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Grażyna
WRONA
Sesja naukowa Komisji
Prasoznawczej Oddziału PAN
w Krakowie, Rady Krajowej i Rady
Krakowskiej Towarzystwa Kultury
Świeckiej, Stowarzyszenia „Kuźnica”
„Współczesne czasopisma laickie
w Polsce” (Kraków, 10 grudnia 2012)

“Contemporary humanist periodicals in Poland.”
Organized by the Commission of Press Studies of
the Polish Academy of Sciences in Cracow and the
National and Cracow Councils of the Society of
Secular Humanism and “Kuźnica” Society (Cracow,
10 December 2012)

W dniu 10 grudnia 2012 roku, w siedzibie krakowskiej „Kuźnicy” przy ul.
Miodowej 41 odbyła się jednodniowa sesja naukowa poświęcona „Współczesnym
czasopismom laickim w Polsce”. Jej organizatorami byli: Komisja Prasoznawcza
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Rada Krajowa i Rada Krakowska
Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Stowarzyszenie „Kuźnica”. Spotkanie, któremu przewodniczył prezes Rady Krakowskiej TKŚ Jan Nowak rozpoczęło wręczenie Medali i Statuetek im. Boya-Żeleńskiego zasłużonym dla kultury świeckiej
osobom, związanym z Ziemią Krakowską. Sesję naukową prowadziła dr hab. prof.
UP Grażyna Wrona, sekretarz naukowy Komisji Prasoznawczej.
Autorem pierwszego wystąpienia zatytułowanego Współczesne periodyki religioznawcze był dr hab. prof. UJ Henryk Hoffman, redaktor naczelny kwartalnika
religioznawczego „Nomos”, wydawanego przez Instytut Religioznawczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego”, organu naukowego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawiła referat Elitarny segment czasopism
o sztuce w Polsce wyrazicielem wolnej myśli. Podobnie jak przedmówca wskazała na rozmaite kwestie teoretyczne i praktyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych periodyków, reprezentujących tytułową grupę pism. Z kolei
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dr hab. prof. AGH Ignacy S. Fiut, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Forum
Myśli Wolnej. Krakowskiego magazynu racjonalistów” zajął się opisem Orientacji
tematyczno-ideologicznej tegoż periodyku, z wykorzystaniem podstawowej metody
w badaniach prasoznawczych, jaką jest analiza zawartości treściowej i ilościowej.
Część referatową zakończyło wystąpienie mgr Anny Białek, absolwentki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie, która przedstawiła tekst poświęcony kwestiom Feministycznej
„Zadry” wobec katolicyzmu. Był to bardzo interesujący fragment pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Woźniakowskiego.
Równie ważny, z uwagi na różnorodność podjętych kwestii, nurtujących współczesne środowiska laickie było wystąpienie dr. Zdzisława Słowika, wiceprezesa
Rady Krajowej TKŚ i redaktora naczelnego czasopisma „Res Humana”, który
przedstawił główne kierunki programowe periodyku, jego ewolucję warunkowaną
przeobrażeniami cywilizacyjno-kulturowymi, dorobek oraz plany na przyszłość.
Na kanwie wygłoszonych referatów wywiązała się ożywiona dyskusja, potwierdzająca zasadność i konieczność realizacji podobnych przedsięwzięć naukowych.
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