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akademickich. Nagrody te otrzymali: prof. dr prof. dr M. Podra- 

za-Kwiatkowska, M. Żmigrodzka; doc. dr hab. doc. dr hab. 0.

Strutyński, M. Tatara, D. Wesołowska; dr hab. F. Ziejka; dr dr 

A. Borowski, A. Czyżyk, J. Dudek, 3. Jarzębski, R. Jaskuła,

M. Kocój, A. Kulawik, 3. Labocha, M. Lubelska, K. Ożóg„ A. Ro

manowski, Z. Siatkowski, M. Stolzman, S. Sulikowski, 3« Wojcie

chowski, K. Woźniakowski, Z. Wyszyński; mgr mgr S. Bortnowski,

M. Dziewulska, J. Gruchała, M. Indyk, G. Królikiewicz, B. Maj,

J. Popiel, M. Popiel, M. Stała, 0. Walaszek, J. Wróbel, M. Za

czyński.

Nagrody za udział w pracach badawczych w roku 1981 otrzyma

li: doc. dr hab. B* Dunaj, dr dr 3. Jarzębski, 3. Michalik, A. 

Ropa, A. Sulikowski, W. Śliwiński; mgr mgr 3. Antoś, E. Horwath, 

M. Indyk, 3. Kąś, M. Stała.

VIII. Instytut wypromował w minionym roku akad. 9 doktorów: 

5 z nich jest pracownikami Instytutu (w. Próchnicki, A. Sulikow

ski, K. Ożóg, W. Pindlowa, A. Romanowski).

Opracowa Ła

mgr Gabriela Matuszek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 
/1980/1981 i 1981 /1982/

W okresie sprawozdawczym (1980-1982) Instytut Filologii 

Polskiej UMCS działał w niezmienionym składzie osobowym i za

chował dotychczasową strukturę. Po raz pierwszy przeprowadzono 

wybory władz, po których dyrekcję Instytutu objął doc. dr hab.
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3. święch, a jego zastępcę został dr 3. Plisiecki.

Badania naukowe były kontynuację prac dawniej podjętych, 

które sukcesywnie kończono; pojawiły się także nowe problemy 

badawcze. Z planów badań węzłowych PAN 11.1. "Polska kultura na

rodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja" w różnych zespołach 

były realizowane następujęce tematy:

1. "Dokumenty życia literackiego Lubelszczyzny 1905-1918" ("kier. 

doc. dr R. Gerlecka w Zakładzie Literatury Okresu Realizmu i 

Młodej Polski)

2. "środowisko literackie na przełomie XVIII i XIX w." (kier. 

prof. dr A. Aleksandrowicz w Zakładzie Historii Literatury 

Polskiej)

3. "Współczesne pisarstwo ludowe" (kier. prof. dr A. Aleksandro

wicz)

4. "Poezja lat II wojny światowej i okupacji" (kier. doc. dr 

hab. 3. święch w Zakładzie Literatury Współczesnej)

5. "Ekspre8jonizm w okresie Młodej Polski" (kier. doc. dr hab.

E. Łochowa w Zakładzie Literatury Okresu Realizmu i Młodej 

Polski)

6. "Proza Młodej Polski" (kier. doc. dr hab. E. Łochowa)

7. "Słownik Języka folkloru" (kier. doc. dr hab. 3. Bartmiński 

w Zakładzie 3ęzyka Polskiego)

8. "Romantyzm w literaturze Młodej Polski" (od roku akad.

1981/82 kier. doc. dr hab. E. Łochowa)

9. "Polska powieść historyczna" (od roku akad. 1981/82 kier. 

doc. dr hab. L. Ludorowski w Zakładzie Teorii Literatury).

W ramach planu międzyresortowego Ministerstwa Nauki, Szkol

nictwa Wyższego i Techniki i Instytutu 3ęzyka Polskiego PAN pro

wadzone sę cztery tematy językoznawcze i dotyczęce języka foklo- 

ru i gwar. W planie międzyresortowym koordynowanym przez Zakład
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Słowianoznawstwa PAN znajduje się temat realizowany w Zakładzie 

Języka Polskiego pod kierownictwem doc. dr hab. A. Lewickiego - 

"Porównawczy słownik frazeologii słowiańskiej”.

W ramach planów resortowych przeprowadzono następujące ba

dania :

1. "Krążenie dóbr kulturalnych w Polsce XVI i XVII w." (kier. 

dr S. Nieznanoweki w Zakładzie Literatury Staropolskiej)

2. "Historyczna stylistyka języka polskiego" (prof. dr T. Skuba- 

lanka, podręcznik - złożony do druku).

Spośród licznych prac Zakładu Języka Polskiego, realizowa

nych na zasadzie dotacji specjalnych, nie tylko językoznawczy 

charakter ma edycja "Pieśni ludowych Lubelszczyzny" przygotowy

wana pod kierunkiem doc. dra hab. J. Bartmińekiego.

W roku akad. 1980/81 przygotowano w Instytucie około 50 

rozpraw i artykułów o charakterze literaturoznawczym oraz 7 pu

blikacji książkowych. Są to trzy książki zbiorowe pod redakcję 

J. Lewańskiego, E. Łochowej i J. Bartmińskiego; wydanie pism 

J. Nowaka-Ołużewskiego przez S. Nieznanotaskiego; zeszyt próbny 

słownika języka folkloru pt. "Słownik stereotypów językowych"; 

wydanie poezji Raka przez J. Adamowskiego; trzecia część antolo

gii "Obyczaje staropolskie" w opracowaniu B. Jedynakowej. Na 

podkreślenie zasługuje udział pracowników w redagowani-u kwartal

nika "Akcent" (red. nacz. B. Wróblewski).

W roku akad. 1981/82 opublikowano lub złożono do druku oko

ło 80 rozpraw, artykułów i recenzji literaturoznawczych oraz 

cztery publikacje książkowe. Są to: antologia wierszy dla dzieci 

i młodzieży pt. "Mój psie" (wyd. Lubelskie), antologia poezji 

twórców ludowych Ziemi Rzeszowskiej "Pozdrowienie mojej ziemi" 

(red. 0. Niewiadomski), materiały sesji naukowo-badawczej WiMBP 

w Zamościu pod red. L. Ludorowskiego "Funkcje patriotyczne i o- 

bywatelskle lektur młodego czytelnika". Na druk czeka kolejnych



siedem książek (3. święch, A. Aleksandrowicz, S. Kruk, w tym 

trzy pozycje zbiorowe pod red. L. Ludorowskiego: "Z zagadnień

poetyki historycznej", "Z problemów polskiej powieści history

cznej XIX w.", "Sztuka dramatu”, oraz E. Łochowoj : "Ekspresjo- 

nizm w literaturze Młodej Polski").

W  roku akad. 1980/81 przeprowadzono trzy konferencje mię- 

dzyśrodowiskowe:

1. "Z zagadnień literatury polskiej i obcej" (org. L. Ludo- 

rowski);

2. "Z zagadnień polskiej powieści historycznej XIX w."

(org. L. Ludorowski);

3. "Proza młodopolska wobec ekspresjonizmu" (org. E. Ło

chowa) .

W zakresie metodyki przygotowano sesję "Nauczanie stylisty

ki w  szkole" (org. H. Wiśniewska) oraz współpracowano przy przy

gotowywaniu sesji dydaktycznej UW (ll-12 VI 1982).

W roku akad. 1980/81 obroniła pracę doktorską A. Kochań- 

czykowa, a w r. 1981/82 - A. Krajkowa oraz 3. Adamowski. Ukoń

czono także dwa przewody doktorskie osób spoza uczelni, których 

promotorem był doc. dr hab. L. Ludorowski. Pracownicy Instytutu 

byli także recenzentami prac habilitacyjnych i doktorskich. Ra

da Instytutu podjęła starania o nadanie tytułu profesora nadzwy

czajnego doc. drowi hab. L. Ludorowskiemu.

Przygotowano stosunkowo niewiele prac magisterskich o cha

rakterze literaturoznawczym; w r. 1980/81 przedstawiono 25 prac 

na studiach dziennych i 12 - na zaocznych, w r. 1981/82 odpo

wiednio: 18 i 7. Seminaria magisterskie prowadzone są także 

przez polonistów na kierunku bibliotekoznawczym; powstało tam 

19 prac magisterskich.

Instytut prowadzi studia podyplomowe, których kierownikiem
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jest doc. dr hab. A. Lewicki. Pracownicy biorę także udział w 

pracach Centrum Polonijnego. Zakład Metodyki uczestniczył w 

przeprowadzeniu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (Okrę

gowej Olimpiadzie przewodniczyła doc. dr hab. H. Wiśniewska).

Instytut współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, a 

jego pracownicy reprezentuję uczelnię w ich zarzędach. Sę to: 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, Lubelskie Towarzyst

wo Naukowe, TWP, Towarzystwo Miłośników Księżki, Towarzystwo Li

terackie im. A. Mickiewicza. Prof. dr T. Skubalanka i doc. dr 

hab. 3. święch należę do Rady Wydawniczo-ProgramoweJ Wydawnictwa 

Lubelskiego. Rozwija się współpraca z Muzeum im. Czechowicza 

oraz muzeami w Woli Okrzejskiej i w Romanowie. Oo Komitetu Nauk 

o Literaturze Polskiej PAN weszło trzech pracowników Instytutu 

(A. Aleksandrowicz, 3. święch, L. Ludorowski), do Komitetu Języ

koznawstwa PAN dwóch ( t . Skubalanka, A. Lewicki), do Rady Nauko

wej IBL PAN - 3. święch, który jest także członkiem Committee 

for Translation Studies (sekretariat: Bratysława - Antwerpia). 

Pracownicy Instytutu wchodzę w skład kolegiów redakcyjnych cza

sopism naukowych i kulturalno-literackich: "Poradnik Języko

znawczy", "Rocznik Polonijny", "Literatura Ludowa", "Biuletyn 

S T L " , "Akcent".

Instytut współpracuje z UW, UŁ w dziedzinie kształcenia 

kadry naukowej. Duże efekty przynosi zwłaszcza współpraca z Uni

wersytetem Warszawskim, gdzie odbyło staże naukowe pięciu pra

cowników naszego Instytutu. W rozwijaniu tej współpracy ogromne 

zasługi położył prof. dr Z. Libera.

Opracowa ła 

Or Elżbieta Rzewuska
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