
Nasi Autorzy Our Authors

Jerzy Jarowiecki — prof. zw. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; literaturoznawca, prasoznawca, bibliolog
i bibliograf; zainteresowania naukowe: dzieje prasy XIX i XX wieku (prasa
lwowska, prasa konspiracyjna, czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży); autor
około 450 rozpraw i artykułów, opublikował m.in. książki: Prasa podziemna
w latach 1939–1945: studia i szkice (1975); Prasa konspiracyjna w Krakowie
w latach 1939–1945: katalog (1977); Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej
1939–1945 (1978); Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji
hitlerowskiej 1939–1945 (1980); Prasa polska 1939–1945 (1980, współaut.
J. Myśliński, A. Notkowski); Literatura i prasa w latach okupacji hitlerowskiej
1939–1945 (1983); Czasopisma dla dzieci i młodzieży 1918–1939 (1990);
Literatura pokolenia wojennego: materiały do bibliografii za lata 1945–1980
(1990, współaut. E. Wójcik, W. Wójcik); Bibliografia opracowań prasy
ukazującej się w latach 1939–1945. Cz. 1: Publikacje z lat 1944–1981 (1992,
współaut. E. Wójcik, G. Wrona); Prasa konspiracyjna (1939–1945) i Powstania
Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej: katalog (1992, współaut.
E. Wójcik); Prasa lwowska dwudziestolecia międzywojennego (1994, współaut.
B. Góra); Studia nad prasą polską XIX i XX wieku (1997); Eugeniusz Kolanko
„Bard” — poeta podziemnego Krakowa (1999); Prasa lwowska w latach 1864–
1918: bibliografia (2000); Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001 (2005,
współaut. W.M. Kolasa); Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 2 (2006);
Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku (2008); Prasa na ziemiach
polskich XIX i XX w. (2013); Z badań nad prasą konspiracyjną w latach 1939–
1945 (2013); Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa
w Polsce w latach 1918–2000 (2016); Kultura i literatura na łamach polskiej

NASI AUTORZY 115

TOM XXV (2022), ZESZYT 4 (68)



prasy konspiracyjnej (1939–1945) (2017); Prasa we Lwowie w okresie autonomii
galicyjskiej (1867–1918) (2019).
Wieloletni członek Zarządu Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie
(w l. 1993–2007 przewodniczący), redaktor naczelny „Rocznika Historii Prasy
Polskiej” do 2017 roku.

Izabela Krasińska — dr hab., prof. UJK w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; bibliolog, praso-
znawca, historyk; zainteresowania naukowe: historia książki i prasy do 1939
roku, prasa abstynencka w latach 1843–1939, historia uzależnień, historia
społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, historia wychowania; autorka książek:
Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848–1871 (2008,
współaut. E. Brylska-Szmidt); Życie kulturalne w miastach i miasteczkach
guberni radomskiej w latach 1864–1914 (2015); Polskojęzyczne czasopisma
abstynenckie w latach 1843–1914 (2018).

Aleksandra Lubczyńska — dr hab., prof. UJK w Katedrze Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
bibliolog, prasoznawca, historyk; zainteresowania naukowe: działalność wy-
dawnicza i prasotwórcza Narodowej Demokracji do 1914 r., działalność
prasotwórcza i wydawnicza współczesnych środowisk narodowych (od 1989 r.),
regionalizm w teorii i w praktyce; najważniejsze publikacje: Regionalizm kielecki
w latach 1918–1939 (2008); Michał Zborowski (1898–1993): życie i działalność
(2008); Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie
autonomii (1892–1914) (2016); „Ateneum Polskie” 1908, „Przegląd Narodowy”
1908–1914. Adnotowana bibliografia zawartości (2017).

Krzysztof Stępnik — prof. dr hab. w Katedrze Komunikacji Medialnej na Wydziale
Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
medioznawca i literaturoznawca; zainteresowania naukowe: polityczna, kulturo-
wa i literacka zawartość prasy polskiej i obcej (w tym brytyjskiej, czeskiej,
fińskiej i australijskiej) — przełom wieku XIX i XX., pisarze — dziennikarze
— obrazy wydarzeń; autor książek: Wojny bałkańskie lat 1912–1913 w prasie
polskiej. Korespondencje wojenne i komentarze polityczne (2011); „Titanic”.
Recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912) (2012); Setna rocznica urodzin
Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej (2012); Publicystyka
polityczna w Polsce (1926–1939) (2012); Macedonia w prasie polskiej (1903–
1914) (2014); Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie
polskiej (2015); Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej (2016);
Sienkiewicz globalny (2017).
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Mirosława Szott — dr nauk humanistycznych; krytyk literacki, literaturoznawca;
autorka monografii naukowej Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie
geopoetyki (2021) oraz kilkudziesięciu szkiców krytycznych, artykułów
naukowych i popularnonaukowych dotyczących przede wszystkim literatury
lubuskiej, także tomików poezji.

Marcin Zaborski — dr nauk humanistycznych; adiunkt w Instytucie Nauk
Społecznych i Katedry Dziennikarstwa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-
społecznego w Warszawie; politolog, dziennikarz; zainteresowania naukowe:
komunikowanie społeczne i polityczne, polityka wobec przeszłości i pamięć
społeczna, specjalizuje się w badaniach miejsc pamięci i ekspozycji muzealnych,
prowadzi także analizy archiwalnych wydań czasopism dla dzieci (w tym
przedwojennych); autor książki Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej
i niemieckiej kulturze politycznej (2011).
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