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K R O N I K A

Zespól redakcyjny „Ochrony Zabytków”, w związku z odejściem Pani Marii Le- 
biedzkiej-Górskiej, składa Jej serdeczne podziękowania za wieloletnie pełnienie 
funkcji sekretarza i redaktora technicznego naszego kwartalnika.
Pierwszy numer „Ochrony Zabytków” powstał przy współpracy Pani Marii w 1960 r. 
Był to jeszcze mały format. Przez te czternaście lat pracy w redakcji zmieniała się 
nie tylko treść kwartalnika, który stawał się pismem coraz bardziej fachowym, ale 
również objętość, format i szata graficzna, co niejednokrotnie wypływało z sugestii 
i osobistego zaangażowania się Pani Marii w sprawy wydawnictwa. Jej wysiłki zaw
sze zresztą zmierzały w kierunku podwyższenia edytorskiej jakości pisma.
Życząc naszej Pani Marii jeszcze wiele sukcesów w pracy redakcyjnej, w yra
żamy nadzieję, że Jej odejście z redakcji „Ochrony Zabytków” nie oznacza całkowi
tego zerwania z kwartalnikiem. Mamy bowiem podstawy sądzić, że tak jak do
tychczas, zawsze będzie nam służyła dobrą i cenną radą oraz przyjacielską pomocą.

Redakcja

SPOTKANIE NACZELNYCH REDAKTORÓW  
CZASOPISM MUZEALNO-KONSERWATORSKICH 
Z  KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

W dniach od 2 do 7 października 1973 r. odbyło się w Bułgarii spotkanie naczelnych
redaktorów czasopism muzealno-konserwatorskich z krajów socjalistycznych. In i
cjatorami i organizatorami spotkania byli: redakcja czasopism „Muzei i Parniatnici 
na K ulturata” (Muzea i Zabytki Kultury) oraz Bułgarski Narodowy Komitet ICOM. 
Patronował spotkaniu Komitet Kultury i Sztuki Bułgarskiej Republiki Ludowej. 
Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszą część stanowiły obrady odbywane 
w Sofii, część drugą — objazd połączony ze zwiedzaniem przede wszystkim muzeów, 
na trasie: Sofia, Pernik, Kjunstendił, Rylski Monastyr, Samokow, Plowdiw, Kar- 
łowo, Kałofer, Kazanłyk, Szipka, Sofia. W spotkaniu wzięli udział: z Bułgarii — 
Marin Michów, z Czechosłowacji — Vaclav Pubal, z NRD — Heinz Schilling, 
z Polski — Olgierd Czerner, z Rumunii — Lucian Rosu, z Węgier — Ivan Nemes,
z ZSRR — Anatolij Uszakow.
Zarówno w rozmowach sofijskich, jak i w objeździe uczestniczyli ponadto: Ivan 
Kissiow — dyrektor Departamentu Muzeów i Zabytków w Komitecie Kultury 
i Sztuki, Michał Rajczew — zastępca naczelnego redaktora czasopisma „Muzea 
i Zabytki K ultury”, Anczo Anczew — dyrektor Muzeum Narodowego w Rylskim 
Monastyrze, Ivan Wangnelow — architekt z Narodowego Instytutu Zabytków 
Kultury. Obradom sofijskim przysłuchiwał się, a następnie przyjął gości kolacją 
Pejo Barbenliev, wiceminister w Komitecie Kultury i Sztuki. Nie zawiniona przez 
gospodarzy była nieobecność przedstawicieli niektórych czasopism konserwator
skich, szczególnie z Czechosłowacji i z Węgier.
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