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Informace o předsedovi Mezinárodní vědecké rady 
Religious and Sacred Poetry:

Bogusław Żurakowski, Prof. GWSH, dr hab. Ph.D., profesor Vyšší odborné školy humanitních 
studií Gdańsk, emeritní mimořádný profesor Jagellonské univerzity, docent (dr hab.) humanitních věd 
v oblasti filologie a pedagogiky; specializace: didaktika, kulturní studia, literární věda. Přednášející 
na Jagellonské univerzitě (1982-2010), zástupce vedoucího Ústavu pedagogiky (1996-2002), zakla
datel Katedry výchovy prostřednictvím umění (1996-2000), zakladatel a vedoucí Oddělení pedagogi
ky kultury (2000-2009), vědecko-pedagogický pracovník Katedry umělecké výchovy -  Oddělení 
výchovy prostřednictvím umění a literatury ve Vyšší odborné škole filozofie a vzdělávání , Jgntianum“ 
(Tovaryšstva Ježíšova) v Krakově (1994-2004), vědecko-pedagogický pracovník Ústavu polské 
filologie na Vyšší odborné pedagogické škole v Opolí (1968-1982); habilitační práce literatura -  
Wartość -  Dziecko“ („Literatura -  Hodnoty -  Dítě“; Krakov, 1993), habilitace (Filozofická fakulta 
Jagellonské univerzity Krakov, 1994), disertační práce „W świecie poezji dla dzieci“ („Ve světě poezie 
pro děti“; WSP Opole, 1975). Multidisciplinární výzkumné zájmy: pedagogika kultury, literární věda, 
vzdělávání prostřednictvím literatury a umění, kulturní komunikace, apologické vzdělávání, axiologie 
literatury, literární výchova, dítě a sacrum). Různé mimoakademicdé zkušenosti: básnická tvorba 
praktická animace literární kultury („Poezja i Gwiazdy“; „Poezie a hvězdy“), literární kritika. Člen 
PEN-klubu, opakovaně demokraticky zvolen hlasy spisovatelů -  místopředseda (1992-1996) a před
seda (1996-2008) krakovské pobočky Asociace polských spisovatelů (v té době členy pobočky byli 
dva polští nositelé Nobelovy ceny: Czesław Miłosz a Wisława Szymborska). Laureát Mezinárodního 
PEN-klubu (London, 1964), jediný polský laureát Ceny Mezinárodní nadace Carlo Collodi ,Д - 
nocchio“ (Roma, 1983). Jako básník reprezentoval Polsko (čtení poezie) v sídle Organizace spojených 
národů v New Yorku (2000). Římský katolík.
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