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Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, 
gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych 
i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, 
powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego 
i kulturalnego.

Artykuł został opracowany do udostępnienia w Internecie dzięki
wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
dofinansowania działalności upowszechniającej naukę.
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Informationes. Biuletyn Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, 
1, Rzym—Warszawa 1976, s. 98.

W 1958 токи powstał w Rzymie polski Instytut Studiów Kościelnych. Pla
cówka ta nawiązując do tradycji Ekspedycji Rzymskich PAU postawiła sobie 
zadanie rejestracji poloników pozostających poza krajem, przede wszystkim w 
archiwach rzymskich, zwłaszcza watykańskich. W ten  sposób działania podejmo
wane z różnych stiron, nie posiadające szerszego planu, zastąpiła instytucja spe
cjalnie đo takiego celu powołana.

Instytut zorganizowany przea ks. Eugeniusza Reczka SI w 1971 r. uzyskał 
rangę papieskiego, doczekał się też otwarcia w 1976 r. w Warszawie Punktu 
Informacyjnego, zlokalizowanego przy Bibliotece Pisarzy SI. Z okazji uruchomie
nia tej właśnie placówki ukazał się prezentowany tytuł. Instytutem  i jego orga
nem kieruje ks. Hieronim Fokciński SI.

Obok kwerendy w Archivům Secretum Vaticanum Instytut zajął się re 
jestrowaniem poloników opublikowanych przede wszystkim w obcych wydawnic
twach źródłowych. Wyniki wszystkich poszukiwań udostępnia się w  krzyżujących 
się repertoriach 'kartkowych: topograficznym, chronologicznym i systematycznym. 
Częściowo znajdują się one w Warszawie. Instytut zajmuje się akcją nakrofil- 
mową. Prowadzi ją  na zlecenie instytucji i osób prywatnych; istotniejsza jest 
jednak własna, planowa akcja, gromadzenia mikrofilmów ważnych dla przeszłości 
Polski zespołów archiwalnych z archiwum  watykańskiego, Biblioteki W atykań
skiej, centralnych archiwów zakonnych, zbiorów państwowych itp. Obecnie za
sadą jest, że mikrofilmowane m ateriały w formie negatywu otrzymuje rzymska 
siedziba Insitytutu, tzaś w  Warszawie udostępnia się pozytywy. Nie wszystkie
jednak mikrofilmy wykonane za pośrednictwem Instytutu trafiły do jego w ar
szawskiej placówki. Część z nich otrzymał ,KUL, ATK i poszczególne domy 
zakonne. Takie rozwiązanie ułatwia pracę zainteresowanym badaczom sipoza W ar
szawy. Uważam jednak, że powinno również w  kra ju  gromadzić się w jednym 
miejscu, właśnie w Punkcie Informacyjnym, wszystkie mikrofilmy wykonane przez 
Instytut.

Numer 1-sizy biuletynu „Informationes” m.in. charakteryzuje zadania i prace 
Instytutu: przedstawia kwerendy przeprowadzone w Archivům Secretum Vatica
num (К. S a d o w s k a ) ,  wykaz mikrofilmów udostępnianych w Punkcie Informacyj
nym (T. Z d z i e c h ) ,  (zoib. KH r. LXiXIXill, 1975, n r  4, is. 811—820), zamieszcza zwię
złą charakterystykę ASV (H. F о к с i ń s k і, T. Zdziech, „Archivům Secretum Vatica
num. — Opis zasobu archiwalnego, schemat układu, wykaz nazw”), objaśnia zasa
dę budowy wymienionych repertoriów, podaje sprostowania dotyczące sposobu 
cytowania niektórych archiwaliów watykańskich w publikacjach polskich. Warto 
byłoby zadbać o stworzenie obowiązującej normy dotyczącej cytowania wszyst
kich materiałów z ASV.

Warszawskiej placówce należy złożyć spóźnione życzenia spokojnej pracy, 
całemu zespołowi Instytutu życzyć by jego organ, którego — przezornie — ry t
miczności nie określono ukazywał się częściej. W .momencie składania niniejszej 
notki do druku (kwiecień 1980) nie ukazał się jeszcze num er 2 „Informationes”.
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