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I V.  K R O N I K A

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ IBL PAN  
w  dniu 1 kw ietnia 1955

W dniu 1 kw ietnia 1955 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej 
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akadem ii Nauk, pośw ięcone atestacji 
studiów  aspiranckich.

Po raz pierw szy od czasu utworzenia przy IBL aspirantury wprowadzono  
tę form ę kontroli pracy aspiranta. Dotychczas kontrola ta w  głównej m ierze 
obciążała promotora, który — zależnie od indyw idualnych potrzeb — staw iał 
spraw ę aspiranta na porządku dziennym  posiedzenia Rady Naukowej. Rada 
Naukowa zatw ierdzała rów nież trzyletni plan studiów  aspiranckich i tem at 
pracy kandydackiej, ograniczając jednak przew ażnie do tego sw oją ingerencję 
w  spraw y aspirantury.

Obecnie Polska Akadem ia N auk postanow iła ściślej pow iązać pracę rad 
naukow ych z pracą promotorów, uczynić rady współodpow iedzialnym i za 
w ychow anie przyszłej młodej kadry nauki polskiej. W m yśl tych założeń  
wprowadzono obowiązkową coroczną tzw. atestację studiów  aspiranckich, po
legającą na szczegółow ym  om awianiu w yników  każdego roku studiów  aspi
ranta. D yskusja odbywa się na posiedzeniu rady naukowej, w  obecności 
aspiranta. Zależnie od przebiegu i w yników  dyskusji rada naukow a przedłuża  
aspiranturę na rok następny lub ją cofa, ew entualnie podejm uje decyzję o prze
dłużeniu aspirantury ponad przewidziany okres.

Podczas referowanej dyskusji analizowano i kontrolowano zarówno sam  
przebieg studiów  aspirantów  IBL, term inowość zdawania przez nich egzam inów, 
regularność uczęszczania na sem inaria, jak również zakres i tem atykę prac, 
stopień ich zaaw ansowania, zakres wykorzystanych źródeł itp.

Na om aw ianym  posiedzeniu Rady Naukowej IBL atestacji podlegało sied 
m iu aspirantów. W szystkim  zatwierdzono dotychczasowy przebieg studiów  
(w poszczególnych w ypadkach precyzując dokładnie zakres pracy lub prze
suw ając term iny i kolejność egzaminów), stawiając w niosek o kontynuację  
aspirantury.

W zw iązku z dyskusją nad przebiegiem  atestacji w płynęło kilka w niosków  
natury bardziej ogólnej. Stwierdzono, że dotychczasowy system  studiów  aspi
ranckich budzi w ie le  zastrzeżeń o charakterze zarówno organizacyjnym , jak  
i m erytorycznym . Jest on w adliw y i nieprzem yślany, nie uw zględnia specyfik i 
poszczególnych dyscyplin  nauki, ograniczając się w łaściw ie do rozszerzonych  
studiów  uniw ersyteckich. Stosunkow o krótki okres studiów aspiranckich, zbyt 
duża ilość obciążających aspiranta zajęć obowiązkowych, konieczność zdaw ania  
egzam inów  w edług sztyw no narzuconego terminarza — w szystko to utrudnia  
rozwój system atycznej sam odzielnej pracy naukowej, założenie w arsztatu nau
kowego, gruntow ne przygotow anie pracy kandydackiej, która pow inna być
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w szakże zasadniczym  m iernikiem  oceny i stopnia dojrzałości kandydata do 
pracy naukow ej. U czestnicy posiedzenia w ypow iedzieli się za koniecznością  
zainicjow ania na ten tem at dyskusji w  prasie.

Podczas dyskusji uczestn icy posiedzenia pow oływ ali się często na stw ier
dzenia i w niosk i z poprzedniego posiedzenia Rady N aukowej IBL, pośw ięconego  
om ów ieniu zagadnień zw iązanych ze szkoleniem  młodej kadry naukowej 
Instytutu  ».

Rada N aukow a zatw ierdziła  rów nież R egulam in dla Pom ocniczych Pra
cow ników  N auki Instytutu  B adań Literackich. R egulam in ten, określający  
obow iązki i upraw nienia pom ocniczego pracow nika nauki, w ejdzie w  życie  
po zatw ierdzeniu go przez w ładze Polskiej A kadem ii Nauk.

W końcowej części posiedzenia Rada N aukow a otw orzyła cztery przew ody  
kandydackie.

K ry s ty n a  Leśniew ska

POSIEDZENIE RADY NAUKOW EJ IB L  PAN  
w  dniu 27 m aja 1955

P osiedzenie Rady N aukow ej IBL PAN, które odbyło się 27 m aja 1955, po
św ięcone było przede w szystk im  przedyskutow aniu i zatw ierdzeniu p lanów  
naukow obadaw czych IBL na lata 1956— 1960 oraz planu na rok 1956. W cen
trum  uw agi znalazł się  p lan  pracy na najbliższe pięciolecie, jest on bow iem  
planem  perspektyw icznym  i zaw iera podstaw ow e problem y badaw cze dla IBL  
po rok 1960. Jest to w ięc w  pew nym  sensie plan „na w yrost“, z konieczności bo
w iem  n ie został oparty w yłączn ie  na dotychczasowej kadrze naukow ej IBL, za
rów no w  sensie  liczbow ym , jak  i w  sen sie  przygotow ania naukow ego.

P lan na rok najbliższy m ieści się  ca łkow icie w  p lan ie p ięcioletnim , stanow i 
jego integralną część składow ą, został jednak opracow any w  szczegółach  
i uw zględnia aktualne m ożliw ości organizacyjne, personalne i finansow e IBL. 
Ze w zględu na jego cząstkow y charakter w  stosunku do planu p ięcioletn iego  
Rada N aukow a dyskutow ała przede w szystk im  przedstaw ione przez D yrekcję 
IBL projekty prac Instytutu  na  okres do roku 1960.

W w yniku dyskusji, która objęła zarów no problem y zasadnicze, jak i szcze
góły ich podjęcia oraz opracowania, zatw ierdzony został przez Radę N aukową  
plan naukow obadaw czy IBL na lata 1956— 1960, w  którym  na czoło w ysuw ają  
się trzy zasadnicze zadania:

1) przygotow anie un iw ersyteck iego podręcznika h istorii literatury polskiej,
2) kontynuow anie prac nad życiem  i tw órczością Adam a M ickiewicza,
3) prace dotyczące problem atyki teoretycznej, ze szczególnym  uw zględ

n ien iem  problem atyki artystycznej dzieła literackiego.
Oprócz tego IBL będzie nadal prow adził d ługofalow e prace typu m ateria- 

łow o-dokum entacyjnego, których w yniki, częściow o uzyskiw ane w  okresie p ię
cioletnim , będą słu ży ły  w ysun iętym  na czoło trzem  zadaniom  zasadniczym .

Tak w ięc prace naukow obadaw cze Instytutu  Badań L iterackich skupią się  
w  latach 1956— 1960 przede w szystk im  na przygotow aniu uniw ersyteckiego pod
ręcznika h istorii literatury polsk iej. P ierw szy zarys now ej, szczegółow ej syn te
zy dziejów  literatury polskiej pow in ien  być w  ciągu om aw ianego pięciolecia
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