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gotowaniu znajduje się praca doktorska z zakresu literaturo
znawstwa pt.: "Styl > Transatlantyku< Witolda Gombrowicza".

Dr Maria Ewa Sobik

POLONISTYKA W RUM UNII

Do 1 października 1972 r. ukazały się na łamach rumuńskich 
czasopism naukowych następujące studia dotyczącd historii li
teratury polskiej:
I.C.Chi|imia, V.I. Lenin ęi Polonia (Wł. I.Lenin i Polska',

"Eomanoslavica", t. XVIII 
I.C.Chi^imia, Opera umanistului polon Marcin Kromer ęi impor-

tan^a ei pentru istoria ęi cultura poperului ro- 
mSn (Dzieło polskiego humanisty Marcina Kromera 
i jego znaczenie dla historii i kultury rumuń
skiej', "Romanoslavica", t. XVIII 

K.Mitu, Scritori ale lui J.B. de Courtenay catre B.P.
Hasden (Listy J.B. de Courtenaya do B.P.Hasden!, 
"Romanoslarica", t. XVIII 

I.PetricSj Interesul RomSnilov pentru literatura polona in
a dona sumatate a secolului al XIX-lea (Zain
teresowanie Rumunów polską literaturą w driigiej 
połowie XIX w.'', "Romanoslavica", t. X/III 

Stan Velea, Romantismul polonez in perspectiva europeana (Pol
ski romantyzm w perspektywie europejskiej',"Revis- 
ta de istorie ^i teorie literar&", nr 1 

Stan Velea, Cyprian Norwid - 150 de arii de la naętere (Cyprian 
Norwid w 150-lecie urodzin!, "Revista de istorie 
ęi teorie literara" nr 2 .

Oprócz tego ukazała się książka:
Stan Velea, Scritori polonezi (Pisarze polscy!, wyd. "Academia 

Republicii Socialiste Romania", 1972, 444 str.,za
wierająca studia monograficzne o następujących pi
sarzach: B.Prus, E.Orzeszkowa, H.Sienkiewicz,G.Za
polska, S.Wyspiański, W.S.Reymont, J.Iwaszkiewicz, 
K.Dąbrowska, J.Parandowski, L.Kruczkowski.

Stan Velea
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POLONISTYKA ty SZWAJCARII

Na Uniwersytecie w Bazylei w ramach filologii słowiańskiej, 
której głównym kierunkiem Jest rusycystyka, prowadzony Jest od 
semestru letniego 1968 r. systematyczny kurs Języka polskiego. 
Zainteresowania Językiem i literaturą polską datują się w tym 
środowisku Już od roku 1964.

Program lektoratu obejmuje: Praktyczną naukę Języka na
różrym stopniu zaawansowania. Celem Jest tu przede wszystkim 
opakowanie podstaw gramatyki opisowej Języka polskiego oraz za
sobu słownictwa, umożliwiającego lekturę łatwiejszych tekstów 
literackich, b) Kursy specjalne w zależności od zainteresowań 
słuchaczy (literatura i gramatyka). Na kursach tych słuchacze 
pogłębiają wiadomości z gramatyki (ćwiozenia z fonologii, lek
sykologii, słowotwórstwa, składni) oraz zajmują się dziełami 
literackimi z różnych okresów literatury polskiej (między in
nymi przekładają niektóre teksty na Język niemiecki).

Prof. dr H.Schroeder, kierownik Seminarium Słowiańskiego, 
prowadzi wykłady i seminaria z literatury polskiej XVI, XIX i 
XX wieku. W przyszłym roku w programie znajdą się wykłady do
tyczące poezji Krasińskiego i Norwida.

Prof. dr R.B&chtold w ramach historii Europy wschodniej, 
\tóry to przedmiot slawiśoi często wybierają Jako drugi kieru- 
lek studiów, poświęca swoje wykłady i ćwiczenia iównież historii 
Polski.

Liczba osób uczęszczających na lektorat Języka polskiego 
Jest zmienna. Oprócz slawistów lektoratem interesują się też 
studenci innych kierunków, nauczyciele lub osoby, które dla 
własnej przyjemności pragną poszerzać praktyczną znajomość Ję
zyka polskiego. Lektor Języka polskiego mgr Irena Źwak przygo
towuje obecnie pracę doktorską na temat polszczyzny w 11-Języ- 
kowym słowniku A.Kalepina.

Mgr Irena Żwak 
lektor Języka polskiego


