Prof, dr hab, Jolanta Pasters.ka

Rzesz6w, 12 lutego 2018

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Filologii Polskiej
Zaklad Teorii i Antropologil Literatury

Recenrrja dorobku naukowego dr Doroty

Karkut

oYaz Yozprawy habilitacy,jnej Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Baclania

i

refleksie nsd Swiadomoic,iq historycznq w zwiqzku z postgpowaniem o nadanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych,
dyscyplina : literaturoznawstwo

Pani dr Dorota Karl<ut jest absolwentk4 Wydzialu Filologicznego WyZszej Szkoty

w

Pedagogicznej

Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski),

Z

ta, wlalnie Uczelni4

zwiqzala swojq naukow4 karierg, rozpoczynajEc praca w roku 1994 na stanowisku asystenta
stazysty, potem asystenta, V/ roku 2003 obronitaprac7 doktorsk4

i

zostala zatrudniona jako

adiunkt, Od 2016 roku do chwili zlozemawniosku o wszcz1cte postgpowania habilitacyjnego
pracuje na stanowisku starszego wykladowcy, Warlo bardzo mocno podkreSlii, a do czego
jeszcze powr6c9

zatrudniona

w

w

dalszej czgsci opinii, 2e Habilitantka od dwudziestu czterech lat jest

Zakladzie \4etodyki Nauczania Literatury

z
w bieZqce tycie szkoly wy4szej, ale i

i

JEzyka Polskiego, Ta statoSi

miejsca ptacy wskazuje nie tylko na silny zwiqzek

macierzyst4 Uczelni4, potwierdza

zaangahowanie

przeklad,a sig na zainteresowania

badawcze, akcentuje wiernoSi stosowanym metodologiom, Potwierdzenie tych inspiracji

odnajdujemy

we

wskazanych przez Habilitantkg gl6wnych blokach tematycznych

wyznaczajatcych Jej zakres zainteresowari naukowych

literatury

z

innymi tekstami kultury (glownie

polonistycznej; problematyka historyczna
ksztalcenie SwiadomoSci atrisjologicznej

i

w

tu wyra2nie wplyw tzw,

dydaktycznych, 54 to: ,,integracja

muzyka,

i

malarstwem)

nauczaniu literatury

i

w

edukacji

jgzyka polskiego;

tozsamoSci uczni6w; rozwtjanie zaintercsowafl

czytelnrczych wSrod uczni6w szk6l gimnazjalnych
Widad

z

i

i

ponadgimnazjalnych" (Zal, nr 2, s,9),

rzeszowskiej szkoty integracji tworzonej przez profesora

Henryka Kurczaba. Jednalk takie zamknigcie w jednej metodologicznej przestrzeni moae

prowadzii do swego rodzaju schematyzmu

i

powielania wzorow Wznaczonych przez

mistrz6w. Dlatego istotne jest, aby z tradycji naukowej czerpac, ale takae 6w wplyw
traktowa6 jako inspiracjqr do podejmowania pr6b okreslenia wlasnych, oryginalnych
kierunk6w badawczych cz7, to w zakresie realizowanych badahnaukowych, czy to rozwiqzah

dydaktycznych,

Dr Dorota Karkut tak4 pr6bg podjgla,

nawrqzujqc naukowy kontakt z

Wydzialem Humanistyczn:lm Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w

Krakowie. To na tej Uczelni w 2003 roku obronila doktorat, napisany pod kierunkiem prof.

dra hab. Zenona Urygi Malarstwo jako kontekst nauczania literatury w
dydaktycznym szkoly ireclniej. DoSwiadczenie wsp6lpracy

z

procesie

rnnq jednostk4 naukowo-

dydaktycznqbyla okazjq d<t zapoznama siE z odmiennymi sposobami patrzenia na literaturg i
metodami badania dziela literackiego. Habilitantka potrafila tg praktykg wlqczyc

wykorzystai w dalszej pracy naukowej

wzbogacila

o

i

i

tw6rczo

dydaktycznej. Badania nad problemami integracji

zagadnienia odbioru dziela literackiego. Przestrzen empirii naukowej

Habilitantka poszerzala takhe bior4c aktywny udziaN
charukterze og6lnopolskim

i

migdzynarodowym (Zal.

sympozjach osiemnaScie referat6w

w 9 konferencjach naukowych

w

o

5, s. 5), wyglosila na odczytach i

(Zal. ff 2, s. 8), przedstawiaj4c wnioski

przeprowadzonych badari lub dzielqc sig refleksjami na

temat problem6w

z

wsp6iczesnej

dydaktyki. Zapewne nie jesit to zby. imponuj4ca liczba, ale nie moana odm6wii Habilitantce

pasji

i

zaangalowania

w przedstawianiu, dowodzeniu

i

argumentowaniu tez zawarlych w

autorskich propozycjach mr:todycznych r rczwiqzaniach dydaktycznych. Warto zaznaczy|, Ze
wyst4pienia te mialy miejsr:e przede wszystkim pozamacierzystym oSrodkiem (np. m.in. w

Krakowie, PrzemySlu Slupsku). WyraLny jest takze dynamiczny przyrost prac naukowych i
popularnonaukowych Habilitantki. Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora pani Dorota

(podoktorsk4

4

po uzyskaniu stopnia doktora - 2 ksiqzki autorskie
i habilitacyjn4), 11 szkic6w pomieszczonych w pismach naukowych i 19

Karkut opublikowala
autorskich rozdzialow

s;zkrce,

w ntonografiach zbiorowych,

wsp6lredagowaLa 1 tom zbiorowy. W

ksi4zce habilitacyjnej pomi,:Scila 8 artykul6w (poszerzonych, zmienionych), opublikowanych

juz wczeSniej w tomach zbiorowych.

Ta planowa praca naukowa dowodzi konsekwencji w podejmowanych
poznawczych. Wyznacza

j4

staraniach

swoista, charakterystyczna dla dydaktyk6w, dwubiegunowoSi

zainteresowan polonistycznych (literatura

i - w przypadku Habilitantki - historia, malarstwo

oruz dydaktyka szkolna

i

akademicka),

poddanych anahzie teksttrw kultury

i

a co za tym rdzie wieloaspektowoSi,

metod ich

badani

a oraz r6Znorodny ch

zlo1ono{c

rczwiqzah

dydaktycznvch. Wskazane powyZej pola zarnteresowaf badawczych dowodz4, Le mamy do

czynreniazBadaczkq o jasno sprecyzowanych, ukierunkowanych preferencjach naukowych.
Ich odzwierciedlenie odnajdujemy
polonistycznej. Badania

i

w

monografii autorskiej Miejsce i rola historii w edukacji

refleksje nad iwiadomoiciq historycznq (Rzesz6w 2017), kt6ra

zostalawskazanaptzez Habilitantkg jako gl6wne osi4gniecie naukowe (art. 16 Ustawy

74 marca 2003

r. o

stopniach naukowych

i

tytule naukowym oraz stopniach

i

z dnia

tytule w

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z po2. zm., znowelizowanej w 201 1 r.).

Ksi4zka jest wynikiem szeroko zakrojonych badafr prowadzonych

2012. RozlegloSi

i

w

latach 2006

zakres eksploracji podkreSla takae fakt wykorzystania

w

-

pracy

juz wcze6niej drukiem, bo w latach 2011- 20\4, oSmiu arlykul6w. Autorka
monografii w Nocie wydawniczei tlumaczy ow fakt nastgpuj4co: ,,Koncepcja ksi42ki
ogloszonych

ksztaltowala siq stopniowo w ci4gu lat,

w

czasie kt6rych powstawaly studia

i

szkice bgd4ce

podstawQ poszczegolnych rczdzial6w". Zaznaczajednak, ze ,,Wszystkie teksty zostaly na

nowo opracowane, niekt6re, w znaeznym stopniu poszerzone i uzupelnione" (s. 276) . Tom dr

Doroty Karkut te rozprosjlone
gtomadzi, porz4dkuje

i

w

rohnych pismach

i

monografiach zbiorowych ustalenia

dzigki temu otrzymujemy zwartq formg prezentowanych badan oraz

wynikaj4cych z nich refleksji

i wniosk6w,

nreraz o charakterze 2yczemowyffi, wszak nazbyt

czgsto zmtemajqca sig podstawa programowa powoduj e, Ze sluszne, ciekawe postulaty
dydaktyczne nie zdq24 wejSi w fazE realizacj|

Celem opiniowanej monografii czyni Habilitantka refleksjg nad SwiadomoSci4
historyczn4 uczni6w w kontekScie tozsamoSci kulturowej (Miejsce i rola historii..., s. 13).
Badaczkg interesuje wplyru ksztalcenia polonistycznego

(a

zwlaszcza jego kierunki) na

rozwijanie SwiadomoSci historycznej, JuZ na wstgpie nalely podkreslid waZnoSi problemu
dolycz4cego kwestii niezv,l'kle delikatnej, jak4 jest uczynienie

z historii

podstawowego

elementu ksztaltuj4cego toz;samoSi kulturow4 mlodych ludzi. Na badacza czyhajqtu pulapki

zatSwno ideologicznych prr6b wplywania na interpretacje zdarzen historycznych,

jak i

literackie ,,przetworzenia" historii czy chodby pr6by pisania ,,historii na nowo". Habilitantka
zdaje sobie sprawQ z tych niebezpieczefistw, zachowuje obiektywizm, ale i daleko id4c4

zapobiegliwoSd, zwlaszcz:.a
historycznych).

w doborze materialu

egzemplifikacyjnego (powieSci

i praktycznq.
oparty zostal o ,,ustalenia

Ksi4zka zostala podzielona na dwie zasadnicze czgsci: teoretycznq
KoSciec metodologrczny publikacji,

jak utrzymuje Autorka,

badawcze literaturoznawstr/r'a, antropologii (. . .) ,,nowej humanistyk r" , a zwlaszcza koncepcji
badan nad literatur4, kultur4

i

edukacj4 (Anny Burzyriskiej, Ryszarda Nycza, Michala pawla

Markowskiego), hermeneutyki Hansa Georga Gadamera

(...)" (zal,nr 2, s.3). To

zalo1enia

niezwykle ambitne, nie w pelni jednak w ksi4zce zostaly zrealizowane. Raczej sprowadzaj4
sig do przedstawienia pogl4d6w wspomnianych badaczy ntL tw6rczej inspiracji nimi (ich
mySlami). OczywiScie, nak,Zy podkreslii, 2e w tych narracjach Habilitantka z daleko id4cym

szacunkiem podchodzi do stanu badan, a\e zwlaszcza
nikn4 pod cytacjami
,,koncepcja"

i

w

czgsci teoretycznej, wlasne s4dy

opirriami innych uczonych. Moje w4tpliwoSci budzi takze okreSlenie

w odniesieniu do ustaleri Ryszarda Nycza czy Michata Pawla Markowskiego.

Raczej mamy tu juL do czynienia z ugrtntowanymi teoriami naukowymi ntT zamyslami czy

projektami. Om6wione
b

w lej czElci

zagadnienia stac siE mialy podbudow4 teoretyczn4 dla

adari emp iryczny ch zapr ez,,entowanych

Podjgte

w

cz

g

S

ci drugiej,

w rozprawie problemy zostaly podporz4dkowane tezie, ktorq Habilitantka

ptecyzuje nastgpuj4co: ,,budowanie SwiadomoSci historycznej mlodego czlowrcka bgd4cej

Wznaczntkiem wlasnej to:zsamoSci, jako proces lqczy siq ze zd,obywaniem doSwiadczenia
kulturowego
siebie

i

i

poprzez lekturg tekst6w odwoluj4cych sig do tradycji ulawia zrozumienie

Swiata" (zal. nr 2, s.3).Rozdzial

II (i nastgpne) przynoszatna

o96l udane pr6by jej

jak najbadziej zasadnym etapem, kt6ry otwiera rozwaaania na
temat roli edukacji historl,cznej w ksztalceniu polonistycznym, stala sig dla Habilitantki
analiza zwrqzkow literaturl, i historii ukierunkowana zar6wno na wskazanie
Wznacznik6w
piSmiennictwa historycznego, jak i okreslenie element6w przemawtaj4cych/lub niel za
dowodzenia, Pierwszym,

postrzeganrem dziela literackiego jako Zrodla historycznego. Autorka trafnie wyzyskuje w

tych przemySleniach dotychczasowe ustalenia dotyczqce piSmiennictwa

historycznego,

slusznie obieraj4c za ptnkt centralny rozwazai ustalenia Haydena White'a, zaKrzysztofem
Pomianem wskazuje roZmce pomigdzy nanacjq literack4 i historyczn4, omawi a zaMichalem

Glowinskim cechy gatunkowe powieSci historycznej, Niedosyt moze jednak budzic fakt doSi
pobieZnego wyzyskania pogl4d6w White'a, kt6ry przecie| bardzo precyzyjnie okresla i
omawia pola styczne literzttury

i

historii w XX wieku. Przypomng, Ze zintensyfikowanie
badari nad tymi relacjami na polu literatury, czy SciSlej dziela literackiego, wi4zalo siE
zat6wno

z

rozwojem tzw. ftlozofii kondycji ludzkiej, ekspansjE ponowoczesnej filozofii

podmiotu, jak

i

destrukcj4 postaci czy ,,imierci4" autora (wedle Barlhesa). Tu otwieraj4 sig

pola do snucia refleksji na lemat historycznoSci literatury i literackoSci historii, re-konstrukcji

historii, tworzenia nowyclt, prywatnych opowieSci ,,historycznych". Interesuj4cym bylaby
takze proba odpowiedzi, <:zym r6zni sig wsp6lczesne, ponowoczesne rozumienie historii,

jakie w niej miejsce zajnruje jednostka, albo czy dzi6 historia jest wartoSci4, czy moae
Zrodlem konflikt6w. Pr6ba odpowiedzi na te White'owskie pytania zapewne wzbogacilaby
wiedzg na temat ksztaltowrnia sig toZsamoSci mlodych ludzi w XXI wieku

ptzez nich wartoSci aksjologicznych,
dydaktyczne

i

i

preferowanych

byi moze zarmcjowalaby takle nowe rozwtqzania

,,przewietrzylaby" star4-now4 Podstawg progromowq

o

dob6r bardziej

aktualnych propozycji lekturowych, Habilitantka w tym zakresie ogranicza sig tu jedynie do
wskazania ewolucji gatunkowej w prozie niefikcjonalnej XX wieku.

Natomiast rzetelnier zosta\ przedstawiony aspekt wzajemnych relacji literatury i

historii

w

odniesieniu

dominuj4cych

w

do ustaleri dydaktyk6w.

Znajomo(:c aktualnych metodologii

dydakt'yce humanistycznej, gruntowne poddanie analizie Podstaw

i

programowych, podrEcznik.ow, innych dokument6w oSwiatowych, wskazanie

om6wienie

kontekst6w historycznych uSwiadamia olbrzymi zakres prowadzonych badah. Godne
podkreSlenta s4 zwlaszcza

te fragmenty rczwaZan w kt6rych dr Dorota Karkut analizuje

struktury podrEcznik6w do ksztalcenia kulturowo-literackiego

i historii pod k4tem

,,edukacji

historycznej i wprowadzania w tradycje" (zal. rc 2, s.4). Za szczegolnie warloSciowe uwazam
swoiste resume tych rczwa:Zan zawarte w postaci wskazania gl6wnych plaszczyzn obecnoSci

historii w podrgcznikach do jgzyka polskiego (Miejsce i rola historii..., s. 82-83),
Uznanie budzi takze obrany zakres

i

spos6b organizacji badah. TE edukacyjno-

praktyczn4 czgic pracy uwezam za najbardziej wartoSciow4. Habilitantka w ci4gu szesciu lat

przeprowadzila zar6wno badania pilotazowe, kt6rymi objgla
szk6l gimnazjalnychi 1200

i

polonistyki

-

,,650 uczniow z 20

220 szkolSrednich Polski poludniowowschodniej (...)" (Miejsce

rola historii.,., s.3l-32), jak

Respondentami

- jak pisze -

byli: uczniowie,

i

badania,,gl6wne", kt6re podzielila

nauczyciele lgzyka polskiego

i

na

cztery etapy.

historii oraz studenci

przyszli dydaktycy, Habilitantka przedmiotem namyslu uczynrla zarowno

zainteresowania historyczne uczni6w gimnazj6w

czytelnictwo literatury

o

wypowiedzi uczniowskich

i

szk6l ponadgimnazjalnych,

jak

i

tematyce historycznej, Tutaj wnioski poparte fragmentami

i

studenckich oraz zestawienia tabelaryczne potwierdzaj4

diagnozg, 2e ,srczntowie rLa ogol bardzo powierzchownie

i

bezrefleksyjnie posluguj4 sig

pojgciami teoretycznoliterackimi, mechanicznie wyliczajq znane

im tytuly

ksi4zek

(.,.), ankiety (...) ilustruj4 niski poziom SwiadomoSci historycznoliterackiej
nastolatk6w, o czym Swtadczy nikla liczba odwolari do tytul6w i chaos w sposobie
historycznych

prezentowania utwor6w odnosz4cych sig do historii,, (zaL. nr 2, s.5).

W podjgtych badaniach zastanawia fakt ci4gle -Zywej" obecnoSci powieSci Henryka
Sienkiewicza. Po wnikliw;'ch, wieloletnich eksploracjach tego zagadnienia przez Stanislawa
Bortnowskiego czy Tadeusza Bujnickiego,

a

takhe

dociekaniach przez inn;rch literaturoznawc6w

i

zainteresowania tego pisar:za trqcic moglo M6rnoSci4

na mniejsz4 skalg

prowadzonych

historyk6w, uczynienie obiektem

i

pos4dzeniem o ,,wsobnoSi". Ale dr

Dorota Karkut, uprzedzaj1c takie przyptrszczenia, slusznie zalozyla. ze skoro Sienkiewicz od
lat jest obecny w kanonach lekturowych jako jeden z czolov,rych przedstawicieli pisarstwa

historycznego,

nie molna go w

badaniach pomin4i. Nawi4zuj4c zatem

do

badari

Bortnowskiego, nie tylko diagnozuje postawy uczni6w wobec tej tw6rczoSci noblisty, ale
wyprowadza wykraczajqce: poza ustalenia autora Potopu w szkole... wnioski na temat
sposob6w czytama przez mlodzie? powieSci Sienkiewicza oraz wplywu

tych

lektur na

ksztaltowanie sig w XXI u'ieku polskiej SwiadomoSci narodowej (Miejsce i rola historii...,

s.

140)' Wnioski zebrane ptzez Habilitantkg czgsciowo potwierdzajE juzwcze6niejsze ustalenia,
wzmacnrajq jednak

postulat nowego, l<rytycznego odczytywania powiesci Sienkiewicza

popruez prezentowanie jego utwor6w na tle tradycji literackiej czy teZ analizE mitotw6rczych

zabtegow prsarza, Rozwiniticiem tych ustalef, sq analizy innych lektur wchodzqcych w sklad

tzw. literatury kanonicznej', Kamieni na szaniec Aleksandra Kamiriskiego i Dywizjonu 303
Arkadego Fiedlera. Jak pisze dr Dorota Karkut, interesowalo J4 ,jak mlodziez ocenia
literackie obrazy historii, <:zy postrzega je jako dzieje wielkiej polityki (...) i wybitnych
jednostek(. .,) czy mohe bardziej interesuje sig spolecznym

i kulturowym wymiarem historii

('..)" (tal.nr 2, s. 5). Na marginesie: szkoda, 2e Habilitantka ograniczyLa sigjedynie do
znanego i doSi dobrze juL opracowanego kanonu lektur. Moana bylo przecieL, przy okazji
prowadzonych badari poddai analizie inne teksty,

jak choiby wskazywane ptzez uczni6w

ksi4zki Pawla Jasienicy, Normana Daviesa czy Boguslawa Woloszariskiego, albo Jaroslawa
Marka Rymkiewicza. ByLaby to Swietna podpowied2 dla,,reformator6w" opracowuj4cych
nowe Podstawy nauczania

i

kanon lektur, Autorka zdaje siE sygnalizowa6 koniecznoSi
aktualtzacji problemu, wszak w jednym z artykuLow udatnie poddaje anahzie powieSi Romy

Ligockiej Dziewczynka w czerwonym plaszczyku (zob. Dziewczynka w czerwonym plaszczyku

- historia prywatna

malej Romy, (w:) Bohaterowie nie tylko lektur szkolnych, red. A.

Jakubowska-Olog, D. Hejcla, Rzesz6w 2016, s.I94-202).
Obszernie cytowane wypowiedzi uczniowskie wskazuj4, jakie
uczniowskiej recepcji funlrcjonuj4 prawdy
preferowanych wartoSci, urjawniaj

q

i mity o historii

i w jaki spos6b w

Polski, podnosz4 takze kwestie

obszary emocjonalnego odbioru tekstu literackiego. W

tym fragmencie ksi4zki pcrjawia sig nieScisloSc, kt6ra wymaga sprostowania. Autorka przy
okazji omawiania utworu Dywizjon 303 pow.ada, 2e,,powstala ona na emigracji w czasie
dzialah wojennych" (Miejsce i rola historii..., s. 164). Na okreSlenie przymusowej relokacji

w

czasie dzialah wojenn'ych bardziej zasadne jest uzycie sformulowania wychodZstwo
wojenne. ZaniezrgcznoSi poczytujg umieszczenrew tabeli 9 (Miejsce i rola historii..., s. 1g5)
zatytulowanej ,,Najbardziej interesuj4ce postacie historyczne

w opinii uczni6w

szk6l
ponadgimnazjalnych w ukladzie rangowym" nazwiska Adolfa Hitlera. ObecnoSi tej persony
na pierwszym, otwieraj4cyrn ranking miejscu, obok Jana Pawla II r JozefaPilsudskiego moze

budzi(, etyczny sprzeciw. Wypadaloby te wypowiedzi pogrupowac

i

umiescii w dw6ch

tabelach, druga tabela ilustrowalaby osoby, kt6re wywarly wplyw na historig,

tu Hitler

m6glby sig znaleLc, obok.np, Stalina, Napoleona, Juliusza Cezara, kt6re to nazwiska takze
wskazywali mlodzi respon,Jenci, Za mezrgcznoSi jgzykow4 poczytujE takze sformulowanie
,,lekcje dedykowane np. Hiitlerowi" (Miejsce

i rola historii...,

s.185). Niedopatrzeniem jest

brak w publikacji indeksu nazwisk,

Interesuj4ce

i

walne dla dydaktyki ustalenia przynosz1 podjgte przez Habilitantkg

badania sposob6w pracy n.auczycieli nad rozwijaniem SwiadomoSci historycznej uczniow,
Zaobserwowane w trakcie e,ksploracji stosowane strategie dydaktyczne, metody i formy pracy

ujawniaj4 tolne preferencje polonist6w

i

historyk6w oraz kierunki realizacjr tego celu. Na
marginesie tych konstatacji widai wyraLme jakbardzo w kontekScie omawianego problemu

sig" progranly nauczania historii i jgzyka polskiego. Idea korelacji
migdzyptzedmiotowej w liceum, czemu mial sprzyj ac zinlegrowany system nauczania,
,,tozchodz4
pozostala,

jak wiele ze Sw.ietnych inicjatyw wsp6lczesnej dydaktyki, niezrealizowana. By6

moZe wprowadzona

w tym roku reforma szkolna ten stan rzeczy zmiem, ale na jej rezultaty

przyj dzie nam po czekai.
Reasumuj4c, trzeba powiedzie6, 2e przedstawiona do oceny ksi4Zka Miejsce

i

rola

historii w edukacji polonis,Jtcznej. Badania i refleksje nad lwiadomoiciq historycznq jest ze

wzglgdu

na sw6j praklyazny, poparty wieloletnimi, o szerokim

zakresie badaniami,

dokonaniem istotnym, wai'.nym zwlaszcza dla dydaktyki na roznych poziomach ksztalcenia.

Habilitantka czerpie
dydaktycznych, stara

z

osi4gnigc zarowno tradycji,

jak i

nowoczesnych metodologii

sig osadzai je w badaniach hleruturoznawczych i

kulturowej. Warlo podkreSlii umiejgtnoSi argumentowania

i

antropologii

formulowania jasnych

wniosk6w. W tej mateflr sz',czegolnie istotny jest zachowany obiektywrzm. Dyskurs dr Doroty

Karkut dowodzi dobrejt orientacji zwlaszcza w obszarze zagadnteh

integracji

migdzyprzedmiotowej, ak:;jologii, kwestii badania odbioru tekstu literackiego, Jest takZe

Swiadectwem znajomoSci bieLqcych temat6w

i

problem6w dydaktyki szkolnej. Nie
pozostawia w4tpliwoSci, i:e monografta ta wpisuje siE w aktualn4 debatq nad obliczem
wsp6lczesnej edukacji.

Bior4c pod uwagE przedstawione powyZej argumenty nale|y stwierdzii, Le ksiq1ka
Miejsce i rola historii w edukacji polonistycznej. Badania i reJleksje nad iwiadomoiciq
historycznq spelnia wymogi stawiane Habilitantce, stanowi bowiem spory wklad w rozw6j
humanistyki dydaktycznej

.

Poza monografrq prrzedstawion4 jako najwazniejsze osi4gniecie naukowe w dorobku

Habilitantkr znalazla sig ,cpublikowana

kontekst literatury

i

w

jg:tyka polskiego

2013 roku wersja doktoratu Malarsfwo jako

w

doSwiadczeniach uczniowskiego odbioru

(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego). To ciekawaptopozycja akcentuj4ca rolg, jak4
odgrywa kontekst malarski

w

analizie utwor6w literackich. Monografia podzielona na dwie

zasadnicze czgsci: history'czno-teoretyczn4

i

praktycznq, oparta

o

badania empiryczne

prowadzone wSr6d ucznidw. CzgS(, pierwsza zbyt mocno osadzona zostala

w tradycji,

Autorka siEga i przypomina ustalenia dotyczEce odbioru dzielamalarskiego, choi nie jestem
przekonana czy czerpanie z badan prowadzonych w roku 193I (vide; cytowana i czEsto

przywolywana ksi4zka Stefana Szumana Badania nad rozwojem i rozumienia obrazow o
symbolicznei treici u dzier:i i mlodzie2y, Lw6w 1931) s4 tu zasadne. Habilitantka powiada
bowiem, 2e: ,,Szczeg6lnie cenne dla ksztalcenia polonistycznego s4 wnioski Stefana Szumana
dotyczEce rozumrenia obrazow

o tresci symbolicznej (.,.)" (s.13). W pracy pojawiaj4

takZe inne nazwiska pionier6w dydaktyki, np.

sig

Kridla czy Slodkowskiego, Zapewne mozna to

przypomnienie traktowai jzko uklon w strong ,,prekursor6w" dyskursu nad odbiorem dziela
sztuki, ale odnoszenie tych ustaleri do aktualnych badari jest chyba dzisiaj juzmalo przyd,atne,

Najwigksz4 wartoS(: maj4 w ocenianej monografii przeprowadzone przez Habilitantkg
badania oscyluj4ce wok6ll analiz por6wnawczych literatury

i

malarstwa, podjEte studia

wychodz4 naprzeciw potlzebom wsp6lczesnej dydaktyki szkolnej, wskazuj4 mo2liwoSi
wypracowania odpowiednich narzgdzi badawczych, kt6re umozliwilyby odczytanie tekst6w

literackich

w

kontekScie malarstwa. Habilitantka zawarla rzetelne

ukazuj4ce uczniowskie postawy wobec dzieLa malarskiego.

i

obiektywne wnioski,

W tym zal<resie monografia

prowokuje do nieustannego namyslu nad integracj4 literatury

z

innymt dzielami sztuki.

Nawi?zujg tutaj do innych dziedzin sztuki, wypada bowiem podkreSli6, ze dr Dorota Karkut
zajmowala sig w szeregu publikacjach takze problemem zwiqzkow literatury i muzyki (np.

artykul Zwiqzki literatury z muzykq w olvesie Afitodej Polski, ,,Zeszyty Naukowe WSp w
Rzeszowie, Dydaktyka" 7996 nr 3 lub Zwiqzki prozy z muzykq w okresie Mtodej polski,
,,Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Dydaktyka 199g, nr 5).

Z tnnych osi4gnigi naukowych dr Doroty Karkut warto odnotowai wsp6lredagowanie
monografii Ksztalcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
(wsp6lredaktor T, P6lchlopek), Rzesz6w 2070 orcz edytorskie osi4gnigcia, za jakie lrzeba

uznat opracowanie redakcyjne ksi4Zki Franciszka Salezego Jezierskieg

o

Goworek herbu

Rawicz, wojewoda sandomierski. Powieit z widoku we inie, Sandomierz 2011. ponadto dr
Dorota Karkut jest czlonkiem Rady Redakcyjnej pisma ,,Dydaktyka Polonisty czna" (3 punkty
na liScie MSWiN).

Natomiast

prowadzi zajEcia

w obszat:ze dorobku dydaktycznego

wafto wymienii to, ze Habilitantka

z

metorlykr nauczania jgzyka polskiego, semiotyki tekst6w kultury,
nauczania integruj4cego przedmiot6w humanistycznych (wyklady i iwiczenia oraz
konwersatoria), warsztaty metodyczne, praktyki przedmiotowe. Opracowuje z tych
przedmiot6w autorskie programy nauczanra,jest teZ autork4 program6w dla powstaj4cych w
Instytucie Filologii Polskiei Uniwersytetu Rzeszowskiego nowych specjalnoSci (specjalnoSi
Logopedyczna z ksztalceniem polonistycznym oraz Nauczanie jgzyka polskiego jako obcego).

i licencjackich, wsp6lpracuje z Centrum Kultury r Jgzyka
Polskiego POLONUS, prcrwadzi zajgcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych
Nauczanie jgzyka polskiego jako obcego. Uczestnrczy w pracach komisji rekrutacyjnej oraz
Jest recenzentk4 prac magisterskich

harmonogramowej. Jest talze opiekunem Sekcji Dydaktycznej dzialaj4cej

w ramach Kola

Naukowego Polonist6w UI{. Na uwagg zasluguje prowadzenLe przez dr Dorotg Karkut w

lutym 2072 rcku warcztatctw dIa nauczycieli szk6l polonijnych w Madrycie (organizator:

Hiszparisko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Forum), w kt6rych zaprezentowala sposoby
rozwiqzan metodycznych prromui4cych jgzyk i kurturg polsk4 (zaL. rtr 5, s.3).

Habilitantka mawalne dla Srodowiska osi4gnigcia w zakresie prac popularyzatorskich
zwiqzanych z doskonaleniem jakoSci nauczania. W tym zakresie prowadzila od,czyty
i
prelekcje dla uczni6w

i

natczycieli pol4czone z prezentacjami multimedialnymi. Wymie6my

tu choiby takie jak ,,Zaproszenie do Swiataksiqzek",,,Wychowanie przez czyt"anre,,,,,Rola
domu rodzinnego, szkoty i biblioteki w rozwijaniu zainteresowai czytelniczych dzieci i
mlodzieLy", ,,Ksi4zka

w

szkolnej edukacji", ,,Jak zachqcic

do

czytania,,.

Ta

ostatnia

aktywnoSi byla zwiqzana z udzialem Habilitantki w polsko-austriackim projekcie
,,REDWAy
w poszukiwaniu atral<cyjnych i skutecznych sposob6w rczwijania zainteresowaf,
czytelniczych", Przemysl ',2012. Istotna jest takze wsp6lpraca dr Karkut z Wydawnictwem

Armoryka

z

historycznej

Sandomrerza, kt6re specjalizuje sig

i

w

wydawaniu publikacji

o tematyce

regionalnej. Habilitantka jest tam redaktorkq serii Biblioteka Tradvcii

s andomi er s kiej, dotqd

pod .lej redakci 4 ukazalo siE szesi tom6w.

Konkluzja
Dorobek naukowy dlr Doroty Karkut jest

- w moim przekonaniu - wystar czajEcy, aby
nadac Jej stopiefr naukorq, doktora habilitowanego. Nalezy podkreslii
- w ostatnim
zwlaszcza okresie - znac)zny postgp w rozwoju Habilitantki, co dokumentuj e wykaz
publikacji naukowych. Zat'.ym wnioskiem przemawrajqtakze zakrojone na duzqskalg
badania
empityczne, z ktorych wnioski zostaly zebrane i zaprezentowane w monografii na temat

roli

historii w nauczan iu jgzykapolskiego.
Wnoszg zatem o dopuszczenie dr Doroty Karkut do nastgpnych etap6w przewodu
habilitacyjnego.

e@

Jolanta Pasterska
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