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KONTAKTY INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH Z ZAGRANICA

WSPÓŁPRACA NAUKOWA IBL PAN Z ZAGRANICĄ 

W LATACH 1971 — 1975

Instytut Badań Literackioh PAN od początku istnienia roz
wija współpracę z zagranicznymi placówkami naukowymi. W ciągu 
ponad 25-letniej jego działalności współpraoa ta przechodziła 
różne koleje i przybierała różne formy. 0 ile w pierwszyoh la
tach miała często charakter dość przygodny i ograniozała się 
do działań organizowanych w dużej mierze na zasadzie indywi
dualnych kontaktów między poszczególnymi badaozami Instytutu a 
przedstawicielami różnyoh zagranicznych instytucji naukowych, o 
tyle z czasem zaczęła przybierać formy bardziej instytucjonal
ne i rozwijać się w oparciu o długoletnie umowy - stała się 
bardziej planowa. Wiązało się to m.in. z realizacją przez In
stytut ogólnych zasad polityki PAN w dziedzinie współpraoy nau
kowej z zagranioą, z tendencją do ujmowania jej w ramy długo
falowych działań i poczynań sprecyzowanych w odpowiednich umo- 
waoh dwustronnych. Zasadnicze kierunki i tematy badań, jak i 
inne formy współpraoy, określały umowy Akademii, podpisywane 
zwykle na kolejne pięciolecia z akademiami innych krajów. Umo
wy te były podstawą do zawierania porozumień bardziej szczegó
łowych, dotycząoych dwustronnej współpracy poszczególnych pla
cówek PAN i wyżej wymienionyoh akademii.

Na tych zasadach została zorganizowana i rozwija się współ
praoa PAN z naukowymi instytucjami krajów socjalistycznych. 
Nieco inaczej układa się ta współpraca z placówkami innyoh kra
jów: nadal ma często charakter okazjonalny i doraźny, sprowa
dzając się do kontaktów z indywidualnymi badaczami, ich udzia
łu w niektórych imprezach i przedsięwzięciach IBL PAN bądź od
wrotnie.
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Kolejne umowy o współpracy naukowej PAH z akademiami krajów 
socjalistycznych - obejmujące m.in. problemy nauki o literatu
rze - przyozyniły się do wyraźnego uporządkowania działań w tej 
dziedzinie podległych jej instytutów, w tym IBL, do planowego 
rozszerzenia i rozwoju ioh kontaktów z zagranioą. Ha tej pod
stawie doszło do zawarcia między odpowiednimi specjalistycznymi 
instytutami tych krajów dwustronnyoh porozumień, konkretyzują
cych problematykę i tematy badawcze, z uwzględnieniem zarówno 
wspólnych zainteresowań, Jak i potrzeb wynikających z planów 
naukowo-badawczych stron, a także możliwości i środków będących 
w ioh dyspozyoji. Umowy te nie tylko formułowały możliwy do wy
konania program wspólnych prac, ale stawały się też ważnym czyn
nikiem w realizacji planu naukowego każdej ze stron.

Pakt ten Jest widoczny szozególnie w ostatnich oztereoh la- 
taoh, w okresie wykonywania zadań planu naukowego na lata 1971
-1975, kiedy to nastąpiło m.in. znaozne ożywienie współpracy 
naukowej Instytutu Badań Literaokioh PAK z zagranioą. Widać Je 
zarówno w rozszerzeniu kontaktów z plaoówkami krajów socjalis
tycznych, w intensyfikacji tradyoyjnej Już z nimi współpraoy, 
Jak i w nawiązaniu jej z-instytucjami naukowymi bądź badaozami 
z innyoh krajów«

Tfspółpraoa ta obejmuje różne zakresy i płaszczyzny działa
nia, co znajduje wyraz wt

1. wymianie informacji naukowej między IBL PAH a pozostają
cymi z nim w Jakichkolwiek kontaktach zagranioznymi plaoówkami 
naukowymi;

2* wymianie publikacji 1 wydawnictw z zakresu nauki o lite
raturze między Biblioteką IBL PAH a analogicznymi instytucjami 
z zagranioy;

3* wymianie stypendystów i pracowników naukowych,umożliwia
jącej zapoznawanie się z wynikami badań drugiej strony, prowa
dzenie własnyoh pod kierunkiem wybitnych speoJalistów, poszuki
wania biblioteozne i arohiwalne;

4. uozestniotwle przedstawicieli zagranioznyoh plaoówek nau
kowych w sesjach i konferencJaoh organizowanych w Polsce przez 
IBL PAH i odwrotnie, badaozy Instytutu w imprezach odbywaJąoyoh 
się za granloą; .

5. autorskim udziale badaozy zagranicznych i przedstawicie
li współpracujących z IBL PAH plaoówek zagranioznyoh w Jego pe-
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riodykach i wydawnictwach oraz odwrotnie, praoowników Instytu
tu w prasie i publikacjach zagrańioznyoh;

6. organizacji wspólnych, przewidzianych w porozumieniu 
między IBL PAli a danym instytutem zagranicznym, konferencji po- 
święoonyoh uprzednio ustalonej problematyce;

7. wydawaniu publikaoji przedstawiających efekty wspólnie 
prowadzonych badań, m.in. materiały z w/w konferencji.

Wymianą informaoji z zagranioą zajmuje się speojalna pra
cownia informaoji naukowej Instytutu. Wydaje ona kwartalnik„Biu- 
letyn Polonistyczny", który przynosi wyozerpującą informaoję o 
bieżącym aktualnym żyoiu naukowym ogólnopolskiego środowiska po
lonistycznego. Dołączane do każdego zeszytu noty omawiają i pre
zentują aktualny stan polonistycznego posiadania naukowego,wszy
stkie ważniejsze pozycje z dorobku nauki o literaturze. Fakt,iż 
redakcja uwzględnia działania nie tylko IBL PAN, ale całej, po
lonistyki w kraju, zasługuje w tym kontekśoie na szozególne pod
kreślenie. Ze względu zaś na to, iż "Biuletyn Polonistyczny" do* 
oiera nie tylko do ośrodków i bibliotek w kraju, lecz w dużej 
ilości (prawie 50% nakładu) trafia w drodze wymiany za granicę, 
spełnia on funkcje i informatora, i propagatora w innyoh kra- 
jaoh osiągnięć polskiej nauki o literaturze.

Przy okazji warto wspomnieć o innyoh świadozeniaoh z tego 
zakresu zarówno pracowni informacji naukowej, jak i innych pra
cowni Instytutu, a to o lioznyoh kwerendach bibliotecznych, bi
bliograficznych i dokumentacyjnych przeprowadzanych na użytek 
partnerów zagranicznyoh.

Wymianą książek i wydawnictw z zagranioą zajmuje się Biblio
teka IBL PAN. W tej działalnośoi na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż akoja ta od lat prowadzona jest systematyoznie i że zasię
giem jej objętych jest wiele plaoówek w różnych krajach,nie tyl
ko europejskich. Prowadząo wymianę na zasadzie wzajemnych ko
rzyści, Biblioteka potrafiła uzupełnić swoje zbiory nieosiągal
nymi lub trudnymi do zdobycia w inny sposób pozycjami. Jedno
cześnie wykorzystano ją jako okazję do propagandy za granioą 
wartośoiowej literatury polskiej i naukowej książki polonisty
cznej, do zainteresowania tą książką zagranioznyoh bibliotek,do 
rozbudowy w nich działu poloników. Należy podnieść,iż nie ogra
niczano się w tej mierze jedynie do spełniania życzeń i zgła-
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szanyoh zapotrzebowań zagrańioznyoh, ale sama Biblioteka ini
cjowała i nawiązywała kontakty z placówkami zagranioznymi.

Ważne miejsoe we współpracy naukowej z zagranicą zajęła wy
miana stypendystów i praoowników naukowyoh. Przybrała ona wy
raźnie na sile w ostatnim ozteroleciu. Instytut Badań Literac
kich ma do odnotowania i w tej dziedzinie niezaprzeczalne suk
cesy. W tyoh latach potrafił przyjąć, zorganizować pobyt w Pol
sce, a przede wszystkim zapewnić poroc, opiekę i konsultaoję 
naukową - nadto w lioznyoh przypadkach kontakty i możliwość 
współpracy z własnymi badaczami - wielu uozonym z zagranioy,po
lonistom i sławistorn, historykom i teoretykom literatury, języ
koznawcom ltd. Byli wśród nioh zarówno wybitni speojaliśoi, jak 
młodzi badacze, odbywająoy staż naukowy w Instytuoie. Beprezen- 
towali zarówno kraje, z któryoh instytuojaml PAN i IBL posiada
ją odpowiednie umowy o współpracy naukowej, jak i państwa,z któ
rymi kontakty rozwijają się na innych zasadach. Dość podać li
czby, aby unaocznić skalę świadczeń Instytutu Badań Literackich 
PAN w tym zakresie: nie licząc udziału przedstawicieli nauki za
granicznej w zebraniach i konferencjach Instytutu, uozestnlozą- 
oyoh na zaproszenie i koszt organizatora, w roku 1971 przebywa
ło w IBL PAN 38 osób, w r. 1972 - 21, w r. 1973 - 29; w zebra
niach i konferencjaoh naukowych w r. 1971 uozestniozyło z za
granicy 18 uczonych, w r. 1972 - 25, w r. 1973 - 1 2.

Gdy ohodzi o kontakty realizowane w drodze wymiany i sty
pendiów, lista zainteresowanych krajów jest bardziej zróżnioo- 
wana. Jest to zrozumiałe, ponieważ chodziło w tym wypadku nie
tylko o instytuoje mająoe specjalne porozumienie z IBL PAN, ale
i o placówki, których współpraoa z Instytutem bywa ozasem przy
godna i ograniczona do tej jednej formy. Ostatnie stwierdzenie 
dotyczy przede wszystkim krajów kapitalistycznych (m.in. OSA), 
gdyż współpraca z krajami socjalistycznymi rozwija się na in- 
nyoh, omówionych wyżej, zasadaoh. Nio dziwnego, że wśród osób 
odwiedzająoyoh Instytut dominują przedstawiciele tych właśnie 
krajów, oo jest jeszcze bardziej widoczne, gdy ohodzi o uczest
ników zebrań i konferenoji. Jest to również następstwem funkcjo
nowania w tych krajach silnych ośrodków polonistycznych, utrzy- 
mująoyoh od lat bliskie więzi z IBL PAN, istnienia problematyki 
stanowiącej przedmiot wspólnego zainteresowania polonistów i 
slawistów, konieczności realizaoji wspólnie, w ramach współpra-
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cy dwustronnej, wytyczonych zadań oraz przekonania, że bez tej 
współpracy ich rozwiązanie i wykonanie Jest daleko trudniejsze 
i bardziej odległe w czasie. Jako jeden z przykładów można wy
mienić imprezy organizowane przez Instytut z racji badań nad 
słowiańską metryką porównawozą,- w których aktywny udział biorą 
badacze z ZSRB i krajów demokraoji ludowej. Innym świadectwem 
są poczynania w zakresie semantyki i struktury tekstu, któryoh 
efektem był między innymi, wydany przez IBL PAN na VII Między
narodowy Kongres Slawistów w roku 1973 tom studiów. Kontynuaoją 
działań Instytutu w obu wymienionych przykładowo dziedzinach są 
organizowane w roku bieżącym dwie konferenoje z udziałem krajów 
soo jalistyoznyoh: "Słowiańska metryka porównawcza" (27-29 V 1974), 
"Struktura tekstu i semantyka języka" (26-29 IX 1974).

Podobnie przedstawia się sytuaoja w dziedzinie wyjazdów za
granioznyoh praoowników IBL PAH oraz ich udziału wimprezaoh or
ganizowanych za granicą: większość wyjazdów - to wyjazdy do 
ZSRR i krajów demokraoji ludowej, a także do Francji. Kierunek 
ten określają zarówno potrzeby szkoleniowe, jak konieczność kon
tynuowania poszukiwań archiwalnych i materiałowych w bibliote
kach oraz arohiwach tych krajów, zasobnych w polonioa, jak rów
nież oiekawe dokumenty dotycząoe wzajemnych stosunków i związ
ków literaokioh. W wyniku tych poszukiwań odnaleziono i wprowa
dzono do obiegu społeozno-naukowego wiele oennyoh dokumentów ży
cia literaokiego, odkryto wartościowe materiały i źródła do 
historii literatury polskiej (np. do życia i twórozośoi A.SSio- 
kiewicza).

Równolegle obserwuje się obecność i aktywny udział przed
stawicieli Instytutu Badań Literaokioh w konferencjaoh i kon
gresach naukowych odbywających się za granioą. W przypadku im
prez w krajaoh socjalistycznych jest to następstwem konsekwent
nej realizacji zawartyoh porozumień i przyjętych zobowiązań, o
kazją do prezentacji wyników badań nad uprzednio wspólnie za
programowanymi tematami i zagadnieniami. Dzięki temu kontakty 
te mają charakter stały, a nie doraźny i przypadkowy,jak z in
nymi krajami, z którymi wymiana ludzi i idei odbywa się na od
miennej zasadzie - w płaszczyźnie kontaktów indywidualnych. Do 
tych kontaktów IBL PAH przywiązuje dużą wagę, wychodząc z zało
żenia, że stwarzają one szansę popularyzowania za granioą włas
nych osiągnięć naukowych,dorobku polskiej nauki o literaturze.
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W tym kontekście warto wspomnieć jeszoze o Jednej formie 
współpracy, mianowicie o zajęciach, prowadzonych przez pracowni
ków Instytutu na uniwersytetach zagranicznyoh (ostatnio w Ho
landii przez M.B.Hayenową i tó.Głowińskiego) oraz innego rodzaju 
świadczeniach (np. konsultacje w USA przy tłumaczeniach na ję
zyk angielski wyhoru pism C.Norwida - Z.Łapiński).

Jak wspomniano,najbardziej efektywne formy współpracy nau
kowej między placówkami zagranicznymi istnieją wówczas, kiedy 
ta współpraoa ma charakter planowy, długofalowy i jest ujęta w 
odpowiednie porozumienia. W przypadku Instytutu Badań Literac
kich FAN znalazło to wyraz w Jego współpracy z Instytucjami nau
kowymi niektóryoh krajów socjalistycznych. Zasady tej współpra- 
oy określają umowy zawarte przez właściwe akadebie. I tak, na 
podstawie umowy między PAN a AN ZSBB Instytut Badań Literackich 
podpisał 21 V 1971 r. "Protokół o współpracy naukowej między In
stytutem Słowianoznawstwa AN ZSBB a Instytutem Badań Literaokich 
PAN na lata 1971-1974" oraz "Plan ramowy współpracy między IBL 
i Instytutem Literatury Światowej im. M.Gorkiego AN ZSBB na la
ta 1971-1973". *

Należy podkreślić, że niezależnie od współpracy z wyżej wy
mienionymi instytutami IBL PAN utrzymywał kontakty z innymi śro
dowiskami naukowymi ZSBB, np. uniwersyteckimi, i z niektórymi 
placówkami branżowymi spoza AN ZSBB. Dzięki temu nastąpiło zna
czne ' zdynamizowanie współpraoy między IBL PAN a instytutami AN 
ZSBB oraz innymi placówkami radzieckimi: udało się zintensyfi
kować wymianę informacji i stypendystów, których otoczono lep
szą opieką naukową w obu krajach; udało się też zwiększyć au
torski udział pracowników Instytutu i wymienionych instytutów 
radzieckioh w pracach zbiorowyoh i w fachowych ozasopismach,co, 
między innymi, w Polsce znalazło wyraz w 2 zeszycie "Pamiętnika 
Literackiego" z r. 1973 oraz w publikacjach przygotowanych na 
VII Międzynarodowy Kongres Slawistów, jak np. "Struktura i se
miotyka tekstu", "Ludowość dawniej i dziś".

Ważne miejsce we wspólnych poczynaniach zajęły konferenoje. 
W r. 1972 odbyła się w Moskwie, z udziałem badaczy radzieckich 
i polskich, konferencja poświęoona roli romantyzmu w literatu
rze polskiej i rosyjskiej, zorganizowana przez Instytut Słowia
noznawstwa i Bałkanistyki AR ZSBB. Jej rezultatem był wydany w 
oskwie w r. 1973 tom pt. "Polskij romantizm i wostooznosłowian-
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skije litieraturyn, pod redakcją zespołu w składzie: K.Żmigrodz- 
ka, A.A.Iliuszyn, A.W.Lipatow, S. \7. Nikol ski, B.S.Stachiejew, K. 
Janion. « roku bieżącym odbędzie sią w narszawie (11-12 XI) se
sja pt. "Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku", 
organizowana przez IBL P M ,  w której uczestniczyć będą pracow
nicy Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki M  ZSRR oraz 
przedstawiciele innych radzieckich placówek naukowych.

Należy dodać, że w lataoh 1971-1974 zorganizowano kilka sym
pozjów i konferencji z udziałem reprezentantów współpracujących 
instytutów. I tak, w r. 1972 w sesjach pt. "Literatura Polski 
Ludowej" oraz "Życie i twórczość Władysława Broniewskiego" bra
li udział przedstawiciele Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkani- 
styki. Wraz z pracownikami Instytutu Literatury światowej im. 
Gorkiego uczestniczyli cmi w sympozjum UNESCO zorganizowanym w 
r. 1972 przez IBL P M .  Instytut Badań Literackich pozytywnie u
stosunkował sią do zgłoszonej przez Instytut Literatury świato
wej im. Gorkiego propozycji współpracy i zapowiedział autorski 
udział w przygotowywanej przez ten Instytut pracy zbiorowej pt. 
"Wspólne i specyficzne w literaturze krajów socjalistycznych". 
Instytut odniósł sią równie! przychylnie do ostatnio zgłoszonej 
sugestii strony radzieckiej, aby zorganizować konferencją na wy
że j wymieniony temat.

Nadto pracownicy IBL P M  zostali zaproszeni na dwie impre
zy, które odbądą sią w' Moskwie w grudniu t9?4 r .* przez Insty
tut Słowianoznawstwa i Bał kani styki A9 ZSfiR, mianowicie na kon- 
ferenoją pt. "Trądy o je rewolucyjne a współczesny etap literatu
ry w europejskich krajach socjalistycznych* oraz aa sympozjum 
UNESCO, poświęcone problemom kształtowania sią 1 rozwoju kultur 
narodowych Słowian.

Natomiast uczeni z ZSER, oprócz udziału w wymienionej wyżej 
konf ereno ji "Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wie
ku", na zaproszenie IBL PAN wezmą udział w uprzednio już wspom
nianych imprezach: "Słowiańska metryka porównawcza* oraz "Struk
tura tekstu i semantyka języka".

Również w omawianym okresie ukazały sią wydane przez IBL - 
przy współudziale Zakładu Słowianoznawstwa P M  - trzy tomy stu
diów traktujących o wojennym oddziaływaniu i wpływie literatur 
obu narodów, o ioh rewolucyjnych tradycjach. Geneza tej imprezy 
wiąże się z inicjatywa Instytutu Literatury Światowej im. Gor
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kiego w Moskwie, który zaproponował wydanie w obu krajach,w ję
zykach rodzimych, publikacji poświęconych tej właśnie tematy
ce. W latach 1969-1973 ukazały się następujące pozycje przygo
towane przez stronę polską: "0 wzajemnych powiązaniach literac
kich polsko-rosyjskich" (Wrocław 1969)» "Po obu stronach grani
cy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu mię
dzywojennym" (Wrocław 1972), "Spotkania literackie. Z dziejów 
powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu" 
(Wrocław 1973). Redakcja tych trzech tomów, autorstwa polskich 
rusycystów i polonistów, z ramienia Instytutu Badań Literackich 
spoczywała w rękach J.Kamionkowej, A.Piorunowej, K.Sierockiej.

Obecnie wspólnie z ISiB przystąpiono do przygotowania księ
gi zbiorowej pod roboczym tytułem "Powinowactwa.Studia z dzie
dziny literatury polskiej i rosyjskiej", w której opraoowaniu, 
zarówno autorskim jak redakcyjnym, wezmą udział przedstawiciele 
obu krajów.

0 pozytywnym rozwoju współpracy naukowej między IBL PAW a 
Instytutami AW ZSRR może świadczyć fakt, iż jeszoze przed upły
wem terminu podpisanego w r. 1971 protokołu o współpracy między 
Instytutem Badań Literackich a Instytutem Słowianoznawstwa i 
Bałkanistyki AW ZSRR Dyrekcja IBL PAW została zaproszona przez 
ISiB do Moskwy w celu omówienia dotychczasowego stanu współpra
cy międzyinstytutowej i sformułowania dalszych jej perspektyw. 
Delegacja w składzie: dyrektor Instytutu Badań Literackich PAW, 
doc.dr hab. Teresa Skubalanka, i zastępca dyrektora do spraw 
ogólnych, dr Ryszard Górski, w dniach 15-20 III 1974 przeprowa
dziła rozmowy z kierownictwem Instytutu Słowianoznawstwa i Bał
kanistyki, w wyniku których doszło do podpisania "Protokołu o 
współpracy naukowej między Instytutem Słowianoznawstwa AW ZSRR 
a Instytutem Badań Literackich PAW na lata 1974-1979".

W protokole podkreślono z satysfakcją korzystne rezultaty 
dotychczasowej współpracy naukowej, "która stała się tradycją 
obu Instytutów", uwypuklono liczne pozytywne doświadczenia i wy
pracowane formy współpracy. Wytyczono też podstawowe kierunki 
wspólnych badań (za takie uznano: 1 ) prawidłowości rozwoju li
teratur w krajach socjalistycznych w XX wieku; 2 ) polsko-rosyj
skie i polsko-radzieckie związki literackie), których wyniki 
postanowiono prezentować, dyskutować i podsumowywać na organi
zowanych co dwa lata przez każdą ze stron sympozjach w Moskwie
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i w Warszawie oraz upowszechniać w spec palnych publikac jach przy
gotowywanych pod wspólną redakcją. Zobowiązano się do wzajem
nych konsultacji dla rozwiązywania przez ISiB i IBL problemów 
mieszczących się w ich profilach naukowych, stałej wymiany in
formacji, udostępniania swoich czasopism pracownikom obu Insty
tutów, ułatwiania im udziału w imprezach i konferencjach orga
nizowanych przez jedną ze stron, a oprócz wyjazdów stypendial
nych - do delegowania pracowników na staże do ISiB i IBL.

'.7/w protokół został zatwierdzony przez władze Polskiej Aka
demii Nauk decyzją nr 62/74 z dnia 16 maja 1974 r. Sekretarza 
Naukowego.

Ożywioną współpracę rozwija IBL PAN z Zentralinstitut für 
Literaturgeschichte AN NRD. Opiera się ona na "Planie współpra
cy naukowej między Zentralinstitut für Literaturgeschichte der 
Akademie der Wissenschaften der DDE oraz Instytutem Badań Lite
rackich PAN na lata 1972-1975", zatwierdzonym decyzją nr 95/73 
Sekretarza Naukowego PAN z dnia 23 V 73 r. Plan ten koncentruje 
się wokół dwóch podstawowyoh problemów:

1 . dziedzictwo literatury światowej i społeczeństwo socja
listyczne, .

2. metodologiczne doświadozenia marksistowskiej teorii i 
historii literatury. *

Tematy zawarte w tych problemach są wynikiem wspólnych zeb
rań i konferencji organizowanych przez oba Instytuty. W 1972 r. 
przedstawiciele IBL PAN (M.Janion, M.Żmigrodzka, Z.Jarosiński) 
brali udział w sympozjum na temat tradycji literaokiej społe
czeństwa socjalistycznego, natomiast pracownicy ZIL 'uczestni
czyli w r. 1972 w organizowanym przez IBL PAN pod patronatem 
UNESCO sympozjum pt. "Humanistyczne i społeczne wartości lite
ratur słowiańskich", a także w konferencji poświęconej życiu i 
twórczości Władysława Broniewskiego. 7/ r. 1973 Instytut Badań 
Literackich był reprezentowany w Berlinie na sympozjum pt. "Ob
raz ozłowieka i społeczeństwa w liryce socjalistycznej" oraz na 
konferencji poświęconej 125 rocznicy "Manifestu Komunistyczne
go" i literatury Wiosny Ludów (M.Janion, S.Treugutt). Pracowni
cy obu Instytutów na w/w sympozjum wygłosili referaty. W sympo
zjum poświęconym społecznym funkcjom dzieła literackiego (Ber
lin 2-4 IV 1974) uczestniczyła delegacja IBL PAN w składzie: S. 
Treugutt, S.Żółkiewski, K.Bartoszyński, J.Lalewicz, M.Baranów-
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ska, Z.Jarosiński. Referaty i komunikaty wygłoszone przez S. 
Żółkiewskiego, K.Bartoszyńskiego i J.Lalewicza spotkały się z 
wysoką oceną uczestników sympozjum. W listopadzie 1974 r.na kon
ferencji IBL PAN pt. "Literatura polska i rosyjska przełomu XIX 
i XX wieku" ma być reprezentowany ZIL.

Instytut Badań Literackich zgłosił dwa studia do przygotowy
wanej przez ZIL praoy zbiorowej traktującej o literaturze anty
faszystowskiej lat wojny. Autorami są M.Janion i J.święcił. Pra
ca ma być ukończona autorsko i redakcyjnie do końoa 1974 r.

Strona niemieoka ma wydać w NHL w przekładzie na język nie
miecki antologię polskich prac o założeniach metodologicznych w 
historii literatury i procesie historycznoliterackim.

Badacze ZIL publikują swoje prace m. in. w wydawnictwach IBL. 
Ukazały się one m.in. w "Pamiętniku Literaokim" (1973, z.2), a 
poza tym znajdą jsię w księdze obejmującej referaty i komuni
katy z konferencji pośwlęoonej W.Broniewskiemu.

Prawidłowo rozwija się wymiana stypendystów i informacji z 
obu Instytutów. Poza tym IBL PAN współpracuje z Akademie der 
KÓnste - z którą to placówką odbywa Isię m.in. ożywiona wymiana 
stypendystów. Formy dalszych z nią kontaktów ma spreoyzowae od
rębny protokół o współpracy między Akademie der K&nste a pla- 
oówkaml Wydziału I PAW, który to protokół ma być podpisany przez 
władze obu Akademii w Warszawie w maju rb.

Na podstawie umowy na lata 1971-1975 między PAN a Akademią 
Nauk CSBS, przewidująoej jako temat współpracy m.in. literackie 
związki polsko-czeskie 1 polsko-słowackie, zostało podpisane po
rozumienie między Pracownią Badań Literatury Ludowej IBL PAN a 
analogiczną placówką w Bratysławie. Oprócz wymiany informacji 1 
publikacji Pracownie zobowiązały się do przygotowania w oparciu 
o dostępne im materiały antologii "Tatrzańskie opowieśoi zbój
nickie", która drukiem ma się ukazać w Polsce. Praca nad anto
logią została już ukończona, a obecnie prowadzi się rozmowy w 
celu jej ogłoszenia drukiem przez któreś z wydawnictw warszaw
skich. '

Trzeba ponadto powiedzieć, że aczkolwiek z placówkami in
nych krajów demokracji ludowej IBL PAN nie zawarł osobnych po
rozumień, współpraoa z nimi rozwija się w oparciu o istniejące 
ramowe umowy PAN z akademiami tyoh krajów i nie natrafia na 
większe trudności. Oczywiście, nie jest ona tak intensywna i
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różnorodna jak z instytutami ZSRR i NRD, ale wydaje się, iż w 
najbliższej przyszłości powinny w tej dziedzinie zajść zmiany 
na lepsze. Powinna mianowicie nastąpić konkretyzaoja współpra
cy z wągierskimi placówkami naukowymi, a także z instytucjami 
naukowymi innych krajów.

M.in. na dobrej drodze są też rozmowy z belgijskimi ośrod
kami uniwersyteckimi, co może doprowadzić do wydania antologii 
polskich prac o literaturze renesansu i baroku w Belgii i ana
logicznej pozyoji badaozy belgijskich w Polsce.

* Dr Ryszard Górski

WIZYTY NAUKOWE GOŚCI ZAGRANICZNYCH 

W INSTYTUCIE BADAŃ LITERACKICH v 

W LATACH 1967— 1973

Instytut Badań Literaokioh prowadzi ożywioną współpraoę z 
zagranicznymi ośrodkami polonistyoznymi. Opróoz wspólnyoh im
prez naukowyoh, do najeżąstszyoh form tej współpracy należą: 
przyjazdy i wyjazdy praoowników naukowych w ramaoh tzw. wymia
ny bezdewizowej (wymiana dotyozy tylko badaozy z krajów sooja- 
listyoznyoh), a także udział uozonych zagranioznyoh w między
narodowych konferencjach naukowyoh.

W omawianym okresie Instytut był współorganizatorem 31 kon
ferencji międzynarodowyoh, w któryoh wzięło udział ogółem oko
ło 130 uozonych z ZSRR, NRD, SSRS, WRL, Bułgarii, Rumunii, Ju
gosławii, RFN, Włoch, Anglii, Danii, Szweoji 1 Pranoji.Były to 
konferencje teoretyczno- i historycznoliterackie, a także, w 
związku z przyłąozeniem do IBŁ pionu językoznawczego, dotyczą
ce lingwistyki. Dozestnioy przybywali bądź na zaproszenie In
stytutu, bądź w ramaoh tzw. wymiany.

Obok krótkotrwałych pobytów z okazji konferencji odnotowa
no 207 dłuższyoh przyjazdów naukowych do Instytutu. Gościliśmy 
uczonych z krajów socjalistycznych (głównie z (3SRS - 53, ZSRP 
- 43 i NRD - 35 osób). Z krajów kapitalistycznych przebywało w


