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Інформація про Голову Міжнародної Наукової Ради 
Religious and Sacred Poetry:

Богуслав Жураковський, проф. ҐВШГ, доктор наук, професор Ґданської вищої гумані
стичної школи, професор Ягеллонського університету на пенсії (відставний), доктор гуманіта
рних наук у галузі філології, педагогіки; спеціалізація: дидактика, культурологія, літературозав- 
ство. Академічний викладач Ягеллонського університету (1982-2010), віце-директор Інституту 
педагогіки (1996-2002), засновник кафедри мистецького виховання (виховання засобами мис
тецтва) (1996-2000), засновник і керівник кафедри педагогіки культури (2000-2009), науко
во-педагогічний працівник кафедри художнього навчання, кафедри мистецького і літературно
го виховання у Вищій філософсько-педагогічній школі , Jgntianum” (Товариства Ісуса) у Кракові 
(1994-2004), науково-педагогічний працівник Інституту польської філології у Вищій педагогіч
ній школі в Ополю (1968-1982); докторська дисертація: „Література -  Вартості -  Дитина” 
(Краків 1993), захист: Філологічний факультет ЯУ Краків 1994; кандидатська дисертація 
„У світі поезії для дітей” (ВПІІІ. Ополє 1975). Інтердисциплінарні дослідницькі зацікавлення: 
педагогіка культури, літературознавство, виховання літературою і мистецтвом, культурна кому
нікація, аксіологічна освіта, аксіологія літератури, літературне виховання, дитина і сакрум. 
Різноманітна позаакадемічна діяльність: поетична творчість, практична анімація літературної 
культури („Поезія і Зіркй’), літературна критика. Член ПЕН-клубу, багато разів обирався демо
кратичною більшістю голосів письменників -  віце-головою (1992-1996) і головою (1996-2008) 
Краківського відділу Спілки польських письменників (тоді членами того Відділу були двоє 
відомих польських нобелівських лауреатів -  Чеслав Мілош і Віслава Шимборська). Лауреат 
Міжнародної нагороди ПЕН-клубу (Лондон 1964), єдиний польський лауреат Нагороди Між
народного фонду Карло Коллоді „Пшоккіо” (Рим 1983). Як поет представляв Польщу (читав 
поезії) у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (V2000). Римокатолик
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