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Informácie o predsedovi Medzinárodnej vedeckej rady 
Religious and Sacred Poetry:

Bogusław Żurakowski, Prof. GWSH, dr hab. Ph.D., profesor Vyššej odbornej školy humanit- 
ných štúdií Gdańsk, emeritný mimoriadny profesor Jagellonskej univerzity, docent (dr hab.) humanit- 
ných vied v oblasti filológie a pedagogiky; špecializácia: didaktika, kulturológia, literárna veda. Pred- 
nášajúci na Jagellonskej univerzite (1982-2010), zástupca vedúceho Ústavu pedagogiky (1996-2002), 
zakladatel· Katedry výchovy prostrsdníctvom umenia (1996-2000), zakladatel· a vedúci Oddelenia 
pedagogiky kultúry (2000-2009), vedecko-pedagogický pracovník Katedry umeleckej výchovy -  
Oddelenia výchovy prostrsdníctvom umenia a literatúry na Vyššej odbornej škole filozofie a vzdeláva- 
nia „gntianum“ (Tovaryšstva Ježišovho) v Krakove (1994-2004), vedecko-pedagogický pracovník 
Ústavu pol’skej filológie na Vyššej odbornej pedagogickej škole v Opole (1968-1982); habilitačná 
práca literatura -  Wartość -  Dziecko“ („Literatúra -  Hodnoty -  Dieťa“; Krakov, 1993), habilitácia 
(Filozofická fakulta Jagellonskej univerzity Krakov, 1994), disertačná práca „W świecie poezji 
dla dzieci“ („Vo svete poézie pre deti“; WSP Opole, 1975). Multidisciplinárne výskumné záujmy: 
pedagogika kultúry, literárna veda, vzdelávanie prostrsdnictvom literatúry a umenia, kultúrna komuni- 
kácia, axiologické vzdelávanie, axiológia literatúry, literárna výchova, dieťa a sacrum). Rôzne mimo- 
akademické skúsenosti: básnická tvorba, praktická animácia literámej kultúry („Poezja i Gwiazdy“; 
„Poézia a hviezdy“), literárna kritika. Člen PEN-klubu, opakovane demokraticky zvolený hlasmi 
spisovatel’ov -  miestopredseda (1992-1996) a predseda (1996-2008) krakovskej pobočky Asociácie 
pol’ských spisovatel’ov (toho času členmi pobočky boli dvaja pol·skí nositelia Nobelovej ceny: Czesław 
Miłosz a Wisława Szymborska). Laureát Medzinárodného PEN-klubu (London, 1964), jediný pol’ský 
laureát Ceny Medzinárodnej nadácie Carlo Collodi „Pinocchio“ (Roma, 1983). Ako básnik reprezen
toval Pol’sko (čítanie poézie) v sídle Organizácie spojených národov v New Yorku (2000). Rímsky 
katolík.
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