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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Filologii Polskiej

1987/1988

W roku akad. 1987/88 struktura organizacyjna Instytutu nie 

uległa zmianie. Z Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka 

Polskiego na emeryturę odeszła mgr B. Dokurno (zachowując tymcza

sowo pół etatu st. wykładowcy); jednocześnie w zakładzie tym za

trudniono mgr E. Siczek na etacie asystenta-9tażysty. Wypromowano 

64 magistrów na studiach dziennych.

W roku sprawozdawczym zostały obronione dwie prace doktor

skie; G. Halkiewicz-Sojak; "Byron w twórczości Norwida" i K. Ob- 

remskiego: "Obraz Boga w liryce religijnej XVII wieku w Polsce".

6 X 1988 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dra W. Gutowskiego 

na podstawie rozprawy "Nagie dusze i maski. 0 młodopolskich mitach 

miłości".

Konferencje naukowe. Wygłoszone referaty

'.V dniach 20-22 IV 1988 r. Zakład Teorii Literatury zorgani

zował — w ramach współpracy z uniwersytetami w Gdańsku i Szczeci

nie - konferencję pt. "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i 

XX w.". Spośród 19 referatów - 5 wygłosili pracownicy naszego In

stytutu:

- W. Gutowski: "Mit w czasoprzestrzeni powieści młodopol

skiej ;

- K. Jakowska: "Czas i przestrzeń w cyklu opowiadań";

- E. Owczarz: "Rozpad i trwanie - przestrzeń salonu w pol

skich powieściach o arystokracji";

- 0. Smulski: "O przestrzeni w powieści Jerzego Andrzejew
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skiego ^Idzie, skacząc po górach...«";

- A Stoff: "Czas mianowany w strukturze utworu epickiego".

Na ogólnopolskich sesjach naukowych pracownicy Instytutu wy

głosili następujące referaty:

- 3. Kryszak: "Pamięć sielanki w poezji współczesnych emi

grantów", konferencja nt. topiki w poezji emigracyjnej (Kraków, 

październik 1987, org. U3); - "Wacław Iwaniuk - poeta ciemnego 

czasu" (konferencja o W. Iwaniuku, grudzień 1987, org. uśl.);

- A. Madyda: "Bóg - człowiek - kosmos. 0 poglądach filozofi- 

czno-religijnych Stanisława Vincenza" (sympozjum o St. Vincenzie, 

KUL) ;

- A. Stoff: "Wartości sytuacyjne dzieła literackiego" (II 

Konferencja Aksjologiczna "Literatura w kręgu wartości").

Publikacje książkowe

- B. Domańska: Aleksander Brückner jako badacz kultury, Byd

goszcz 1988, Pomorze;

- Fabuła utworu literackiego. Rozprawy (materiały konferen

cji 1984 r.). Red. Cz. Niedzielski, 0. Speina, Toruń 1987, Wyd. 

UMK;

- Od Kochanowskiego do Różewicza. Prace ofiarowane Arturowi 

Hutnikiewiczowi. W 70 rocznicę urodzin. Pod red. 3. Kryszaka,

Warszawa-Poznań-Toruń 1988, PWN;

- Polonica Dedeciana. Red. 3. Kryszak, Toruń 1987,* Towarzys

two Bibliofilów im. 3. Lelewela;

- 3. Skuczyński: Toruńskie teatry i festiwale teatralne w 

powojennym czterdziestoleciu (1945/1946-1984/1985), Toruń 1987, 

Biblioteka Toruńska;

- Zaproszenie do źródła. Wiersze 26 poetów zza Olzy. Red. i
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przedmowa Cz. Niedzielski, Toruń 1987, Toruńskie Towarzystwo Kul

tury.

Współpraca z zagranicę

W ramach nawięzanych wcześniej kontaktów krótkie 5-10-dnio- 

we staże naukowe odbyli następujęcy pracownicy:

- dr 0. Bełkot w Rzymie (stypendium rzędu włoskiego, kwie- 

cień-czerwiec 1988), który prowadził kwerendę bibliotecznę i ar- 

chiwalnę oraz miał wykład na Uniwersytecie w Bari nt. "Poczętków 

polonistyki we Włoszech";

- dr I. Burzaoka na Uniwersytecie w Angers (Francja), gdzie 

wygłosiła w języku francuskim wykład "Awangarda po polsku. Teatr 

i malarstwo S.l. Witkiewicza” oraz komunikat o sacrum w litera

turze Młodej Polski;

- doc. dr Cz. Niedzielski na Uniwersytecie w Oldenburgu 

(RFN) - kwiecień 1988 r.;

- doc. dr hab. 3. Speina na Uniwersytecie w Oldenburgu (RFN) 

- kwiecień 1988 r., gdzie przedstawił w języku niemieckim wykład 

o micie w literaturze polskiej XX w.

Z kolei gośćmi Instytutu byli:

- prof. R. GrObel z Uniwersytetu w Oldenburgu (październik 

1987), który mówił o kategoriach estetycznych w koncepcjach teo

retycznych R. Ingardena, M. Bachtina i 3. Mukarovsky'ego;

- prof. E. Gardaz z Uniwersytetu w Angers (październik 

1987), która wygłosiła odczyt o poezji P. Claudela;

- prof. 3. Pietrkiewicz z Uniwersytetu Londyńskiego (kwie

cień 1988), który miał wieczór autorski.

Zespoły badawcze

Kontynuował pracę zespół uczestniczęcy w realizacji tematu
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"Powieść w polskiej świadomości literackiej i kulturalnej XX w." 

(doc. dr Cz. Niedzielski - kierownik, doc. dr hab. doc. dr hab.

K. Jakowska, O. Speina, dr A. Stoff). Do realizacji innych tematów 

węzłowych włączyli się: dr dr A. Stoff ("Tradycje religijne pol

skiej literatury współczesnej"), I. Burzacka i W. Gutowski.

Nagrody

Nagrodę Rektora UMK otrzymali: mgr B. Dokurno - za pracę dy

daktyczny i dr A. Stoff - za pracę naukowy.

listopad 1988 Opracował B.B.

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Filologii Polskiej 

1987/1988

I. Struktura organizacyjna i skład personalny

Dyrektor - doc. dr hab. W. Głowala (od 1 września .1987 r.) ; 

z-cy dyrektora - doc. dr hab. O. Miodek, dr L. Tatarowski; profe

sorowie zwyczajni - 3 + 3 na emeryturze; profesorowie nadzwyczajni 

- 2; docenci habilitowani - 12; adiunkci ze stopniem dr hab. - 1; 

adiunkci - 39; st. asystenci - 8; asystenci - 5; asystenci sta

żyści - 4; lektor - 1; pracownicy inżynieryjno-techn. - 2; pra

cownik administracyjny - 1; pracownicy biblioteki - 7 (w tym 1 dr).

W Instytucie w roku akad. 1987/88 działały zakłady naukowo- 

-dydaktyczne i pracownie naukowe grupujące pracowników z różnych 

zakładów, niekiedy z innych ośrodków lub spoza Uniwersytetu:

1. Zakład Teorii Literatury - kierownik: doc. dr hab. B. Pięczka,


