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UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 
/1982-1983/

'.V roku akad. 1982/83 stan personalny Instytutu przedsta

wiał się następująco:

Dyrektor: prof. dr Cz. Herna3; z-cy dyrektora: doc. dr 

hab. T. Żabski, doc. dr hab. M. Eustachiewicz, dr F. Nieckula.

Instytut zatrudnia:

4 (+ 1 emerytowany) profesorów zwyczajnych, 1 profesora nad

zwyczajnego, 11 docentów habilitowanych, 32 adiuntków, 15 st. 

asystentów, 1 asystenta, 1 stażystę, 5 pracowników inżynieryj

no-technicznych, 1 pracownika administracyjnego, 7 pracowników 

bibliotecznych oraz 1 pracownika dydaktycznego na 1/2 etatu i 

13 pracowników na godzinach zleconych.

W Instytucie działają następujące zakłady naukowo-dydak

tyczne i pracownie naukowe grupujące pracowników z różnych 

zakładów, niekiedy z innych ośrodków lub spoza Uniwersytetu:

1. Zakład Teorii Literatury - kierownik: prof. dr J. Trzynad- 

lowski

2. Zakład Historii Literatury Polskiej - kierownik: prof. dr 

B. Zakrzewski

3. Zakład Literatury Polskiej XX w. - kierownik: doc. dr hab. 

3. Łukasiewicz

4. Zakład Historii Języka Polskiego - kierownik: dr T. Bulicz

5. Zakład Współczesnego Języka Polskiego - kierownik: doc. dr 

hab. J. Woronczak

6. Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych - kierownik: 

doc. dr hab. J. Degler

7. Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej -



kierownik: prof. dr M. Inglot

8. Zakład Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców - kierow

nik: dr W. Żarski

- pracownia literatury staropolskiej (prof. dr Cz. Hernas)

- pracownia folkloru i kultury masowej (prof. dr Cz. Hernas)

- pracownia XIX-wiecznej prasy literackiej (prof. dr M. Inglot)

- pracownia literatury porównaczej (prof. dr M. Klimowicz)

- pracownia filmoznawcza (prof. dr J. Trzynadlowski)

- pracownia dziejów slawistyki wrocławskiej (prof. dr 8. Za

krzewski)

- pracownia literatury dziecięcej (dr J. Ługowska)

- pracownia historii języka polskiego (doc. dr hab. 8. Siciń- 

ski )

- pracowania współczesnej polszczyzny (doc. dr hab. J. Woron- 

czak)

- pracownia prasoznawcza (dr L. Herbst)

- pracownia teatrologiczna (doc. dr hab. J. Degler)

- pracownia literatury popularnej w Polsce (doc. dr hab.

T. Zabski)

W roku akad. 1982/83 tytuł doktora nauk humanistycznych w 

IFP uzyskało 8 osób, 4 odbyły z wynikiem pozytywnym kolokwia 

habilitacyjne.

Łącznie na studiach stacjonarnych i zaocznych 81 osob u

zyskało tytuł magistra filologii polskiej.

Przy Instytucie istnieje jednoroczne Studium Podyplomowe 

oraz czteroletnie Studium Doktoranckie (zaoczne).

W pracach badawczych problemu węzłowego 11.1 "Polska kul

tura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja" uczestniczy 

50 pracowników Instytutu, ośmiu z nich kieruje zadaniami reali

zowanymi w skali ogólnopolskiej.
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Instytut w roku sprawozdawczym był organizatorem sesji 

naukowej poświęconej pamięci profesorów: Stanisława Bąka i Sta

nisława Rosponda (8 V 1983) oraz sympozjum "Z problematyki 

współczesnego języka polskiego" (28-29 XI 1982) w Karpaczu. 

Pracownicy zakładów językoznawczych uczestniczyli w organizowa

niu VIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Językoznawców - 

Dydaktyków (3-5 III 1983, Karpacz,). Prof. dr M. Klimowicz wraz 

z Instytutem Filologii Romańskiej zorganizował międzynarodową 

sesję na temat teatru Oświecenia (kwiecień 1983, Karpacz). W 

związku z rokiem norwidowskim odbywały się liczne sesje naukowe 

i popularnonaukowe, na których wygłosili referaty profesorowie: 

M. Ingłot, B. Zakrzewski, J. Trzynadlowski. Ponadto pracownicy 

Instytutu brali czynny udział w licznych sesjach i konferen

cjach naukowych krajowych i zagranicznych.

W roku akad. 1982/83 współpraca z zagranicą przedstawiała 

się nieco skromniej niż w latach ubiegłych. Prace lektorskie, 

połączone zwykle z zajęciami z historii literatury polskiej, 

prowadzone były zgodnie z wcześniejszymi umowami w uczelniach 

w Rzymie, Sarajewie, Bochum, Münster i Turku. Wyjazdy krótko

terminowe odbywały się jedynie w ramach 3 tałych umów z uczel

niami w Brnie, Lille i Lipsku, a ponadto w związku z międzyna

rodowymi kongresami naukowymi. Na podobnych zasadach goszczo

no w Instytucie prof. C. Sappoka z Bochum, prof. Gogolewskiego 

z Lille, doc. Beneśa z Brna i prof. Cartona ze Stanów Zjedno

czonych z uniwersytetu Stony Brook. W Instytucie nie przebywali 

natomiast w tym roku zagraniczni stażyści. Mimo zmniejszonej 

liczby wyjazdów współpraca z uniwersytetami w Lille, Lipsku, 

Bochum i Stony Brook rozwija 3ię pomyślnie. Ponadto pracownicy 

Instytutu prowadzili i prowadzą systematycznie zajęcia w Szko

le Letniej Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.
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Przy Instytucie Filologii Polskiej pracuję dwa koła nauko

we polonistów: literaturoznawców i językoznawców, które uzyska

ły rejestrację prawną w kwietniu br. Członkowie koła literatu

roznawców zorganizowali w Karpaczu sesję naukową nt, "Norwid a 

współczesność" oraz uczestniczyli w sesji organizowanej przez 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, poświęconej twórczości Karola 

Wojtyły. Koło naukowe językoznawców zajmowało się opracowywa

niem tekstów gwarowych zebranych podczas obozu naukowego na te

renie Podhala, Spiszą i Orawy, członkowie Koła uczestniczyli 

również w sympozjum "Z problematyki współczesnego języka pol

skiego". Z prac członków obu koł zebrał się tom pt. “Studen

ckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne", oddany do druku w Wy., 

dawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mgr M. Alicja Perłowska

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY
ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ
/1982-1983/

Stan personalny Zakładu Filologii Polskiej WSP w Bydgosz

czy oraz polonistów ze współpracujących z nim zakładów Biblio

tekoznawstwa i Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej pozostawał w 

roku akademickim 1982/83 bez zmianx .

Zakład zorganizował ogólnopolską sesję naukową "Dialekt 

kociewski - historia i współczesność". Refaraty wygłosili dr

0. Treder: "0 nazwie Kociewie", dr M. Pajękowska: "Stan badań 

nad gwarami kociewskimi" oraz "System fonetyczny gwary połud- 

niowo-kociewskiej", doc. E. Breza: "Etymologia wybranych na

-  190 -


