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Po przerwie lat kilku oddajemy Czytelnikom zeszyt 25 „Muzealnictwa". Czasopismo to, przerwane wraz ze śmiercią jego Założyciela i Redaktora Naczelnego prof. dr Kazimierza Malinowskiego, Dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, podejmujemy po ważnych zmianach, jakie zaszły w naszym kraju. Pragniemy, aby problemy, jakie przed naszym muzealnictwem wyrosły, znalazły odzwierciedlenie również w naszym wydawnictwie. Przede wszystkim jednak potrzebna jest ocena stanu istniejącego. Dlatego nowy Komitet Redakcyjny zdecydował zamieścić na wstępie „Raport o stanie muzealnictwa" przygotowany wprawdzie jeszcze w latach 1977 i 1979, nie stracił on jednak wiele na aktualności, a uzupełniony koreferatem daje próbę określenia sytuacji, w jakiej muzealnictwo polskie obecnie się znajduje.
Podczas przerwy w wydawaniu naszego czasopisma zaistniał fakt
w polskim życiu muzealnym pierwszorzędnej wagi — Zamek Królewski
w Warszawie rozpoczął swą działalność pełniąc rolę Muzeum Narodowego. Pisze o tym jego pierwszy dyrektor prof. dr Aleksander Gieysztor,
prof. dr Stanisław Lorentz i dr Andrzej Rottermund. Zamieszczamy również „Odezwę" w sprawie odbudowy zniszczonego przez
hitlerowców Muzeum Śląskiego i jego rys historyczny przygotowany przez prof. dr Andrzeja Ryszkiewicza. Przedstawiamy Muzeum
Mazowieckie w Płocku, Muzeum K. Kluka w Ciechanowcu, Muzeum
Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, oraz projekt Muzeum Literatury Warmii i Mazur. Drugą część swej pracy o modernizacji wystaw muzealnych, której część pierwszą zamieszczono w nrze 24 „Muzealnictwa"
prezentuje doc. dr Jerzy Swiecimski. Z muzeów zagranicznych omówione zostało holenderskie Museum voor het Onderwijs.
Problemy szczegółowe w ważnych dla naszej pracy działach konserwacji i dokumentacji omawia artykuł poświęcony pyłom nieorganicznym i organicznym będącym czynnikiem destrukcji w środowisku muzealnym.
Polski świat muzealny poniósł w ostatnich latach straty dotkliwe.
Odeszli ludzie, którzy nierzadko od lat kilkudziesięciu w muzealnictwie
pracowali, dźwigali w okresie powojennym muzea z ruin, polskim ruchem muzealnym przez lata kierowali. Właśnie w naszym czasopiśmie
należą im się wspomnienia. Zmarli w ostatnich latach: prof. Kazimierz
Malinowski, prof. Jerzy Remer, prof. Władysław Rydzewski, doc. dr Krzysztof Dąbrowski, Dyr. Stanisław Brzostowski, prof. Kazimierz Michałowski, prof. Kazimierz Majewski. Żałobna karta jest więc tym razem
duża.
Janusz

Odrowąż-Pieniążek
3

