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AMSTERDAMSKI Stefan: Rozwój wiedzy a ideały nauki. /W:/ 
Problemy wiedzy o kulturze. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, 
3. Lalewicz. Wrocław 1986, Oss., PAN IBL, s. 197-208.

Autor proponuje, by do teoretycznych rozważań dotyczących 
nauki wprowadzić pojęcie akceptowanego ideału nauki. Wskazuje 
na liczne korzyści płynące z wprowadzenia tego pojęcia do roz
ważań naukoznawczych, a także na fakt, iż spory na temat his
torii i granic nauki wynikają właśnie z różnic dotyczących jej 
akceptowanych ideałów.

BP/110/3 3.W.

ANKUDOWICZ Janusz: Kilka uwag o stanie badań czytelnictwa 
w Polsce. /W:/ Problemy wiedzy o kulturze. Red. A. Brodz- 
ka , M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986, Oss., PAN IBL, 
s. 383-390.

Autora interesuje głównie metodologiczny aspekt badań czy
telnictwa w Polsce. Ankudowicz wskazuje na podstawowe braki 
metodologiczne dotychczasowych badań i postuluje ściślejszy 
związek teorii badań czytelnictwa z naukami socjologicznymi.

BP/110/4 3.W.





AVALLE D'ARCO Silvio: Poezja. Tłum. 3. Szymanowska. "Pa
miętnik Literacki" 1987 z. 1 s. 305-345.

W artykule (hasło w "Enciclopedia del Novecento") omówiono 
przesłanki kryzysu nowoczesnej poezji oraz projekty jej odnowy. 
Kryzys - stwierdza autor - wywołały dwie tendencje. 3edna pole
gała na "uprozaicznieniu" poezji; druga - opierała się na zało
żeniu głoszącym jej wieloznaczeniowość lub odchylenie ^językowe 
i tematyczne) od normy. Projekty odnowy, których początków szu
kać należy w wieku ubiegłym, polegają na rozszerzeniu systemu 
znakowego poezji na systemy inne (literatur etnicznych, znaków 
wizualnych i audiowizualnych) oraz na wzbogaceniu jego wewnę
trznego rozczłonkowania.

BP/110/5 M.L.

BACHÓRZ 3Ózef: 3ózef Ignacy Kraszewski i polski wiek XIX.
"Ruch Literacki" 1987 z. 3 s. 181-193.

Obfitość literackiego dorobku Kraszewskiego jest symbolem 
dynamizmu literackiego w Polsce XIX wieku. Kraszewski był popu
laryzatorem myśli i form już wcześniej odkrytych. Dzięki temu 
jego twórczość stanowi znakomity materiał do poznania ówczes
nych ideologii. Pisarz wykazywał niezwykłą umiejętność przysto
sowywania się do tendencji kulturowych tak, aby stale trafiać 
do audytorium czytelniczego. W jego spuściżnie literackiej wi
doczne jest oscylowanie między romantyzmem a pozytywizmem, po
lemiki z tymi prądami i uleganie im, a świadczy to, jak bardzo 
"przynależał" do polskiego wieku XIX.

BP/110/6 A.B.


