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Krzysztof 
WOŹNIAKOWSKI

Marek Glogier: 20 lat w służbie 
Komisji Prasoznawczej

Marek Glogier: 20 years in the service 
of Commission of Press Studies 

W roku 2013 swój mały jubileusz dwudziestu lat pełnienia skromnej, ale logi-
stycznie bardzo istotnej funkcji sekretarza technicznego Komisji Prasoznawczej 
Oddziału PAN w Krakowie obchodzi mgr Marek Glogier. Jakkolwiek bodaj wszy-
scy uczestnicy spotkań naukowych Komisji znają Go doskonale z widzenia lub kon-
taktów o charakterze urzędniczo-administracyjnym, z „jubileuszowej” okazji niech 
jednak będzie wolno poświęcić Mu kilka słów.

Mgr Marek Glogier (ur. 1952 w Krakowie) w swojej dość burzliwej i pokręt-
nej karierze edukacyjnej (obejmującej m.in. epizody fi lozofi czne i teologiczne) jest 
ostatecznie absolwentem zaocznych magisterskich studiów bibliotekoznawczych 
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (1985–1990) 
oraz Studium Nauk Społecznych (w zakresie religioznawstwa) na tejże uczelni 
(1987–1988). Jego praca magisterska (pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego 
Jarowieckiego) Czasopisma, biuletyny, kalendarze i jednodniówki mniejszości reli-
gijnych w latach 1944–1990 została obroniona z wyróżnieniem.

Po wcześniejszych epizodach pracy zawodowej (m.in. w Bibliotece Jagielloń-
skiej i Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie) w 1990 r. został asy-
stentem w ówczesnej Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP 
i rozpoczął kwerendy do rozprawy doktorskiej poświęconej literaturze ludowej 
w polskich czasopismach etnografi cznych, której jednakże, niestety, nie ukończył. 
W konsekwencji w 2000 r. zrezygnował z kariery naukowej i przeszedł do pracy 
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bibliotekarskiej (w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa macierzy-
stej uczelni), a następnie administracyjnej (od 2003 r. jest kierownikiem Archiwum 
Uniwersytetu Pedagogicznego, w latach 2004–2005 po ukończeniu kursów I i II 
stopnia w Archiwum Państwowym w Krakowie uzyskał państwowe uprawnienia 
do prowadzenia archiwów zakładowych oraz w r. 2005 dyplom technika archiwi-
sty Centrum Kształcenia Kadr Unijnych). Działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy 
Polskich (od 1990) i Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich (od 2003). Czynny 
pisarsko, w latach 1973–2013 opublikował ok. 180 tekstów dziennikarskich, głów-
nie w prasie konfesyjnej. Od 1992 r. jako pracownik techniczny ściśle współdzia-
łał z prof. drem hab. Jerzym Jarowieckim w działaniach na rzecz reaktywowania 
Komisji Prasoznawczej, przeżywającej uprzednio okres stagnacji. Od tego czasu na 
wniosek kolejnych zarządów pełni funkcję sekretarza technicznego Komisji, odpo-
wiedzialnego za kontakty z administracją Oddziału PAN w Krakowie, logistyczną 
organizację posiedzeń naukowych, wewnętrzny obieg informacji w obrębie Komisji 
oraz prowadzenie list obecności i drobniejsze czynności „biurowe”.

Nie będąc ze względów formalnych członkiem Komisji Prasoznawczej uczest-
niczy we wszystkich jej posiedzeniach nie tylko jako pracownik administracyjny, 
ale również aktywny uczestnik dyskusji naukowych, zabierając głos przede wszyst-
kim w kwestiach zawsze szczególnie Go interesujących mediów wyznaniowych. 
Na forum Komisji osobiście wygłosił trzy referaty (Media katolickie w Polsce 
po roku 1989, 1994; Periodyki współczesnych ruchów antysoborowych w Polsce, 
1997; „Ancora” — pismo Polskiego Ruchu Odnowy Posoborowej (1973–1985) 
jako przykład udanej prowokacji prasowej IV Departamentu Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, 2004). Jest stałym dokumentalistą i kronikarzem Komisji, autorem 
ukazujących się regularnie od 1998 r. kalendariów jej działalności, a także szerszych 
prac syntetycznych, z których najważniejsze to Komisja Prasoznawcza Oddziału 
PAN w Krakowie w latach 1978–1998: geneza — programy — ludzie, „Rocznik 
Historii Prasy Polskiej” 1998, z. 1–2; Komisja Prasoznawcza w latach 1973–2006: 
dynamika — statystyka — dorobek (spojrzenie z perspektywy 200 posiedzeń), tamże 
2006, z. 2; Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie — dawniej i dzisiaj 
(1973–2010), [w:] W kręgu „Merkuriusza Polskiego”. Studia i szkice w 350-lecie 
prasy polskiej, Katowice 2012; Historycy prasy z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Komisji Prasoznawczej PAN w Krakowie, „Konspekt” 2012, nr 1 (42).

Mgr Marek Glogier jest niewątpliwie barwną osobowością, trwale związaną 
z Komisją Prasoznawczą i wykonująca dla niej nieefektowną, ale bardzo pożyteczną 
pracę. 

Z okazji jubileuszu — wszystkiego najlepszego!


