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Szanowni Czytelnicy!

W odpowiedzi na zapytania i sugestie wielu z Państwa, którzy „Ochronę Zabytków” od lat czy-

tają i cenią zdecydowaliśmy się przygotować numer bibliograficzny, prezentujący zawartość 

naszego czasopisma w latach 1948-2010. Bibliografia obejmuje treść wszystkich numerów, od 

początku edycji periodyku do chwili obecnej. Wcześniej bibliografie zawartości „Ochrony Za-

bytków” były publikowane w postaci druków luźnych dodawanych do numerów otwierających 

kolejny okres wydawniczy. W takiej formie wkładek do zeszytów „Ochrony Zabytków” ukazały 

się dotąd bibliografie za lata 1948-1963, 1964-1970, 1971-1977, 1978-1985, 1986-1995 i 1996- 

-2002. Bibliografia za lata 2003-2010 publikowana jest po raz pierwszy. 

Co ciekawe, ani jedno zestawienie bibliograficzne nie ukazało się w czasach funkcjonowa-

nia naszej instytucji pod nazwą Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, dlatego te-

raz pojawia się możliwość kompleksowego zapoznania się z zawartością „Ochrony Zabytków” 

w tym okresie.

Dorobek naukowo-badawczy i konserwatorski zawarty w artykułach publikowanych na ła-

mach „Ochrony Zabytków” na przestrzeni ostatnich 64 lat to prezentacja tysięcy wspaniałych 

zabytków przez setki wybitnych autorów. Dlatego uzupełnieniem tego numeru bibliograficz-

nego są indeksy: osobowy i nazw geograficznych za lata 1948-2010. Indeks osobowy obejmuje 

nazwiska autorów oraz nazwiska pojawiające się w tytułach artykułów. Indeks geograficzny 

obejmuje nazwy wymieniane w tytułach artykułów. Został utrzymany układ działowy biblio-

grafii występujący we wcześniejszych zestawieniach. W ramach prac redakcyjnych dokonano 

ujednolicenia klasyfikacji artykułów i scalenia w ramach poszczególnych działów tytułów ze 

wszystkich okresów wydawniczych. 

Liczymy, że numer bibliograficzny naszego czasopisma zyska Państwa uznanie i okaże się 

przydatnym narzędziem w Państwa pracy. 

Korzystając z okazji, warto przypomnieć, że 1 kwietnia 2011 roku katalog biblioteki Naro-

dowego Instytutu Dziedzictwa, w której zgromadzony jest ogromny i różnorodny zasób publi-

kacji ze wszystkich obszarów konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, historii sztuki oraz dziedzin 

pokrewnych, został udostępniony on-line pod adresem www.nid.pl  Zawiera on opisy biblio-

graficzne książek, czasopism wraz z zasobem, artykułów z czasopism i książek, dokumentów 

elektronicznych, które wpłynęły do biblioteki po 1992 roku oraz wybranych publikacji wyda-

nych wcześniej. Jest sukcesywnie uzupełniany o opisy sprzed 1992 roku. Do końca 2011 roku 

z internetowej wersji katalogu skorzystały 4282 osoby. 

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z numerem bibliograficznym, a także już 

dziś polecam kolejny, jubileuszowy numer „Ochrony Zabytków”, przygotowany w związku 

z przypadającą w 2012 roku 50. rocznicą powstania Ośrodka Dokumentacji Zabytków, którego 

misję kontynuuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Paulina Florjanowicz

  Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
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Dear Readers!

Responding to the questions and suggestions expressed by those of you who have been read-

ing and appreciating “Ochrona Zabytków” for years now, we have decided to prepare a biblio-

graphical issue presenting the contents of our magazine published in the period 1948-2010. 

The bibliography lists the contents of all issues of our periodical, starting from the very be-

ginning, to date. Previously, we published “Ochrona Zabytków” bibliographies in the form of 

loose prints attached to issues opening new publishing periods. Such a form of inserts added 

to “Ochrona Zabytków” was employed for publishing bibliographies for the years 1948-1963, 

1964-1970, 1971-1977, 1978-1985, 1986-1995 and 1996-2002. The bibliography for the years 

2003-2010 is published for the first time. 

Interestingly, no bibliographical list was published when our institution operated under 

the name of the National Centre for Historical Monument Studies and Documentation. Now, 

we offer an opportunity to become thoroughly acquainted with the contents of “Ochrona Za-

bytków” published over that time.

The scientific, research, conservation and restoration achievements touched upon in the 

articles published in “Ochrona Zabytków” over the past 64 years constitute a presentation 

of thousands of wonderful monuments by hundreds of outstanding authors. Therefore, the 

bibliographical edition is supplemented with an index of persons, as well as a geographical 

index covering the years 1948-2010. The index of persons includes the names of authors and 

individuals appearing in article titles. The geographical index, in turn, includes geographi-

cal names listed in article titles. We have retained the bibliographical structure presented in 

the previous publications. Furthermore, within the framework of editorial works, we have 

standardized the classification of articles, as well as consolidated the titles from all publishing 

periods within the individual sections.

It is our hope that the bibliographical issue of our magazine will gain your recognition, 

and will prove to be a useful tool in your work. 

On this occasion, we would like to remind you that the catalogue of the library of the Na-

tional Heritage Board of Poland, containing an extensive and diverse list of publications con-

cerning all areas of the conservation and historical monument studies, history of arts and the 

related disciplines, has been made available on-line on 1 April 2011 at www.nid.pl. It includes 

bibliographical descriptions of books and magazines along with their resources, articles pub-

lished in periodicals and books, electronic documents received by the library after 1992, as 

well as selected earlier publications. It is successively supplemented with descriptions relat-

ing to the period before 1992. By the end of 2011, the Internet version of the catalogue has 

been used by 4,282 persons. 

I strongly encourage you to become acquainted with the bibliographical issue. Further-

more, I would like to take this opportunity to recommend the next, jubilee issue of “Ochrona 

Zabytków”, prepared in connection with this year’s 50th anniversary of the establishment of 

the Historical Monument Documentation Centre whose mission has now been taken over by 

the National Heritage Board of Poland.

Paulina Florjanowicz

  Director of the National Heritage Board of Poland




