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niony do zorganizowania następnego Zjazdu w Paryżu i do prze
prowadzenia wstępnych rozmów zmierzających do zorganizowania 
Międzynarodowego Towarzystwa Semiotycznego afiliowanego przy 
UNESCO. Przewodniczącym Komitetu został E. B e n v e n i s -  
t e, sekretarzem generalnym- A.J. G r e i m a s.

prof, dr Maria Renata Mayenowa 
Instytut Badań Literackich

5. ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁÓW TOWARZYSTWA LITERACKIEGO
IM. A.MICKIEWICZA

Zjazdy Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza organi
zowane są co dwa lata. Poprzedni, w r. 1966,odbył się w Gdań
sku, zaś w roku bieżącym delegaci ponad 20 oddziałów spotkali 
się w dniach 27-29 września w Białymstoku.Dzięki wysiłkom Za
rządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im.A.Mio- 
kiewicza oraz współudziałowi Wydziału Kultury Wojewódzkiej i 
Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Białostockiego Towarzystwa Kultury, Wojewódzkiego 
Domu Kultury, a także Dyrekcji i Ogniska ZNP Studium Nauczy
cielskiego w Białymstoku impreza spotkała się z dużym zainte
resowaniem lokalnego środowiska kulturalnego i polonistyczne
go.

W pierwszym dniu Zjazdu aula II Studium Nauczycielskiego 
nie mogła pomieścić słuchaczy zainteresowanych sesją naukową 
na temat: "50 lat literatury polskiej /1918-1968/". Po uro
czystej inauguracji sesji program jej wypełniły prelekcje: 
prof. J.Krzyżanowskiego - Problemy historii literatury pol

skiej w okresie minionego pięćdzie
sięciolecia

prof. К.Wyki - Literatura polska w półwieczu I9I8-
1968 /rodowód, osiągnięcia, zależ
ności/
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prof. H.Markiewicza - Międzynarodowe znaczenie literatury

polskiej w dyskusjach ostatniego 
pięćdziesięciolecia 

prof.Cz.Zgorzelskiego - Zasługi narodowe poezji polskiej w
okresie pięćdziesięciolecia I.9I8-
1968

doc. S.Treugutta - Dramaturgia polska w latach I9I8-
1968

W godzinach popołudniowych zorganizowano spotkanie towa
rzyskie delegatów na Zjazd z gospodarzami, w dniu zaś następ
nym, 28 września, w sali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbyły się obrady organizacyjnej części Zjazdu.De- 
legaci wysłuchali sprawozdania z działalności Towarzystwa w 
latach I966-I968, które stało się podstawą oceny i dyskusji, 
zapoczątkowanej wystąpieniem doc. Z.Golińskiego na temat prob
lemów popularyzacji i nauki o literaturze.

•Te właśnie sprawy znalazły się w centrum uwagi dyskutan
tów. Sygnalizowano potrzebę popularyzacji historii literatu
ry, zastanawiano się nad jej formami, dzielono się doświad
czeniami z pracy Oddziałów, przy czym, oceniając krytycznie 
niektóre z nich, podjęto decyzję o likwidacji Oddziałów w Ko
szalinie i w Inowrocławiu. Dobitnie została sformułowana opi
nia, że Towarzystwo Literackie im. A.Mickiewicza powinno wy
stąpić z inicjatywą wzbogacenia i rozszerzenia programu nau
czania literatury w szkolnictwie ogólnokształcącym, a przede 
wszystkim zawodowym. W związku z tym postulowano ściślejszy 
kontakt historyków literatury z nauczycielstwem,mówiono o za
kładaniu nowych placówek Towarzystwa, o celowości obejmowania 
przez oddziały w ośrodkach uniwersyteckich patronatu nad dzia
łalnością Towarzystwa w mniejszych miastach.

Zjazd powołał na honorowych członków Towarzystwa dwu zas
łużonych jego działaczy: wychowawcę licznych pokoleń poloni
stycznych - doc. Pr.Bielaka, oraz znawcę twórczości Mickiewi
cza, a ostatnio wydawcę "Dzieł" Wyspiańskiego - prof. L. Pło- 
szewskiego.

Wyznaczając sobie kolejne spotkanie za dwa lata w siedzi
bie jednego z najmłodszych Oddziałów Towarzystwa: w Piotrko
wie Trybunalskim, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Za
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rządowi i wybrał nowy, który w dwa tygodnie później, na zeb
raniu plenarnym w dniu 11 października, ukonstytuował się 
następująco:

prezes - prof. J.Krzyżanowski, wiceprezesi - prof. E.Sa- 
wrymowicz i doc. E.Jankowski, skarbnik - dr R.Górski, p.o. 
sekretarza - A.Korzyb; członkowie Zarządu: mgr P. Bagiński, 
prof. J.Nowak-Dłużewski, doc. Z.Goliński, prof. J.Z.Jakubow
ski, prof. J.Kulczycka-Saloni, mgr A.Kozłowski, prof. Z. Li
bera, dr S.Makowski, dr S.Rutkowski, mgr A.Szlązakowa, dr 
St. éwirko, mgr M.Wosiek, prof. К.Wyka, dr R. Wojciechowski. 
Komisja Rewizyjna pozostała w składzie niezmienionym /mgr M. 
Bokszczanin, prof. J.DUrr-Durski, doc. M.Straszewska, prof. 
Z.Szmydtowa/.

Po południu 28 września turystyczną atrakcją Zjazdu sta
ło się zwiedzanie Białegostoku, zaś dnia następnego, w nie
dzielę, odbyła się wycieczka do Łomży. Po drodze zwiedzono 
odbudowany pałacyk Branic kich w Choroszczy oraz miasteczko Ty
kocin. Innych wrażeń dostarczyła wizyta w uroczo położonym 
nad Narwią muzeum skansenowskim w Nowogrodzie, przede wszy
stkim jednak utrwalił się w pamięci delegatów pobyt w Łomży 
gdzie nowo powstający Oddział Towarzystwa serdecznie przyjął 
gości, uczestników Zjazdu.

Dr Ryszard Wojciechowski 
Instytut Badań Literackich

4. PRACE NAUKOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 
ZAKŁADU NARODOWEGO IM.OSSOLIŃSKICH
/zob. BP, zesz. 26/27, s. 139-1^/

A. Ogłoszone drukiem w latach 1966-1968 

Józef D ł u g o s z
1. Inwentarz zbrojowni zamku wiśnickiego z 1678 r. /W: Stu* 

dia i materiały do historii wojskowości, t. 13, Warszawa 
1967/


