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OD REDAKCJI

Kolejny, drugi już tom „Rocznika Muzeum Świętokrzyskiego” opracowany był 
w szczególnie trudnym dla naszej placówki okresie, kiedy to, na skutek gruntow
nej przebudowy wszystkich pomieszczeń muzealnych, na przeciąg dwóch lat po
zbawieni byliśmy sal wystaw owych, magazynów a nawet pracowni. Cały zespół 
stłoczony razem z eksponatami w  kilku salach wystaw owych wykazał duże hartu 
i poświęcenia, pracując nad nowym profilem muzeum polegającym na stworzeniu  
zmodernizowanych ekspozycji stałych. Ze względu na stosunkowo krótki okres 
czasu nie byliśmy w  stanie zamieścić charakterystyki tych wystaw.

Tom nasz ukazuje się w  roku, który zamyka dwudziestoletni okres istnienia 
Polski Ludowej. Czytelnik znajdzie więc w  nim pozycje, omawiające powstawanie  
i kształtowanie się Władzy Ludowej na Kielecczyźnie oraz drugą część historii Mu
zeum Świętokrzyskiego, wiążącą się z pracą naszej placówki w  okresie minionego 
dwudziestolecia.

Jak nietrudno stwierdzić, kontynuujemy program zapowiedziany w  I tomie. 
Żyw im y głęboką nadzieję, że doświadczenia, zdobyte przy jego opracowywaniu  
pozwoliły nam na uniknięcie wielu błędów, które były udziałem poprzedniego tomu,  
a w ynikały z  niewielkiej w praw y zespołu redakcyjnego. Treść „Rocznika” nadal 
w  zasadzie wypełniają artykuły pracowników muzealnictwa kieleckiego. Niemniej 
na łamach naszego wydawnictwa znalazły się prace niektórych ludzi nauki, in te
resujących się problematyką naszego regionu. Zróżnicowana tematyka artykułów  
reprezentuje, zgodnie z pierwotną intencją redakcji, dążność do zapoznania C zy te l
ników z osiągnięciami głównie nauk historycznych i częściowo przyrodniczych,  
związanych tematycznie z w ojew ódz tw em  kieleckim. Ambicją zespołu jest publi
kowanie w  możliwie krótkim okresie czasu w yników badań, prowadzonych co
rocznie na naszym terenie, w  postaci komunikatów wstępnych. Przedstawiając  
Czytelnikom powyższe założenia, prosimy o ich kry tykę  oraz ocenę sposobów rea
lizacji. Uzyskane w  ten sposób dane służyć będą twórczo przy dalszych pracach 
redakcyjnych.

Jednocześnie redakcja składa podziękowania Wydziałowi Kultury Prezydium  
Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Kielcach, bez którego w ydatnej pomocy finan
sowej „Rocznik” nie mógłby się ukazywać. Słowa praw dziwej wdzięczności należą
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się recenzentom prac publikowanych w  „Roczniku”. Wykonana przez nich ocena 
w  decydujący sposób wpłynęła na wyeliminowanie niedociągnięć i usterek i tym  
sam ym  w  zasadniczym stopniu przyczyniła się do podniesienia poziomu „Rocz
nika”. Podkreślić też bezwzględnie należy szczególnie życzliwy stosunek W ydaw 
nictwa Literackiego w  Krakowie do naszego „Rocznika”. Ich wspólny wysiłek  
w  podstawowej mierze przyczynił się do szybkiego wydania tomu I oraz nadania 
mu pięknej szaty graficznej.


