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badań własnyoh nad rozwojem literatury w lataoh 1939-1959 in
ne praoe z tego zakresu zostaną sformułowane w toku współpra- 
oy z Komitetem do Badań nad Współczesnością przy Wydziale I 
PAN. Podobnie szozegółowe zamierzenia dotycząoe prac związa
nych z 20 rocznicą istnienia Polski Ludowej oraz 50-leciem 
Rewolucji Październikowej zostaną przedstawione oddzielnie.

PRACE DZIAŁU LITERATURY POLSKIEJ XX WIEKU
Dział posiada dwie pracownie.
Działalność Pracowni I Działu Historii Literatury Polskiej 

XX wieku, ze względu na osobę kierownika (prof. К. Wyka), zlo
kalizowana była w Krakowie i polegała na periodycznych spotka- 
niaoh dyskusyjnyoh z udziałem osób zatrudnionych etatowo we 
wspomnianej Pracowni (A.Łempicka, J.Kwiatkowski, M.Kwiatkow
ska, J.Błoński, J.Prokop). Ponadto stałym uozestnikiem spot
kań był prof. H.Markiewioz jak również wybrani ze względu na 
zakres ioh specjalizaoji naukowej praoownicy Katedry Historii 
Literatury Polskiej UJ, WSPP oraz spoza uozelni (T.Weiss, St. 
Eile, J.Białek, M.Wyka, W.Maoiąg, A.Wilkoń).
Działalność Pracowni rozwijała się w dwóoh zasadniozyoh kie- 

runkaoh. Po pierwsze, dotyczyła ona przygotowanych przez człon
ków Praoowni tekstów wohodząoyoh w skład serii poświęconej Mło
dej Polsce w ramaoh wydawniotwa zbiorowego "Obraz Literatury 
Polskiej11. Ze względu na charakter owych tekstów, dotyoząoyoh 
oentralnych problemów i głównyoh postaoi wspomnianego okresu, 
była to więc praoa kolektywna nad koncepoją epoki Młodej Pol
ski i rozwojem głównyoh zjawisk literaoko-ideowych w obrębie 
tej epoki.
Po wtóre, tematem dyskusji krytycznej były indywidualne roz

prawy doktorskie uczestników spotkań, oo dotyozyło przede 
wszystkim osób nie zatrudnionych w IBL. W ten sposób Praoow- 
nia pełniła również w okresie 1960-1961 funkcję seminarium 
doktorskiego.
Praoownia II Literatury Współczesnej Instytutu Badań Lite- 

raokioh istnieje drugi rok pod kierownictwem prof. S.Żółkiew
skiego. Skupia grupę siedmiu pomooniczych pracowników nauki 
IBL oraoz oztereoh praoowników związanyoh stypendiami dokto- 
íaňokimi lub wykonywaniem prac zleconyoh.



Zespół pomooniozy Praoowni jest młody i wszyscy aktualnie wy
konują przede wszystkim swoje praoe indywidualne bądź to dok
torskie, bądź habilitaoyjne. Problematyka tyoh prac dotyczy:
1. badań rozwoju poezji drugiej ćwierci XX wieku (estetyka fu
turyzmu, nurt klasyoystyozny i tzw. "druga awangarda"), 2. mo
nograficznych opracowań twórczości niektórych prozaików lat 
międzywojennych (np. Uniłowski), 3. ż^cia kulturalnego emigra
cji polskiej na Wschodzie i na Zaohodzie w drugiej ówieroi XX 
w. (praca o prasie kulturalnej polskiej w ZSRR po r. 1918 i 
praca o kształtowaniu się poczucia narodowego w publioystyoe 
emigraoyjnej lat ostatnich na Zachodzie Europy).
Nadto Pracownia przygotowuje książkę zbiorową poświęconą kry- 

tyoznemu omówieniu światowego stanu badań nad wybranymi, głów
nymi kierunkami rozwoju literatury XX w. (realizm, realizm so~ 
ojalistyozny, ekspresjonizm, futuryzm, klasycyzm, nadrealizm). 
Przewiduje s&ę ukończenie tej książki w r. 1962.
W związku z planami IBL wydania książki zbiorowej o litera

turze polskiej po r. 1945 na dwudziestą rocznicę powstania PRL 
Pracownia uozestniozy w przygotowaniu i tego dzieła.

SŁOWNIK WSPÓŁCZESNYCH PISARZY POLSKICH
Komitet redakcyjny Bibliografii literatury polskiej wg "Li

teratury polskiej" G.Korbuta podjął w ozerwou 1961 r* deoyzję 
o wydaniu tomu V w formie oddzielnej publikacji pt. "Słownik 
współczesnych pisarzy polskioh".
0 wyodrębnieniu tomu zadeoydowały m.in.różnioe w oharakterze 

materiału i w metodach opraoowania. W tomie V opierano się m.io. 
w dużym stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o żyoiorysy, na ankie
tach i wywiadach, w bibliografii rozszerzono zakres uwzględnia
nych pozyoji przez rejestrację odbitek, przedmów i posłowi do 
dzieł innego autorstwa oraz przez rozpisanie zawartośoi tomów . 
opowiadań i studiów, z wydobyciem w miarę możnośoi ioh pierwo
druków.
Ze względu na trudnośoi merytoryozne zrezygnowano tu z wpro

wadzenia haseł określającyoh prądy i kierunki literackie, na
tomiast obok kilkunastu haseł dotyozącyoh najważniejszych in- 
stytuoji i grup literackioh oraz bibliografii opraoowań ogól
nych o literaturze okresu podano wykaz źródeł bio-bibliogra-


