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Ryszard Górski

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ IBL PAN

Posiedzenie Rady Naukowej 

(kadencja 1987-1989) 

w dniu 9 listopada 1987 r.

Pierwsze posiedzenia Rady Naukowej w nowej kadencji, po dzie

więciomiesięcznej przerwie, spowodowanej trudnościami w jej two

rzeniu, poświęcone było przede wszystkim ukonstytuowaniu się 64- 

osobowego gremium (w tym 34 osoby spoza IBL) oraz zatwierdzeniu 

licznych zaległych spraw związanych z nadaniami stopni naukowych 

i obsadzeniu etatów. Na wniosek przewodniczącego Rady, prof.

B. Zakrzewskiego, przyjęto zasadę o rezygnacji z udziału w Radzie 

tych członków, którzy trzykrotnie bez usprawiedliwienia nie poja

wią się na posiedzeniach Rady. W ten sposób uniknie się trudności 

z ustaleniem quorum.

Rada uczciła pamięć prof. Jarosława Maciejewskiego, członka 

Rady Naukowej w wielu kadencjach i jej wiceprzewodniczącego w la

tach 1981-1983. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano dwóch za

stępców przewodniczącego: doc. dra hab. R. Lotha i prof. 3. Ziom

ka.
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Rada wybrała członków komisji d/s przewodów doktorskich w 

składzie: Komisja Literatury Staropolskiej: prof. prof. E. Alek

sandrowska (IBL), T. Bieńkowski (iHNOiT), H. Dziechcińska (iBL),

E. Kotarski (ug), 2. Libera (uw), T. Michałowska (IBL), B. Otwi

nowska (IBL), Oanusz Pelc (UW), E. Sarnowska-Temeriusz (iBL); - 

Komisja Literatury XIX wieku: prof. prof. S. Burkot ( WSP Kraków), 

M. Oanion (IBL), E. Jankowski (IBL), S. Makowski (UW), K. Poklew- 

ska (UŁ), A. Witkowska (IBL), M. Żmigrodzka (IBL) ; - Komisja Lite

ratury Polskiej XX w. i Teorii Literatury: prof. prof. T. Kłak 

( U 3 ), M.R. Mayenowa (IBL), W. Nawrocki (IBL), T. Skubalanka ^UMCS), 

3. 2iomek (UAM), S. Żółkiewski (IBL), doc. dr hab. doc. dr hab.

K. Bartoszyński (IBL), A. Brodzka (IBL), W. Władyka TlBL).

Prof. 2. Libera przypomniał setnę rocznicę powstania "Pamięt

nika Literackiego” , charakteryzujęc dzieje, tematykę, osobowości 

najwybitniejszych redaktorów i autorów pisma oraz znaczenie tego 

najpoważniejszego periodyku historycznoliterackiego dla rozwoju 

nauki o literaturze w Polsce.

Rada wyraziła zgodę na otwarcie przewodów doktorskich: mgra 

mgra: R. Habielskiego ("W kręgu »Wiadomości^ 1940-1981. Emigracyjne 

horyzonty i dylematy" - promotor prof. J. Myśliński ), 2. Anculewi- 

cza ("»Kurier Warszawski« i jego rola w dziejach społecznych, po

litycznych i kulturalnych Warszawy w latach 1821-1868" - promotor 

prof. 3. Myśliński) i L. Quercioli-Mincer ("Postać Żyda w powojen

nej prozie w języku polskim"), powołując na promotora tej ostat

niej pracy doc. dra hab. 3. Maciejewskiego.

Rada w głosowaniu tajnym postanowiła nadać stopnie doktora 

nauk humanistycznych: mgr D. Dąbrowskiej (USz.) za pracę: "Roman

tyczne przeżycie wojny (interpretacja historii w polskiej litera

turze o tematyce wojennej)" (promotor doc. S. Treugutt) - obrona



19 XII 1986; - mgr A. Kurskiej (WSP Kielce) za pracę: "Fragment w

polskiej literaturze romantycznej" (promotor doc. A. Kowalczykowa)

- obrona 18 XI 1986; - mgr CJ. Zawadzkiej (iBL) za pracę: "Stereo- 
>*

typy polskiej powieści sentymentalnej pierwszej połowy XIX wieku" 

(promotor doc. 3. Kamionka-Straszakowa) - obrona 19 XII 1986; - 

mgrowi 3. Kordysowi (iBL) za pracę: "Szkice z historii fabuł: 

neurosemiotyczne i antropologiczne genezy fabuł" (promotor prof.

S. Żółkiewski) - obrona 17 XII 1986; - mgrowi M. Adamcowi (UG) za 

pracę: "Recepcja twórczości C.K. Norwida w latach 1840-1883" (pro

motor prof. A. Witkowska) - obrona 16 II 1987.

Powołano komisję (doc. dr hab. A. Brodzka, prof. S. Burkot, 

doc. dr hab. K. Dmitruk, prof. W. Nawrocki) d/s oceny dorobku 

naukowego dr A. Marzec w zwięzku z wnioskiem o powołanie jej na 

stanowisko docenta kontraktowego w IKN w Krakowie.

Na wniosek promotorów przewodów doktorskich, które zostały 

otwarte w poprzedniej kadencji Rady, zwrócono się do: doc. dr hab. 

H. Kapełuś i doc. dr hab. L. Szczerbickiej-ślęk o zrecenzowanie 

pracy mgra M. Kazańczuka ("Obraz rycerskiego świata idealnego w 

staropolskich legendach herbowych"); - prof. Z. Libery i doc. dra 

hab. 3. Maciejewskiego o zrecenzowanie pracy mgr A. Nasiłowskiej- 

-Boni ("Poezja opisowa S. Trembeckiego"); - prof. Z. Stefanowskiej 

i doc. K. Poklewskiej o zrecenzowanie pracy mgr E. Kiślak ("Obraz 

Rosji w twórczości 3. Słowackiego"); - prof. A. Witkowskiej i doc. 

Z. Trojanowiczowej o zrecenzowanie pracy mgr D. Siwickiej ("Utopia 

muzyczna towiańczyków"); - prof. I. Opackiego i doc. dra hab.

R. Przybylskiego o zrecenzowanie pracy mgra A. Nawa reckiego 

("»Uwagi o śmierci niechybnej« ks. Baki").

Na wniosek dyrektora d/s naukowych Rada w głosowaniu jawnym 

zaakceptowała zaangażowanie, poczęwszy od przełomu roku 1986/87,
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29 osób na etaty asystentów oraz zatwierdziła powołanie na stano

wisko adiunktów dr dr E. GłębickieJ, K. Mroczek, M. Zachary, 3.Za

wadzkiej i M. Tobery.

W wolnych wnioskach dr P. Stasiński zwrócił się do dyrekcji 

z pytaniem o przewidywany termin i wysokość podwyżek płac dla pra

cowników IBL oraz wystąpił o finansowe zadośćuczynienie dla osób, 

które od 1986 r. czekały na zatwierdzenie doktoratów. W odpowiedzi 

prof. W. Nawrocki omówił przyczyny złej sytuacji finansowej IBL i 

starania Dyrekcji, mające na celu jej poprawę.

Prof. H. Markiewicz poruszył 9prawy przedłużającej się pro

dukcji tomów "Obrazu literatury polskiej", z których dwa leżą w 

Wydawnictwie Literackim od 9 i 5 lat. Postulat zmiany edytora nie 

zyskał jednak aprobaty Rady i Dyrekcji.

Na pytania prof. Cz. Zgorzelskiego o losy serii "Archiwum Li

terackie" oraz "Kroniki życia, i twórczości Adama Mickiewicza" od

powiadali: prof. W. Nawrocki, który zapewnił, iż "Archiwum Lite

rackie" będzie nadal się ukazywało, oraz doc. R. Górski, który 

poinformował o pracach prowadzonych nad kolejnymi tomami "Kroniki" 

z lat 1824-1829 (autorstwa S. Landy'' oraz 1834-1840 (oprać. M.Der- 

nałowicz) ; są natomiast kłopoty z tomem obejmującym lata 1829-1832, 

związane z przejściem autorki, K. Czajkowskiej, na emeryturę.

Rada na wniosek sekretarza, postanowiła zwrócić się do dzie

kanatów uczelni zatrudniających tych doktorantów, którzy od 1986 

r. czekali na zatwierdzenie doktoratów, o zrekompensowanie im 

strat finansowych i moralnych, spowodowanych długim powoływaniem 

Rady.
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Obradom przewodniczył prof. B. Zakrzewski, który - w związku 

z pismem prof. 3. Sławińskiego, opiniodawcy wszczętego przed trze

ma laty postępowania o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego 

doc. drowi hab. R. Zimandowi, zakomunikował, że sprawa ta będzie 

rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Rady, poświęconym głównie 

wnioskom o profesury w IBL PAN.

Rada w głosowaniu tajnym jednomyślnie zdecydowała powołać na 

stanowisko docenta dra hab. 3. Kelerę.

Rada postanowiła otworzyć nowe przewody doktorskie, powierza

jąc opiekę nad pracę mgr K.R. 3aworskiej ("Literatura i działal

ność kulturalna Drugiego Korpusu WP w latach 1943-46”) - doc. dr 

hab. I. Maciejewskiej; - nad pracę mgra T. Chachulskiego ("Wątki 

russoistyczne w twórczości Franciszka Karpińskiego") - prof.

T. Kostkiewiczowej; - nad pracę 3. Żadziłko-Sztachelskiej ("W.S. 

Reymont wobec tradycji i współczęsności prozy reportażowej (1863- 

-1905)”) - doc. dr hab. A. Brodzkiej.

Odrzucono natomiast prośbę mgr B. 3enger o wszczęcie przewodu 

doktorskiego na podstawie pracy "Ekspresjonizm - teoria i prakty

ka" (promotor doc. S. Treugutt), kwestionując zbyt szeroki temat 

oraz podkreślajęc fakt, że autorka nie publikowała dotąd nawet re

cenzji. Sprawa ta wywołała żywą dyskusję, w której część dyskutan

tów (prof. prof. M. Żmigrodzka, M. 3anion, A. Witkowska, 3. Zio

mek) opowiedziała się za nieuzależnianiem otwarcia przewodu dok

torskiego od dorobku ogłoszonego drukiem, część zaś (prof. prof.

H. Markiewicz, 3. 3arowiecki, B. Zakrzewski) warunek ten uważała 

za niezbędny.

Posiedzenie Rady Naukowej

w dniu 9 lutego 1988 r.
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Rada zwróciła się do prof. M.R. Mayenowej i prof. B. Pogore- 

lec ( Ljubljana) o zrecenzowanie pracy doktorskiej mgra A. Pretnara 

(Jugosławia)("Mickiewicz - Preieren. Ze studiów nad polskim i sło

weńskim wierszem romantycznym").

W głosowaniu tajnym postanowiono nadać stopień doktora nauk 

humanistycznych mgrowi J. Rybie (llśl.) za pracę: "Motywy podróżni

cze w twórczości dana Potockiego" (promotor prof. T. Kostkiewiczo- 

wa) - obrona 21 XII 1987.

Następnie doc. dr hab. R. Górski przedstawił sprawozdanie z 

działalności IBL PAN w r. 1987. Wywiązała się nad nim dyskusja, 

której uczestnicy poruszali przede wszystkim sprawy trudności wy

dawniczych IBL, sprawę wznowienia wydawania czasopisma "Teksty", 

zwiększenia możliwości wyjazdów na stypendia zagraniczne. Sprawoz

danie przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Posiedzenie Rady Naukowej 

w dniu 25 maja 1988 r.

Zgodnie z poprzednią deklaracją Przewodniczącego Rada zajęła 

się sprawami awansów naukowych.

Rada zwróciła się do doc. dra hab. O. Bachórza i doc. dra hab. 

R. Przybylskiego o zrecenzowanie pracy doktorskiej mgra M. Bieńczy- 

ka ("Wyobrażenie cierpienia i śmierci w twórczości Zygmunta Krasiń

skiego") ; - prof. S. Lewandowskiej i doc. dra hab. W. Władyki o 

zrecenzowanie pracy doktorskiej R. Habielskiego ("W kręgu * Wiado

mości« 1940-1981. Emigracyjne horyzonty i dylematy").

Następnie Rada zapoznała się z protokołem Komisji d/s habili

tacji dr H. Kirdhner i, głosując jawnie, postanowiła wysłuchać jej
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kolokwium habilitacyjnego (podstawę przewodu była edycja "Dzienni

ków*^. Nałkowskiej; reęenzenci: prof. prof. H. 3anaszek-Ivanicko- 

w a , M. Głowiński, W. Nawrocki, 3. Ziomek). Po kolokwium i wykła

dzie habilitacyjnym. Rada w głosowaniu tajnym uchwaliła nadanie 

dr H. Kirchner stopnia doktora habilitowanego.

Po wysłuchaniu opinii doc. A. Brodzkiej, prof. S. Burkota, 

doc. K. Dmitruka i prof. W. Nawrockiego Rada zaaprobowała powoła

nie dr A. Marzec na stanowisko docenta w IKN w Krakowie.

Rada postanowiła nadać stopnie doktora nauk humanistycznych:

- mgrowi M. Bratuniowi za pracę: "Historycznoliteracka geneza 

twórczości markiza de Sade" (promotor doc. 3. Łojek; prof. R. Ka

leta) - obrona 11 IV 1988; - mgr A. Nasiłowskiej-Boni za pracę: 

"Poezja'opisowa Stanisława Trembeckiego" (promotor doc. dr hab.

R. Przybylski) - obrona 4 V 1988; - mgrowi M. Kazańczukowi za pra

cę: "Obraz rycerskiego świata idealnego w staropolskich legendach 

herbowych" (promotor prof. T. Michałowska) - obrona 4 V 1988; - 

mgrowi A. Pretnarowi za pracę: "Mickiewicz - Preseren. Ze studiów 

nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym" (promotor prof.

L. Pszczołowska) - obrona 22 II 1988.

Wobec faktu, iż wszczęte w poprzedniej kadencji Rady Naukowej 

postępowanie o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego doc. R. Zi

ma ndowi zostało powierzone Komisji w składzie: prof. prof. M. 3a- 

nion, 3. Błoński i M. Głowiński, zaś z tego grona tylko prof.

M. 3anion zasiada w obecnie działającej Radzie, uchwalono do Ko

misji powołać prof. S. Burkota i prof. H. Markiewicza.

Rada zatwierdziła zgłoszone wnioski o wszczęcie postępowań 

o nadanie tytułów profesora zwyczajnego: - prof. R. Kalecie, powo

łując komisję w składzie: prof. prof. E. Aleksandrowska, T. Micha

łowska, 3. Pelc; - prof. L. Pszczołowskiej, powołując komisję w
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składzie: prof. prof. K. Bartoszyński, M. Karpiuk, E. Sarnowska- 

-Temeriusz; - prof. A. Witkowskiej, powołując komisję w składzie: 

prof. prof. S. Burkot, M. Żmigrodzka, S. Żółkiewski.

Rada otwarła też postępowanie w sprawie nadania tytułów pro

fesora nadzwyczajnego: doc. dr hab. D. Danek, powołując komisję w 

składzie: prof. prof. E. Sarnowska-Temeriusz, T. Skubalanka,

K. Bartoszyński; - doc. 0. Kamionce-Straszakowej, powołując komi

sję w składzie: prof. prof. S. Burkot, S. Makowski, W. Nawrocki; - 

- doc. M. Korolce, powołując komisję w składzie: prof. prof.

P. Buchwald-Pelcowa, H. Dziechcińska, B. Otwinowska; - doc. A. Ko- 

walczykowej, powołując komisję w składzie: prof. prof. M. Oanion, 

Z. Libera, 0. Ziomek; - doc. danuszowi Maciejewskiemu, powołując 

komisję w składzie: prof. prof. E. Aleksandrowska, E. Jankowski,

M. Klimowicz; - doc. W. Władyce, powołując komisję w składzie: 

prof. prof. A. Witkowska, W. Nawrocki, M. Stępień.

Żywą dyskusję wywołało zasygnalizowane przez doc. R. Lotha

stanowisko Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie zmian w funkcjonowania

Polskiej Akademii Nauk. Doc. Loth przedstawił także projekt listu

do Prezesa PAN, wyrażający krytyczną ocenę dotychczasowego funk- 
*

cjonowania PAN oraz postulaty w sprawie ustawy o PAN: przeniesie

nia ośrodków decyzji na gremia korporacyjne i instancje przez nie 

powoływane, zapewnienie obieralności organów i stanowisk kierowni

czych wszystkich szczebli przy Jednoczesnym rozszerzeniu uprawnień 

placówek, ograniczeniu działalności i liczebności administracji 

PAN. W głosowaniu większością głosów list został przyjęty nie jako 

uchwała Rady, lecz jako jej opinia.
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W pierwszym punkcie obrad Rada na wniosek 0. Ziomka postano

wiła, iż zarówno wstępna, jak i końcowa faza postępowania o nada

nie stopnia lub tytułu naukowego będzie głosowana tajnie.

Rada postanowiła otworzyć przewód doktorski mgr E. Dąbrowicz, 

powierzając opiekę nad jej pracę "Korespondencja C.K. Norwida. 

Poetyka i pragmatyka" doc. Z. Łapińskiemu.

Rada w głosowaniu tajnym postanowiła nadać stopień doktora 

nauk humanistycznych: mgr D. Siwickiej (iBL) za pracę: "Utopia mu

zyczna towiańczyków" (promotor prof. M. Danion) - obrona 13 VI 

1988; - mgrowi A. Rysiewiczowi za pracę: "Zagadnienia retoryki w 

analizie poezji polskiej przełomu XVI-XVII wieku" (promotor prof. 

B. Otwinowska) - obrona 21 VI 1988.

Rada po wysłuchaniu głosów doc. W. Władyki i prof. S. Żół

kiewskiego w głosowaniu tajnym uchwaliła występie o powołanie na 

stanowisko docenta w IBL PAN dra hab. A. Notkowskiego.

W podwójnym głosowaniu tajnym Rada odrzuciła wniosek o 

wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nadzwy

czajnego doc. R. Zimandowi (układ głosów: I głosowanie - 20 gło

sów za, 8 głosów przeciw, 11 głosów wstrzymujących się, 2 głosy 

nieważne; II głosowanie - 18 głosów za, 15 głosów przeciw, 9 gło

sów wstrzymujących się); natomiast zaaprobowała wnioski o wszczę

cie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora zwyczajnego 

prof. 0. Woronczakowi, powołujęc komisję w składzie: prof. prof.

B. Otwinowska, L. Pszczołowska, D. Pelc; - tytułu profesora nad

zwyczajnego doc. 0. Czechowskiej, powołując komisję w składzie: 

prof. prof. E. Aleksandrowska, E. Oankowski, 0. Ziomek.

Posiedzenie Rady Naukowej

w dniu 28 czerwca 1988 r.
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Rada wysłuchała wniosków odpowiednich komisji i postanowiła 

powołać następujących opiniodawców wniosków o nadanie tytułu pro

fesora zwyczajnego: prof. R. Kalecie - prof. prof. Z. Liberę,

B. Zakrzewskiego, 3. Tazbira; - prof. L. Pszczołowskiej - prof. 

prof. E. Balcerżana, S. Sawickiego, 0. Woronczaka; - prof. A. Wit

kowskiej - prof. prof. M. Ganion, Z. Liberę, Cz. Zgorzelskiego.

Powołano też opiniodawców wniosków o nadanie tytułu profeso

ra nadzwyczajnego: doc. dr hab. D. Danek - prof. prof. T. Cieśli- 

kowską, I. Sławińską, S. Żółkiewskiego; - doc. dr hab. 0. Kamion- 

ce-St raszakowe j - prof. prof. H. 3anaszek-Ivanickową, M. Żmigrodz

ką i B. Zakrzewskiego; - doc. drowi hab. M. Korolce - prof. prof. 

E. Kotarskiego, 3. Pelca, A. Wyczańskiego; - doc. dr hab. A. Kol- 

walczykowej - prof. prof. S. Burkota, 3. Starnawskiego i M. Żmi

grodzką; doc. drowi hab. 3. Maciejewskiemu - prof. prof. H. Mar

kiewicza, Z. Liberę, T. Kostkiewiczową; - doc. drowi hab. W. Wła

dyce - prof. prof. E. Duraczyńskiego, W. Pisarka, 3. Myślińskiego.

Na wniosek doc. R. Lotha Rada powołała Komisję w składzie: 

doc. R. Loth, doc. W. Władyka i dr P. Stasiński, która przygotu

je uwagi Rady o projekcie ustawy o PAN z r. 1982, nadesłanym przez 

Sekretarza Naukowego PAN do zaopiniowania.

Rada wyraziła zgodę na awansowanie na stanowiska adiunktów 

dr dr A. Nasiłowskiej-Boni, M. Kazańczuka, M. Piaseckiej.

Rada postanowiła uzupełnić skład komisji d/s przewodów dok

torskich w zakresie literatury staropolskiej, powołując do niej 

prof. T. Kostkiewiczową. W związku ze śmiercią prof. M.R. Mayeno- 

wej do komisji d/s przewodów doktorskich w zakresie literatury 

polskiej XX w. i teorii literatury powołano prof. L. Pszczołowską.
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Rada zapoznała się z ocenę działalności IBL PAN w zwięzku z 

przeglądem struktur organizacyjnych placówek naukowych PAN. Przed

stawił ję z-ca dyrektora IBL d/s naukowych, doc. R. Górski, zary- 

sowujęc strukturę organizacji i zatrudnienia w Instytucie, zanali

zował jego programy badawcze, pozycję w nauce krajowej, charakter 

prowadzonych badań, ocenę kadry i współpracy naukowej z zagranicę.

W dyskusji głos zabierali prof. prof. 3. Ziomek, A. Witkow

ska, S. Żółkiewski, Cz. Zgorzelski i B. Zakrzewski. Prof. 3. Zio

mek nawięzał do zasygnalizowanej w ocenie sprawy starzenia się 

kadry badawczej IBL, traktujęc to zjawisko jako przejaw ogólnej 

sytuacji badań naukowych w Polsce. 3est ona wynikiem braku logicz

nej relacji między przepisami o stopniach i tytułach naukowych a 

możliwościami poligraficznymi, które coraz bardziej wydłużaję 

cykl wydawniczy, blokuję awanse na stanowiska docentów i profeso

rów, uzależnione od ogłoszenia samodzielnych księżek kandydatów. 

Zatwierdzeniu tytułów naukowych nie sprzyja też brak przynajmniej 

jednego reprezentanta nauki o literaturze w CKK. Prof. A. Witkow

ska podziękowała doc. Górskiemu za, jej zdaniem, wyważonę i spra

wiedliwą ocenę Instytutu. Prof. S. Żółkiewski podkreślił nowator- 

skę funkcję IBL w dziedzinie metodologii badań literackich, mówił 

o tradycjach myśli marksistowskiej, które przyświecały założycie

lom placówki, oraz o jej otwartości na nowoczesne tendencje badaw

cze. W atmosferze politycznej podejrzliwości prof. Żółkiewski wi

dział też przyczynę, niezależnie od faktów zasygnalizowanych 

przez prof. 3. Ziomka, opóźniania awansów naukowych, które czeka- 

ję na zatwierdzenie.

Posiedzenie Rady Naukowej

w dniu 4 listopada 1988 r.
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Prof. Cz. Zgorzelski upomniał się o kontynuację i ukończenie 

"Kroniki życia i twórczości A. Mickiewicza", wyraził troskę o losy 

krytycznej edycji "Dzieł" Mickiewicza oraz o przyszłość serii "Ar

chiwum Literackie". Opinię tę podtrzymał prof. B. Zakrzewski, 

szczególnie zaniepokojony opóźnianiem się tomu "Kroniki" poświęco

nego latom pobytu Mickiewicza w Rosji oraz wskazując na niewyzys- 

kane dotąd archiwa drezdeńskie Jako źródła do uzupełnień odpowied

niego tomu "Kroniki". Dyskutantom, obok prof. A. Witkowskiej, któ

ra mówiła o staraniach IBL o sfinalizowanie tomu "Kroniki" z lat 

rosyjskich, przygotowanego przez prof. S.S. Łandę z Leningradu, 

odpowiedział doc. R. Górski. Podziękował on za dyskusję i dokonaną 

w niej ocenę IBL PAN, zobowiązał się w imieniu dyrekcji do inter

wencji w zaległych sprawach awansów naukowych, a także poinformo

wał, źe w planach wydawniczych znajdą się w latach przyszłych za

równo tomy "Archiwum Literackiego", jak i przygotowywane obecnie 

przez prof. S.S. Łandę i dr M. Dernałowicz tomy "Kroniki życia i 

twórczości Adama Mickiewicza".

W głosowaniu tajnym Rada uchwaliła rozpoczęcie postępowania o 

nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego doc. R. Górskiemu, powołu

jąc komisję w składzie: prof. prof. A. Witkowska, M. Klimowicz,

3. Pelc.

Postanowiono zwrócić się o zaopiniowanie wniosku o nadanie 

tytułu profesora zwyczajnego prof. 3. Woronczakowi do prof. prof.

A. Gieysztora, B. Krei, F. Pepłowskiego oraz o zaopiniowanie 

wniosku o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego doc. 3. Czachow- 

skiej do prof. prof. T. Kostkiewiczowej, R. Taborskiego i Z. Ra

szewskiego.

Rada w głosowaniu tajnym postanowiła nadać stopień doktora 

nauk humanistycznych mgrowi R. Habielskiemu za pracę "W kręgu



»Wiadomości«. Emigracyjne horyzonty i dylematy" (promotor prof.

3. Myśliński) - obrona 24 X 1988.

Rada postanowiła otworzyć nowe przewody doktorskie, powierza

n e :

- opiekę nad pracę mgra M. Pąkcińskiego ("Młodzi konserwatyści. 

Próba zarysu monograficznego") - doc. 3. Maciejewskiemu; - opiekę 

nad pracę mgra Z. Zachmacza ("Nad biografię i tekstami 3akuba Ja

sińskiego") - prof. E. Aleksandrowskiej, zwracając się jednocześ

nie do prof. prof. M. Klimowicza i Z. Libery o recenzje.

Rada przychyliła się do prośby doc. A. Brodzkiej i wyraziła 

zgodę na zmianę tytułu pracy mgr Lidii Wiśniewskiej na "Ku uniwer

salności. Rzecz o nowej powieści lat 1957-1981", prosząc o jej 

zrecenzowanie prof. prof. K. Bartoszyńskiego i 3. Ziomka.

Rada awansowała dr 0. Siwicką na stanowisko adiunkta w Pra

cowni Okresu Romantyzmu IBL oraz uchwaliła zatrudnienie dra M.Bra- 

tunia na stanowisku adiunkta w Pracowni Literatury Oświecenia we 

Wrocławiu.

Doc. R. Loth przypomniał o projekcie ustawy o PAN i zrefero

wał opinie na ten temat 4 grup roboczych, powołanych w PAN. W dys

kusji wzięli udział prof. S. Żółkiewski, prof. Cz. Zgorzelski, 

doc. R. Górski, dr P. Stasiński, prof. 3. Woronczak i prof. 3.Zio

mek .

Sugestie wyrażone w dyskusji, a dotyczące głównie uprawnień 

poszczególnych agend PAN, zasad wybieralności władz, możliwości 

powołania samorządu w placówkach PAN, określenia zasad ich finan

sowania oraz wyborów do Rad Naukowych i komitetów naukowych PAN, 

doc. Loth zobowiązał się przekazać władzom PAN jako uzupełnienie 

poprzedniego stanowiska Rady.

kwiecień 1989 Ryszard Wojciechowski
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