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85« Bibliografia llteraoka za rok 1958 (praoe redakoyjne);
prof* S* Wierozyński 1 współpraoownioy; 1962 

86* Bibliografia llteraoka za rok 1960 (zbieranie materiałów); 
prof* S. Wierczyński 1 współpraoownioy; 1962

35* Problem: Bibliografia literatury polskiej wff G* Korbuta?
87. Praoe redakoyjne: a) łom literatury staropolskiej (w wy- 

dawniotwie); b) Tom literatury okresu Oświecenia (po re- 
Genzjaoh); o) Tom czasopism (na ukońozeniu); prof.K. Bu
dzyk i współpracownicy ; 1961; d) Tom V - literatura współ- 
ozesna (przekazanie do publikacji); doo« E. Korzeniewska 
i współpracownicy; 1965; e) Opraoowanie tomów literatury 
XIX w.; 1965

36. Dwieście lat literatury polskiej - wydawnictwo zbiorowe; Ko
mitet Kedakoyjny; 1961 - I tom serii: Literatura krajowa o- 
kresu romantycznego; I tom serii: Literatura okresu realiz
mu i naturalizmu; I tom serii: Literatura okresu Młodej Pol
ski; ponadto II tomy tyohże serii - opraoowanie redakcyjne.

JUBILEUSZ 50—LECIA TWÓRCZOŚCI M.DĄBROWSKIEJ 
(praoe przygotowawcze Instytutu Badań Llteraokioh)

Instytut Badań Llteraokioh podjął prace przygotowawcze w celu 
zorganizowania sesji naukowej poświęconej uozozeniu 50-lecia 
praoy pisarskiej Marii Dąbrowskiej. Na razie powołano mały Komi
tet Organizacyjny w składsie: prof. S. Żółkiewski, prof. К. Wyka 
oraz doc. E. Korzeniewska. Komitet przede wszystkim zwróoił się 
do Prezydium Związku Literatów Polskiołi z propozycją wspólnego 
zorganizowania uroozystośoi. Prezes Związku Jarosław Iwaszkie
wicz wyraził pełną zgodę na współpraoę w formie ozynnego uczest
nictwa w sesji naukowej.
Sesja naukowa ma objąć kilkanaśoie referatów i przemówień. Do- 

tyohozas wyrazili gotowość wygłoszenia referatów zarówno praoow- 
nioy naukowi IBL, jak i spoza Instytutu. Główne referaty doty
czyć będą problemów prozy literackiej M. Dąbrowskiej. 0 flNooaoh 
i oniaoh" będą mówić: prof. H. Markiewioz, doo. Subotin (Jugosła
wia), J. Sławiński (UW). 0 raałyoh formaoh prozy literackiej - 
doo. E. Korzeniewska, o dramatach - J. Goślicki (UJ), o twór-
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ozoáoi dla młodzieży - К* Kuliozkowska (UW). Sprawy stylu M. Dą
browskiej omówi prof. Z. Klemensiewioz (UJ). Krytyka literacka 
M. Dąbrowskiej będzie tematem referatu, prof. К. Wyki. Publicys
tykę pisarki na tle prądów epoki omówi prof. S. Żółkiewski.
Ponadto przewidziane są referaty bądź o charakterze wspomnie

niowym, fcądź dotyoząoe zagadnień speojalnyoh. Dotyohozas zgłoszo
no następująoe referaty: prof. В. Korzeniewskiego - "Pisarka a 
wojna", M. Szypowekiej - "Fikcja a rzeozywistośó w twórozoáoi 
M. Dąbrowskiej”.
Komitet zaplanował również kilka referatów z zakresu reoepcji 

dzieł M. Dąbrowskiej. 0 twórozoáoi pisarki w świetle krytyki li
teraokiej w okresie międzywojennym mówió będzie A. Piorunowa. 
Referaty dotycząoe tłumaozeń dzieł M. Dąbrowskiej oraz reoepoji 
dzieł pisarki za granioą nie są jeezozé zestawione, ponieważ nie 
została jeszoze ostatecznie ustalona lista gośoi.
Sesja naukowa została wyznaozona na wiosnę 1962 r. w Warszawie» 

Istnieje zamiar odbycia jednodniowej konferenoji w Kaliszu, mieś
cie rodzinnym pisarki.
Referaty wygłoszone na sesji będą opublikowane w formie księ

gi, która obejmie ponadto ozęść prao materiałowych przygotowywa
nych w Pracowni Dokumentaoji Literaokiej XX w. IBL. W toku przy
gotowań - pełna bibliografia twórozośol M. Dąbrowskiej. Twórozość 
ta kryje wiele niespodzianek i dopiero dzięki tej bibliografii 
będzie możliwe, oozywiśoie za zgodą autorki, przygotowanie obszer
nego, około 400-stronioowego tomu !jej krytyki literackiej, 
utopionej dotychozas w przedwojennych czasopismach, tomu reporta
ży 1 wspomnień,a zapewne 1 tomu opowiadań, publikowanyoh w okre
sie 1913-1925.W zakresie przygotowań materiałowyoh zebrano obfi
ty materiał ilustraoyjny.
Redakoja "Ruchu Literackiego" - na wniosek Komitetu Organiza- 

oyjnego Sesji - jeden z przyszłorocznych numerów pisma oałkowi- 
oie poświęoi twórozoáoi M. dąbrowskiej. W ten sposób umożliwiony 
będzie druk krótszyoh studiów oraz przyozynków, powstających w 
toku prao nad referatami.


