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Do Czytelników „Palestry"
w sprawie
Słownika Biograficznego Adwokatów Polskich
Na podstawie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej działa w ramach
Ośrodka Badawczego Adwokatury redakcja Słownika Biograficznego Ad
wokatów Polskich. Zadaniem redakcji jest zgromadzenie całokształtu ma
teriałów biograficznych o zmarłych adwokatach polskich, którym można
przypisać wybitne osiągnięcia w zakresie pracy zawodowej, naukowej,
społecznej, politycznej, literackiej lub tp.
Biogramy przeznaczone dla Słownika mają mieć charakter opracowań
pełnych i źródłowych, przy możliwym zachowaniu zwięzłości.
Całość materiałów ma być wydana w trzech tomach, przy czym za
kryterium podziału przyjęta jest data śmierci adwokata. W tomie I znaj
dą się biogramy adwokatów zmarłych do r. 1918, w II — zmarłych do
r. 1945, a w III — zmarłych w okresie Polski Ludowej (niezależnie od
miejsca śmierci).
Wartość tak poważnego zamierzenia jak wydanie Słownika zależeć
będzie niewątpliwie od czynnego udziału w zebraniu materiałów ze stro
ny ogółu członków adwokatury. Dlatego też Ośrodek zwraca się do Ko
leżanek i Kolegów z prośbą o jak najszerszą pomoc.
Ośrodek przedstawia niżej opracowany przez redakcję Słownika tym
czasowy spis haseł, których zamieszczenie przewidziane jest w tomie I.
Ośrodek prosi czytelników „Palestry” o przejrzenie spisu i o ewentualne
uwagi co do następujących kwestii:
1. które osoby zostały pominięte, choć zasługiwałyby one na zamieszcze
nie ich w Słowniku (prosimy o podanie krótkiego uzasadnienia)?
2. które hasła można by skreślić i dlaczego?
Uwagi i propozycje prosimy kierować do redakcji Słownika w terminie
do 31 marca 1975 r. Adres redakcji:
Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich
Rada Adwokacka, ul. Narutowicza nr 3,
70-231 Szczecin
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