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(przewodniczącego działającej w ramach Komitetu Komisji Historii Nauk Społecznych)
dotyczyła szkół naukowych w polskiej humanistyce u progu II Rzeczypopolitej. Zaś dru
ga sesja poświęcona czeskiej szkole geometrycznej odbyła się 19.01.1993r.
3 Publikacja przygotowana z okazji otwarcia we wrześniu 1995r. Muzeum I.Domeyki w Krupowie (koło Lidy). (teskst dwujęzyczny: polski i białoruski) Jest ona wyrazem
współpracy Komitetu HNiT PAN z Towarzystwem Kultury Polskie Ziemi Lidzkiej.
4 Książka prezentuje artykuły Gerarda Labudy, Stanisława Urbańczyka, Hanny Popowskiej i Haliny Horodyskiej dotyczące dziejów i opisu odnalezionego przez H.Horodyską drugiego tomu Słownika języka pom orskiego czyli kaszubskiego Ramułta.
5 Trzy rozprawy dotyczące dziejów Ziemi Lidzkiej; pierwsza prof. T.M.Nowaka to
studium o dawnych mapach tych Ziem; zaś dwie kolejne pokazują rolę zakonu Pijarów
w kształceniu mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Komitet HNiT zadedykował tą publikację
Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w 10-lecie jego istnienia.
6 To pierwszy tom serii Wybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej. Jest nie tylko prezentacją
źródeł legendy Ludwika Narbutta, na drugą część składają się relacje o zawiłych losach
tablicy pamiątkowej poświęconej L.Narbuttowi.

Witold Sygocki
(Warszawa)

KONFERENCJA
ARCHIWA NAUKOW E W PROCESIE INTEGRACJI EU ROPEJSKIEJ

W dniach 2-3.XII.1999 r. odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, mię
dzynarodowa konferencja Archiwa naukowe w procesie integracji europejskiej.
Organizatorem konferencji było Archiwum PAN. Środki finansowe zapewnił
Komitet Badań Naukowych za pośrednictwem Wydziału I PAN, Kasa im. M ia
nowskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i M inisterstwo Edukacji, Kultury
i Nauki Królestwa Niderlandów.
2
grudnia otwarcia konferencji dokonali: prof. Janusz Tazbir - W iceprezes
PAN; doc. Daria Nałęcz - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych; dr Jan
Krzysztof Frąckowiak - Sekretarz Komitetu Badań Naukowych i dr Hanna Kra
jewska - Dyrektor Archiwum PAN.
Zaproszeni goście z 14 krajów (Holandia, Rosja, Czechy, Ukraina, Białoruś,
Rumunia, Łotwa, Francja, Litwa, Niemcy, Bułgaria, Anglia, Węgry, Polska) re
prezentowali archiwa instytucji naukowych - Akademie Nauk, Centra Badaw
cze, państwowe archiwa naukowe.
Pierwszy blok tematyczny „Międzynarodowe kontakty naukowe w świetle
zasobu archiwów naukowych“ prowadził dr R. C. Hol, dyrektor archiwum pań
stwowego w Harlemie. Referenci z Holandii, Polski i Rosji (Petersburga) przed
stawili organizację archiwów, które reprezentowali, omówili przechowywane
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Ryc. 2. Spotkanie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 1 grudnia 1999 r.
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w nich zbiory, koncentrując się przede wszystkim na międzynarodowych kon
taktach naukowych.
Drugi blok tematyczny, „Archiwa naukowe w strukturze archiwów naro
dowych“, prowadził mgr Leszek Pudłowski, dyrektor Archiwum Społeczeństwa
Otwartego w Budapeszcie. Referenci z Rosji (Moskwa), Holandii, Czech,
Ukrainy, Rumunii, Łotwy i Białorusi omawiało archiwa naukowe znajdujące się
w ich krajach. Tradycja europejska prowadzenia archiwów naukowych jest bar
dzo różna. Większość krajów preferuje archiwa przy instytucjach naukowych,
niektóre jednak gromadzą dokumentację o charakterze naukowym w archiwach
państwowych (Łotwa, Holandia, Białoruś).
Trzeci blok tematyczny był zatytułowany „Udostępnianie i informacja w archi
wach naukowych“. Część tę prowadził Antonin Kostlan, dyrektor Archiwum
Czeskiej Akademii Nauk. Referenci z Francji, Litwy, Rosji (Moskwa), Czech,
Bułgarii, Polski i Rumunii skoncentrowali się w swoich wykładach na udostęp
nianiu spuścizn, procesie informacyjnym i opracowywanych informatorach oraz
przewodnikach.
Kolejnym blokiem tematycznym był „Problem dostosowania archiwów in
stytucji naukowych Europy Środkowej do standardów Unii Europejskiej“. Refe
renci z Polski, Anglii, Bułgarii, Białorusi i Węgier omówili w swoich wystąpie
niach sposoby opracowywania materiałów archiwalnych. Wskazywali, jak brak
zbiorczej informacji utrudnia dotarcie do - niejednokrotnie rozproszonych - ma
teriałów jednorodnego pochodzenia. Wskazywali na pozytywne rozwiązania
(Anglia). W toku dyskusji pojawiały się głosy domagające się stworzenia międzyinstytucjonalnego i międzynarodowego systemi informacji o zasobach archiwal
nych archiwów naukowych.
W trakcie konferencji ujawniły się różnice terminologiczne, niekiedy nawet
dotyczące zakresu pojęciowego tych samych terminów. Opracowanie uaktual
nionego słownika terminologii archiwalnej było jednym z postulatów. Taki sło
wnik nie zastąpi jednak ujednolicenia wynikającego ze stałych kontaktów bez
pośrednich. Tylko one bowiem m ogą ujawnić różnice rozum ienia posz
czególnych pojęć, pozornie zbieżnych. Waga problemów, którymi żyją archiwa
naukowe wymaga ciągłych, a nie tylko doraźnych kontaktów. W skazane było
by stworzenie ram instytucjonalnych dla takich kontaktów. Najwłaściwszą
formą dla uczestników konferencji byłoby powołanie Komitetu Archiwów Nau
kowych przy Międzynarodowej Radzie Archiwalnej. Zebrani zaakceptowali
propozycję wystosowania w tej sprawie odpowiedniej rezolucji do Międzyna
rodowej Rady Archiwalnej.
W godzinach wieczornych dla uczestników, gości i organizatorów konferen
cji zorganizowane zostały spotkania towarzyskie:
l.XII. - w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zaproszeni goście mieli
pierwsze spotkanie w autentycznej scenerii domu wielkiej uczonej; 2.XII. - w Sali
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Senatu Szkoły Głównej Handlowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami
władz Szkoły. Goście zwiedzili również wystawę „Stefan Starzyński - student
i wykładowca SGH“; 3.XII. - W Bibliotece Publicznej Gminy Warszawa Biela
ny im. St. Staszica goście wysłuchali koncertu chopinowskiego, obejrzeli wy
stawę „Dom Polski“ i uczestniczyli w tradycyjnym polskim spotkaniu opłatko
wym; 4.XII. uczestnicy konferencji zwiedzili Zamek Królewski, a wieczorem
zostali zaproszeni do Teatru Polskiego na spektakl „Pastorałka“.
Konferencja, stanowiąc płaszczyznę wymiany myśli, przyczyniła się do
postępu w zakresie integracji europejskiego środowiska naukowego. Publikacja
materiałów konferencyjnych stanowi podsumowanie dorobku tej konferencji.
Hanna Krajewska
(Warszawa)

ROSJA IPOLSKA:
HISTORYCZNO-KULTUROWE KONTAKTY (SYBERYJSKI FENOMEN)
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 24-25 CZERWCA 1999 ROKU

O
tym, że znajomość dziejów Polaków na Syberii jest w naszym społeczeń
stwie jednoznacznie martyrologiczna wiadomo powszechnie. Bo i nasze kontak
ty z tymi ziemiami przeważnie były niedobrowolne, a zesłania z okresu ostatniej
wojny i tuż po jej zakończeniu zwielokrotniły polskie doświadczenia na zauralskich obszarach. Jest na ten temat sporo wartościowych opracowań, które uka
zały się w ostatnim okresie gdy odblokowane zostały doktrynalne zakazy pisa
nia i mówienia o „polskich doświadczeniach na Sybirze“1. Katorżniczy obraz
Syberii wyziera także z twórczości romantyków, a i polskie malarstwo nie stro
niło od takich tematów2. Tymczasem na linii „Polska-Syberia“ jaw i się także
wiele innych wątków z naszej historii, związanych z zagospodarowywaniem tej
ziemi, jej cywilizowaniem, poznawaniem pod względem geograficznym pozna
waniem tubylczych kultur, osadnictwem rolniczym, rozwojem przemysłu itp.
Sergiusz Maksimów w książce pt. Syberia i ciężkie roboty, Sybir i katorga. War
szawa 1910, pisał jednoznacznie o tym, że polski wkład w poznanie tej krainy i jej
zagospodarowanie jest niepodważalny. Jeszcze obecnie pogłos tej opinii jest
dość powszechny za Uralem, o czym miałem okazję przekonać się podczas
rozmów z syberyjskimi Polakami, których związki z tą ziem ią sięgają po wielekroć XIX stulecia, a niektórzy z nich dobrze się przysłużyli sprawie odradzania
się życia polskiego na Syberii po rozpadzie Związku Radzieckiego. To oni po
wielekroć są animatorami popularyzacji w tamtych środowiskach polskich
związków z Syberią wydobywają z archiwów interesujące materiały, są inicja
torami konferencji naukowych, wystaw historycznych, a nawet publikacji. Tak
się np. dzieje w Tomsku gdzie syberyjski Polak Wasyli Chaniewicz zajmuje się

