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skich filmoznawców" (w ramach autoprezentacji ośrodków nauko
wych w Polsce).
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W minionym roku akad. 1984/85 odeszli z Instytutu: mgr
mgr M. Cichońska i Z. Podhajecka z Zakładu Teorii Literatury
oraz mgr M. Maciejewska z Zakładu Historii Literatury.
Ooc. dr hab. L. Słowiński został mianowany profesorem
nadzwyczajnym, dr hab. dr hab. O. Ratajczakowa i IV.R. Rzepka
otrzymali stanowiska docentów. Obroniona została jedna praca
doktorska i odbyły się dwa kolokwia habilitacyjne. Otwarto 5
przewodów doktorskich. Stopień magistra filologii polskiej
uzyskało 73 studentów stacjonarnych.
W roku akad. 1984/85 przyznano nagrody następujęcym pra
cownikom :
- nagrody indywidualne ministra nauki, techniki i szkolnictwa
wyższego: prof. dr A. Sajkowski i dr I. Sarnow sk a- Gi ef ing;
- nagroda rektora: naukowa I stopnia - doc. dr hab. doc. dr
hab. E. Balcerzan, W.R. Rzepka; naukowa II stopnia - dr hab.
B. C h r z ę s t o w s k a ; naukowa III stopnia - mgr mgr J. Maleszyńs k a , K. Trybuś; dydaktyczno III stopnia - dr J.T. Pokrzywniak.
Zakład Teorii Literatury zorganizował w ramach współpra
cy naukowej między UAM a Uniwersytetem Sztokholmskim kurs li
teratury polskiej XX w. Kurs odbył się w okresie 8-17 IX 1985

- 215 r. i zgromadził dziewięcioro slawistów ze Szwecji i Finlandii.
Kierownikiem grupy skandynawskiej był doc. L. Kleberg z Insty
tutu Oęzyków Słowiańskich i Bałtyckich Uniwersytetu Sztokholm
skiego. W ramach kursu odbyły się 22 wykłady i konwersatoria
prowadzone przez 13 pracowników Zakładu Teorii Literatury, obejrżano też dwie filmowe adaptacje utworów:

"Popiół i dia

ment" i "Wesele". Uczestnicy kursu zwiedzili bibliotekę i mu
zeum w Kórniku, zabytki Poznania oraz Oankowice i Ceradz Ko ś
cielny (dawne posiadłości Benzelstjerna - EngestrBmów).
Kurs służył poznaniu osięgnięó polonistyki za granica i
przyczynił się do rozszerzenia zainteresowań polskę literaturę
w Skandynawii zarówno na uniwersytetach, jak i wśród tłumaczy,
lektorów, dziennikarzy itp.
21 września 1984 r. odbyło się zebranie pracowników Za
kładu Nauczania Oęzyka Polskiego i Literatury z udziałem goś
cia z Uniwersytetu w Brnie, dr K. Ondr as zk ow ej. Przedmiotem
obrad była wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania
języka ojczystego

w szkole podstawov;ej : polskiego i czeskie

go. Omawiano także dalsze formy współpracy między ośrodkiem
poznańskim a Uniwersytetem w Brnie.
27 lipca 1935 r. rozpoczęła dwutygodniowy staż w Zakła
dzie Teorii Literatury - Ch. Wimmers z NRD, magistrantka UAM,
doktoryzujęca się na podstawie pracy o Gabrieli Zapolskiej.
Dr A. Legeżyńska uczestniczyła w X Sympozjum Przekładowym
w Belgradzie (6-10 XII 1984) zorganizowanym przez Zwięzek Tł u
maczy i Pisarzy Serbskich; zainteresowania uczestników doty
czyły kreacyjnej

roli tłumacza i współczesnych tendencji ba

dawczych w translatologii.
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