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Rok 2019 był 47. rokiem działalności Komisji Prasoznawczej. Aktualnie 
Komisja liczy 34 członków reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie 
w Polsce (m.in. Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Opole, Rzeszów, Toruń, 
Wrocław). Ponieważ Komisja ma ugruntowaną pozycję w świecie naukowym, 
badacze z różnych ośrodków akademickich związani z prasoznawstwem czy szerzej 
z mediami ubiegają się o stałe w niej członkostwo. W 2019 r. dołączyła do Komisji 
dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko. 

Komisja pracowała pod kierunkiem Zarządu w składzie: 
przewodniczący:  prof. dr hab. Grażyna Wrona 
wiceprzewodniczący:  prof. dr hab. Grażyna Gzella 
sekretarz naukowy: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 
członkowie:    dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP 

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP 
sekretarz techniczny:  dr Renata Zając  

W minionym roku odbyły się trzy spotkania Zarządu (07.03; 16.05; 03.10) 
poświęcone bieżącym sprawom organizacyjnym oraz harmonogramowi posiedzeń 
naukowych. Podstawową formą działalności Komisji były nadal posiedzenia 
naukowe, w czasie których prezentowano prace koncentrujące się wokół dwóch 
podstawowych zagadnień: problematyki historycznoprasowej oraz współczesnych 
zagadnień prasoznawstwa. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń 
naukowych, w trakcie których wygłoszono 9 referatów. Wykaz posiedzeń nauko-
wych wraz z tytułami wystąpień zawiera poniższe zestawienie: 
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09.01.2019  —  dr Ludomir Molitoris: 60 lat miesięcznika słowackiej mniejszości 
narodowej — „Żivot” (11 osób) 

13.03.2019  —  dr Andrzej Buck: Badania nad historią prasy lubuskiej po 1975 roku 
(15 osób) 

10.04.2019  —  dr Milena Śliwińska: Czasopisma z zakresu nauki o literaturze 
Polskiej (1944–1989): rozwój i typologia;  
dr Barbara Centek: „N” czasopismo Uczelnianego Komitetu 
Strajkowego UMCS z 1981 roku (21 osób) 

08.05.2019  — dr Beata Langer: Publicystyka Stanisława Wasylewskiego na łamach 
„Gazety Porannej i Wieczornej” (1911–1915) (11 osób) 

13.06.2019 — prof. dr hab. Grażyna Gzella: Dziennikarze i redaktorzy odpowie-
dzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru 
pruskiego – metodologiczno-źródłowe problemy (10 osób) 

09.10.2019  — dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. UWr: Prasa zakładowa Wrocławia 
(1946–1990) (13 osób) 

13.11.2019 — dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB: „Nasza Praca. Miesięcz-
nik Ligi Kobiet Polskich” jako platforma działalności organizacji 
w terenie (1982–1989) (11 osób) 

11.12.2019  —  dr Sabina Kwiecień: Kultura i literatura w polskich dziennikach 
katolickich do 1918 roku (20 osób)  

W posiedzeniach wzięło udział 112 osób z różnych ośrodków akademickich 
w kraju. 

Komisja Prasoznawcza była także partnerem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze oraz Lubuskiego 
Centrum Winiarstwa w Zaborze w organizacji międzynarodowej konferencji nau-
kowej pt.: Winiarstwo lubuskie a media. Perspektywa trzydziestolecia 1989– 
2019 (Zielna Góra – Zabór, 19–20 września 2019). Czynny udział z referatami 
wzięło w niej 4 członków Komisji: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 
(Tradycje winiarskie w Świętokrzyskiem w perspektywie mediów), dr hab. Grzegorz 
Nieć, prof. UP (Archiwalia i druki dotyczące wina i winiarstwa na polskich aukcjach 
antykwarycznych), prof. dr hab. Grażyna Wrona, dr Ewa Wójcik (Chory albo przez 
trudy mocno zmordowany przez szklankę wina, która zdrowego rozweseli, upojonym 
zostaje: wino i winiarstwo w XVIII- i XIX-wiecznych periodykach popularnonau-
kowych). Dwoje członków Komisji — prof. dr hab. Grażyna Gzella była mode-
ratorem jednej z sesji, a prof. dr hab. Jacek Gzella wziął czynny udział w dyskusji. 

Przy organizacji posiedzeń naukowych współpracowaliśmy z Instytutem Nauk 
o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

Organem Komisji jest „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, wydawany wspólnie 
przez PAN i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Funkcję redaktora 
naczelnego nadal pełni prof. dr hab. Grażyna Wrona. Kolegium Redakcyjne nie 
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zmieniło składu od ubiegłego roku. Tworzą je — poza redaktorem naczelnym — 
prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki (redaktor honorowy), dr hab. Michał Rogoż, prof. UP 
(redaktor odpowiedzialny, sekretarz redakcji), dr hab. Władysław M. Kolasa, prof. 
UP (redaktor wersji elektronicznej), prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski, 
dr hab. Łukasz Sroka, prof. UP oraz sekretarz techniczny dr Ewa Wójcik. 

„Rocznik Historii Prasy Polskiej” w 2019 r. znalazł się na liście czasopism B 
i uzyskał 40 punktów. 

W minionym roku ukazały się zeszyty 1, 2 i 3, zaś zeszyt 4 jest w druku. 
Posiedzenia Kolegium Redakcyjnego odbywają się regularnie (średnio co dwa 
miesiące). 
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