KOMUNIKATY
Komunikat n r 1.
W listopadzie 1978 roku Zarząd Główny PTH podjął decyzję utworzenia w Nowym Sączu Stacji Naukowej. Stacja
otrzymała dwa etaty asystentów, którzy od 1-go grudnia 1978 roku podjęli swoje obowiązki (mgr Elżbieta Pławecka i
mgr Krzysztof Tymbarski).
Rozumiejąc wagę i znacznie tej decyzji Prezydent Miasta przydzielił na potrzeby Stacji lokal, który został
zaadaptowany i urządzony zgodnie z przeznaczeniem z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.
Zadania Stacji Naukowych PTH określa Regulamin uchwalony 21.IX.1973 r. Są nimi: — inicjowanie i prowadzenie
prac naukowo-badawczych z historii regionalnej i dyscyplin pokrewnych tak własnych jak i zleconych,
— publikowanie wyników prac naukowo-badawczych we własnym zakresie oraz w odpowiednich wydawnictwach i
periodykach,
— organizacja oraz upowszechnianie wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionalnej za
pośrednictwem odczytów, sesji popularno--naukowych, seminariów itp.,
— współpraca z władzami, regionalnymi towarzystwami, instytucjami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi
instytucjami lub stowarzyszeniami oraz miejscowymi regionalistami — autorami zainteresowanymi badaniami,
popularyzacją dziejów i problematyki współczesnej,
— utrzymywanie kontaktu z placówkami naukowymi w kraju ze szczególnym uwzględnieniem placówek zajmujących się
pokrewną problematyką w sąsiednich regionach celem koordynacji badań,
— gromadzenie różnego rodzaju źródeł historycznych (wspomnienia, pamiętniki, dokumenty, fotokopie, materiały
ikonograficzne, kartograficzne itp.) i wydawnictw, ich udostępnianie oraz udzielanie przez pracowników Stacji
konsultacji w zakresie problematyki historycznej.
Równocześnie z utworzeniem Stacji Zarząd Główny PTH powołał Radę Naukową Stacji, której pierwszy skład
stanowili:
Prof. dr Stanisław Płaza (Kraków) — przewodniczący i członkowie: Prof. dr Janina Bieniarzówna (Kraków), doc. dr
Wacław Felczak (Kraków), mgr Zygmunt Goetel (Zakopane), dr Adolf Juzwenko (Wrocław), prof. dr Feliks Kiryk
(Kraków), doc. dr Tadeusz Opas (Rzeszów), doc. dr Zbigniew Perzanowski (Kraków), doc. dr Andrzej Skrzypek
(Warszawa), doc. dr Jerzy Wyrozumski (Kraków), dr Kazimierz Zając (Nowy Sącz). Skład Rady został później
poszerzony przez powołanie do niej prof. drą Jana Małeckiego (Kraków), drą Wacława Raczkowskiego (Nowy Sącz) i
drą Juliana Dybca (Kraków).
Zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów Stacji wobec Zarządu Głównego PTH oraz władz miejscowych,
udzielanie pomocy pracownikom Stacji w realizacji planów, uczestniczenie w sesjach i konferencjach organizowanych
przez Stację.
W 1980 roku zaszły zmiany na stanowiskach asystentów Stacji. Na własną prośbę zwolnieni zostali z pełnienia
swych obowiązków Ob. mgr Elżbieta Pławecka i mgr Krzysztof Tymbarski a na ich miejsce zaangażowani zostali mgr
Michał Zacłona (od 1.KT.1980 r.) i mgr Piotr Sus (od 1.1.1981).
K o m u n i k a t nr 2.
Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu zwraca się do osób interesujących się historią, zwłaszcza historią regionu
sądeckiego, niezależnie od posiadanego wykształcenia i zawodu, o przystosowanie do naszego Towarzystwa w
charakterze członków. Zgłoszenia prosimy kierować korespondencyjnie na adres: Oddział PTH w Nowym Sączu, ul.
Jagiellońska 30.
K o m u n i k a t nr 3.
Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą do członków o uiszczenie składek
członkowskich (50 zł rocznie, emeryci i studenci 20 zł) na konto Oddziału w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu, ul.
Jagiellońska 36, nr konta: 303-132 lub na ręce skarbnika Ob. mgr Anny Bomba w Muzeum Okręgowym w Nowym
Sączu, ul. Lwowska 3.
K o m u n i k a t nr 4.
Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 30 zwraca się z gorącą prośbą do osób posiadających w
swych zbiorach materiały mogące stanowić cenne źródło do historii Polski, a zwłaszcza szeroko rozumianego regionu
sądeckiego, jak wspomnienia, pamiętniki, korespondencja, dokumenty, fotografie, materiały ikonograficzne,
kartograficzne itp. o przekazywanie ich naszemu Oddziałowi, względnie o umożliwienie dokonania z nich odpisów,
fotokopii lub innych notatek źródłowych. Wiemy, że wiele tych materiałów ulega z czasem zniszczeniu i zagubieniu, co
stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej.
K o m u n i k a t nr 5.
Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu zwraca się do osób parających się także niezawodowe (zwłaszcza do
nauczycieli) pisarstwem historycznym o nawiązanie współpracy z redakcją Rocznika Historycznego. Korespondencję
prosimy kierować na adres: Oddział PTH w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 30;

