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Sprawozdanie
z działalności Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w 
Krakowie w okresie od 1 czerwca 1960 r. do 15 kwietnia 1961 r.
Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Krakowie, powsta

ła w maju 1958 r., liczy 50 starszych i młodszych pracowników 
nauki w zakresie historii literatury polskiej, klasycznej, ro
mańskiej i germańskiej i obejmuje zasięgiem swej działalności 
województwa krakowskie, katowickie, kieleckie i rzeszowskie*
Zarząd: przewodniczący: prof. Z. Czerny, zastępcy przewodni

czącego: prof. Wł. Madyda, doc. J. Nowakowski, sekretarz: doc.
J. Kijas, zastępca sekretarza: dóc. M. Bobrownicka.
Komisja urządza co dwa tygodnie zebrania naukowe z referata

mi' i dyskusją. Od jesieni 1960 r* odbyło się ich 12, a miano
wicie:
M. Romankówna: Pierwsze powieści o Mickiewiczu 
St. Pigoń: Mickiewicza wzorzec opracowania słownika języka pol

skiego
A. Łempiska: "Wyzwolenie" Wyspiańskiego. Próba interpretacji 
T. Ulewicz: Dwie niespodzianki padewskie.(Z wczesnej twórczoś- 

śći Kochanowskiego)
T. Stan. Grabowski: Z pogranicza polsko-białoruskiego.(Jan Bar

szczewski i inni)
J. Spytkowski: Kazimierz Gliński
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St* Zabierowski: Geneza "Popiołów" Żeromskiego w świetle za
chowanych rękopisów 

M. Strzałkowa: Rewizja oceny francuskiego klasycyzmu
J. Kijas: "Bośnia", nieznana powieść historyozna Michała Czaj

kowskiego 
J* Dihm: Niemcewicz jako historyk
St. Ciesielska Borkowska: Soena hiszpańska w okresie Lopego de

Vega
St. Sierotwiński: Twórozość Maryli Wolskiej 
W łonie Komisji pracują 4 sekcje:
Sekc.ja badań nad literatura w kraju w latach 1939-1944 pod 

przewodnictwem St. Sierotwińskiego urządziła dwa odczyty pub
liczne w Zakopanem i przygotowała do druku 7 prao.
Seko.ia ślaska pod przewodnictwem doc* J. Zaremby pracuje w

Katowicach, gdzie odbyła 2 posiedzenia administracyjne i 1 nau-
%

kowe z referatem W. Nawrockiego: Jan Kupiec, poeta ludowy z 
Łąki. Przygotowała również do druku tom studiów z dziejów li
teratury na Śląsku.
Sekcja odoz.vtowo-nopular.vzatorska pod przewodnictwem doo. J. 

Korpały odbyła 3 posiedzenia i porozumiała się z Kuratoriami 
Okręgów Szkolny oh Krakowskiego, Kieleckiego i Hzeszowskiego 
oraz z Wydziałami Kultury tyoh województw, jak również z re
gionalnymi Towarzystwami Naukowymiti przy ich pomocy urządzi 
w nadohodząoym sezonie letnim na prowincji szereg odozytów nau
kowych lub popularnonaukowych, wygłoszonych przez członków Ko
misji.

Sekoja Millenium pod przewodnictwem doc. T* Ulewicza znajdu
je się w stadium organizacji*
Na działalność wydawniczą Komisji składają się: ogłaszanie 

drukiem prac monograficznych z zakresu historii literatury w 
serii pt. Praoe Komisji Histor.yoznoliteraokiej Oddziału PAN 
w Krakowie oraz wydawanie dwumiesięcznika Ruch Literacki,
W serii Prac ukazały się dotyohczas następujące tomy:

M. Strzałkowa: Adam Klewański, pisarz emigracyjny 
M. Piszczkowski: Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego

Oświeoenia, oz. I.
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Е. Biedrzycki: Mikołaj Balcescu, pisarz i rewolucjonista 
J. Kowalska: Heine a Francja

W druku znajdują się następujące pozycje:
Księga pamiątkowa ku czci prof. St. Pigonia
T. Weiss: Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890- 

1914
Przygotowuje się do druku 12 prac.

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
Ważne dla noszuku.iao.ych nowego piśmiennictwa zagranicznego
Dążąc do ułatwienia dostępu do najnowszych publikacji zagra- 

niozn.ych Biblioteka Narodowa utworzyła centralne katalogi wydaw
nictw oboych, wskazujące książki i ozasopisma sprowadzane do 
kraju, a jednocześnie - biblioteki, w których wydawnictwa te 
się znajdują.
Rejestrację tę Biblioteka Narodowa prowadzi w następująoyoh 

publikacjach i kartotekach:
Centraln.y Katalog Książek Zagranicznyoh - Nov.e nabytki w bi

bliotekach polskich. Kwartalnik. Wyohodzi od r. 1958.
Dla v^gody użytkowników kwartalnik ukazuje się w podziale na 
3 serie, rejestrując książki ze wszystkioh dziedzin piśmiennic
twa, w układzie systematycznym z indeksami.
Seria A - Piśmienniotwo ogólne. Nauki społeozne.

Seria ta składa się przeoiętnie z 5 - b tys*pozyoji 
w każdym numerze i obejmuje nast. działy: encyklope
die i informatory, nauka, kultura, księgoznawstwo, do
kumentacja, nauki filozofiozne, religioznawstwo, nau
ki pedagogiozne, sport, wychowanie fizyczne, języko
znawstwo, nauka o literaturze, teksty literaokie, 
sztuka, historia, polityka, nauki społeczno-ekonomicz- 
ne, państwo i prawo.

Seria В - Nauki matematyozno-przyrodnicze. Nauki lekarskie. Gos
podarstwo wiejskie.
Numer obejmuje ok. 5.000 poz.

Seria С - Technika. Łączność. Górnictwo.Budownictwo. Przemysł. 
Rzemiosło. Transport. Y/ojskowość.
Numer obejmuje ponad 3.00G poz.
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