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warzystwem Przyjaciół Nauk, Łódzkim Towarzystwem Naukowym, z 
Instytutem Śląskim, Towarzystwem Literackim im. A.Mickiewicza, 
z Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, z pracownią naukową 
Biblioteki Ossolineum, z Sekoją Nauki, Wydawnictw,Kultury i 0- 
áwiaty przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachódniob.

«

KURSY WAKACYJNE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO DLA SLAWISTÍW
!

Uniwersytet Warszawski organizuje od roku 1956 kursy waka- 
cyjnë przeznaczone dla profesorów, wykładowców i lektorów sla
wistyki /przede wszystkim filologii polskiej/ na uniwersytetach 
i w! Instytutach naukowych zagranicznych. W kursach brać nogą 
również udział zaawansowani studenci slawistyki. Celem kursów 
jest pogłębienie znajomości języka polskiego, zapoznanie uaze- 
stników i przedyskutowanie z nimi wybranych zagädnieó z nauki
0 języku polskim, historii literatury i kultury polskiej oraz 
historii związków między Polską i Słowiańszczyzną. Wykłady i 
seminaria prowadzą profesorowie uniwersytetów polskich oraz ci 
z uczestników kursu, którzy w odpowiednim terminie zgłoszą te
maty swoich prelekcji. Uczestnicy kursu mają okazję do spot
kań Z polskimi pisarzami i krytykami literackimi, “ odwiedzają 
teatry i wystawy, mając w ten sposób możność zapoznania się z 
problemami współczesnej kultury polskiej.

Wykłady odbywają się częściowo w Warszawie, ózęściowow Kra
kowie, a program kursów przewiduje ponadto wyoléozki krajoznaw
cze .

Kursy Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów wzbudziły 
zainteresowanie zarówno wśród starszego, jak i młodszego poko
lenia slawistów. W roku 1956 w kursie wzięło udział 39 ucze
stników z 15 krajów w tym 5 profesorów, 6 docentów, 8 asysten
tów, 10 lektorów, 8 magistrów i 2 studentów. Wroku 1957 w 
kursie wzięło udział 51 osób z 13 krajów - w tym 7 profesorów
1 docentów, 40 asystentów i lektorów i 4 studentów.W roku 1958 
kurs wakacyjny dla slawistów odbędzie się w okresie od 1 do
30.VIII. Prospekty wysyła i informacji udziela Biuro Między
narodowych Kursów Wakacyjnych U.W., Warszawa, Krakowskie Przed
mieście 26/28..
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Poza akcją organizowania dorocznych kursów wakacyjnych Biu
ro zajmuje się organizowaniem współpracy i wymiany między Uni
wersytetem Warszawskim a polonistami zagranicznymi, a przede 
wszystkim zaopatrywaniem zagranicznych ośrodków slawistycznych 
w publikacje polskie /w drodze wymiany/ oraz udzielaniem zagra
nicznym polonistom pomocy w zakresie kwerend bibliograficznych, 
bibliotecznych, antykwarycznych itp.

Kierownikiem Biura jest Stanisław Frybes, docent Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Biuro nawiązało stałe kontakty z 80 ośrodkami slawistyczny
mi i dąży do rozszerzenia i udoskonalenia tej współpracy.
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