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OD REDAKCJI

„Rocznik” XII, który przekazujemy Czytelnikom, różni się od po
przednich przede wszystkim częścią rozprawową. Na zebraniu plenarnym 
Zarządu Głównego Towarzystwa w 1976 r. podjęto uchwałę, aby w naj
bliższym „Roczniku” dział ten opracować w sposób zagadnieniowy, mo
notematyczny. Problematykę ogólną oraz podtematy poszczególnych roz
praw zaproponował, w porozumieniu z Redakcją i autorami, doc. Zbi
gniew Goliński jako przewodniczący Komitetu Wydawniczego Towarzy
stwa. Trzy rozprawy, które drukujemy w bieżącym „Roczniku”, są właś
nie realizacją tej uchwały. Tematem naczelnym całego działu jest pro
blematyka z zakresu socjologii literatury, w szczególności zagadnienie 
funkcjonowania kultury literackiej (S. Żółkiewski), sprawa odbioru dzie
ła literackiego (K. Dmitruk) oraz czytelnictwo w Polsce (J. Ankudowicz). 
Problemy te nie były dotychczas opracowywane w „Roczniku”, a są nie
wątpliwie potrzebne zarówno nauczycielom wszystkich stopni, jak i pra
cownikom kulturalno-oświatowym oraz autorom książek.

Dział drugi „Rocznika” poświęcamy tradycyjnie mickiewiczianom 
i materiałom z epoki Mickiewicza. Jest on w bieżącym „Roczniku” dość 
bogaty, obejmuje bowiem recenzje wydanych ostatnio w Polsce prac 
o Mickiewiczu i Słowackim jak również recepcję czy nawet kult Mickie
wicza u naszych najbliższych sąsiadów: w Związku Radzieckim, na 
Węgrzech i w Finlandii. Nowe przejawy tego kultu w Polsce omawia 
Z. Kowalski w artykule Muzeum Adama Mickiewicza w Ćmielowie. Dział 
ten zamyka, jak zwykle, bibliografia mickiewiczianów za rok ubiegły.

Część trzecią „Rocznika” otwiera referat prof. E. Jankowskiego pt. 
Rola tradycji w działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mic
kiewicza wygłoszony na Naradzie Prezesów Oddziałów Towarzystwa 
w Częstochowie w dniu 18 września 1977 r. Referaty wprowadzające, wy
głoszone w Częstochowie przez Prezesa Towarzystwa, prof. M. Klimowi
cza oraz prof. J. Mikołajtisa podajemy w streszczeniu w specjalnym spra
wozdaniu ze wspomnianej Narady. Charakter sprawozdawczy ma również 
artykuł M. Bokszczanin o sesji naukowej poświęconej prof. J. Krzyża
nowskiemu w pierwszą rocznicę Jego zgonu. Tematem następnym jest



jubileusz 30-lecia działalności Oddziału Gdańskiego Towarzystwa. Bogaty 
dorobek Oddziału omawia M. Błażejewski.

Do tradycyjnej działalności Towarzystwa, a Oddziału Warszawskiego 
w szczególności, należą wycieczki literacko-krajoznawcze do miejscowości 
związanych z życiem i twórczością wybitnych pisarzy. Relację o jednej 
z nich zawiera nota: Siadem Korczaka i Norwida. Całokształt prac Towa
rzystwa za okres od września 1976 do września 1977 r. prezentuje spra
wozdanie roczne przygotowane przez Sekretariat pod kierunkiem doc. 
S. Frybesa.

W „Roczniku” XII wprowadzamy nowy dział: Komunikaty i noty , 
poświęcony zwięzłej informacji o stowarzyszeniach i instytucjach, z któ
rymi Towarzystwo utrzym uje stałe kontakty. Tym razem informujemy 
o 50-leciu PEN-Clubu Polskiego oraz o bieżących wystawach i prelekcjach 
w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Dział ostatni poświęcony jest kronice żałobnej. Drukujemy w nim 
wspomnienia o prof. Zofii Szmydtowej, Jadwidze Pietrusiewiczowej oraz 
Annie Jenke.

Zarząd Główny Towarzystwa i Redakcja „Rocznika”


