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prof. dr 3. Pelc - I stopnia, oraz prof. dr A. Lam i doc. dr 

hab. S. Makowski - 11 stopnia.

1 Por. BP z. 3-4/1985

2 Por. BP z. 3-4/1985

Opracowanie zespołowe

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEO 
1984/1985

Stan personalny: Dyrektor Instytutu - prof. dr Cz. Hernas; 

z-cy dyrektora - doc. dr hab. T. Żabski, doc. dr hab. P. Matu

szewska, dr F. Nieckula. W Instytucie pracuje: 4 profesorów 

zwyczajnych + 2 emerytowanych ; 1 profesor nadzwyczajny; 11 

docentów habilitowanych; 36 adiunktów; 12 st. asystentów;

1 asystent; 1 stażysta; 1 pracownik dydaktyczny (z zewnętrz);

18 pracowników na godzinach zleconych; 5 pracowników inż.«tech

nicznych ; 3 pracowników administracyjnych; 7 pracowników bi

bliotecznych .

W Instytucie działają następujące zakłady naukowo-dydakty- 

czne i pracownie naukowe grupujące pracowników z różnych zakła

dów, niekiedy z innych ośrodków lub spoza Uniwersytetu:

1. Zakład Teorii Literatury - kierownik: dr W. Głowala;

2. Zakład Historii Dawnej Literatury Polskiej - doc. dr hab.

L. ślęk;

3. Zakład Historii Literatury Polskiej XIX w. - prof. dr 

3. Kolbuszewski;

4. Zakład Literatury Polskiej XX w. - doc. dr hab. 3. Lukaoio- 

wicz;
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5. Zakład Historii Języka Polskiego - doc. dr hab. 3. Siciński;

6. Zakład Współczesnego Języka Polskiego - prof. dr J. Woron- 

czak;

7. Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych - doc. dr hab.

J. Degler;

0. Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej - 

prof. dr №. Inglot;

9. Zakład Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców - doc. dr 

hab. J. Miodek*

- pracownia literatury staropolskiej (prof. dr Cz. Hernas);

- pracownia folkloru i kultury masowej (jw.) ;

- pracownia XIX-wiecznej prasy literackiej (prof. dr M. In

glot);

- pracownia literatury porównawczej (prof. dr M. Klimowicz);

- pracownia filmoznawcza (prof. dr J. Trzynadlowski);

- pracownia dziejów slawistyki wrocławskiej (prof. dr B. Za

krzewski) ;

- pracownia literatury dziecięcej (dr J. Ługowska);

- pracownia historii języka polskiego (doc. dr hab. B. Siciń- 

8ki) ;

- pracownia współczesnej polszczyzny ( prof. dr J. Woronczak);

- pracownia prasoznawcza (dr L. Herbst);

- pracownia teatrologiczna (doc. dr hab. J. Degler);

- pracownia literatury popularnej w Polsce (doc. dr hab.

T. Żabski).

W roku akad. 1984/C5 tytuł doktora nauk humanistycznych w 

IFP uzysknły 2 osoby. Na studiach stacjonarnych i zaocznych 

(łącznie) 56 osób uzyskało dyplom magistra filologii polskiej. 

Przy Instytucie istnieje jednoroczne Studium Podyplomowe. Stu

dium Doktoranckie nie przedłużyło swojej działalności.
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Około 50 pracowników Instytutu bierze udział w pracach 

problemu węzłowego 11.1 - "Polska kultura narodowa, jej tenden

cje rozwojowe i percepcja", 3 z nich kieruje zadaniami naukowy

mi realizowanymi w skali ogólnopolskiej.

Koło Naukowe Polonistów uczestniczyło w pracach redakcyj

nych nad kolejnymi numerami "Warsztatów Literackich Filolo

gów", jak również zorganizowało jednę sesję teatrologicznę i 

konkurs literacki.

Koło Naukowe Językoznawców zorganizowało: seminarium wy

jazdowe nt. socjolingwistyki; obóz wakacyjny w Muszynie w ra

mach badań nad onomastykę Sędecczyzny; prowadziło cięgłe prace 

przygotowawcze do słownika polszczyzny potocznej.

Alicja Perłowska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY 
KATEDRA FILOLOGII POLSKIEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
1984/1985

Skład osobowy Katedry Filologii Polskiej i Bibliotekoznaw

stwa WSP w Bydgoszczy w roku akad. 19C4/85 nie ulerjł zwianie.

W dniach 12 i 13 XI 1984 r. Katedra zorganizowała sesję 

naukowo: "Polska powieść historyczna po roku 1939". Wygłoszono 

następujące referaty: J. Trzynadlowski ( UWr.) : W kręgu współ

czesnych teorii powieści historycznej; M. Janlcowiak ( WSP Byd

goszcz): Typy powieści historycznej czterdziestolecia; U. Su

rowiec WSP Rzeszów : Powieść historyczna d.la dzieci i mło

dzieży po r. 1944 - kierunki rozwoju; J. Kulka (WSP Bydgoszcz): 

Ekranizacje polskiej powieści historycznej; C. I>x>dyńska-S;:aj- 

nertowa (UŁ): Zagadnienia poetyki Teodora Parnickiego; M. Ko-
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