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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KONFERENCJA DYDAKTYCZNA

W SPRAW lt rifOGRAMU STUDIÓW POLONISTYCZNYCH

W dniaoh 21 i 22 stycznia 1974 r. toozyły się w Uniwersy
tecie Warszawskim obrady ogólnopolskiej konferencji dydaktyoz- 
nej zwołanej w oelu przedyskutowania i opracowania jednolitego 
programu studiów polonistycznyoh. Konferenoja ta, zorganizowa
na przez Instytut Filologii Polskiej UW oraz Zespół Bydaktycz- 
no-Wyohowawczy i Departament Studiów Uniwersyteckich Minister
stwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Teohniki,zgromadziła przed
stawicieli polonistyki ze wszystkich placówek naukowych i , dy
daktycznych w kraju: uniwersytetów, wyższych szkół pedagogicz
nych, wyższych szkół nauczyoielskioh, Instytutu Badań Literao- 
kioh i Instytutu Języka Polskiego PAN.

Uczestnicy konferencji obradowali na posiedzeniaoh plenar
nych i sekcyjnyoh według następującego porządku:

3021 stycznia, godz. 10^—
Obrady plenarne

Prof.dr Z.Rybicki, rektor UW - Otwarcie konferenoji
Prof.dr J.Kulczycka-Saloni, dyrek- - Zagajenie merytoryozne
tor Instytutu Filologii Polskiej UW
Prof.dr Z.Libera - Plan studiów filologii

polskiej w świetle doty
' ohczasowyoh doświadozeń

Dyskusja
Mgr A.Żor,dyrektor Departamentu - Głos w dyskusji 
Studiów Uniwersyteckich KNSzWiT



21 stycznia, godz. 16^-
Sekcja historyczno- i teoretyoznoliteraoka:
Prof.dr Cz.Hernas - Treści programowe i zestaw lek

tur w zakresie historii lite
ratury polskiej

Doc.dr A.Lam - Program przedmiotów teorety-
oznoliteraokich
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Sekcja językoznawcza:
Prof.dr H.Kurkowska

Dyskusja

22 styoznia, godz. 9—
Sekoja literaturoznawcza:
Prof.dr J.Macie jewski

Sekcja językoznawoza:
Doo.dr I.Bajerowa

Dysku 3ja

22 styoznia, godz. 11—
Obrady

Doc.dr S.Pietraszko 

Doc.dr L.ślękowa

- Projekt programu nauczania 
przedmiotów językoznawczyoh

- Seminarium magisterskie w sy
stemie studiów polonistycz
nych

- Program speojalizaoji języko
znawczej (dobór przedmiotów, 
treści szczegółowych, charak
ter pracy magisterskiej)

plenarne
- Program teorii kultury i po

lityki kulturalnej na studiach 
polonistycznych

- Problematyka studium zaoczne
go filologii polskiej

Dyskusja 
Zamknięcie obrad
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Zgłoszone w poszczególnych referatach w pierwszym dniu ob
rad projekty programów zostały przygotowane w oparciu o dwie 
przynajmniej, często bardzo kontrowersyjne, propozycje uniwer
syteckie. Projekt programu historii literatury został opraco
wany na podstawie materiałów nadesłanych przez uniwersytety: 
Łódzki, Toruński, a zwłaszcza Poznański, Warszawski 1 Wrocław
ski; projekty programów z przedmiotów teoretyoznoliterackioh i 
językoznawczych przygotowały uniwersytety: Jagielloński i War
szawski.

Jakkolwiek tematyka konferencji skupiała się przede wszyst
kim wokół spraw programowych, to zarówno w referatach,jak w wy
stąpieniach dyskusyjnych raz po raz pojawiały się też uwagi i 
opinie dotyoząoe realizowanego od października 1973 r. cztero
letniego planu studiów uniwersyteckich. Okazuje się bowiem, że 
nawet programy zaprojektowane jako minimum wymagań wobeo stu
denta będą trudne do zrealizowania w ramach nowego planu stu
diów, obarozającego studenta przeoiętnie 27-28 godzinami zajęó 
tygodniowo (zwłaszcza na kierunkaoh nauozyoielskioh) i zmusza
jącego uozelnie do szkolarskloh metod kształcenia.

Dyskusja dotyozyła także modelu - a właśolwie modelów - ab
solwenta studiów polonistycznych, ponieważ od tego powinny,zda
niem niektórych dyskutantów, zależeć plany i programy. Na ogół 
sprzeoiwiano się sprowadzaniu uniwersyteckiego kształoenia do 
systemu wąskich specjalnośol utylitarystyoznyoh, a opowiadano 
się za modelem absolwenta o szerokim profilu polonistycznym, 
zdolnego do podejmowania różnorodnych typów prao zawodowyoh 
związanyoh z polonistyczną speojalnośoią w instytucjach 1 orga
nizacjach społeoznyoh prowadzących działalność naukową,oświato
wą, kulturalną. Niezależnie od wybranej specjalizaoji zawodowej 
(pedagogika, upowszechnianie kultury), absolwent winien być 
ozłowiekiem odznaozająoym się szeroką kulturą humanistyczną,zo
rientowanym w problematyoe zjawisk kultury współczesnej, otwar
tym na wszelkie innowacje, wyposażonym w umiejętnośoi i nawyki 
nieustannego aktualizowania wiedzy zdobytej w ozasle studiów u- 
niwersyteckioh.

N związku z tym poddawano w wątpliwość zasadę wprowadzania 
już od I roku studiów speojalizaoji zawodowej polonisty,jakkol
wiek doświadozenia polonistyki UW, gdzie studentów podzielono 
na grupy ćwiczeniowe według przedmiotów kierunkowych,a nie spe-
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cjalizacji zawodowej, wskazywałyby raozej na możliwość zadowa
lającego i prawidłowego rozwiązywania tej kwestii w praktyoe 
dydaktycznej. '

W toku dyskusji zabrali głos doświadozeni dydaktyoy akade- 
miooy oraz zainteresowani sprawami nowego programu i planu stu
denci najmłodszych lat warszawskiej polonistyki.

Zgłoszone w dyskusji postulaty, wnioski i propozycje zos
tały rozważone przez Zespół Dydaktyozno-Wyohowawozy. Pod ich 
kątem dokonano ostatecznej rewizji i redakoji zgłoszonych przez 
referentów projektów programów poszczególnyoh przedmiotów. W 
rezultaoie powstał Jednolity projekt programu przedmiotów po
lonistycznych przeznaozony dla uniwersytetów, wyższyoh szkół
pedagogicznych i wyższych szkół nauczycielskich. Poszczególne 
uczelnie Jednakże, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, będą 
mogły, w zależnośoi od własnyoh możliwości i potrzeb,dokonywać 
w programie uzasadnionych zmian, oo powinno ohronić - zwłaszcza 
środowiska uniwersyteokie - przed nadmierną uniformizacją.

Dr Stanisław Makowski

SESJA NA TEMAT POETYKI PRAGMATYCZNEJ

W dniaoh 21-22 marca 1974 r. odbyła się na Dniwersyteoie 
Warszawskim konferencja naukowa na temat poetyki pragmatycznej, 
zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury i Poetyki Insty
tutu Filologii Polskiej UW, którego praoownicy wygłosili dzie
sięć referatów. Główne punkty programu konferenoji dotyczyły 
związków utworu literackiego z osobami autora i odbioroy, w 
świetle których tenże utwór funkojonuje jako czynnik kontaktu 
i działania, a Jego budowa stanowi korelat praktyki społecznej 
ujawniającej się w prooesie produkcji i lektury tekstu.

Zagajając konferenoję, głos zabrał doo.dr Andrzej L a m ,  
który stwierdził potrzebę podjęcia badań nad związkiem tekstów 
literackich z ich użytkownikami.


