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osoby z okręgu lubelskiego, co daje nam drugie miejsce w kraju 

(po Warszawie).

Spośród 65 publikacji ogłoszonych drukiem przez pracowni

ków Instytutu w roku ubiegłym 8 to pozycje książkowe.

1 Zob. BP 101-102.
o

Zob. s. 43.

Elżbieta Rzewuska

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 
1985/1986

Dyrektor - doc. dr hab. Bogdan Siciński (od stycznia 1986); 

z-cy dyrektora - doc. dr hab. Tadeusz Zabski, doc. dr hab. Prze

mysława Matuszewska, dr Franciszek Nieckula.

Profesorowie zwyczajni - 3 (+2 emerytowanych) ; profesorowie 

nadzwyczajni - 1‘; docenci habilitowani - 11; adiunkci - 37; st. 

asystenci - 14; asystenci - 2; stażyści - 2; pracownicy dydakty

czni z zewnątrz - 1; pracownicy inżynieryjno-techniczni - 2; 

pracownicy administracyjni - 2; lektor - 1; pracownicy biblio

teczni - 7#

W. Instytucie działają następujące zakłady naukowo-dydakty- 

czne i pracownie, grupujące pracowników z różnych zakładów, rów

nież spoza naszego ośrodka:

Z a k ł a d y :  Teorii Literatury (doc. dr hab. W. Głowala), 

Historii Dawnej Literatury Polskiej (doc. dr hab. L. Slęk), His

torii Literatury Polskiej XIX w. (prof. dr O. Kolbuszewskl), Li

teratury Polskiej XX w. (doc. dr hab. O. Łukasiewicz), Historii



Języka Polskiego (doc. dr hab. B. Siciński), Współczesnego Ję

zyka Polskiego (prof. dr D. Woronczak), Teorii Kultury i Sztuk 

Widowiskowych (doc. dr hab. J. Degler), Metodyki Nauczania Ję

zyka i Literatury (prof. dr M. Inglot) , Języka i Kultury Pol

skiej dla Cudzoziemców (doc. dr hab. J. Miodek).

P r a c o w n i e :  literatury staropolskiej (prof. dr Cz. 

Hernas) , folkloru i kultury masowej (prof. dr Cz. HernasJ , XIX- 

-wiecznej prasy literackiej (prof. dr M. Inglot), literatury 

porównawczej (prof. dr M. Klimowicz), filmoznawstwa (prof. dr J. 

Trzynadlowski), dziejów slawistyki wrocławskiej (prof. dr B. Za

krzewski), literatury dziecięcej (dr J. Ługowska), historii języ

ka polskiego (doc. dr hab. B. Siciński), współczesnej polszczyz

ny (prof. dr J. Woronczak), prasoznawstwa (dr L. Herbst), teatrolo- 

giczna (doc. dr hab. J. Degler), literatury popularnej (doc. dr hBb. 

T. Źabski).

W roku akad. 1985/1986 tytuł doktora nauk humanistycznych 

uzyskały w Instytucie Filologii Polskiej 2 osoby. Na studiach 

stacjonarnych i zaocznych (łęcznie) 67 osób uzyskało dyplom ma

gistra filologii polskiej.

Inne typy kształcenia tot studia indywidualne, studia po

dyplomowe dla nauczycieli pracujących, lektoraty Języka i kul

tury polskiej dla cudzoziemców. Szkoła Letnia Języka i Kultury 

Polskiej (istnieje przy Instytucie od r. 1985), koła naukowe 

polonistów: literaturoznawców, językoznawców, filmologów.

Koło Polonistów, którym opiekuje się doc. dr hab. W. Gło

wa la, kontynuowało prace redakcyjne nad kolejnym numerem "War

sztatów Literackich Filologów", organizowało też otwarte dla 

wszystkich studentów wykłady 1 dyskusje. Jedno ze spotkań po

święcone było twórczości poetyckiej studentów.
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