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Dr Klaus Baumgartner z Berlina, przedstawiciel Instytutu 
Niemieokiego Języka i Literatury Niemieokiej Akademii Nauk, 
wygłosił komunikat zawierający sprawozdanie z prao prowadzo
ny oh przez Stuttgardzki Ośrodek Badań w zakresie komunikaoji 
i pedagogiki, a w szczególności dotyozqcyoh poetyki prac kie
rownika tego ośrodka, prof* Maxa Bensego.
Założeń stylistyki kwantytatywnej dotyozył referat prof. 

Iwana Fonagy*a z Budapesztu, oparty na pracach prowadzonyoh 
w Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie*
Program konferencji przewidywał także referat prof. Piotra 

Bogatyriowa z Moskwy ”0 języku pieśni ludowej”. Autor nie mógł 
sam przybyć na konferencję, nadesłał jednak swój referat. Zre
ferowania pracy prof. Bogatyriowa podjął się prof. Jakobson, 
który przedstawił tezy nieobecnego autora dotyozące języka 
słowiańskioh pieśni ludowyoh i ich stosunku do mowy dialektal- 
nej, dorzucając do nich własne uwagi.
Dr Klaus Baumgärtner z Berlina wygłosił ponadto referat pt. 

"Funkcja podziału na rządki w wierszu”.
Konferencję zamykał referat matematyków wrocławskich, Anny 

Bartkowiakówej i Bolesława Gleichgewiohta, ”0 długośoi syla- 
bioznej wyrazów w różńyoh tekstach”.
Referaty konferencji nie będą opublikowane w osobnej księ

dze, jak materiały konferenoji z r. 1960, wszystkie jednakże 
przejdą priiez druk w polskich czasopismach naukowych.

Anna Wierzbioka 
Instytut Badań Llteraokioh PAN

SEMINARIUM Z JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO
Od maroa 1961 roku odbywa się co miesiąo we Wrocławiu semi

narium z językoznawstwa ogólnego pod kierunkiem prof. Uniwer
sytetu Wrocławskiego Leona Zawadowskiego. Seminarium zorgani
zowane jest przez Instytut Badań Literaokioh PAN. Uczestnika
mi jego są praoownioy Instytutu z Warszawy, Wrooławla i Toru
nia. Przedmiotem dotyohozasowych spotkań była dyskusja nàd 
książkami: Ferdynanda de Saussure'a "Kurs językoznawstwa ogól
nego”, Karola Bühlera - "Spraohteořie”, Mikołaja Trubeokiego -
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wGriindzüge der Phonologie" oraz nad dotyczącymi tyoh prao arty
kułami kierownika seminarium, prof. Zawadowskiego.

NAGRANIA UTWORÓW POETYCKICH
W Instytucie Badań Literackich powstaje taśmoteka obejmują- 

oa nagrania utworów poetyckich. Chodzi tu głównie o wiersze 
ozytane przez samyoh autorów. Dotyohozas nagrano autoreoyta- 
oje utworów Zbigniewa Bieńkowskiego, Stanisława Czachorowskie
go, Jarosława Iwaszkiewicza, Mieczysława Jastruna, Juliana 
Przybosia.
Taśmoteka służy badaniu zjawisk prozodyjnych w języku poe

ty okim. Ponieważ oprócz wierszy nagrywa się także za każdym 
razem fragmenty tekstów prozaioznyoh, pozwoli ona zorientować 
się w różnioach między rozczłonkowaniem intonaoyjnym wiersza 
i prozy, określić rolę sygnałów intonaoyjnyoh, tempa mowy i 
natężenia głosu w wierszu. Utrwalona na taśmie magnetofonowej 
odautorska postać intonacyjna wiersza może mieć także znacze
nie dla jego interpretacji.

SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY NAUKOWEJ DO ZSRR 
(8.XI 1960 - 10.11 1961)

Podróż do Kijowa, Moskwy i Wilna odbyłem w ramaoh stypendium 
przyznanego mi przez Polską Akademię Nauk. Celem podróży była 
kwerenda materiałów w bibliotekaoh i arohiwach ZSRR do biogra
fii i twórozośoi Adama Naruszewicza i innych postaoi związa- 
nyoh z życiem literackim i kulturą polskiego Oświeoenia. Mia
łem na uwadze głównie archiwum dawnej jezuiokiej Akademii Wi
leńskiej, Bibliotekę Liceum Krzemienieckiego oraz rękopisy Bi
blioteki Joachima Chreptowioza.
Na terenie Kijowa przeprowadziłem poszukiwania w Biblioteoe 

Akademii Nauk USRR oraz w Państwowym Archiwum Historycznym. 
Ponadto przejrzałem rękopisy Biblioteki Instytutu Historii Li
teratury Ukraińskiej. Najwartościowsze materiały znalazłem w 
zbioraoh Biblioteki Akademii USRR, mianowioie dokumentaoję do
tyczącą Biblioteki Stanisława Augusta. Biblioteka ta, nabyta 
przez Tadeusza Czackiego dla Liceum Krzemienieckiego* została 
po powstaniu listopadowym wywieziona do Kijowa, do organizują
cego się w owym czasie Uniwersytetu św. Włodzimierza.
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