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tekście literackim chronione przez konwencję jest w literaturze 

dopuszczalne, więcej: poetycko funkcjonalne długo jeezcze po 

zaniknięciu zwyczaju płakania przy świadkach.

Na rok 1989 Zespół przygotowuje konferencję z udziałem 

historyków i - mamy nadzieję - ekonomistów, której tematem bę

dę "Dzieje polskiej pogardy dla handlu". Materiał z zakresu 

filozofii społecznej, myśli ekonomicznej, prawodawstwa, a już 

zwłaszcza literatury, jest tak ogromny, że zasadniczą trudność 

referentom i organizatorom sprawi uchwycenie najważniejszych 

ogniw procesu, którego rezultatem jest powszechne dziś utożsa

mianie kupca ze spekulantem.

Zofia Stefanowska
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PRACOWNIA LITERATURY LUDOWEJ

Pracownia Literatury Ludowej istnisjęca w IBL PAN od 1953 

r. prowadzi badania z zakresu historii folklorystyki i folklo

ru oraz zajmuje się edytorstwem. W skład zespołu wchodzę: doc. 

dr hab. Helena Kapełuś (kierownik'', doc. dr hab. Ryszard Gór

ski, dr Ryszard Wojclechoweki, mgr mgr Elżbieta Jaworska, Ma

rla Kotowska-Kachel. W ostatnich latach - w ramach pracy zbio

rowa j - przygotowano nowę, uzupełnlonę wersję "Słownika folk

loru polskiego” fwyd. 1 - 1965 r., materiały do reedycji w po

staci haseł nowych 1 dopełnienia dawnych zgromadzono w 1986 

r.). Nadto opracowano końcowy, trzeci tom "Dziejów folklorys

tyki polskiej", obejmujęcy okree międzywojenny i dorobek folk

lorystyki powojennej do r. 1980 (prace zamknięto w r. 1987). W
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1986 r. E. Jaworska ukończyła "Katalog polskiej ballady ludo

wej" , oparty na materiałach ze zbiorów drukowanych, ułożonych 

wg zmodyfikowanych propozycji katalogu międzynarodowego, 

uwzględnieniem wariantów«

W planach na rok najbliższy znajduje się wybór polskich 

pisóni popularnych epoki romantyzmu (E. Jaworska), monografie 

K.w. Wójcickiego jako folklorysty (r . Wojciechowski) oraz J.I. 

Kraszewskiego jako teoretyka i propagatora folkloru (R. Gór

ski). Trzecię zamierzonę pracę ma być monografia wybranych 

wętków kolęd życzeniowych (H. Kapełuś). Podjęto również wspól

nie z Ukraińskę Akademię Nauk w Kijowie projekt edycji pieśni 

z zapieów Zoriana Dołęgi Chodakowskiego.

Helena Kapełuś

styczeń 1988

PRACOWNIA DOKUMENTACJI STAROPOLSKIEJ I HISTORII KSIĄŻKI

Zespół Pracowni w ostatnich latach ulegał fluktuacjom.

Dwie osoby: mgr Władysław Koro taj i mgr Jadwiga Szwedowska 

przeszły na emeryturę, aktywnie jednak uczestniczę w przygoto

wywanych przez zespół tematach. W 1980 r, zatrudniono dr Barba

rę Falęckę, a w 1985 r. - mgr Joannę Krauze-Karpińskę ( współ- 

pracujęcę z Pracownię od kilku już lat). W 1987 r. przyjęto do 

pracy mgr Ariadnę Masłowskę-Nowak - absolwentkę filologii kla

sycznej. W tymże roku przeszły do zespołu z Pracowni Historii 

Literatury Staropolskiej dr dr Katarzyna Mroczek i Maria Zacha

ra. Zeepół uzupełniaję zatrudnione w 1BL od 1951 r.: mgr Magda

lena Szymańska i dr Krystyna Korotajowa - pełnięca funkcję kie

rownika Pracowni.


