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POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ 
INSTYTUTU BADAŃ LITERACKICH PAN 
2 lutego 1981 r.

Porzędek dzienny:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Naukowej IBL w dniu 11 listopada 1980 r.

2. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr Ewy Bień

kowskiej

3. Kolokwium habilitacyjne dr Ewy Bieńkowskiej

4. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dra Stanisła

wa Dębrowskiego

5. Kolokwium habilitacyjne dra Stanisława Dębrowskiego

6. Sprawozdanie z działalności Instytutu Badań Literackich 

w roku 1980

7. Sprawy organizacyjne i personalne

8. Wolne wnioski.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rada za

akceptowała zaproponowany przez przewodniczęcego porzędek obrad, 

uwzględniajęc wniosek z-cy dyrektora d/s naukowych IBL, doc. 

dra hab. S. Treugutta, by punkt 6 obrad (sprawozdanie z dzia

łalności Instytutu w r. 1980/ przełożyć na inne posiedzenie, na 

którym byłoby ono przedyskutowane łęcznie z założeniami planu 

IBL PAN na lata 1981-1985. Propozycję tę prof. dr H. Markiewicz 

uzupełnił sugestię, aby dyskusja nad sprawozdaniem i planem IBL 

Odbyła się na wspólnym posiedzeniu Rady Naukowej i Komitetu Nauk



o Literaturze Polskiej PAN, jako ciała opiniujęcego plany IBL.

W zwięzku ze sprawami personalnymi, które już uprzednio

były przedmiotem zainteresowania Rady Naukowej z-ca dyrektora

d/s ogólnych, doc. dr hab. R. Górski poinformował, źe w wyniku

występienia prof. dra S. Żółkiewskiego do Centralnej Komisji

Kwalifikacyjnej o dokonanie, zgodnie z uchwałę Rady Naukowej

IBL, rewizji odmowy zatwierdzenia habilitacji dra 3.0. Lipskie
, i

go CKK postanowiła powołać super arbitra w tej sprawie . Nato

miast zakwestionowane w kolejnym piśmie Dyrekcji IBL PAN sied

mioletnie opóźnienie w załatwianiu skierowanych do PAN uchwał 

Rady Naukowej o nadanie tytułów profesorów nadzwyczajnych doc. 

doc.: M. Karpiuk, L. Pszczołowskiej, 3. Sławińskiemu i 3. Łojko

wi zostało skwitowane przez prof. dra 3. Kaczmarka odpowiedzię, 

w której sekretarz naukowy PAN sugerował uchybienia formalne i 

konieczność uzupełnienia dokumentacji wniosków. Dyrekcja IBL 

zreplikowała obszernym memoriałem, podkreślajęc, iż uchwały Ra

dy Naukowej w wymienionych sprawach podejmowane były w latach 

1973-1975 i nie można ich kwestionować z punktu widzenia prze

pisów później wprowadzonych, ponieważ te nie obowięzywały w
/

czasie, kiedy wnioski składano. Tak więc zaległe sprawy profe

sur sę w toku reklamacji, udało się jedynie uzyskać powołanie 

na stanowiska docentów habilitowanych w r. 1978: dra 3. Macie

jewskiego i dra 3. Trznadla.

Z kolei Rada wysłuchała protokołu Komisji habilitacyjnej 

dr E. Bieńkowskiej autorki księżki, przedstawionej jako habili

tacja, "W poszukiwaniu królestwa człowieka. Niemiecka utopia 

sztuki od Kanta do T. Manna”. ZgodniB z wnioskiem Komisji, Rada 

jednomyślnie postanowiła dopuścić dr E. Bieńkowskę do kolokwium 

habilitacyjnego. Wynik kolokwium Rada Naukowa oceniła bardzo wy

soko i w głosowaniu tajnym uchwaliła nadanie dr E. Bieńkowskiej 

stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
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Kolejnym punktem porzędku dziennego było kolokwium habi

litacyjne dra S. Dębrowskiegof autora rozprawy habilitacyjnej 

"Między wiedzę » pustę* a wiedzę dowolnę. Analizy i krytyki wy

branych wypowiedzi teoretycznoliterackich".

Kolokwium oceniono pozytywnie i postanowiono nadać drowi

S. Dębrowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk humanisty

cznych. Następnie po krótkiej dyskusji w głosowaniu tajnym po

stanowiono występie do PAN o powołanie na stanowisko docenta w- 

IBL dr hab. Z. Florczak, zaś po dłuższej wymianie opinii zde

cydowano poinformować dra Ooachima Glenska, że jego starania o 

dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego mogę być w IBL u

względnione, jeśli przedstawi on integralny tekst rozprawy ha

bilitacyjnej, rezygnujęc z postępowania na podstawie całości 

dotychczasowego dorobku naukowego, nie było bowiem dotęd takie

go precedensu w działalności Rady Naukowej IBL.

Uwzględniajęc opinię Komisji habilitacyjnej dr M. Piwiń- 

skiej Rada uchwaliła zwrócić się do prof. prof. M. Żmigrodz

kiej, Z. Libery, U. Maciejewskiego i 0. Błońskiego o zrecenzo- 

wanie jej księżki złożonej do druku w PlW-ie "Złe wychowanie. 

Fragmenty romantycznej biografii". Rada wyraziła przy tym zda

nie, że nazbyt literacki tytuł rozprawy dla vcelów kwalifikacyj

nych winien być przez autorkę sformułowany w innym, precyzyj

niejszym naukowo brzmieniu.

Na zakończenie posiedzenia Rada zaakceptowała wnioski Dy

rekcji IBL o powołanie na stanowisko adiunktów w Instytucie: dr 

dr W. Boleckiego, A. Karpińskiego, 0. Kędzieli, 0. Snopka, P. 

Stasińskiego i wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr 0. Pitery ja

ko asystentki w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej.

1
Habilitację CJ.O. Lipskiego CKK zatwierdziła pismem z dn. 

25 V 1981

Dr Ryszard Wojciechowski
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