Kursy Międzynarodowe dla
Slawistów przy Uniwersytecie
Warszawskim.
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6. "Podróż życia Kraszewskiego" - w zbiorze 200 rycin, z foto
grafiami i rysunkami, w znacznej części nie reprodukowanymi
(z Muzerów Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz
zbiorów prywatnych), wybór spośród około 600 obiektów.
7. Popularny życiorys ikonograficzny na Rok Kraszewskiego -

1962 .
Opracował doc. W.Danek
WSP

-

Kraków

KURSY MIĘDZYNARODOWE DLA SLAWISTCW
PRZY UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Uniwersytet Warszawski kontynuując coroczne

kursy dla sławi'

stów z zagranicy organizuje w roku bieżącym kurs w okresie
21.VIII.-18.IX. Ramowy program zajęć przedstawia się następu
jąco:
21-27.VIII.

Pobyt w Warszawie

21.VIII.
22-27.VIII.

Dzień przyjazdu, zwiedzanie miasta
I część zajęć kursowych.: intensywna praca nad po
głębieniem znajomości języka polskiego i ogólnej
wiedzy o Polsce
1. Lektoraty języka polskiego w grupach kilkooso*
bowych
2. Ćwiczenia w wymowie polskiej
3. Analiza i interpretacja językowa oraz histo
rycznoliteracka tekstów z literatury polskiej
4. Nauka pieśni polskich
5. Prelekcje informacyjne o Polsce
6. Prelekcje dotyczące warsztatu naukowego polo
nisty
7. Projekcje filmów polskich
8. Spotkania towarzyskie i dyskusyjne
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9-14 i 17-19
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Pobyt w Krakowie
II część zajęć kursowych
1. Lektoraty języka polskiego na
różnych poziomych
2godz.dziennie
2. Wykłady z wybranych zagadnień
językoznawstwa polskiego

2w

n

3. Wykłady z wybranych zagadnień
historii literatury polskiej 2 "
n
4. Zwiedzanie pracowni naukowych
U.J. i PAN
w godz.popołudn.
5. Zwiedzanie miasta,

muzeów,

spektakle teatralne

w godz.popołudn.
i wieczornych

(Lektoraty i wykłady odbywać się będą w godz.

9- 14 )
4.IX.-6.IX

Pobyt na Śląsku
Zwiedzanie zakładów pracy, ośrodków kultural
nych i wypoczynkowych
Ćwiczenia praktyczne z języka polskiego

7-18.IX.

Pobyt w Warszawie
III część za.jęó kursowych
1. Lektoraty języka polskiego na
różnych poziomach
2 godz.dziennie
2. Wykłady wybranych zagadnień
językoznawstwa polskiego h i 
storii literatury polskiej ,
wiedzy o Polsce Ludowej oraz
historii związków kultury pol
skiej z Słowiańszczyzną
4"
3. Zarys historii Polski i kul
tury polskiej
10 godzin
4. Zarys historii literatury
polskiej

10 godzin

5. Konwersatorium poświęcone
problemom przekładów z lite
ratury polskiej
10 godzin

w
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U.W. i PAN, muzeów, spektakle
teatralne, spotkania z pisarza
mi polskimi

w godz.popołudn.

11.IX.

Wycieczka do Lublina i Kazimierza

17.IX.

nad Wisłą
Dzieiî wolny od zajęć

18. IX.

Dzieii wyjazdu
(Lektoraty i wykłady odbywać siębędą w godz.9-14)
X

Wykłady będą prowadzone w języku polskim.
Wykładowcami na kursie będą profesorowie uniwersytetów; warszaw
skiego, krakowskiego, poznańskiego, wrocławskiego i toruńskiego.
Szczegółowe tematy wykładów ustalone zostaną w terminie później
szym i podane drogą korespondencyjną do wiadomości osób, które
zgłoszą swój udział w kursie.
Prospekt kursu rozesłany będzie do ośrodków slawistycznych

za

granicą w marcu br.
Wszelkie zapytania dotyczące tej imprezy prosimy kierować na ad
res Biura Międzynarodowych Kursów Uniwersytetu ’.Tarszav:skie go dla
Slawistćw, Warszawa 64, Krakowskie Przedmieście 26/28.
Wydawnictwa Biura Międzynarodowych Kursów U.W. dla Slav/istów
1. Materiały do nauki j.polskiego, czędć I - M.Szymczak Warszawa
1959
2.
"
*
" II - T.Iglikowska przy
współpr.H. Ladygi
1959
3.
*
M
" III - Doc.H.Kurkowska i
E. Sowi risk a 1959
4. Biuletyn Informacyjny (1956-58) nr 1
5.

"

”

(1 - V I -1959) nr 2

Biuro wysyła te wydawnictwa ośrodkom slav/is tycznym 1 polonistom
za granicę na zasadzie wymiany. W przygotowaniu znajduje się
Biuletyn nr 3 i dalsze materiały do nauki języka polskiego.

