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sztoszeK, A, Stoff; st. asyst.: mgr mgr 0. Snulski, M. Zeic- 

-Piskorska; asyst.: mgr A. Madyda.
Zakład Metodyki Nauczania Oęzyka Polskiego - kierownik: 

dr W. Sawrycki; adiunkt: dr E. Owczarz; st. wykładowca: mgr
B. Dokurno,

Studium Podyplomowe - kierownik: doc. dr hab. M. Grochow
ski.

W roku akad. 1983/84 Instytut wypromował 36 absolwentów z 
tytułem magistra na studiach dziennych i 10 - na zaocznych. Nie 
odbyła się natomiast żadna obrona procy doktorskiej ani habili
tacyjnej.

Zakład Teorii Literatury zorganizować konferencję naukowi 
pt. "Fabuła utworu literackiego" (Toruń, maj 1984). Spośród 13 
referatów - 3 wygłosili pracownicy Zakladu: W. Krzysztoszek 
("Schematy fabularne powieści katastroficznej"). A, Stoff ("Fa
buła jako rejestracja eksperymentu myślowego") i M„ Zeic-Pis- 

korska ("Fabuła a przekład intersemiotyczny na przykładzie fil
mowych adaptacji literatury") . Referaty ukażę się w wydaniu 
książkowym.

Oprać. B.B.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
INSTYTUT' LITERATURY POLSKIEJ 
i 983/1984

W roku akad. 1983/84 działalnością Instytutu Literatury 
Polskiej UW nadal kierowała dyrekcja w składzie: prof, dr 
R. Taborski - dyrektor, dr A. Guzek - wicedyrektor, i mgr
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E. Odachowska-Zielińska - sekretarz. Kierownlkie« Zekłedu Lite
ratury Staropolskiej na miejsce prof, dra Z. Libery, który 
przeszedł na emeryturę, został prof, dr 3. Pelc. W kierownict
wach pozostałych Zakładów nie zaszły zmiany.

W roku akad. 1983/84 nadal kontynuowano współpracę z In
stytutem Badań Literackich PAN, czego wyrazem było m.in. prowa
dzenie przez pracowników IBL zajęć dla studentów Wydziału Polo
nistyki UW. Ponadto Anna Kamieńska prowadziła cykl wykładów na 
temat "Z doświadczeń i przemyśleń poety", a Juliusz Wiktor Go- 
mulicki - konwersatorium poświęcone zapomnianym, a zasługującym 
na przypomnienie zjawiskom z zakresu literatury polskiej XIX 
wieku. Zbigniew Zapasiewicz dla wybranej grupy słuchaczy prowa
dził eksperymentalnie potraktowane zajęcia z kultury żywego 
słowa.

Staraniem kierowanej przez dziekana Wydziału Polonistyki 
UW, doc. dr hab. 0. Puzyniny, pracowni słownika języka Cypriana 
Norwida odbyły się spotkania z prof, dr Z. Stefanowsk$ i Danu
tę Michałowską, która recytowała "Rzecz o wolności 3łowa", 
oraz z ks. prof, drem 3. Tischnerem, który wygłosił odczyt "W 
kręgu problemow hermeneutyki (Ze szczególnym uwzględnieniem 
Norwida) ".

Dnia 16 stycznia 1984 r. miała miejsce wewnętrzwydziałowe 
robocze sesja naukowa na temat "Literatura ро1зка a literatury 
słowiańskie", zorganizowana przez Instytut Literatury Polskiej 
i Instytut Filologii Słowiańskiej UW (instytut Filologii Sło
wiańskiej wchodzi obecnie w 3kład Wydziału Polonistyki UWJ. 
Wprowadzający referat zatytułowany "Literatura polska a litera
tury słowiańskie. Zarys głównych szlaków badań porównawczych" 
wygłosił prof, dr 3. Magnuszewski.

Pięciu pracownika* Instytutu Literatury Polskiej UW
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(prof* prof. Z. Libera, A. Lam i R. Taborski oraz doc. doc.
S. Makowski i J. Rohoziński) wzięło udział w zorganizowanej 17 
i 18 kwietnia 1984 r. w Berlinie (NRO) międzynarodowej sesji 
naukowej poświęconej tradycjom polsko-niemieckich kontaktów li
terackich1.

Dnia 26 kwietnia 1984 r. Zakład Romantyzmu zorganizował 
popularno-naukowe sesję pt. "Sto pięćdziesiąt lat arcydzieł li
teratury polskiego romantyzmu". Referaty wygłosili: prof, dr 
Z. Sudolski, doc. dr hab. S. Makowski oraz młodsi pracownicy i 
doktoranci Zakładu. Sesję, która zgromadziła rekordową liczbę 
uczestników, m.in. nauczycieli i młodzieży licealnej, trzeba 
było przenieść do największego uniwersyteckiego audytorium.

W dniach 18-19 maja 1984 r. odbyła się w Płocku zorganizo
wana przez Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Zespół do Badań nad 
Życiem Literackim Królestwa Polskiego przy Instytucie Literatu
ry Polskiej UW sesja naukowa na temat "Kultura literacka ośrod-

2кów prowincjonalnych Królestwa Polskiego w latach 1864-1905“ .
Zakład Teorii Literatury i Poetyki zorganizował 22 czerwca 

1984 r. roboczą sesję naukową poświęconą "Poetyce Norwida". Na 
sesji tej m.in. doc. dr hab. E. Czaplejewicz mówił o "Norwidow
skiej koncepcji poezji jako architektury", a doc. dr hab. Z. Mi- 
tosek o "Problemie podkreśleń i dużych liter u Norwida".

W dniach 20-22 września 1984 r. pod przewodnictwem prof, 
dr 3, Kulczyckiej-Saloni oraz prof, dra Y. Chevrela (université 
de Pari3 IV) odbyło się zorganizowane przez Instytut Literatury 
Polskiej UW międzynarodowe kolokwium poświęcone badaniom nad 
naturalizmem w literaturach europejskich^.

Dnia 11 października 1984 r. wystąpiło z odczytami dwóch 
zagranicznych uczonych - prof. W. Kluge (RFN) mówił o "Zakonie 
krzyżackim w literaturze niemieckiej i polskiej", a prof.
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D. Beauvois (Francja) o "Wsi i dworze na Ukrainie Zachodniej 
1831-1863".

Onia 15 października 1984 r. w Sali Senatorskiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie nastąpiło uroczyste otwarcie wielkiej 
międzynarodowej, interdyscyplinarnej sesji naukowej "Oan Kocha
nowski 1584-1984. Epoka - twórczość - recepcja", zorganizowanej 
przez Instytut Literatury Polskiej UW i Instytut Badań Literac
kich PAN4.

Zgodnie z tradycję w pomieszczeniach Instytutu Literatury 
Polskiej UW były organizowane zebrania naukowe Towarzystwa Li
terackiego im. Adama Mickiewicza - i to zarówno zebrania Od
działu Warszawskiego Towarzystwa, jak też niedawno utworzonych 
Sekcji: komparatystycznej oraz krytyki literackiej.

W roku akad. 1983/84 zostały rozpoczęte prace nad przygo
towaniem nowego, zmienionego i poszerzonego wydania zbiorowego 
podręcznika "Literatury polskiej od średniowiecza do pozytywi
zmu" (ostatnie poprzednie wydanie. Warszawa 1977). Tekst tego 
nowego wydania, które obejmie również okres Młodej Poleki, ma 
być złożony w wydawnictwie w połowie 1985 r.

W maju 1984 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne doc. dra
S. Siekierskiego, kierownika Katedry Kultury Polskiej UW.

Nagrodę Ministra NSWiT III stopnia za działalność naukowe 
otrzymała doc. dr hab. Z. Mitosek.

1 Por. BP z. 3-4/1984.
2 Por. BP z. 3-4/1984.
^ Sprawozdanie ukaże się w następnym zeszycie BP.
4 O.w.
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