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IV. R O Ż N E

1. MIĘDZYNARODOWY KURS WAKACYJNY UNIWERSYTETU 

WARSZAWSKIEGO DLA SŁAWISTÓW

W okresie od 23 sierpnia do 21 września 1964 r . odbył się 

na Uniwersytecie Warszawskim dziewiąty Między nar od ον/y Kurs dla 

Slawistów zorganizowany przez Studium J.ęzyka i  Kultury Pol

skiej dla Cudzoziemców a przeznaczony dla wykładowców, lekto

rów języka i  lite ra tu ry  po lsk ie j, tłumaczy lite ratury  polskiej 

oraz studentów slaw istyki.

W tegorocznym kursie wzięło udział 76 оз0Ъ z 15 krajów 

(Austria, Bułgaria, CSSR, Francja, Holandia, Jugosławia, NRD, 

NRF, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, 

ZSRR), w tym 8 samodzielnych pracowników naukowych, 32 pomoc

niczych pracowników naukowych, 4 lektorów, 5 tłumaczy i  redak

torów wydawnictw oraz 27 studentów.

Tegoroczny kurs dla slawistów odbył s ię , zgodnie z ustalo

ną już k ilku le tn ią  tradycją,w Warszawie, w Krakowie i  w Ka

towicach. Poza wymienionymi miastami uczestnicy kursu m ieli 

możność zwiedzenia Wilanowa, Kazimierza, Żelazowej Woli, Wie

l ic z k i,  Oświęcimia i  Zakopanego (Tatry-Morskie Oko).

Uczestników kursu zapoznano również poprzez prelekcje i  

pokazy ze współczesnym życiem teatralnym i  muzycznym, z ma

larstwem współczesnym i  filmem polskim. We wszystkich zwie- 

dzanych miejscowościach uczestnicy kursu m ieli okazję zapoz

nać się z pracowniami naukowymi uniwersytetów i  PAN, b ib lio 

tekami, muzeami oraz życiem artystycznym.

W czasie trwania kursu zorganizowano cykl zajęć praktycz

nych z języka polskiego (lektoraty dla początkujących i  śred

n i ozaawansowanych) oraz konwersatoria językowo-stylistycz- 

ne (dla zaawansowanych).
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Uczestnicy kursu m ie li również możnośó wysłuchania cyklu 

wykładów na temat wybranych zagadnień gramatyki języka po l

skiego oraz językoznawstwa słowiańskiego i  ogólnego; wybra

nych zagadnień h is tp r ii lite ra tury  i  kultury polskiej ; wy

branych zagadnień z zakresu porównawczego badania lite ra tu r  

słowiańskich; wybranych zagadnień z zakresu problematyki ku l

turalnej , gospodarczej, społecznej oraz po lityk i międzynarodo

we j PRL ·

Zajęcia z zakresu literaturoznawstwa pomyślane zostały w 

trzech zasadniczych cyklach. Chodziło po pierwsze o ukaza

nie lite ratury  polskiej w perspektywie światowej, po drugie -

o uwzględnienie problematyki komparatystycznej i  po trze

cie - o ukazanie dorobku kulturalnego Polski Ludowej w dwu

dziestolecie je j is tn ie n ia .

Wszystkie wykłady prowadzone były przez wybitnych specja

listów  poszczególnych dziedzin. Dla dokładnej orientacji za

łączamy poniżej pełny wykaz wykładowców i  tematyki wykładów.

dr Zbigniew Sudolski

A. Wykład i  konwersatoria z zakresu językoznawstwa

1. Prof. W. Doroszewski - Językoznawstwo polskie
w PRL 1 g.

2. Prof. W. Doroszewski - Struktura języka polskie
go na tle  porównawczym 2 g.

3. Prof. P. Zwoliński - Język polski na tle  in 
nych słowiańskich języków 2 g.

4. Prof. S t. Skorupka - Z zagadnień frazeologii
współczesnego języka po l
skiego 2 g.

5. Doc. H. Kurkowska - Aktualne zagadnienia ku l
tury językowej w Polsce Z g.

6. Doc. B. Wieczorkiewicz - Gwara Warszawy 2 g.

7. Doc. Z. Topolińska - Y/spółczesna akcentuacja
polska na tle  stosunków 
prozodycznych we współ
czesnych dialektach s ło 
wiańskich ■ ' 2 g.

8. Dr M. Szymczak - Tendencja rozwojowa
współczesnych gwar
polskich 2 g.
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9. Dr J· Puzynina

10. Prof. P. Zwoliński

11. Dr. M. Szymczak

12. Doc. H. Kurkowska

13. Doc. H. Kurkowska 
Dr D. Buttlerowa 
Dr M. Szymczak

14. Dr M. Szymczak

1* Prof. T. Lehr-Spła- 
wiński

2. Prof. Z. Klemensie
wicz

3. Prof. W. Taszycki

4. Prof. St. Urbańczyk -

5. Prof. F. Sławski

6. Doc. M. Karaś

7. Doc. A. Zaręba

8. Dr M. Kucała

0 metodach analizy słowotwór
czej wyrazów 2 g.

Przegląd prac językoznaw
czych ogłoszonych drukiem 
w latach 1963/64 2 g.

Warsztat naukowy polonisty 
językoznawcy 2 g.

Podstawowe wiadomości z fo
netyki i  morfologii języka 
polskiego 6 g.

Konwersatorium językosty- 
listyczne

Interpretacja tekstów sta
ropolskich i  gwarowych 3 g.

0 dialektach prasłowiańskich 1 g.

Z zagadnień składni współ
czesnego języka polskiego 2 g.

Pochodzenie polskiego ję 
zyka literackiego 2 g.

Odmiany współczesnej po l
szczyzny (z uwzględnieniem 
terminologii j ęzykoznaw- 
czej w tym zakresie) 2 g.

Z prac nad etymologią słow
nictwa współczesnego języka 
polskiego 2 g.

Wybrane zagadnienia ze słow
nictwa gwarowego 2 g.

0 metodach badań gwarowych 
(atlasy) 2 g.

Formy czasowników często
tliwych we współczesnym 
języku polskim 2 g.

B. Zajęcia z zakresu literaturoznawstwa

I .  Cykl wykładów ’’Literatura polska w perspektywie światowej”

1. Prof» Z. Szmydtowa - Spadek kulturalny średnio
wiecza w kulturze polskiej 
wieku XVI 2 g.

2. Prof. Z. Szmydtowa - Literatura polskiego rene
sansu na tle europejskim 2 g.

3. Prof. J .  Krzyżanów- - Literatura polskiego baroku
ski (charakterystyka ogólna) 2 g.
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4. Prof. Z. Libera - Literatura polska okresu 
Oświecenia 1 g.

5. Doc. M. Straszewska - Romantyzm polski 2 g.
6. Prof. E. Sawrymowicz - Tradycje szekspirowskie 

w dramaturgii Słowackiego 2 g·
7. Prof. J .  Kulczycka- 

Saloni
- Literatura polskiego pozy

tywizmu w kontekście świa
towym 2 g.

8. Prof. K. Wyka - Modernizm polski 2 g.

9· Prof. J .Z . Jakubowski - Żeromski 2 g·

Ю. Doc. M. Straszewska - Główne osiągnięcia prozy 
XX-lecia międzywojennego 2 g.

11. Dr A. Lam - Główne osiągnięcia poezji 
XX-lecia międzywojennego 2 g·

12. Doc. St. Frybes - Warsztat naukowy history
ka lite ra tury  polskiej 2 g.

I I . Dorobek kulturalny dwudziestolecia Polski Ludowej

1 . Dr A. Lam - Poezja polska po drugiej 
wojnie światowej 3 g.

2. Prof. S. Żółkiewski - Powojenna proza polska 2 g·

3. Prof. J . Krzyżanowski - Odbudowa warsztatu polo
n isty po I I  wojnie świa
towej 2 g*

4. Dr J ., Wiloch - Oświata w Polsce Ludowej 2 g.

5. Dyr. S.W. Balicki - Współczesny teatr polski 2 g.

6. Doc. H. Blumówna - Współczesna plastyka 
polska 2 g·

7. Dr M., Bris tiger - Współczesna muzyka polska 2 g.

8. Mgr С:. Rowiński - Współczesny film  polski

I I I .  Z problematyki porównawczych badań lite ra tu ry  polskiej

1 . Prof., M. Janion - Z problemów komparatys- 
tyki lite rack ie j 1 g-

2. Doc. T. Ulewiez - Z zagadnień polsko-połud- 
niowosłowiańskich 1 g.

3. Prof,. M. Brahmer - Dante w Polsce 1 g.

4. Prof,► M. Żurowski - Norwid na tle  symbolizmu 
francuskiego 1 g·

5. Prof . S. Fiszman - "Jeździec miedziany"
Puszkina w krytyce
polskiej 1 g.
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6. Z. Bieńkowski

7. Doc. S t. Frybes

8. Prof. J .  Magnuszewski

Poezja Lermontowa na tle
p ör ównawc zy m 1 g . '

Paryż i  Wiedeń a tradycje
satyry polskiej 1 g.

Od alby trubadura do lu 
dowej pieśni słowiańskiej 1 g.

XV. Interpretacja tekstów współczesnej lite ra tury  polskiej

- Mgr J .  Sławiński

1. J .  Andrzejewski

2. S t. Dygat

3. K. Brandys

4. J .  Przyboś

5. T. Różewicz

6. S. Grochowiak

’Popiół i  diament” 

•Podróż"

’Jak byó kochaną 
z tomu "Romantycznośó")

'Całość słowa" (z tomu 
'Więcej o manifest")

’Zielona róża" (z tomu 
'Zielona róża").

Kolęda" (z tomu 
Agresty")

V. Wiadomości o Polsce Ludowej

1 . Dr A. Werblan - Geneza Polski Ludowej na
tle  sytuacji międzynarodo
wej w końcu drugiej wojny 
światowej 2 g.

2. Prof. J .  Szczepański - Zmiany struktury społeczeń
stwa w Polsce powojennej 1 g.

- Z problemów ekonomicz
nych PRL 2 g.

- Uniwersytet Warszawski 
w Polsce Ludowej 1 g.

- Tradycje i  współczesność 
Uniwersytetu Jag ie lloń 
skiego 2 g.

3. Doc. J .  Pajestka

4. Prof. J .  Kulczycka-
Saloni

5. Prof. К. Estreicher

Księgozbiór Studium Języka i  Kultury Polskiej 

dla Cudzoziemców U.W.

W roku 1956, w czasie organizowania przez Uniwersytet 

Warszawski pierwszego Międzynarodowego Kursu dla Slawistów, 

wyłoniła się konieczność zgromadzenia, niewielkiego choćby, 

podręcznego księgozbioru. Zakupiono wówczas kilkaset tomów, 

które mogły okazać się niezbędne w planowanych zajęciaoh,
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jak : słowniki, najważniejsze prace z zakresu językoznawstwa, 

h is to r i i ,  h is to r ii lite ra tu ry , sztuk i, przewodniki i  albumy 

krajoznawcze, wreszcie teksty literack ie  zarówno klasyozne, 

jak i  współczesne. Przez siedem la t  księgozbiór ten s łuży ł ko

lejnym kursom dla slawistów.

Obecnie liczy on około 2.500 tomów. Od roku 1961, ju ż ja 

ko b ib lio teka Studium Języka i  Kultury Polskiej dla Cudzoziem

ców, wykorzystywany jest nie tylko w czasie zajęć wakacyjnych. 

Służy również studentom i  stażystom zagranicznym studiującym 

na Uniwersytecie Warszawskim oraz Polakom interesującym się 

ruchem polonistycznym poza granicami kraju lub przygotowują

cym się do pracy lektora języka polskiego.

P ro f il księgozbioru wyznaczony zatem został przez potrzeby 

praktyczne. Z biegiem czasu wzbogacano wszystkie wymienione 

wyżej dzia ły . Ponadto stworzono nowy, w tej chwili najbogat

szy dział - polonica zagraniczne. Wiele nabytków z tego za

kresu zaopatrzonych jest w dedykacje, bowiem naukowcy i  t łu 

macze, którzy nawiązali ze Studium przyjazne kontakty, przy

sy ła ją  swe prace na temat lite ra tu ry  czy języka polskiego lub 

dokonane przez nich przekłady utworów pisarzy polskich. Zda

rza się także, i ż  prace takie ofiarowują uczestnicy prowadzo

nych przez Studium lektoratów. Aby jednak dzia ł ten dawał jak 

najpełniejszy obraz rozwoju zainteresowań polonistycznych za 

granicą, Studium zabiega o ciągłe- uzupełnianie go poprzez wy

mianę książek z obcymi ośrodkami slawistycznymi.

Obecnie reprezentowane są wydawnictwa kilkunastu krajów. 

Najliczniejsze są prace i  tłumaczenia w językach: rosyjskim, 

angielskim (Anglia i  USA) oraz niemieckim (NRD, NRF, Austria). 

Dosyć bogato reprezentowane są też książki wydane we Francji, 

B e lg ii, B u łgarii, Rumunii, Czechosłowacji, Holandii, Szwecji, 

Danii, Jugosławii i  na Węgrzech. Oto k ilka  z ciekawszych po

zyc ji:

J .  Zabielska, - Bibliography of Books in  Polish , t . I - I I ,

London

A.S. Wolamin, - Polonica in  English. Annotated Catalogue of

the Archives and Muzeum of the Roman 

Catholic Union. Chicago
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A.S. Wolamin, - Polonioa americana. Chicago, 1950 

M. Bersano Begey, - La Polonia in  I t a l ia .  Saggio Biblio-

grafico 1799-1948. Rosenberg e Se iler, To

rino , 1949

Teka Bejrucka. Materiały b ib liograficzne. In s t. Polski, Bej

rut 1949

Polen. Böhlan-Verlag, - Köln-Graz, 1959

Pologne 1919-1959, t .  I- I I ,  Ed. de la  Baconnière-Neuchatel. 

W.B. Obolewicz, - Is to r ija  polskoj lite ra tu ry . Izd.Leningr.

Uniw. 1960

I . K. Gorskij, - Polskij is toriczesk ij roman. Izd . AN ZSRR,

Moskwa 1963

W. Lednicki, - Russia, Poland and the west. Roy Publishers,

New York

Adam Mickiewicz in  World L iterature. A Symposium Edited by

W. Lednicki, 1956, Univ. of Californ ia  

Press, Berkeley and Los Angeles 

The F a ll of Poland in  Contemporary American Opinion, by Mie-

cislaus Haiman, Chicago, 1935 

M errilly we sing, 105 Polish Folksonges, Detroit, Wayn State

Univ. Press, 1961 

J .  Fabre, - Stanislas-Auguste Poniatowski et l ’Europe des

lumières, Strasbourg 1952

Antologie ;

Polskaja poezija, t .  I- I I ,  Moskwa, 1963, Goslitzdat I  

Lengyel Költök antológ ia ja , 1951

Poljska l ir ik a  dvajsetego s to le tja . Antologija.' Driâvna Za-

lozba Slovenije. L jubljana, 1963 

The Broken Miror. A Collection of Writings from Contempora

ry Poland. Ed. by Paweł Mayewski. Rondon 

House, New York, 1958

10 Contemporary Polish Stories, trans i, by E. Ordon, Detro it,

Wayne State Univ. Press, 1958 

Cinq, Poètes Polonais, 1956, Paris.
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Zbiór obejmuje również wydawnictwa (przede wszystkim prze

kłady) greckie, meksykańskie, libańskie i  argentyńskie.

Dział ten służy przede wszystkim naszym naukowcom intere

sującym się badaniami polonistycznymi za granicą oraz tłuma

czeniami z lite ratury  po lsk ie j· Służy także tym, którzy zamie

rza ją  pracować jako lektorzy języka polskiego w różnych ośrod

kach zagranicznych, umożliwia im bowiem zdobycie o r ien tac ji, 

jak ie  polonica będą mogli w danym kraju wykorzystać jako ma

te r ia ły  pomocnicze.

mgr L id ia  Kacprzak


