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OD REDAKCJI

Biuletyn Polonistyczny powsiaje niejako na zamówienie spo - 
łeeznee Wydawanie takiego Biuletynu uznali za celowe uczestni
cy ogólnopolskiej narady polonistów na wiosnę 1957 г* Inicja
tywę tę akceptowała Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich 
PANj, skupiająca «=> oprósz przedstawicielstwa IBL - reprezentan
tów wszystkich polonistycznych kat«dr uniwersyteckich i WSP 
oraz innych polonistycznych placówek naukowycho

Zlecając Instytutowi Badań Literackich wydawanie Biuletynu 
Polonistycznego Rada Naukowa IBL pragnie służyć całej nauce 
polonistycznej w kraju i zagranicą rzeczową i szczegółową in« 
formacją o podjętych pracach naukowych, zarówno zbiorowych,jak 
indywidualnych, mają® na uwadze cele praktyczne /wzajemna in
formacja, możnośó uniknięcia dublowania podejmowanych prac,u- 
łatwienie wzajemnych kontaktów poszczególnych pracowników nau
kowych/ oraz poniekąd ogólne /sygnalizowanie podjętych prac dla 
wydawnictw' i środowiska*literackiego, jak również dla pracow
ników naukowych z dziedzin pokrewnych, jak językoznawstwo, fi
lologie obce/. Informacja ma zresztą objąć nie tylko prace 
znajdujące się na warsztacie twórczym, lecz również organizo- 
ne przez poszczególne ośrodki dyskusje i konferencje naukowe* 
Tak więo Biuletyn Polonistyczny zawierać będzie wiadomości po
dawane przeä istniejące polonistyczne ośrodki naukowe, infor
mując przede wszystkim o pracach naukowych samodzielnych pra
cowników naukowych, młodszej kadry naukowej, o tematach prac 
kandydackich /doktorskich/, o naukowych wyjazdach zagranicznych 
Wyniki/, o konkretnych zamierzeniach wydawniczych i ich reali
zacji. W perspektywie zawierać też będzie informacje o wybit
niejszych pracach magisterskich,

Wszystkié informacje Biuletyn podawać będzie na odpowiedzial
ność kierowników katedr oraz innych ośrodków polonistycznych 
lub osób prźez nich upoważnionych.

W miarę możności Biuletyn będzie informował o pracy polo
nistów i ośrodków polonistycznych za granicą. Już w następ
nym numerze ukaże się wykaz zagranicznych'ośrodków polonisty -
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oznych. Redakcja zwraca się tą drogą do polonistów zagranicz
nych z prośbą o nadsyłanie informacji dotyczących podejmowanych 
prac naukowych.

Pragnąc ożywić podawane informacje Redakcja, zgodnie z za
leceniem Rady Naukowej IBL, uruchomi w Biuletynie dział ĵZ do
świadczeń pracy naukowej i dydaktycznej11, w którym najwybit - 
niejsi poloniści zamieszczać będą własne wypowiedzi na tén te
mat, Będzie to poniekąd informaoja na wyższym szczeblu, z u- 
wagi na osoby autorów. Już obecnie Redakcja posiada zapewnie
nie kilku autorów o dostarczeniu do Biuletynu wspomnianych in
formacji o charakterze niejako ankietowym#

*

Organizacja Biuletynu skupia się w Instytucie Badań Lite
rackich PAN. Biuletyn będzie się ukazywał kilka razy w roku, 
w miarę napływania materiałów informacyjnych# Biuletyn będzie 
rozsyłany bezpłatnie pracownikom naukowym, katedrom polonisty
cznym, ośrodkom naukowym, studenckim kołom naukowym, wydawni
ctwom, środowiskom literackim itp.

Redakcja prosi zainteresowane ośrodki naukowe oraz pracow
ników naukowych o nadsyłanie uwag i postulatów.

Następne zeszyty Biuletynu przyniosą informacje o pracy 
naukowej katedr uniwersyteckich oraz działów i pracowni IBL 
a także innych placówek naukowych nie uwzględnionych w zeszy
cie niniejszym.
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