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Instytut był w roku sprawozdawczym organizatorem sesji 
naukowej nt. literatury popularnej w Polsce w XIX i XX w., w 
której uczestniczył współpracujący w tym zakresie z Instytutem 
prof. Ch. Sappok z Bochum. Pracownicy Instytutu wygłosili na 
tej sesji 5 referatów1.

Koło Naukowe Polonistów działające w Instytucie zorganizo
wało 4 spotkania autorskie z aktorami teatrów wrocławskich.

Koło Naukowe Językoznawców zorganizowało dwa obozy naukowo- 
-badawcze - pierwszy poświęcony dialektowi spiskiemu, drugi - 
zagadnieniu pragmatyki lingwistycznej i socjolingwistyce.

i Sprawozdanie z sesji znajduje się w niniejszym zeszycie.

M. Alicja Perłowska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY 
KATEDRA FILOLOGII POLSKIEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
1Ô83/1984

I. Skład personalny Katedry: kierownik - prof. dr S. Kubiak.
1. Zakład Historii i Teorii Literatury: doc. dr 3. Konie

czny (kierownik); docenci - dr hab. dr hab. 3. Bachórz, 3. Ko
tarska, E. Kotarski. 3. Speina; adiunkci: dr dr M. 3ankowiak 
3. Malinowski, Z. Mrozek, K. Osenkowska, E. Sławińska; asyst.: 
mgr mgr M. Chabowska, H. Kalinowska, K. Kopycińska, W. Tomasik, 
3. Wilczek.

2. Zakład Dydaktyki Literatury i 3ęzyka Polskiego: doc.
dr hab. M. Łojek (kierownik); adiunkci: dr dr F, Nowak, B. Pę
kala.
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3. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: dr
H. Oubowik (kierownik); profesorowie: M. Kosman, S. Kubiak; 
adiunkci: dr dr F. Mincer, R. Pankiewicz; st, asyst.: mgr mgr
D. Knajdek, M. Maniszewska, E. Michalak, M. Mościcka; kustosze 
dypl.: mgr mgr M. Burgiel, A .  Wajda.

II. Absolwenci
114 osób uzyskało stopnie magistra. Podyplomowe Studium 

Polonistyczne ukończyło 20 озоЬ.

III. Zebrania naukowe
Organizatorami zebrań były: Zakład Historii i Teorii Lite

ratury oraz Zakład Bibliotekoznawstwa. Zajmowano się następują
cymi tematami:

- ‘O. Konieczny: Sobiesciana na ziemiach zaboru pruskiego;
- M. Oankowiak: Zagłoba - bohater dwustylowy;
- Z. Sawaniewska-Moch: Polszczyzna litewska w "Dolinie Is- 

sy" Czesława Miłosza;
- 3. Speina: Bohater na prowincji - z zagadnień przestrze

ni artystycznej w polskiej prozie naturalistycznej;
- W. Tomasik: Socrealistyczne "miejsca wspólne";
- 3. Starnawski: Drogi i bezdroża monografistyki history

cznoliterackie j w Polsce;
- 3. Starnawski: O odnalezionym słowniku pisarzy polskich 

Rajmunda Brzozowskiego;
- H, Dubowik: Biblioteki w Szwecji.

IV. Udział w realizacji problemów węzłowych
Mgr M. Burgiel. dr H. Dubowik i mgr A. Wajda przygotowali 

opracowanie "Udział bibliotek publicznych w wychowaniu równo
ległym dzieci i młodzieży" w ramach tematu XI.2 z problemu
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węzłowego 11.4

- 241 -

V. Publikacje, prace redakcyjne
H. Oubowik ogłosił dwa artykuły nt. “Typologii postaci 

fantastycznych“ (w: "Postać w dziele literackim", Toruń 1983) 
i "Bibliotek uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii" ("Studia Bi- 
bliologiczne" 1984, z. 4).

M. Jankowiak ogłosił na łamach “Faktów“ 5 szkiców: "Port
ret kupca - bilans wieku", "Sienkiewiczowscy bohaterowie prze
szłości", "Dialektyka artysty epoki zmierzchu", "Romantycy z 
> drugiej sceny«”, "Słowo o człowieku".

0. Konieczny redagował "Studia Filologiczne" z. 15 (б) 
Filologia Polska, Bydgoszcz 1983.

S. Kubiak redagował i wstępem opatrzył wydawnictwo "Bi
blioteki Wielkopolski" (Poznań 1984).

M. Łojek opublikował następujące prace: Bibliografie pisa
rzy w szkolnym nauczaniu literatury w latach 1800-1867. /W:/ 
Oydaktyka literatury, t. 6, Zielona Góra 1983; Prace teoretycz
ne decydować będę o rozwoju i randze dydaktyki literatury jako 
nauki. Rozmowa z doc. dr hab. Karolem Lauszem ("Polonistyka" 
1983 nr 10).

F. Mincer ogłosił artykuł "Biblioteki bydgoskie w latach 
1918-1922*("Studia Bibliologiczne" 1984 z. 4^; oraz cztery 
publikacje o tematyce historycznej.

F. Nowak opublikował "Odchylenie od norm językowych, in
terpunkcyjnych i ortograficznych w pracach pisemnych kandydatów 
na studia", Bydgoszcz 1983.

R. Pankiewicz opublikował artykuł "Z ekonomiczno-społecz
nej problematyki księżki w starożytnym Rzymie" ("Studia Biblio
logiczne" 1984 z. 4).



VI. Udział w krajowych sesjach naukowych
W konferencji "Fabuła w dziele literackim" (organizator 

UMK, Toruń, maj 1984) wzięli udział: H. Dubowik - "Schematy fa
bularne fantastyki literackiej" ; M. Jankowiak - "Ironia w fabu
le"; W. Tomasik - "Fabuła i propaganda”. H. Dubowik omówił po
nadto "Pomoce dydaktyczne do nauki o książce i bibliotece" na 
ogólnopolskiej se3ji wykładowców nauki o książce (Bydgoszcz, 
listopad 1983); M. Dankowiak wygłosił w UMCS (grudzień 1983) 
referat nt. "Ironii romantycznej w dramatach Wyspiańskiego".

F. Mincer wy3t$pił na sesji poświęconej dziejom TCL w 
Wiolkopolece i na Pomorzu (organizator Wojewódzka Bibl. Publi
czna w Pile, grudzień 1983) z referatem "Towarzystwo Czytelni 
Ludowych na Pomorzu Gdańskim w latach 1880-1920".

M. Łojek przedstawił na zjeżdzie dydaktyków w Lublinie 
(czerwiec 1984) referat pt. "Oan Kochanowski w tematach wyprą- 
cowań pisemnych ucznićw szkół średnich w latach 1867-3918".

F, Nowak wygłosił referaty: "Koncepcja nowego słowniczka 
ortograficznego dla szkoły podstawowej" (Wisła, grudzień 1983); 
"Semantyczne i słowotwórcze typy nazw ulic w Bydgoszczy" (na 
konferencji "Nazewnictwo miejskie", Bydgoszcz, marzec 1984); 
"Wzór ogólnodydaktyczny a metody nauczania ortografii polskiej" 
(VI Ogólnopolskie spotkanie dydaktyków literatury i języka pol
skiego, UMCS - Lublin, czerwiec 1984).

VII. Wyjazdy zagraniczne
Or R. Pankiewicz przebywał na rocznym stypendium rzędu 

szwajcarskiego na uniwersytecie w Lozannie i we Fryburgu.
Dr H. Dubowik był w dniach 3-20 II 1984 r. w Szwecji bada

jąc organizację i wyposażenie tamtejszych bibliotek. W Szwedz
kiej Szkole Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Borâs
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wygłosił referat "Biblioteki polskie w przeszłości i w chwili 
obecnej”. Brał również udział w XIV seminarium poświęconym teo
rii informacji naukowej INFOS *84 w Štrbském Piesie w Czecho
słowacji (kwiecień 1984 - "Informacja naukowa w bibliotekar
stwie") .

VIII. Odznaczenia i nagrody
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali od

znaczeni: doc, dr hab. M. Łojek i dr F. Mincer; Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej - doc. dr 0. Konieczny i mgr A. Wajda; na
grodę Mini3tra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki otrzymał 
dr F. Mincer, a 4 озоЬу otrzyenały nagrody rektorskie.

Henryk Dubowik

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W OLSZTYNIE
ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ
1983/1984

W roku akad. 1983/84 zaszły zmiany w składzie personalnym 
Zakładu. Z dniem 30 IX 1983 r. z Zakładu odeszła mgr E. Roso lak. 
Od 1 II 1984 r. podjęła pracę na pół etatu doc. dr hab. B« Koc 
z Biblioteki Narodowej w Warszawie. W trakcie semestru letniego 
przeszła do naszego Zakładu dr K. Szypszak - adiunkt (dotąd za
trudniona w Zakładzie Bibliotekoznawstwa). W czerwcu br. mgr 
L. Hull obroniła pracę doktorską w ILP UW i otrzymała tytuł 
doktora. Od lipca 1984 r. podjęli pracę na pół etatu doc. dr 
hab. H.M. Małgowska z Instytutu Słowianoznawstwa PAN н Warsza
wie i doc. dr hab. A.M. Lewicki z IFP UMCS w Lublinie.
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