
Warszawa, 11.05.2020 

 

Wniosek o nadanie członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Retorycznego 

Profesor Barbarze Bogołębskiej 

 

Na podstawie Statutu PTR (§ 17 p. 6), Zarząd Polskiego Towarzystwa Retorycznego zwraca się do 

zebrania walnego członków PTR o wyrażenie zgody na nadanie Pani Profesor Barbarze Bogołębskiej 

statusu członka honorowego PTR w uznaniu jej zasług w działalności na rzecz rozwoju retoryki w 

Polsce. 

Uzasadnienie 

Pani Profesor Barbara Bogołębska instytucjonalnie związana jest z Wydziałem Filologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kierowała najpierw Zakładem Dziennikarstwa, a później Katedrą 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Stworzyła środowisko naukowe skupione na badaniach o 

profilu retorycznym, zarówno w obszarze komunikowania, jak i dydaktyki dziennikarstwa. Wspiera 

wszelkie inicjatywy związane z rozwojem instytucjonalnym retoryki, a także z kształceniem kadry 

dydaktycznej w tej dziedzinie. Pani Profesor jest promotorką i recenzentką wielu rozpraw naukowych 

poświęconych retoryce.   

W pracy badawczej Profesor Barbara Bogołębska zajmuje się wykorzystaniem retorycznych metod 

analizy tekstu, gatunkami medialnymi, zastosowaniem retorycznych progymnasmatów we 

współczesnym komunikowaniu, powinowactwem retoryki i dydaktyki polonistycznej. W jej  bogatym 

dorobku naukowym znajduje się kilkaset publikacji, w tym podręcznik do kształcenia retoryki,  

Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków 

humanistycznych (Łódź 2016, wspólnie z Moniką Worsowicz) i monografie autorskie: Tradycja 

retoryczne w stylistyce polskiej. Narodziny dyscypliny (Łódź 1996), Studia o stylistyce i retoryce (Zgierz 

2001), Między literaturą i publicystyką (Łódź 2006), Konteksty stylistyczne i retoryczne (Łódź 2006), 

Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i 

publicystycznych (Łódź 2013), Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich 

(Łódź 2015) oraz Współczesne gatunki i style wobec tradycji retorycznej (Łódź 2018). 

Pani Profesor Barbara Bogołębska jest związana z PTR od początków jego działalności. Jej aktywność 

w Towarzystwie wiąże się zarówno z uczestnictwem w dorocznych konferencjach naukowych PTR, 

jak i w publikacjach pokonferencyjnych. Promowała intensywne kontakty między PTR a badaczami z 

ośrodka łódzkiego, co pozwoliło zrealizować szereg cennych inicjatyw, m.in. publikację zeszytów 

tematycznych poświęconych retoryce w czasopiśmie Uniwersytetu Łódzkiego Folia Litteraria 

Polonica lub warsztaty retoryczne, w których brali udział przedstawiciele ośrodka łódzkiego jako 

uczestnicy lub prelegenci.  

W uznaniu zasług Pani Profesor Barbary Bogołębskiej dla badań retorycznych w Polsce Zarząd PTR 

zwraca się do zgromadzenia walnego członków PTR o wyrażenie zgody na przyznanie jej członkostwa 

honorowego Towarzystwa.  

Zarząd PTR 

 


