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Kongresu Sławistów (M. Baranowska, H. Kirchner), który od

będzie się w Sofii w 1988 r.

1 Doc. dr hab. Janusz Stradecki zmarł 12 III 1988 r.
O

Mgr Anna Nasiłowska obroniła pracę doktorską 4 maja
1988 r.

Alina Brodzka

luty 1988

PRACOWNIA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I POLITYKI KULTURALNEJ 

(w organizacji)

Pracownia zatrudnia 4 pracowników: prof. dr Witold Nawroc

ki fkierownik), dr Henryk Michalski, mgr mgr Wojciech J. Kaj

toch i Małgorzata Łęczycka, Jest organizmem w stanie formowania 

i profilowania swych planów naukowych. Jej stan psrsonalny nie 

jest jeszcze ostatecznie uformowany i należy w nim dokonać 

przesunięć i uzupełnień. Podczas badań polako-lltawsklch związ

ków literackich, czego rezultatem jest praca "Motyw Litwy w 

literaturze polekiej XIX w." oraz informacyjne notatki i ar

tykuły o stanie kontaktów współczesnych, mgr M. Łęczycka usta

liła temat właenej pracy doktorskiej: "Litwa w pracach badaw

czych Aleksandra BrOcknera". Or H, Michalski kończy przygotowa

nie monografii twórczości Andrzeja Struga. Mgr W,J, Kajtoch 

zakończył pracę nad przygotowaniem monografii twórczoóci braci 

Strugackich oraz kontynuuje przygotowanie rozprawy doktorskiej 

na temat powojennej krytyki literackiej (pod kierunkiem prof. 

dra M. Stępnia z UJ). Zainteresowania kierownika pracowni sku

piają się wokół historii współczesnej literatury polskiej.
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czeskiej i słowackiej oraz zagadnień polityki kulturalnej. Ca

ły zespół uczestniczy czynnie we współczesnym życiu literackim, 

uprawiając krytykę 1 publicystykę literacką.

Pracownia z szerokim zespołem współpracowników przygotowu

je nowy słownik pisarzy polskich XX wieku oraz pracuje nad 

wstępną wersją podręcznika historii literatury współczesnej, 

Prof. dr W. Nawrocki wydał książki: "Szkice czeskie i słowac

kie", Kraków 1988, oraz wybór ze wstępem "Esejów o poezji pol

skiej" 3ana Orlosa, Warszawa 1987; opublikował poza tym około 

15 prac naukowych w Języku polskim, niemieckim, czeskim, rosyj

skim 1 słowackim. Brał udział w konferencjach naukowych w War

szawie, Budapeszcie, Pradze, Moskwls, Berlinie, Brnie, Braty

sławie, Ołomuńcu i Pekinie, Członkowie Pracowni ogłosili około 

10 prac naukowych i publicystycznych.

Witold Nawrocki

PRACOWNIA POETYKI TEORETYCZNEJ I JĘZYKA LITERACKIEGO 

Badania prowadzone w 1988 r.

Pracownia, w której skład wchodzą: prof, dr Lucylla 

Pszczołowska (kierownik), doc. dr hab. doc. dr hab. Danuta Da

nek, Teresa Dobrzyńska; dr dr Oadwiga Oegiełło, Elżbieta Oanus, 

Zbigniew Kloch, Oan Kordys, Anna Werpachowska, mgr Dorota Ur

bańska, łączy badania prowadzone w różnych zakresach wymienio

nych w jej nazwie dyscyplin oraz w dziedzinach bezpośrednio z 

nią związanych i niejako je warunkujących. W 1988 r. kontynuo

wana jest reinterpretacja tropów z wykorzystaniem nowszych kon-


