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dobnych sesji problemowych w zakresie
konserwacji zabytków, ponieważ um ożli
wiają one wymianę poglądów i przedysku
towanie aktualnych problemów. W ypły
nęła też ponownie pilna sprawa uporząd

kowania terminologii konserwatorskiej
(W. Ślesiński). W ydział Konserwacji Dzieł
Sztuki ASP w Warszawie zamierza opubli
kować materiały z sesji oraz kontynuować
w przyszłości organizowanie podobnych

spotkań na temat innych, żywotnych pro
blemów konserwacji zabytków.

Bolesław Bielawski

I NARADA DYREKTORÓW IN STY T U C JI I PRZEDSIĘBIO R STW KONSERW ATORSKICH
Z KRAJÓW SO CJA LISTYCZN YCH

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dra Ta
deusza Polaka, N aczelnego Dyrektora
Zarządu PP Pracownie Konserwacji Za
bytków, okazją stało się zaś 25-lecie dzia
łalności PKZ. Udział w naradzie wzięli
naczelni dyrektorzy lub ich zastępcy
z następujących krajów: Bułgarii, Czecho
słowacji, Polski, Niem ieckiej Republiki
Demokratycznej, Rumunii, Węgier i Zwiąż zku Radzieckiego. W dniach 21 i 22.III.
1977 r. obrady toczyły się w Warszawie.
Następnie dokonano objazdu na trasie
Toruń—K ielce—Kraków, a w dniu 28.111.
odbyła się finalna dyskusja w Warszawie.
W obradach uczestniczył dr Bohdan Ry
maszewski, Generalny Konserwator Za
bytków, członkowie Rady N au kow o
-Konserwatorskiej przy N aczelnym D y
rektorze Zarządu PKZ oraz dyrektorzy
Zarządu PKZ.
Strona polska przedstawiła następujące
referaty związane z dziełalnością PKZ:
Tadeusz P olak: Organizacja budownictwa
konserwatorskiego ;
Stanisław Brzostowski: Problem y szkole
nia konserwatorskiego ;
Klemens K oczorow ski: Koordynacja prac
budowlano-konserwatorskich w obiekcie za 
bytkowym ;
Jan K owalski : Warunki ekonomiczne dzia
łalności przedsiębiorstwa, system y płac.
Referatom towarzyszyła bogata i ożyw iona
dyskusja (język: polski, niem iecki, rosyj
ski i francuski, jednocześnie tłumaczone),
kontynuowana w trybie roboczym w trak

cie objazdu i zwiedzania prac konserwa
torskich oraz w trakcie podsum owania
zjazdu. W szystkie delegacje dokonały
szerokiej wymiany infomacji, zgłosiły
wiele wniosków i postulatów. Zanim zosta
ną one wydane w specjalnym numerze
periodyku PKZ, nieodzowne jest zwróce
nie uwagi na niektóre aspekty dyskusji.
W szczególności podkreślono doniosłość
tego pierwszego spotkania, wyrażając
uznanie dla inicjatywy PKZ. Wszyscy
uczestnicy podkreślali konieczność znacz
nego zacieśnienia współpracy organizacji
i przedsiębiorstw konserwatorskich na
szych krajów. Działania te winny obejm o
wać w zasadzie całą problematykę — od
wymiany aktów prawnych, programów
szkoleniowych, instrukcji merytorycznych,
wzorców i schematów systemów ekono
micznych, po pełniejszą niż dotąd wymianę
bezdewizową i systematyczne spotkania
na różnych szczeblach specjalistów i dy
rekcji. Podnoszono potrzebę przedysku
towania założeń wspólnego ośrodka szko
leniowego, który stałby się centrum dosko
nalenia i kształcenia kadr specjalistycz
nych, a także podejmowałby inicjatywy
o znaczeniu ponadnarodowym.
Potrzeba zacieśnienia współpracy między
organizacjami krajów socjalistycznych wy
nika z wielu przesłanek. System społeczno
-prawny naszych krajów pozwala nam
wiele zagadnień nie tylko porównywać,
lecz i realizować w sposób zbliżony.
Zwłaszcza podstawowe znaczenie mają

zagadnienia legislacyjne, systemy narodo
wych planów ekonom icznych rozwoju,
wychodzące ze wspólnych podstaw ideo
wych programy rozwoju kultury, w których
ochrona zabytków zajmuje poczesne m iejs
ce. Jest to dziedzina, w której kooperacja
m oże wszystkim uczestnikom przynieść
istotne korzyści. Zamierzone zacieśnienie
współpracy między konserwatorskimi or
ganizacjami krajów socjalistycznych nie
umniejsza współdziałania z innymi orga
nizacjami międzynarodowym i, zwłaszcza
w tych krajach, gdzie ich istnienie realnie
wpływa na praktykę konserwatorską.
Trudno przecenić znaczenie tego spotka
nia. Bez przesady można powiedzieć, że
dokonano kroku m ilow ego na drodze
ku ulepszeniu praktyki i teorii konserwa
torskiej. Dodać trzeba, że idea takiego
spotkania już przed laty była wysuwana
przez PKZ, gdzie potrzebę takiej koope
racji odczuwano szczególnie intensywnie.
Najbliższe miesiące wypełnią intensywne
działania w zakresie wymiany materiałów,
dalszego uzgadniania poglądów i przygo
towywania kolejnych propozycji na drugą
naradę. Będzie ona również zorganizowana
przez Zarząd PKZ pod auspicjami M i
nisterstwa Kultury i Sztuki. Wszyscy
uczestnicy spotkania wyrażali nadzieję,
że w trakcie kontynuacji roboczych kon
taktów będzie już można podjąć wiele
wspólnych ustaleń.
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