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Jolanta Chwastyk-Kowalczyk — prof. dr hab., profesor w Instytucie Dziennikarstwa
i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bibliolog i prasoznawca. Zainteresowania naukowe: historia prasy polskiej XX w., ze szczególnym
uwzględnieniem czasów II wojny światowej oraz periodyków emigracyjnych.
Opublikowała książki: „Bluszcz” w latach 1918–1930. Tematyka społeczna oraz
problemy kultury i literatury (2003); Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943
(2005); „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna
jako środek przekazu komunikatów kulturowych (2008); Katyń, dypisi, PKPR
na łamach polskich czasopism uchodźczych (2011); Obraz edukacji Polaków na
obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych (2014); „Technika i Nauka”. Elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (2015).
Małgorzata Dajnowicz — dr hab., prof. nzw. Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych Instytutu Historii i Nauk
Politycznych UwB. Historyk. Zainteresowania naukowe: historia społeczno-polityczna regionu Polski północno-wschodniej, myśl polityczna, dzieje inteligencji,
dzieje kobiet. Opublikowała m.in. książki: Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej
na przełomie XIX i XX w. (2002); Poglądy ideowe i działalność polityczna elit
(nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa
białostockiego (1919–1939) (2015).
Grażyna Gzella — prof. dr hab., kierownik Zakładu Wiedzy o Prasie Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historyk-archiwista, bibliolog ze specjalnością historia książki i prasy
XIX–XX wieku. Zainteresowania naukowe: historia prasy polskiej, cenzura
i prawo prasowe okresu zaborów, działalność dziennikarska i publicystyczna
redaktorów prasy polskiej XIX wieku, biografie dziennikarzy. Ogłosiła m.in.
książki: Biblioteki i czytelnictwo w kołach młodzieży wiejskiej CZMW i ZMP
„Wici” (1919–1929–1939) (1991); „Pisma dla Ludu” pod zaborami w pierwszej
połowie XIX wieku (1994); „Przed wysokim sądem”: Procesy prasowe polskich
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redaktorów czasopism dla chłopów w zaborze pruskim (2004); Procesy prasowe
redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894–1914 (2010); Obrażające
i podburzające pismo: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” (2016).
Sabina Kwiecień — dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją Instytutu Nauk
o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Bibliolog, prasoznawca. Zainteresowania naukowe: czasopiśmiennictwo polskie XIX–XX w.,
prasa żydowska. Opublikowała książkę: Prasa, książka, biblioteka na łamach
krakowskiego „Nowego Dziennika” (2016, wspólnie z Beatą Langer).
Beata Langer — dr, adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej Instytutu Nauk
o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Bibliolog.
Zainteresowania naukowe: bibliologia, kultura literacka. Opublikowała książkę:
Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego „Nowego Dziennika” (2016,
wspólnie z Sabiną Kwiecień).
Grzegorz Nieć — dr hab., prof. nzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; polonista, historyk, bibliolog i bibliofil. Zainteresowania naukowe: historia,
kultura, prasa i książka polska i czeska XIX i XX wieku. Jest autorem książek,
m.in.: Jakub Szymkiewicz „Szlachcic na Łopacie” — satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych” (2006); Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego (2012, wspólnie z Władysławem Markiem Kolasą); Wtórny rynek książki.
Instytucje, asortyment, uczestnicy (2016).
Dorota Samborska-Kukuć — prof. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; historyk literatury, kresoznawca, genealog, biograf. Zainteresowania naukowe: jako literaturoznawca zajmuje się przede
wszystkim dziewiętnastowiecznością, szczególnie zaś zjawiskami i fenomenami
pogranicznymi (Białoruś, Inflanty), jako genealog rekonstruowaniem i korygowaniem biografii, głównie postaci i rodzin związanych z literaturą. Jest autorką
książek, m.in.: Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza.
Jan Onoszko — poeta przełomu XVIII i XIX wieku (2003); Polski Inflantczyk.
Kazimierz Bujnicki (1788–1878) — pisarz i wydawca (2008); „Lalka” Bolesława Prusa — pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności (2011);
Jak rekonstruować biografię i jak opisać twórczość XIX-wiecznego pisarza
minorum gentium? (metodologia, źródła, struktury narracji). Skrypt akademicki
(2012); Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny
(1821–1897) (2014); Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje
biograficzne (2016); Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego (2017).
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Krzysztof Woźniakowski — prof. dr hab., kierownik Katedry Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Literaturoznawca ze specjalnością kultura literacka, prasoznawca. Zainteresowania naukowe: polska kultura literacka,
literatura i prasa XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1939–1945.
Opublikował m.in. książki: Polska literatura Wileńszczyzny 1944–1984 (1985);
Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach
1949–1959 (1990); W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego
Gubernatorstwa (1939–1945) (1997); Prasa — kultura — wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945 (1999);
Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945) (2001); Prasa
— kultura — wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej
i artystycznej lat 1939–1945. Seria druga (2005); Bibliografia jawnych druków
polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa (2008, współautor: B. Góra);
Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945 (2013); Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji
hitlerowskiej 1939–1945. Studia i szkice zebrane (2014). Przewodniczący Komisji
Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie.
Ewa Wójcik — dr, adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych
Środkach Przekazu Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie. Bibliolog. Zainteresowania naukowe: historia książki
i prasy, kalendarze dwudziestolecia międzywojennego, ruch wydawniczy we Lwowie 1918–1939, prasa popularnonaukowa. Opublikowała m.in. książki: Literatura
pokolenia międzywojennego. Materiały do bibliografii za lata 1945–1980 (1990,
współautorzy: J. Jarowiecki, W. Wójcik), Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939–1945. Cz. I: Publikacje z lat 1944–1981 (1992,
współautorzy: J. Jarowiecki, G. Wrona); Polska prasa konspiracyjna (1939–1945)
i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog (1992,
współautor: J. Jarowiecki); Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce
w latach 1939–1945. Cz. II. Publikacje z lat 1981–1997 (1999, współautorzy:
J. Jarowiecki, G. Wrona); Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego (dzieje,
problemy literatury i kultury, bibliografia) (2000).
Grażyna Wrona — dr hab., prof. nzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Informacji UP. Bibliolog. Zainteresowania naukowe: dzieje prasy i bibliotek XIX i XX wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem historii polskich czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz dziejów cenzury książkowej i prasowej. Opublikowała
książki: Towarzystwa naukowe w Krakowie w latach 1845–1939 (1994); Polskie
TOM XXI (2018), ZESZYT 3 (51)

146

NASI AUTORZY

czasopisma naukowe w latach 1918–1939 (2005); Nadzór nad prasą w Krakowie
(1918–1939) (2017). Sekretarz naukowy Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN
w Krakowie.
Renata M. Zając — dr, starszy kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Bibliolog. Zainteresowania naukowe: prasa polska XX wieku. Opublikowała książkę: Czasopisma
popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989 (2016). Sekretarz techniczny
Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie.
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