
 

 

 

 

prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak, jest pracownikiem Instytutu Informacji 

Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym U.W./Zakład 

Bibliotekoznawstwa/. Ukończyła Wydział Dziennikarski UW w r. 1961; doktorat uzyskała 

na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UW 1969 (prom. Bohdan Suchodolski, 

„Wychowawcza rola prasy dziecięcej” publ. 1972 PWN). Habilitacja „Inicjacje literackie, 

problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką” WSiP 1981, 2-gie wyd. 1987; 

kollokwium 1981, zatwierdzone przez CKK 1992, profesor tytularny od stycznia 2001. 

 W latach 1964-1968 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Psychologii i 

Pedagogiki UW, po studiach doktoranckich etat adiunkta uzyskała w r.1969, do r.1982 na 

Wydziale Pedagogicznym, następnie w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Wydz. Historycznego UW (obecnie IINiSB UW) od roku 1994 profesor 

kontraktowy tamże. Ponadto w różnych okresach prowadziła zajęcia dydaktyczne w 

WSN w Warszawie, Filii UW w Białymstoku, na Uniwersytecie Wrocławskim, w Wyższej 

Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Pod jej kierunkiem ukończyło prace 11 licencjatów, 

ponad 100 magistrów i 4 doktorów. Recenzowała też prace doktorskie i habilitacyjne 

poza uczelnią macierzystą. 

 Dorobek naukowy prof. dr hab. Joanny Papuzińskiej-Beksiak jest bardzo rozległy i 

ma charakter interdyscyplinarny, mieszcząc się w obrębie nauk humanistycznych i 

sytuując na pograniczu literaturoznawstwa, socjologii kultury i pedagogiki; wszelako 

większość prac łączy wspólny przedmiot badań tj. zagadnienia dziecka i dzieciństwa. Z 

głównych tematów badawczych wymienić można:  

- zagadnienia folkloru dziecięcego, twórczości literackiej dziecka (m.in. opracowała 

dziesięciotomowy cykl publikacji „Przegląd twórczości literackiej dzieci i młodzieży...”W-

wa 1992-2002); 



- problemy inicjacji literackiej dziecka, jego zainteresowań czytelniczych, bibliotekarstwa 

dziecięcego, form pracy z czytelnikiem dziecięcym w placówkach kulturalno-

oświatowych; 

- teoria i historia literatury dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień baśni i literatury fantastycznej. 

  Poza wymienionymi wyżej pracami na stopień Joanna Papuzińska jest m.in. 

autorką rozpraw: „Zatopione królestwo” NK 1989, „Książki, dzieci, biblioteka” wyd. 

Fundacja Książka dla Dziecka 1992, „Dziecko w świecie emocji literackich” Wyd. SBP 

1996, „Drukowaną ścieżką” wyd. Literatura 2001, „Dziecięce spotkania z literaturą” wyd 

CEBID 2006; „Mój bajarz” wyd. SBP 2010; redaktorem naukowym tomów: „Wartości 

literatury dziecięcej” PWN 1986 (wspólnie z B.Żurakowskim), „Mit dzieciństwa w sztuce 

młodopolskiej” NK 1992, „Dzieciństwo i sacrum” IBBY 1998 oraz „Dzieciństwo i sacrum 

II” IBBY, Warszawa 2000, „Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI 

stulecia”2002(wsp. z G.Leszczyńskim); „Nie bój Brzechwy” 2010 /wspólnie z J.Malickim/ i 

in.; autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, licznych recenzji, haseł 

encyklopedycznych i esejów krytycznoliterackich. W roku 1990 była stypendystą 

International Institute of Children’s Literature w Osaka w Japonii. W roku 1991 Joanna 

Papuzińska stworzyła pierwsze w Polsce czasopismo o literaturze dziecięcej „Guliwer”i 

pozostawała jego redaktorem naczelnym do roku 2002. Od roku 1992 jest członkiem 

International Research Society of Children’s Literature. W latach 90. była kilkakrotnie 

konsultantem i autorem ekspertyz dla MKiS. Działała aktywnie w zarządzie głównym 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W roku 1996 otrzymała nagrodę ministra kultury i 

sztuki w dziedzinie upowszechnienia kultury; w roku 2005 Złoty Medal  

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Otrzymała także z rąk prezydenta Bronisława 

komorowskiego nagrodę za twórczość dla dzieci imłidzieży. 

Jest ponadto autorką cenionych utworów literackich dla dzieci i podręcznika szkolnego 

dla klas początkowych. 

 

 


