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dr Evelina Kristanova                                                                              Warszawa 21.06.2017 

 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

1. Imię i nazwisko: Evelina Kristanova 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

13.06.2003 – stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii nadany 

uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł rozprawy 

doktorskiej: Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy 

katolickiej w II Rzeczypospolitej (promotor prof. dr hab. Oskar S. Czarnik) 

 

22.06.2007 – tytuł zawodowy licencjata z teologii (specjalność: katechetyka) nadany 

uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie po trzyletnich studiach zaocznych. Tytuł pracy: Nauka 

społeczna Kościoła na łamach „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948) (promotor 

ks. dr Stanisław Skobel) 

 

7.07.1994 – tytuł magistra filologii polskiej w zakresie bibliotekoznawstwa  

i informacji naukowej uzyskany po pięcioletnich dziennych studiach na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w okresie 1989-1994 na podstawie pracy 

Czasopismo i książka na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1993 (promotor 

prof. dr hab. Janusz Kapuścik) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych/artystycznych 

 

08.1994-02.1995 samodzielny referent – archiwista w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół w Łodzi 

 

02.1995-02.2017 asystent, a następnie (od 2003) adiunkt w Katedrze 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm. W Dz. U. z 2016 r. poz. 1311): 

 

A) Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Promocja książki i literatury na 

łamach wybranych polskich czasopism katolickich w latach 1927-1953 – cykl 

dziewięciu publikacji (w tym dwie książki i siedem artykułów) powiązanych 

tematycznie 

 

 



 

2 
 

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:  

1. Reklama książki na łamach „Rodziny Polskiej” (1927-1939), „Toruńskie 

Studia Bibliologiczne” 2009, R. 2, nr 2 (3), s. 27-47. 

 

2. Wybrane zagadnienia literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego  

w świetle publikacji kwartalnika „Verbum” (1934-1939), w: Region  

i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej, pod red. Ewy Andrysiak  

i Elżbiety Steczek-Czerniawskiej, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk 2016, s. 27-43.  

 

3. Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego (1945-1948)”, w: Od 

książki dawnej do biblioteki wirtualnej, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty 

Fedorowicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika  2009, s. 245-263.  

 

4. Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953)  

w świetle reklamy wydawniczej, w: Краків – Львів: книги, часописи, 

бібліотеки XIX-XX ст., t. 10, pед. Гражина Врона, Ольга Колосовська, 

Галіна Косентка, Львів: Кафедра бiблiотекознавства i бiблiографiї 

Львівськово національново університету імені Івана Франка 2011, s. 332-

345.  

Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953)  

w świetle reklamy wydawniczej, w: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, 

biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, pod red. Haliny Kosętki, Kraków: Księgarnia 

Akademicka 2011, s. 303-317. 

5. Promocja książki w prasie – lepsza czy gorsza niż przed laty? (rozważania na 

przykładzie „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953 i współcześnie),  

w: 350 lat prasy polskiej, pod red. Marka Jabłonowskiego, Urszuli 

Jakubowskiej, Dariusza Kuźminy i Marka Tobery, Warszawa: Instytut Badań 

Literackich PAN, Instytut Dziennikarstwa UW, Instytut Informacji Naukowej 

i Studiów Bibliologicznych UW 2012, s. 221-228.  

 

6. (monografia) Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-

kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953, Łódź: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego 2012, 607 s., rec. wydawniczy Oskar S. Czarnik. 

 

7. „Tygodnik Powszechny” (1945-1953). W kręgu zagadnień prozy literackiej, 

„Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, t. 16, z. 2 (32), s. 81-99. 

 

8. (książka) On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953), 

Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 s. 

 

(ta sama książka w wersji polskojęzycznej)  

 

W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), 

Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2016, 259 s., rec. wydawniczy 

Oskar S. Czarnik, Dariusz Jeziorny. 
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9. Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych  

I połowy XX w. w Polsce, w: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty  

i transgresje, pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, Jacka 

Ladoruckiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 2014, s. 215-232. 

 

 

C) Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 
 

     Moje zainteresowania prasą w kontekście interdyscyplinarnym sięgają pracy magisterskiej, 

w której zajęłam się zawartością paryskiej „Kultury” w latach 1947-1993 pod kątem 

zagadnień dotyczących czasopiśmiennictwa i książki. Do podjęcia badań nad periodykami  

o profilu katolickim zachęcona zostałam ponad dwadzieścia lat temu wypowiedzią Czesława 

Lechickiego, który w licznych artykułach poświęconych prasie konfesyjnej ubolewał nad 

brakiem opracowań w tym zakresie1. Pragnąc po części zaradzić wyraźnemu niedoborowi   

literatury naukowej w polskich badaniach prasoznawczych doktorat (napisany pod 

kierunkiem prof. dr. hab. Oskara S. Czarnika) poświęciłam czasopismu społeczno-

kulturalnemu „Tęcza” (1927-1939) na tle polskiej prasy katolickiej w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego (wydany w formie  monografii w 2006 r.). Książkę docenili w recenzjach 

m.in. Tomasz Mielczarek i Feliks Lenort (zob. Spis publikacji).  

     Dalsze badania prowadzone głównie nad grupą czasopism społeczno-kulturalnych  

i literackich Kościoła w II Rzeczypospolitej i w latach 1945-1953 skupione były na roli, jaką 

pełnią w upowszechnianiu książki i literatury. Zamierzeniem i celem analizy zawartości 

wybranych periodyków o profilu katolickim była odpowiedź na pytanie o proponowany  

w nich kanon lekturowy, pisarzy, rodzaj książek (naukowe, literackie), wydawców, formy 

promocji i adresata. Jak dotąd trudno było dostrzec w dostępnej literaturze przedmiotu 

opracowania tych zagadnień w szerszym kontekście. Potwierdziło to przypuszczenia, iż 

książka promowana na łamach katolickich pism  społeczno-kulturalnych była dostosowana do 

ich profilu. Kluczem do wyboru pism w cyklu oprócz ich orientacji katolickiej i literackiej 

było przeznaczenie dla inteligencji, prekursorski charakter oraz znacząca rola jaką odegrały  

w danym okresie historycznym. W badaniach własnych posłużono się przede wszystkim 

                                                           
1 Cz. Lechicki, Krakowski „Głos Narodu” w latach 1918-1939, „Studia Historyczne” 1973 nr 16 s. 343-381; 

tenże, Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983 nr 

1 s. 19-42; tenże, Poznańska „Kultura” (1936-1939), „Zeszyty Prasoznawcze” 1985 nr 4 s. 47-62; tenże, Prasa 

katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983 nr 2 s. 45-70; tenże, Sprawa 

dziennika katolickiego w Warszawie, tamże 1981 nr 2 s. 5-23; tenże, Rzut oka na sto lat polskiego 

czasopiśmiennictwa katolickiego (1833-1939), „Novum” 1975 nr 1-3 s. 76-92. 
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metodą analizy zawartości prasy. Zapoznałam się ze wszystkimi rocznikami czasopism  

z autopsji. W efekcie przeprowadzonych badań nad interesującym mnie tematem powstał 

wymieniony wyżej spójny cykl dziewięciu publikacji, który omówię szczegółowo w kolejnej 

części autoreferatu. 

Szczegółowa prezentacja cyklu publikacji 

     W gronie czasopism społeczno-kulturalnych określanych w okresie II Rzeczypospolitej 

jako literackie znalazły się periodyki o profilu katolickim skierowane do inteligencji 

świeckiej. W założeniu apolityczne, nie służyły żadnej partii2. Kościół doceniał bowiem 

wtedy rolę mediów, jakimi były prasa, radio i film w głoszeniu wartości chrześcijańskich,  

o czym mogą przekonywać liczne wypowiedzi hierarchii kościelnej oraz środowisk 

świeckich3. Szczególne znaczenie w szerzeniu nauki społecznej Kościoła odegrała książka 

będąca starszym od wymienionych wyżej mediów4, a chętnie promowana w różnej formie  

w ówczesnej prasie5. Oskar Czarnik wśród najczęstszych sposobów jej promocji wymienił 

recenzje, artykuły prezentujące dorobek pisarzy, ogłoszenia reklamowe i specjalnie 

wydzielone rubryki ze spisem nowości książkowych6. 

     Reklama towarzysząca prasie od początku stanowiła istotny element w propagowaniu 

nowości wydawniczych i mogła świadczyć o preferencjach lekturowych w danym okresie 

historycznym przez określone redakcje pism. Dlatego pozycja rozpoczynająca  

zaproponowany cykl publikacji Promocja książki i literatury na łamach wybranych polskich 

czasopism katolickich w latach 1927-1953 odnosi się do reklamy książki na łamach 

„Rodziny Polskiej” – miesięcznika wydawanego w Warszawie w latach 1927-1939. Artykuł 

stanowi pierwszy prasoznawczy opis tego periodyku. W nim starano się przede wszystkim 

                                                           
2 Szerzej o prasie politycznej tego okresu zob. R. Habielski, Wolność czy odpowiedzialność? Prasa  i polityka  

w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013; T. Mielczarek, Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej 

(1918-1939), Sosnowiec 2009; A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939, 

Warszawa, Łódź 1987; tenże, Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Warszawa, 

Łódź 1982; A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980; M. Żuławnik, Polska prasa 

informacyjno-polityczna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939, Warszawa 2011. 
3 J. Giela, Polska prasa katolicka  w diecezji wrocławskiej 1895-1939, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 

t. 58 1989 s. 79-267; W. Mysłek, Kościół katolicki w Polsce w latach 1918-1939. Zarys historyczny,  Warszawa 

1966; K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, Kraków 2002; J. Plis, Kościół katolicki w Polsce  

a prasa, radio i film 1918-1939, Lublin 2001.   
4 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005. 
5 Zob. O. S. Czarnik, Ideowe i literackie wybory „Robotnika” w latach 1918-1939, Warszawa 1996; J. Mikosz, 

Dodatki kulturalne do prasy dwudziestolecia międzywojennego, Kalisz 2007; J. Chwastyk-Kowalczyk, "Bluszcz" 

w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003;  

E. Kristanova, Reklama książki na łamach poznańskiej „Kultury” (1936-1939), „Acta Universitatis Lodziensis. 

Folia Librorum”  2001 nr 10 s. 107-118. 
6 O. S. Czarnik, Ideowe i literackie…, s. 43-59.   
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zwrócić uwagę na charakter reklamy, jej strukturę, częstotliwość występowania oraz 

zawartość. Przegląd wszystkich roczników dowiódł, że przeważały ogłoszenia wydawnicze  

i księgarskie jedynie dwóch oficyn (w tym Wydawnictwa Księży Pallotynów, które 

jednocześnie drukowało miesięcznik). Dominowała też reklama bieżąca nad retrospektywną  

i prospektywną; nie była przy tym natarczywa. Najchętniej proponowaną lekturą, choć 

skierowaną do różnych grup wiekowych była książka o charakterze religijnym rodzimych  

autorów.  

     Druga z publikacji, zatytułowana Wybrane zagadnienia literackie okresu dwudziestolecia 

międzywojennego w świetle publikacji kwartalnika „Verbum” (1934-1939), ukazuje 

odmienny, bardziej ambitny kanon książkowy (wzbogacony o najważniejszych ówczesnych 

katolickich i niekatolickich pisarzy francuskich), proponowany w recenzjach elitarnego 

pisma, które było wyrazem poglądów środowiska skupionego w tzw. „Kółku”  

ks. Władysława Korniłowicza. Kwartalnik w odróżnieniu od „Rodziny Polskiej” doczekał się 

monografii, jednak nadal wydaje się być współcześnie niezauważany przez historyków prasy. 

Zamierzeniem moim było zatem jego przypomnienie w kontekście promocji literatury. Po 

ogólnej charakterystyce pisma dokonano analizy jego dostępności w wersji zdigitalizowanej, 

zmikrofilmowanej i drukowanej w polskich bibliotekach. Kwestią istotną w omawianym 

artykule, a kontynuowaną w moich opracowaniach dotyczących powojennego „Tygodnika 

Powszechnego”, jest założenie dotyczące literatury katolickiej. O przynależności do niej  

dzieła miała decydować przede wszystkim osobowość i postawa moralna twórcy. 

     Kolejny tekst cyklu pt. Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego” (1945-

1948) ponownie dotyczy ogłoszeń reklamowych, tym razem na łamach jednego  

z najważniejszych pism społeczno-kulturalnych o profilu katolickim wydawanych po 

zakończeniu II wojny światowej. Brutalnie zamknięte w trzecim roku istnienia pismo było 

ważnym organem prasowym, w którym promowano książki odpowiednie dla grona 

odbiorców tygodnika przeznaczonego dla inteligencji. Reklamy nowości książkowych 

występujące w periodyku odzwierciedlały bogaty repertuar wydawniczy reaktywowanych 

oraz nowych, powstałych po zakończeniu działań wojennych oficyn prywatnych i religijnych; 

niektóre z nich mogły poszczycić się długą tradycją. W opracowaniu ze względu na pokaźną  

i różnorodną ofertę dokonano podziału anonsów (według liczby reklamowanych nowości, 

poruszanej tematyki oraz wydawców). Zgodnie z charakterem pisma przeważała oferta 

pozycji o tematyce religijnej, których tytuły również zostały zaprezentowane. Przedstawiono 

też najczęściej stosowane w ogłoszeniach hasła reklamowe.  
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     Czwarty artykuł, również dotyczący ogłoszeń prasowych, stanowi opracowanie  Książka 

na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953) w świetle reklamy 

wydawniczej, opublikowany dwukrotnie, w zagranicznym zbiorowym tomie Краків – Львів: 

книги, часописи, бібліотеки XIX-XX ст. (t. 10, pед. Г. Врона, О. Колосовська, Г. 

Косентка, s. 332-345) we Lwowie oraz w polskim wydaniu Kraków-Lwów. Książki, 

czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku (t. 10, pod red. H. Kosętki, s. 303-317)  

w Krakowie. Drugie z pism, należące do grona najważniejszych powojennych katolickich 

periodyków społeczno-kulturalnych, chociaż doczekało się licznych opracowań, to jednak 

zabrakło wśród nich zasygnalizowanej w tym miejscu problematyki. Ponownie zadano te 

same pytania badawcze, obecne w poprzednich artykułach cyklu (o rodzaj promowanej 

książki, wydawców i adresata), zaproponowano typologię reklam dostosowaną do 

zgromadzonego materiału prasowego (wystąpiła tu m.in. reklama tekstowo-graficzna). 

Przedstawiono statystyczne ujęcie liczby reklam poszczególnych wydawnictw. Analiza 

zawartości krakowskiego pisma dowiodła bowiem, że najwięcej reklam dotyczyło repertuaru 

Instytutu Wydawniczego PAX. Preferowana książka należała znów do działu religijnego. 

Drugą grupę tworzyły dopiero pozycje filozoficzne, etyczne czy literackie.   

     Piąta w kolejności publikacja cyklu Promocja książki w prasie – lepsza czy gorsza niż 

przed laty? (rozważania na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953  

i współcześnie) miała służyć porównaniu poziomu publicystyki w kontekście recenzji 

książkowych obecnych w znanym organie prasowym w jego pierwszym okresie 

wydawniczym i u progu XXI w. Inspiracją do jej napisania stała się dyskusja podjęta podczas 

warszawskiej konferencji 350 lat prasy polskiej, na której zadano m.in. pytanie Czy wolno 

współczesnym dziennikarzom pisać krytyczne recenzje? Na wybranych przykładach  

z zawartości tygodnika przyjrzano się zachowanym nadal przez redakcję formom promocji, 

jak też sposobowi wypowiedzi w ocenach książek. Wnioski, jakie się nasunęły podczas 

zestawienia materiału badawczego w odmiennych okresach wydawniczych, ukazały różnice  

i podobieństwa oraz wyższy poziom publicystyki w latach 1945-1953.  

     W powyżej wymienionej publikacji starano się jedynie zasygnalizować zagadnienie, które 

zostało rozwinięte i uzupełnione w monografii Książka na łamach katolickich czasopism 

społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953 (pozycja szósta w cyklu). Obszerne 

studium (607 s.) o charakterze historycznym, prasoznawczym i bibliologicznym stanowiło już 

podstawę w moim pierwszym przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Wrocławskiego w 2014 r. (nauki humanistyczne; w zakresie bibliologii  
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i informatologii). Niniejsza książka została zaakceptowana przez komisję habilitacyjną 

(otrzymała trzy recenzje pozytywne i jedną negatywną). Warto w tym miejscu dodać, że na 

ostatnim etapie mojego procesu habilitacyjnego wystąpiły istotne nieprzewidziane problemy 

zdrowotne (m.in. zasłabnięcie wywołane silną anemią, udokumentowaną zaświadczeniem 

lekarskim dwa miesiące później). Ponadto pod wpływem bardzo silnego stresu, jaki 

towarzyszył mi podczas wykładu po przyjętym przez Radę Wydziału kolokwium, zmuszona 

byłam po kilku minutach podjąć decyzję o konieczności przerwania przeze mnie wypowiedzi 

i opuszczenia sali w trybie natychmiastowym.  

     Wybrana w monografii problematyka z zakresu historii mediów w Polsce w latach 1945-

1953 (rok 1953 stanowi ważną cezurę dla prasy katolickiej, gdyż wtedy zamknięto niemal 

wszystkie tytuły prasowe o tym profilu7) wymagała całościowego ujęcia zjawisk zarówno  

z zakresu historii politycznej, jak i dziejów kultury. Zbadano z autopsji zawartość 40. 

roczników (łącznie 1066 numerów) czasopism katolickich z lat 1945-1953. Uwzględniono 

następujące periodyki: „Tygodnik Warszawski”, „Tygodnik Powszechny”, „Głos Katolicki”, 

„Tygodnik Katolicki”, „Znak” oraz „Przegląd Powszechny”, które były reprezentatywne dla 

ówczesnej prasy katolickiej adresowanej przede wszystkim do środowisk inteligenckich. 

Przeprowadzona analiza zawartości miała charakter opisowy i ilościowy. We Wstępie 

określono trzy zasadnicze pytania badawcze: jakie formy i sposoby promocji książek 

wykorzystywały ówczesne czasopisma katolickie przeznaczone dla inteligenckich odbiorców, 

w jakiej mierze powyższe periodyki upowszechniały własne, niezależne wzorce kulturalne 

oraz w jaki sposób powyższe wartości – mimo kontroli cenzury i różnych zewnętrznych 

nacisków – były bezpośrednio lub pośrednio opozycyjne wobec panującego systemu 

totalitarnego. Omówieniu wybranych tekstów publikowanych w czasopismach towarzyszyły 

odpowiednie zestawienia statystyczne. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę dokumentacyjną 

pracy. W książce oprócz źródeł prasowych wykorzystano archiwalia, źródła publikowane 

książkowo, artykuły dokumentacyjne wydane w czasopismach, opracowania książkowe  

z różnych dziedzin, encyklopedie, słowniki, informatory, bibliografie, wspomnienia, a także 

zbiory elektroniczne. Struktura pracy zawiera Wstęp, pięć zasadniczych rozdziałów, 

stanowiących trzon rozprawy, a także Bibliografię, Biogramy wybranych redaktorów  

i publicystów, spisy ilustracji i tabel oraz indeksy: osobowy, wydawnictw i księgarni. Na 

płycie CD-ROM dołączono tabelaryczne wykazy wszystkich zrecenzowanych książek wraz  

                                                           
7 Tę samą cezurę zastosował A. Friszke, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, 

Warszawa 2015; J. Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej  

w latach 1945-1953, Lublin 1998.   
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z nazwiskami ich autorów i danymi bibliograficznymi oraz spis powieści w odcinkach 

drukowanych w powyższych pismach.  

     W rozdziale 1. – Stosunki Kościół – państwo w latach 1945 – 1953 w Polsce wyjaśniono,  

w jakich okolicznościach katolickie instytucje kulturalne (w tym czasopisma i wydawnictwa 

książkowe) uzyskały zgodę na rozpoczęcie lub wznowienie działalności. Ukazano zarazem,  

w jaki sposób władze komunistyczne starały się wydane poprzednio zezwolenia ograniczyć. 

W wielu przypadkach podejmowano decyzję, by ostatecznie zamknąć czasopisma. Powyższe 

działania przedstawiono na tle rozległego obrazu ówczesnych stosunków między 

kierownictwem partyjno-państwowym a Kościołem. Przedstawiono różne antykościelne  

i antyreligijne akcje propagandowe, stopniowe eliminowanie katolickich instytucji 

społecznych oraz zamierzenia podejmowane w celu ateizacji społeczeństwa. Oprócz licznych 

przykładów zaplanowanego wypierania Kościoła z życia publicznego, ukazano działania jego 

rozbicia od wewnątrz i pozyskania części duchownych przez władzę. Na ofensywę polityczną 

złożyły się wydarzenia w 1953 r. – m.in. dekret państwowy o trybie obsadzania stanowisk 

kościelnych, stanowczy sprzeciw ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz aresztowanie go 

przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa we wrześniu tego roku. W kilka dni później 

Episkopat pod naciskiem władz wydał ustępliwą deklarację.  

     W części wprowadzającej chodziło o ukazanie istotnych zjawisk politycznych. Działania 

nowej władzy prowadzone w okresie stalinowskim, zwłaszcza pod koniec lat czterdziestych  

i na początku pięćdziesiątych XX w., spowodowały długotrwałe i nieodwracalne następstwa 

w życiu społecznym i kulturalnym. Niektóre instytucje zlikwidowane w tym okresie nigdy już 

się nie odrodziły. Redakcje i wydawnictwa katolickie były narażone na szczególnie 

bezwzględne ataki i restrykcje.  

     Rozdział 2. – Polska prasa i książka katolicka w latach 1945 – 1953 zawiera ogólną 

charakterystykę katolickich wydawnictw prasowych i książkowych w badanym okresie. 

Wprowadzono typologię ówczesnych czasopism katolickich, w której przyjęto kryterium 

instytucjonalne (charakter wydawnictwa). Kolejnym ogniwem wywodów w tej części jest 

prezentacja poszczególnych badanych periodyków (informacje o twórcach, redaktorach  

i współpracownikach każdego pisma). Uwzględnia cechy wydawniczo-formalne i strukturę 

czasopism. Przedstawiono bliżej składniki uwzględnionych tytułów prasowych, stałe działy  

i rubryki, rolę wymienionych części w układzie całego numeru. Opisano też szatę graficzną 

każdego z tytułów. Dokonano charakterystyki programu ideowego poszczególnych 

periodyków oraz zarysowano krąg ich zainteresowań kulturalnych. Wprowadzono  uwagi  
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o rozpowszechnianiu niektórych pism oraz o kontaktach redakcji z czytelnikami. W analizie 

prasoznawczej starano się wykazać metodologiczną poprawność i konsekwencję  

w stosowaniu ustalonego wzorca.   

    Kolejny rozdział 3. – Recenzje książek na łamach wybranych periodyków – współtworzy 

zasadniczy trzon wywodów. Uwzględnia liczbę recenzji zamieszczanych przez badane pisma 

oraz uporządkowane informacje w odpowiednich zestawieniach. Ujęto jednocześnie typy 

recenzji oraz rodzaje wyrażonych w nich ocen. Wymieniono autorów, najczęściej 

publikujących w tym kręgu prasowym. Wskazano wydawnictwa książkowe, których dorobek 

najczęściej uwzględniano. Wprowadzono podział tematyczny książek ocenianych na łamach 

czasopism. W szczegółowym podziale w każdej kategorii tematycznej wskazano typy  

i gatunki recenzowanych książek (religijne, historyczne, publicystyczne i literackie), które 

odegrały doniosłą rolę w ówczesnym życiu kulturalnym. Czytano je w różnych środowiskach, 

zwłaszcza inteligenckich, były przedmiotem aprobaty lub sporów. W znacznym stopniu 

odtworzono ówczesne preferencje edytorskie, a pośrednio również czytelnicze. 

Zasygnalizowano kwestie, którymi żywo interesowała się publiczność inteligencka  

w pierwszych latach  powojennych. Zgodnie z założeniami badawczymi tej rekonstrukcji, 

dokonano z perspektywy czasopism katolickich.  

     W 4. rozdziale – Promocja książek położono nacisk na reklamę książek w badanych 

periodykach. Wskazano zatem wydawnictwa i księgarnie, które najczęściej zamieszczały  

w nich ogłoszenia. Przeważały w tej dziedzinie instytucje związane z Kościołem, duży był 

udział (zazwyczaj do 1950 roku) wydawców i księgarni prywatnych. Zajęto się bliżej treścią 

tych ogłoszeń, charakterystycznymi nagłówkami inseratów i sposobami przekazywania 

informacji o nowościach wydawniczych. Wymieniono autorów i tytuły wielokrotnie 

promowanych dzieł. Przedmiotem rozważań w tym rozdziale były również zamieszczane  

w periodykach przeglądy piśmiennictwa oraz rubryki typu Wśród książek czy Książki 

nadesłane. Tę część monografii zamykają uwagi o tematyce reklamowanych książek, głównie 

o tych dziełach, które skłaniały ówczesnych publicystów do dyskusji, do sporów 

historycznych czy ideowych. Powyższy rozdział należy również zaliczyć do zrębu 

zasadniczych rozważań. 

    Rozdział 5. – Inne formy upowszechniania książki – stanowi dopełnienie poprzednich 

wywodów. Uwzględnia rzadziej stosowane formy upowszechniania piśmiennictwa. Tu 

zaliczono fragmenty książek naukowych, religijnych czy wspomnieniowych, drukowanych na 

łamach badanych pism. Zwrócono uwagę na zamieszczane w nich powieści odcinkowe.  
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W dalszej kolejności zapoznano z tekstami informacyjnymi o imprezach związanych  

z książką. Nie pominięto artykułów o ówczesnych pracownikach książki, a także o takich 

zagadnieniach, jak powojenny ruch wydawniczy czy bibliofilstwo. Wyróżniono publikacje  

o instytucjach obiegu książki, a więc o wydawnictwach, księgarniach, drukarniach  

i bibliotekach. Na zakończenie zapoznano z tekstami omawiającymi ówczesny stan 

czytelnictwa. W rozdziale, starano się udowodnić, jak wielką wagę przywiązywały ówczesne 

redakcje czasopism katolickich do działalności instytucji zajmujących się upowszechnianiem 

kultury. Odpowiedziano na postawione pytania badawcze. Zarysowano model kultury 

współtworzony przez badane organy prasowe, wyraźnie opozycyjny wobec ideologii 

narzucanej przez władze. Wykazano, jaką rolę w obronie pewnych wartości odgrywały 

materiały związane z upowszechnianiem książek.  

     Ósmy tekst wchodzący w skład cyklu habilitacyjnego „Tygodnik Powszechny” (1945-

1953). W kręgu zagadnień prozy literackiej wskazuje na to, że chociaż krakowskie pismo 

budzi zainteresowanie wielu badaczy, to jednak nie doczekało się opracowania problematyki 

literackiej prezentowanej na jego łamach. Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do tej 

problematyki. Zasygnalizowano obecne na łamach periodyku zagadnienia ogólnoliterackie  

i krytycznoliterackie, podejmowane przez najlepsze pióra publicystyczne w obrębie 

powojennej dyskusji nad kształtem realizmu w prozie. W tygodniku powróciła dyskusja nad 

istotą literatury katolickiej, rolą „pisarza katolickiego” i „powieści katolickiej”. Wcześniej 

toczono ją, jak już wspomniano, w czasopismach społeczno-kulturalnych okresu 

dwudziestolecia międzywojennego (m.in. w „Verbum” i „Tęczy”). Krótko odniesiono się 

również do recenzji powieści. W polemikach widoczne było wyraźne starcie 

światopoglądowe wyrażające się w odmiennej interpretacji dzieł literackich przez dwa 

przeciwstawne sobie obozy katolików i marksistów. Starano się ukazać je poprzez 

odpowiednio dobrane najciekawsze cytaty z wypowiedzi publicystów „Tygodnika 

Powszechnego”. 

     Temat rozwinięto w następnej publikacji książkowej On Literary Issues in  Tygodnik 

Powszechny (1945-1953) (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing 2016, 218 s.), która 

została napisana na zamówienie niemieckiego wydawnictwa akademickiego. Materiał 

prasowy uwzględniony w niej nie pokrywa się z tym, który został wykorzystany w Książce na 

łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. We 

wstępie sformułowano pytania badawcze dotyczące wyboru podejmowanej problematyki 

literackiej, preferowanych pisarzy oraz towarzyszącej temu polemiki ideowej. Chciano 
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uzyskać  informacje, czy publicyści „Tygodnika Powszechnego” odnosili się do dorobku 

zagranicznych twórców, jakie nazwiska pisarzy i jakie zagadnienia uznano w wypowiedziach 

za istotne. Zapytano też o rodzaj omawianych dzieł rodzimych i obcych – dlaczego akurat te 

były ważne w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. W opracowaniu tym natomiast nie 

wzięto pod uwagę recenzji książek, które zostały uwzględnione w poprzednich dwóch 

pozycjach cyklu. Książka ma charakter interdyscyplinarny, podjęto w niej zagadnienia 

czasopiśmiennicze i literackie na tle wybranego okresu historycznego. Podczas opracowania 

materiału badawczego zastosowano głównie metodę analizy zawartości prasy. Charakter 

pomocniczy miały natomiast: historyczna, analizy piśmiennictwa, biograficzna, porównawcza 

i opisowa. Zgodnie z prasoznawczą koncepcją badawczą materiał prasowy o profilu 

literackim uporządkowano i omówiono zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w nauce  

o literaturze8. W trakcie opracowywania materiału wsparto się strategią badań ilościowych  

i jakościowych9. Pomocne było przy tym kryterium częstotliwości występowania artykułów 

na dany temat na zasadzie, że jeśli dominowały opracowania dotyczące prozy czy danego 

pisarza, to należało je uwzględnić. Posługiwano się jednocześnie terminologią teorii literatury 

(powieść, poezja, artykuł krytyczno-literacki itp.). Aparat pomocniczy do książki (widoczny 

w przypisach i zestawieniu lektury zalecanej) uzyskano metodą bibliograficzną. Ostatecznie 

zgromadzony i opracowany materiał w monografii przyczynił się do powstania następującej 

konstrukcji problemowej: rozdział 1. „Tygodnik Powszechny” na tle czasopism społeczno-

kulturalnych i literackich w Polsce w latach 1945-1956, rozdział 2. Ogólne rozważania 

literackie na łamach „Tygodnika Powszechnego” w obliczu ekspansji komunizmu, rozdział 3. 

Nawiązania do dorobku zagranicznych autorów przez redakcję krakowskiego pisma, rozdział 

4. Powrót do klasyki literatury polskiej formą oporu redakcji „Tygodnika Powszechnego” 

wobec władzy. Pozycje uzupełnia bibliografia i indeks osobowy. Książka ta została wydana 

równolegle w języku polskim pt. W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” 

(1945-1953) (Warszawa 2016). 

Ostatni tekst należący do zaproponowanego cyklu habilitacyjnego Formy promocji 

książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych I połowy XX w. w Polsce 

stanowi próbę podsumowania wieloletnich badań nad wybranymi tytułami. 

Usystematyzowano w nim w większości omówione już wcześniej zagadnienia.  

                                                           
8 S. Dziki, Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne. Tradycje, stan, 

postulaty, Wrocław 1992. 
9 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 

2006. 
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Przedstawiony wyżej cykl publikacji może stać się pomocą dla studentów, także 

studiów doktoranckich zainteresowanych historią mediów, jak też może uzupełnić wiedzę na 

temat prasy katolickiej w kontekście promocji książki wszystkim naukowcom.   

 

2. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

2.1 Działalność naukowo-badawcza 

     Na mój dorobek naukowy po doktoracie składają się 52 publikacje (w tym trzy książki –   

jedna z nich została wydana równolegle w języku angielskim i polskim oraz dwie pozycje pod 

redakcją), w tym osiem ukazało się po pierwszej próbie habilitacyjnej. Poza cyklem 

przedstawionym jako główne osiągnięcie naukowe liczba pozycji bibliograficznych wynosi 

43. Na ogólną liczbę 30 artykułów, 18 wydano w zbiorowych recenzowanych 

wydawnictwach, a 12 w punktowanych czasopismach znajdujących się na liście MNiSW. 

Pozostałe publikacje to recenzje (6), biogramy (4), sprawozdania (4), jeden wstęp, jedna nota 

i jedna pozycja popularnonaukowa. Suma punktów za mój dorobek podoktorski z głównym 

osiągnięciem naukowym wynosi 287 (w tym trzem publikacjom, które są jeszcze w druku 

przysługuje 19 punktów). Główne osiągnięcie naukowe uzyskało 108 punktów. 

     Opracowania mojego autorstwa wymieniane były w recenzjach i omówieniach, cytowane  

w przypisach,  bibliografiach załącznikowych autorów zajmujących się prasą polską XX w. 

Do nich należą publikacje m.in. zamieszczone w „Studiach Medioznawczych” – recenzja 

Rafała Habielskiego (2015 nr 2), „Roczniku Łódzkim” – recenzja Dariusza Jeziornego (2016 

t. 65), artykuł Władysława Marka Kolasy Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918-

1939. Część 1. Tendencje rozwojowe, typologia  (2011 t. XIV z. 1-2) czy „Przeglądzie 

Bibliotecznym” – Przegląd piśmiennictwa krajowego Barbary Koryś  (2006 R. 74 z. 3). 

Cytowania zamieszczano również w pracach zbiorowych (artykuł Z. Gruszki, Przemiany na 

rynku prasy bibliotekarskiej i bibliologicznej w Polsce na początku XXI wieku. Definicja  

i najstarsze czasopisma bibliotekarskie i bibliologiczne, w: Bibliologia i informatologia, pod 

red. D. Kuźminy, Warszawa 2011) oraz tomach pokonferencyjnych (E. Jabłońska-

Stefanowicz, Między portalem branżowym a społecznościowym. Książka w prasie 

internetowej, w: 350 lat prasy polskiej, Warszawa 2012). Liczba cytowań moich publikacji 

według bazy Web of Science (WoS), Google Scholar wynosi 13, natomiast Indeks Hirscha 

według bazy Web of Science, Google Scholar 3.  
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     Moje zainteresowania badawcze, realizowane po obronie pracy doktorskiej, koncentrowały 

się wokół czterech zasadniczych kierunków, przedstawionych poniżej. Wiązała się z nimi 

większość moich publikacji. Obecnie rozpoczynam badania nad prasą PRL. 

a) Pierwszy z nich należałoby określić jako ogólną prezentację katolickich czasopism 

społeczno-kulturalnych w różnych okresach historycznych. Wpisywałyby się tutaj teksty 

wydobywające z zapomnienia niektóre tytuły prasowe, czego przykładem mogą być pisma 

familijne: Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalny i literacki „Rodzina Polska” (1927-

1939). Ogólna charakterystyka pisma. (w: Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-

biograficzne, pod red. E. Andrysiak, Łódź 2011, s. 283-301) czy mający się niebawem ukazać 

artykuł Miesięcznik społeczno-kulturalny „Magazyn Familia” (2008-2011) jako przykład 

pisma familijnego (w: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, 

Bydgoszcz 2017, s. 267-283). Przedmiotem rozważań są tu cechy formalno-wydawnicze 

periodyków (m.in. struktura poszczególnych numerów, układ stron, okładka, ozdobniki 

tekstu, ilustracje), a także zawartość pism, ich program ideowy oraz krąg zainteresowań 

kulturalnych. Przykładem powyższego ujęcia były również wcześniejsze opracowania 

poświęcone przedwojennemu pismu „Tęcza” (1927-1939).  

     Tę samą metodę opisu zastosowałam w odniesieniu do periodyków funkcjonujących  

w Polsce po II wojnie światowej. Uwydatniłam w nich zarazem sytuację, w której 

upowszechnianie pewnych wartości stało się szczególnie trudne, kiedy pewne zamierzenia 

ideowe i kulturalne, w tym promocja książek, narażały redaktorów i wydawców pisma na 

brutalne represje, zamknięcie periodyku oraz na uwięzienie, a nawet na utratę życia. 

Dramatycznym przykładem stał się stołeczny organ prasowy, o którym piszę w artykule 

„Tygodnik Warszawski” (1945-1948) a władza komunistyczna (w: Niewygodne dla władzy. 

Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w  XIX i XX w., Toruń 2010, s. 357-373).  

Starałam się przypomnieć tragiczne następstwa pewnych wyborów, heroicznego wręcz oporu, 

stawianego w sytuacji, gdy nie było już nadziei na przetrwanie. W kontekście politycznym 

ukazano też krakowskie czasopismo w publikacji Problematyka stosunków Kościół katolicki – 

państwo komunistyczne w publicystyce „Tygodnika Powszechnego”(1945–1953) (w: Nie po 

myśli  władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku 

XIX do czasów współczesnych, pod red. D. Degen i M. Żyndy, Toruń 2012, s. 179-196). 

 b) Z przedstawionym wyżej kierunkiem badań wiążą się interdyscyplinarne rozważania 

teoretyczne i metodologiczne dotyczące prasy i książki. Wpisują się tu artykuły poświęcone 

relacjom między książkami i czasopismami rozpowszechnianymi w postaci drukowanej oraz 
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elektronicznej oraz próba określenia ich odbioru wśród studentów na podstawie badań 

ankietowych. W tej grupie artykułów należy wymienić jedną z pierwszych publikacji po 

obronie doktoratu zatytułowaną Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem 

analizy zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma społeczno-

kulturalnego „Tęcza” (w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red.  

D. Kuźminy, Warszawa 2007, s. 381-395). Wykorzystano w niej wcześniejsze analizy  

i ustalenia, zawarte w książce o poznańskiej „Tęczy”. Omówiono różne metody badawcze 

stosowane w wiedzy o prasie (m.in. analizę zawartości oraz analizę treści), przedstawiono 

także gatunki dziennikarskie funkcjonujące niegdyś w poznańskim periodyku  

i wykorzystywane w celu promocji książki. Kolejny artykuł – Prasa tradycyjna  

a elektroniczna – próba porównania typologii (w: Uniwersum piśmiennictwa wobec 

komunikacji elektronicznej, pod red. K. Migonia i M. Skalskiej-Zlat, Wrocław 2009, s. 113-

129) stanowi refleksję nad podobieństwami i różnicami, jakie pojawiły się w prasie pod 

wpływem zmiany jej formy. W opracowaniu tym zaprezentowano typologię prasy 

drukowanej i elektronicznej wraz z wyjaśnieniem kryteriów stosowanych podziałów. 

Zaproponowano zarazem własną systematyzację prasy. Porównano czasopisma elektroniczne, 

powstające od początku w tej postaci, z pismami zdigitalizowanymi, a więc z tekstami 

przeniesionymi z formy drukowanej do internetowego kanału komunikacji.  

     W drugiej części omówiono zasięg czytelnictwa prasy drukowanej i elektronicznej  

w środowisku studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Wskazano jednocześnie na najczęściej 

wybierane przez nich współczesne tytuły prasowe. Starano się również zwrócić uwagę na 

motywy, które skłaniały odbiorców do lektury tych właśnie wydawnictw, funkcjonujących  

w postaci drukowanej, elektronicznej lub w obu formach jednocześnie. Przeprowadzone 

badania potwierdziły przywiązanie większej części odbiorców do prasy w postaci 

drukowanej. Wykazały zarazem powolny wzrost zainteresowania prasą elektroniczną, 

traktowaną często jako uzupełnienie tradycyjnych form przekazu.  

     Spośród publikacji mojego autorstwa w tym bloku tematycznym na uwagę zasługuje 

również artykuł Książka elektroniczna a drukowana. Preferencje czytelnicze na podstawie 

badań (w: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik, pod red. R. Gazińskiego, Szczecin 2008, 

s. 243-254). W nim przedstawiono różne formy przekazu elektronicznego książki. Powołano 

się również na własne badania czytelnictwa, przeprowadzone wśród studentów Katedry 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a także Wydziału Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. Zebrane dane miały zasygnalizować, w jakim stopniu i w jakich sytuacjach 
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respondenci korzystali z zapisów elektronicznych, jakie typy książek czytali najczęściej w tej 

właśnie postaci. Uzyskane wyniki wykazały ogromną przewagę czytelnictwa książek  

w postaci drukowanej, która bardziej odpowiadała młodym odbiorcom. Ukazano zarazem 

sytuacje, w których korzystanie z elektronicznego przekazu tekstów stanowiło uzupełnienie 

tradycyjnej lektury w formie drukowanej. Dlatego końcowy wniosek sformułowano 

następująco: „Nowe media, zwłaszcza Internet, przyczyniają się zamiast do zaniku książki 

drukowanej, raczej do jej popularyzacji” (s. 252). Powyższe dociekania, chociaż 

uwzględniały niewielką liczebnie grupę respondentów, jednak zyskały na wartości przez 

porównanie ich z rezultatami badań, prowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa 

Biblioteki Narodowej na podstawie reprezentatywnej grupy ogólnopolskiej.  

     Ostatni tekst teoretyczny – Media w komunikacji społecznej i mechanizmy manipulacji  

w nich ukazał się w ogólnopolskim i międzynarodowym periodyku o charakterze 

interdyscyplinarnym „Transformacje” (2006 nr 1-4 s. 121-131). Inspiracją do jego powstania 

były pewne doświadczenia lekturowe i dydaktyczne. Stał się pomocą dla studentów 

uczęszczających na wykłady z Komunikacji społecznej i medialnej. Zebrano w nim  

i omówiono  różne sposoby negatywnego oddziaływania części mediów na publiczność. 

Położono przy tym nacisk na  zabiegi medialne zmierzające do utrwalania stereotypów, na 

próby szerzenia dezinformacji oraz na inne przykłady manipulacji.  

     Ten kierunek badawczy świadczy o tym, iż po obronie pracy doktorskiej starałam się 

wzbogacać swój warsztat badawczy i formułować pewne wnioski teoretyczne wynikające  

z wcześniejszych doświadczeń naukowych, jak też poszukiwać nowych tematów dotyczących 

współczesnych form książki i prasy. Powyższe publikacje dowodzą zainteresowania się  

zachodzącymi przemianami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem ich przebiegu oraz 

perspektywy dalszej ewolucji. Rozważania mogą  sygnalizować zarazem, jakie uproszczenia  

i nieporozumienia pojawiają się w opiniach o rychłej „śmierci” książki czy prasy 

drukowanej10. Tematyka bowiem wymaga systematycznych badań oraz rzetelnej konfrontacji 

wyobrażeń i hipotez z rzeczywistymi preferencjami odbiorców. 

c) Trzeci kierunek badań polega na prezentacji dawnych i współczesnych instytucji 

kultury w Bułgarii. Biegła znajomość języka bułgarskiego z racji pochodzenia ułatwia mi 

korzystanie z dostępnych materiałów obcojęzycznych. W tym zakresie omówiono m.in. 

                                                           
10 Zob. też Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008; T. Mielczarek, Raport o śmierci 

polskich gazet, Warszawa 2012.  
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współczesny bułgarski dorobek edytorski w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży (zob. 

Spis publikacji). Zaprezentowano także z współczesnymi formami informacji i promocji 

książki w Bułgarii oraz instytucjami zajmującymi się nią. W kolejnej publikacji odniesiono 

się do usług elektronicznych tamtejszych bibliotek. Ponadto ukazał się artykuł zatytułowany 

Biblioteka Narodowa im. Św. Św. Cyryla i Metodego w Sofii. Historia i współczesność 

(„Przegląd Biblioteczny” 2009 nr 1 s. 54-66), który zawarł zarys historii tej instytucji 

powołanej w 1878 r. Opisano w nim także jej działalność współczesną, m.in. usługi 

dokumentacyjne, bibliograficzne, normatywne świadczone na rzecz kultury narodowej. 

Przedstawiono jednocześnie wykonywane w książnicy narodowej prace badawcze  

i metodyczne, scharakteryzowano zbiory oraz formy współpracy placówki z innymi 

bibliotekami. Kontynuacją „wątku bułgarskiego” w badaniach naukowych jest również 

złożony do druku tekst w czasopiśmie „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 

Historycznymi” zatytułowany Rola Biblioteki Narodowej w Sofii, jej dyrektorzy i działalność 

w latach 1878-1944. Wiedza o instytucjach obiegu książki w Bułgarii jest w Polsce 

ograniczona, dlatego informacja o  wydawnictwach i bibliotekach w tym kraju wydaje się być 

cenna. Bułgaria wyróżnia się bowiem starodawnymi tradycjami w dziedzinie piśmiennictwa  

i zachowała swą tożsamość kulturalną mimo utraty niepodległości  i wielowiekowej okupacji 

przez Turcję. 

d) Ostatnio rozpoczęty kierunek w zakresie biografistyki zaowocował artykułem 

anglojęzycznym Biographies of Saint Pope John Paul II – Selected Book Editions in Poland 

between 2005-2014 opublikowanym w „World Scientific News” (2017 vol. 72 pp. 256-272). 

Wcześniej ukazało się kilka biogramów mojego autorstwa w Słowniku badaczy literatury 

polskiej pod redakcją Jerzego Starnawskiego. W ten kierunek wpisują się też dwie recenzje: 

książki Arkadiusza Kierysa Polska Jasienicy. Biografia publicysty w „Studiach 

Medioznawczych” i Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej: ziemi 

kaliskiej (t. 1-3) w „Roczniku Kaliskim”. Z okazji jubileuszu wieloletniego kierownika 

Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ powstał też artykuł pt. Dorobek 

prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz („Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Librorum” 2010 nr 16 s. 27-34).  

 

e) Obecne moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na zagadnieniach prasy PRL. 

Jestem na etapie poszukiwań materiałów archiwalnych w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. 
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Penetracja zasobów polskich archiwów pod kątem czasopism wydawanych w tym okresie ma 

na celu znalezienie niezbędnych źródeł, które pozwolą mi na napisanie kolejnej książki.   

     Wyniki swoich badań systematycznie prezentowałam na konferencjach i spotkaniach 

naukowych organizowanych głównie przez najbardziej znaczące uniwersytety w kraju: 

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Uniwersytet Wrocławski czy Uniwersytet Łódzki. W latach 2007-2017 brałam udział łącznie 

w 44 konferencjach, sympozjach, sesjach i warsztatach  naukowych, z czego udział  

w konferencjach krajowych wynosi 14 referatów, a międzynarodowych – 5. Bierne 

uczestnictwo w niektórych spotkaniach konferencyjnych i sympozjach było wyrazem moich 

zainteresowań medioznawczych. Szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 2.  

 

2.2 Działalność dydaktyczna 

     Zatrudnienie w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, (od 2003 r. na 

stanowisku adiunkta) wiązało się z prowadzeniem zajęć (wykładów, ćwiczeń, 

konwersatoriów, laboratoriów) na tym kierunku w trybie obligatoryjnym i fakultatywnym. 

Odbywały się one na dziennych i zaocznych studiach licencjackich, magisterskich  

i podyplomowych.  

     Najdłużej prowadziłam cieszące się zainteresowaniem studentów konwersatoria z Nauk 

pomocniczych historii i bibliologii (w latach 2003-2009) oraz wykłady z Komunikacji 

społecznej i medialnej (2007-2016). Na zaproszenie władz innych kierunków wygłaszałam 

wykłady połączone z ćwiczeniami w ramach specjalizacji Archiwa, archiwistyka  

i archiwizacja (2005-2010) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Bliska mi tematyka archiwalna (po półrocznej pracy w archiwum i ukończonym kursie 

archiwalnym) zaproponowana została również studentom bibliotekoznawstwa na 

konwersatoriach pod nazwą Archiwista a bibliotekarz w roku akademickim 2006/2007.  

     Badania nad instytucjami kultury w Bułgarii pozwoliły mi na podzielenie się wiedzą ze 

studentami uczęszczającymi na zaproponowane przeze mnie zajęcia z Podstaw wiedzy  

o kulturze, książce i prasie bułgarskiej, natomiast ukończone studia teologiczne i publikacje 

dotyczące książki papieskiej na konwersatorium Jan Paweł II – książka i kultura.  

     Moje zainteresowania prasoznawcze wyraziły się głównie w propozycji konwersatoriów  

o charakterze fakultatywnym, które dotyczyły zarówno polskiej prasy okresu dwudziestolecia 
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międzywojennego (Czasopisma społeczno-kulturalne i literackie II RP prowadzone w latach 

2004-2007; Prasa polska okresu II Rzeczypospolitej w okresie lat 2007-2014), jak też 

periodyków obecnych na rynku po 1989 r. (Czasopisma w Internecie w latach 2008-2014). 

Zagadnienia medioznawcze odzwierciedlone zostały w zajęciach Stare i nowe media oraz we 

Wstępie do mediologii. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie mediów pozwoliło mi 

również w ramach współpracy międzynarodowej na indywidualne prowadzenie studenta 

dziennikarstwa z Portugalii w ramach programu Sokrates Erasmus w roku akademickim 

2007/08. Konsultacje w zakresie prasy i innych mediów odbywały się w języku angielskim.  

     W roku akademickim 2011/2012 w ramach seminarium na poziomie licencjackim 

wypromowałam 12 studentów, którzy w większości obronili się na podstawie prac o tematyce 

dotyczącej współczesnej prasy (jedna praca miała charakter filmoznawczy)11. 

Doświadczeniem i wiedzą z zakresu współczesnej prasy bułgarskiej dzieliłam się także ze 

studentami Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego  

(zajęcia odbywały się w języku bułgarskim).  

     Wielokrotnie recenzowałam też w macierzystym ośrodku prace magisterskie (w liczbie 

119) i licencjackie (39).  

     W ramach pensum realizowałam również następujące zajęcia zgodne z profilem placówki, 

w której byłam zatrudniona: Analiza i opracowanie dokumentów, Bibliografia, Czytelnictwo, 

Historia książek i bibliotek, Opracowanie formalne dokumentów, Przechowywanie  

i udostępnianie zbiorów, Zarządzanie czasem i pracą w zespole. Dobra komunikacja ze 

studentami przynosiła mi wiele satysfakcji.  

 

 

                                                           
11 Oto nazwiska studentek i tytuły prac: A. Januszkiewicz, Promocja książki na przykładzie wybranych tytułów 

prasy codziennej i stron internetowych; A. Janiak, Adaptacje filmowe wybranych pozycji literatury zagranicznej 

dla dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI w., A. Kaczorowska, „Poradnik Domowy” w latach 2010- 2012 

jako przykład czasopisma dla kobiet; M. Krasicka, Czasopismo edukacyjne „Français Présent” w latach 2009 – 

2012. Charakterystyka ogólna; M. Michałowska, Miesięcznik „Art&Business" (2009-2012) jako przykład 

czasopisma o sztuce; K. Modlińska, Czasopismo hobbystyczne „Koń Polski” w latach 1966-2012. 

Charakterystyka  ogólna; A. Mordal, Struktura organizacyjna oraz profil klienta księgarni internetowej sklepu 

EMPIK; B. Sobczak, „Mamo to ja” jako szczególny przykład czasopisma dla kobiet w latach 2010-2012; A.  

Sołtysiak, Tygodnik „Nowy Łowiczanin” jako przykład pisma lokalnego w latach 2010-2012; A. Śmiałkowska, 

Ogólna charakterystyka czasopisma dla kobiet „In Style” w Polsce w latach 2008-2012; P. Trocińska, 

Wizerunek kobiety w reklamie na łamach czasopism „Cosmopolitan” (1997-2013) i „Zwierciadło” (1957-2013); 

S.  Trzebska, „Magazyn Familia” (2008-2011) i jego elektroniczna kontynuacja – charakterystyka ogólna.  
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2.4 Działalność organizacyjna 

     W okresie kilkunastoletniej pracy brałam udział w różnego typu inicjatywach 

organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkakrotnie uczestniczyłam w komisjach 

rekrutacyjnych, byłam opiekunem studentów I roku studiów magisterskich, układałam plan 

zajęć dla studiów dziennych, organizowałam wycieczki do krajowych bibliotek naukowych 

dla uczestników studiów.  

     W 2008 r. w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Łodzi 

zorganizowałam spotkanie z ówczesnym dyrektorem Ośrodka Kultury Bułgarskiej  

w Warszawie p. Bunczevą na temat kultury i książki bułgarskiej.  

     W latach 2008/2009 byłam autorką dwóch scenariuszy wystaw w Katedrze 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Na przełomie kwietnia i czerwca 2008 r. 

wraz ze studentami uczestniczącymi w moich zajęciach zorganizowaliśmy wystawę Kultura  

i książka bułgarska. W kolejnym roku można było obejrzeć wystawę Formy współczesnej 

książki.  

     Coroczne Tygodnie Bibliotek od kilkunastu lat owocowały organizowaniem spotkań dla 

studentów I roku (pod hasłem Biblioteka wita żaka) w Bibliotece Publicznej Łódź – Polesie 

nr 12.  

2.5 Działalność w towarzystwach i radach redakcyjnych  

     Od 2007 r. należę do Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a od 2011 r. jestem 

członkiem zwyczajnym warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

Pragnąc poszerzyć swoje zainteresowania  badawcze w zakresie mediów od 2017 r. weszłam 

w poczet członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.   

     Doświadczenie pracy redakcyjnej nabyłam pełniąc funkcję sekretarza redakcji serii 

naukowej pt. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w latach 2009-2012. W tym 

czasie zainicjowałam i przygotowałam do druku dwa obszerne tomy (nr 15 i 16). Nakład 

zeszytu 15. rozszedł się stosunkowo szybko i należało zwiększyć liczbę egzemplarzy do 150. 

w kolejnej edycji. Drugi z tomów zainicjowany przeze mnie poświęcony został byłemu 

kierownikowi Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej prof. dr hab. Hannie 

Tadeusiewicz z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin. Zgromadziłam również publikacje do 

kolejnego 17. zeszytu. Jako sekretarz starałam się podnieść poziom nieregularnie ukazującego 

się wydawnictwa. Moim dążeniem było, aby „Folia Librorum” przekształcić z wydawnictwa 

regionalnego w ogólnopolskie. Założenie w dużej mierze zrealizowałam, tworząc przyjazną 
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atmosferę współpracy z autorami z poza łódzkich ośrodków naukowych. Zgodnie z moimi 

zainteresowaniami wprowadziłam na łamy dział prasowy i zrealizowałam zgłoszony przez 

innych członków redakcji pomysł uwzględnienia w periodyku części poświęconych  

recenzjom, sprawozdaniom i przeglądom. Starałam się, aby seria nadążała za „duchem 

czasu”, dlatego prowadziłam na bieżąco stronę internetową periodyku. W omawianym 

okresie „Folia Librorum” znalazły się w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, w którym 

udostępniono wersję elektroniczną tomów 13-16. Do realizacji pozostał natomiast mój 

pomysł digitalizacji wcześniejszych zeszytów (1-12). W 2010 r. seria uzyskała sześć punktów 

na liście MNiSW. Cykl popularyzowałam m.in. przez artykuł ogłoszony w „Toruńskich 

Studiach Bibliologicznych” (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (1989-2009) – 

ogólna charakterystyka wydawnictwa, 2011 nr 2 s. 69-81) oraz wystąpienie w Bibliotece 

Uniwersytetu Łódzkiego w 2010 r. nt. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. 

Dlaczego warto w nich pisać?  

     Jako recenzent współpracowałam z redakcjami ogólnopolskich czasopism naukowych: 

półrocznikiem „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, historycznym kwartalnikiem „Klio”  

oraz „Toruńskimi Studiami Bibliologicznymi”.  

 

2.6 Działalność na rzecz popularyzacji nauki  

     Inicjatywy mające na celu popularyzację nauki realizowałam w formie wystąpień, 

wykładów, spotkań promocyjnych, wywiadów w radiu i telewizji, nagrań filmowych oraz 

poprzez własną stronę internetową.  

     Moje wystąpienia miały miejsce w bibliotekach naukowych i publicznych. Jedno z nich  

w październiku 2008 r. z okazji otwarcia wystawy „Od deszczu łez kobiecych rozkwitają 

magazyny mód. Wizerunek kobiety w polskiej prasie dla pań w latach 1920-1960”  

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zostało 

upamiętnione w formie filmu DVD. Udzieliłam wtedy również wywiadu na temat polskich 

czasopism kobiecych w dwudziestoleciu międzywojennym dla mediów lokalnych, który 

emitowano w programach łódzkich wiadomości dnia TVP i telewizji Toya. Z tej okazji ukazał 

się także artykuł popularnonaukowy w lokalnej prasie pt. Polskie pisma kobiece okresu 

dwudziestolecia międzywojennego (na przykładzie „Bluszczu”, „Kobiety Współczesnej”  

i „Pani”), (w: „BIBIK. Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych” 2008 nr 15 s. 5-

7). Problematyka czasopism społeczno-kulturalnych dla kobiet w latach 1918-1939 została 
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również podjęta przeze mnie rok później w ramach Tygodnia Bibliotek na zaproszenie 

dyrekcji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.  

     Zagadnienia prasoznawcze popularyzowałam m.in. na spotkaniu Łódzkiego Towarzystwa 

Przyjaciół Książki (referat „Tęcza” i „Rodzina Polska” - ilustrowane czasopisma społeczno-

kulturalne i literackie II Rzeczypospolitej. Próba porównania). Dnia 27 października 2015 r. 

odbyła się moja prezentacja promująca nowy kierunek studiów Informacja w środowisku 

cyfrowym w XIII LO w Łodzi mająca na celu zachęcenie uczniów szkoły średniej do podjęcia 

studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Rok wcześniej 10 stycznia 2014 w ramach akcji 

otwartych drzwi miał miejsce mój wykład otwarty dla szkół ponadgimnazjalnych  

i nauczycieli pt. Książka, prasa i inne media. Co wybrać? zorganizowany przez dział 

Promocji UŁ.  

     Wydawnictwo UŁ (wraz z Klubem Inteligencji Katolickiej w Łodzi) zorganizowało 14 

stycznia 2014 r. spotkanie promocyjne z okazji wydania mojej publikacji Książka na łamach 

katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953. Wydarzenie 

zostało upamiętnione również w postaci filmu, który  dostępny jest na YouTube12. O nowości 

wydawniczej wspomniano w dwóch audycjach Radia Łódź w ekumenicznym programie 

Arka, przy okazji przeprowadzonych ze mną wywiadów. Wygłosiłam też wykład dla 

studentów Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi pt. Czasopisma społeczno-

kulturalne II RP na przykładzie „Tęczy”, „Rodziny Polskiej” i „Verbum” (13 maja 2014). 

     W ostatnich trzech latach brałam udział w kolejnych festiwalach promujących naukę  

w  środowisku mieszkańców Łodzi. Na początku kwietnia 2014 miał miejsce mój wykład  

z okazji XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi pt. Książka w erze konwergencji 

mediów. 23 kwietnia 2015 odbył się kolejny wykład połączony z warsztatami dla młodzieży 

zatytułowany Współczesne czasopisma dla kobiet wydawane w Bułgarii w ramach XV 

Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Wiosną 2016 r. do programu XVI Festiwalu 

Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi zorganizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 

zgłosiłam dwa wykłady dla szkół ponadgimnazjalnych: Manipulacja w mediach – prawda 

czy fałsz? oraz Kobieta i jej czasopismo – periodyki dla pań wydawane w Bułgarii, na 

Ukrainie i w Polsce. Próba porównania.  

                                                           
12 Pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=zfZ3Fz8kMyk (dostęp 3.05.2017). Film można obejrzeć 

także poprzez stronę internetową www.ekristanova.pl zakładka Multimedia. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfZ3Fz8kMyk
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     Popularyzacji nauki służyła również cyklicznie organizowana przez Katedrę 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ Olimpiada Bibliologiczna  

i Informatologiczna, w której komitecie organizacyjnym brałam udział w roku akademickim 

2015/2016.  

     Jesienią 2016 r. pod adresem www.ekristanova.pl uruchomiłam własną stronę internetową, 

poprzez którą można m.in. obejrzeć i odsłuchać niektóre wspomniane wyżej spotkania 

promocyjne.      

2.7 Działalność na rzecz współpracy międzynarodowej  

2.7.1 Międzynarodowe projekty i programy edukacyjne  

a) W ramach programu Sokrates/Erasmus prowadzenie 10. godzin konwersatorium  

w języku angielskim z zakresu mediów i prasy dla studenta dziennikarstwa  

z zagranicy (Portugalia), w semestrze letnim roku akademickiego 2007/2008  

 

b) Udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Studia podyplomowe dla nauczycieli  

w zakresie drugiego przedmiotu – Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz 

posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym; nr projektu UDA-

POKL.09.0400-10-007/10-00  organizowane przez Katedrę Bibliotekoznawstwa UŁ  

w latach 2007/2008 i 2011/2013; nr projektu UDA-POKL.09.0400-10-007/10-00); 

prowadziłam zajęcia z bloku bibliotekarskiego – Gromadzenie, opracowanie, 

przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.  

 

     2.7.2 Współpraca z instytucjami zagranicznymi  

     Od dziesięciu lat współpracuję z Biblioteką Narodową im. św. św. Cyryla i Metodego  

w Sofii. Wielokrotnie odwiedzałam bułgarską placówkę narodową w celu prowadzenia badań 

naukowych. Nawiązywałam jednocześnie stały kontakt z pracownikami działów specjalnych 

(m.in. usług bibliograficznych i informacyjnych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych). 

Efektem moich działań były publikacje dotyczące książnicy w Sofii oraz książki bułgarskiej 

(zob. Spis publikacji). 

     Od trzech lat współpracuję z wydawnictwem Lambert Academic Publishing z siedzibą  

w Niemczech (Saarbrücken), której efektem było wydanie w 2016 r. książki On Literary 

Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953). 

http://www.ekristanova.pl/

