému radu (Architektura kartuzjańska

Morawach. Część 2. Kartuzje zało
żone przez dynastię luksemburską
na Smichowie i Kralowie Poli), s.
520-534, il. 19. Streszcz. w języku
francuskim. Analiza porównawcza
na tle europejskim, także polskie
przykłady z Gdańska. Uwagę kon
centruje autor na kwestiach związa
nych z architekturąposzczególnych
obiektów. Rozbudowane przypisy.

w Czechach i na Morawach. Część
3. Ostatnie czeskomorawskie kartu
zje i badania nad kartuzjami na Sło
wacji. Zgromadzenia kartuzjańskie
w dniu dzisiejszym i ekspozycje po
święcone zakonowi kartuzów), s.
584-599, il. 25. Prezentacja obiek
tów w D olanach i W aldicach; na
Słowacji autor prezentuje przede
wszystkim Czerwony Klasztor.
H. Rokyta, Max Dvorak a jeho
śkola v Ćeskych zem ich (M aks
Dworzak i jego szkoła na ziemiach
czeskich), s. 600-603, il. 2. Omó
wienie działalności Maksa Dworzaka i jego wpływu na kształtowanie
się estetyki dziewiętnastowiecznej
i d w u d z ie sto w ie c z n ej. Z w iązki
z Centralną Kom isją w Wiedniu.

Z ZAGRANICY

MATERIAŁY

J. Vondra, Pamàtkovà péce ve
vÿbranych zàpadoevropskÿch zemich (Ochrona zabytków w wybra

J. Klenovskÿ, Zidovsképamàtky
Morawy a Slezska (Zabytki żydow

Ćast 2. Kartouzy zalozené ραήονnickym rodem Lucemburku na Smichovë a v Kràlovë Poli (Architek
tura kartuzjańska w Czechach i na

nych krajach Europy Zachodniej),
s. 535-544, il. 12. Omówienie dzia
łalności na terenie A ustrii, RFN,
Francji i Wielkiej Brytanii. Artykuł
0 charakterze przekrojowym.

Zeszyt 10, stron 64, ilustracje
ARTYKUŁY
P. Kroupa, K ikonografickÿm
promënàm ceské architektury a architektonicképlastiky 13. a 14. sto
leti (W kwestii ikonograficznych
p rzem ian czeskiej arch ite k tu ry
1 rzeźby arc h itek to n ic zn e j X III
i XIV w.), s. 577-583, il. 6. Autor
podnosi w artykule znaczenie źró
deł ikonograficznych w badaniach
nad architekturą i rzeźbą architek
toniczną. Przykłady — W ysoki
Ujezd koło Nowotworzic, Praga —
klasztor św. Agnieszki, Dubany —

skie Moraw i Śląska), s. 603-605, il.
4. Rys historyczny ze wskazaniem
centrum aktywności Żydów na te
renie Moraw i Śląska. Główny ośro
dek w Mikułowie. Znaczenie roz
woju przemysłu i wraz z nim aktyw
ność rodzin Rotschildów i Guttmanna w Ostrawie, Löw-Beera w Switawce i Brnie, braci Klein w Sobotinie, Kuffnera w Brzecławiu, Subaka w Trzebieży. Getta w Mezirziczy, Mikułowie. Niezwykle cieka
we getto w Trzebieży z zachowa
nym układem urbanistycznym.
J. Petr \\, Sedesatiny Ph. Dr. Vlastimila Jirika. Csc. (Sześćdziesiąta
rocznica urodzin dr. W lastimila Jirzika), s. 606-608, il. 1. Artykuł oko
licznościowy poświęcony wybitne
mu historykowi sztuki.
Streszczenia w języku francu
skim i niemieckim, s. 608.
oprać. M agdalena Gumkowska
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