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gólnej liczby słuchaczy. Kursy w ramach lektoratu dostosowane 
są do stopnia opanowania Języka polskiego przez studentów i 
obejmują ćwiczenia z fonetyki i gramatyki opisowej, czytanie 
czasopism literackich, słuchanie audycji radiowych i konwer
sację.

Począwszy od drugiego kursu na lektoracie przeważa kon
wersacja nad ozytaniem i tłumaczeniem. Szczególnym zaintere
sowaniem cieszą się pisarze współcześni - dla przykładu można 
wymienić Mrożka, Andrzejewskiego, Brandysa, Różewicza, Iwasz
kiewicza - i historia literatury współczesneJ.W tym semestrze 
wykłady na ten temat prowadzi Witold Wirpsza.

Pakt, że polonistyka nie Jest samodzielną katedrą i że 
perspektywy zawodowe absolwentów slawistyki są raozej ograni- 
ozone - w przeciwieństwie do filologów rosyjskich, którzy w '  

większości wypadków kończą studia egzaminem państwowym, gwa
rantującym im zatrudnienie w szkole średniej - odbija się bez 
wątpienia na wynikach pracy lektoratu. .

Z prac naukowych planuje się tu obecnie następujące:
Dr Witold Kośny: Formen und Funktionen autobiographisohen E- 

rzfihlens in der polnischen Literatur(bis zur 
Romantik) - praca habilitacyjna.

E.H.Steiner: Die Spraohe der altpolnisohen Facetien Wort
bildung und Semantik - dysertacja.Promotorem 
Jest prof. dr H.BrEuer.

Rudolf Retz: Die polnischen Adjektiva auf -owny.

Prof. dr Manfred Podesohwik

POLONISTYKA W  BUŁGARII

W ramaoh studiów filologii słowiańskiej na uniwersytecie 
w Sofii istnieje specjalizacja polonistyczna,w której kształ
ci się 1 6 studentów na pierwszym roku, 2 3 - na drugim, 14 -
na trzecim i 17 - na czwartym, a więc łącznie 70; poza tym 
ok. 30 studentów uczęszcza na nadobowiązkowy lektorat Języ
ka polskiego.

W bieżącym roku akad. opracowywane są przez studentów na
stępujące prace dyplomowe:
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I. Prace dyplomowe literaturoznawcze: Pozytywistyczne ele
menty w "Lalce" Prusa; Ideowo-artystyczna analiza "Pana 
Balcera w Brazylii" M.Konopnickiej; Ideowo-artystyczna 
analiza "Krótkiej rozprawy między panem, wójtem i pleba
nem" K.Reja; Ideowo-artystyczna analiza "Pircyka w zalo
tach" P.Zabłockiego; Ideowo-artystyczna analiza "Moral- 
nośoi pani Dulskiej" G.Zapolskiej; Postaci kobiece w "No- 
caoh i dniach" F.Dąbrowskie j .

II. Prace dyplomowe językoznawcze: Konstrukcja "mieć" z bez
okolicznikiem; Czeskie i niemieckie pożyczki w języku 
polskim; Bóżnica w sufiksacji rzeczowników polskich i 
bułgarskich, oznaczających to samo pojęcie; Bzeczowniki 
od czasowników zwrotnych w języku polskim.

III. Prace seminaryjne literaturoznawcze: Leopold Staff; Ana
liza dramatu S.Wyspiańskiego "Legion".

IV. Prace seminaryjne językoznawcze: Przejęcie niemieckiego 
"s" w języku polskim; Opozycja e/o w języku rosyjskim i 
polskim; Przejęcie niemieckiego "z" w języku polskim; 
Przejęcie niemieckiego "s" w języku polskim.

Dr Andrzej Koronczewski 
lektor języka polskiego 

w Sofii

POLONISTYKA W JUGOSŁAWII

Polonistyka na uniwersytecie w Lubljanie nie stanowi od
rębnego kierunku nauczania, jak w innych uniwersytetach jugo
słowiańskich (Belgrad, Zagrzeb'. Zajęcia polonistyczne w ra
mach dotychczasowej struktury studiów slawistycznych trakto
wane są tu jako zajęcia uzupełniające ogólne wykształcenie 
slawistyczne studentów, co określa w sposób zasadniczy dzia
łalność dydaktyczną i naukową polonistyki.

Dwustopniowy plan dydaktyczny, opracowany przez wykładow
czynię języka i literatury polskiej na uniwersytecie w Lubl
janie, prof. Bozkę Stefan, obejmuje w pierwszym roku naucza
nia systematyczną naukę synchronicznej gramatyki języka pol
skiego, z dodaniem elementów gramatyki historycznej w ujęciu


