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Ocena prarc naukowych i osi4gniqd dydaktycznych

dr Doroty Karkut
w zwi4zku z postqpowaniem o nadanie stopnia doktora
habilitowanego

1. Sylwetka

Habilitantki

Doktor Dorota lKarkut ukoriczyla filologiq polsk4 G994) na Wydziale
Filologicznym Wyiszej Szkoty Pedagogicznej w Rzeszowie, Po uzyskaniu magisterium
pracowala w Zaldadzie lrletodyki Nauczania Literatury i fqzyka Polskiego w Instytucie
Filologii Polskiej macierzystej uczelni fod r, 2001 Uniwersytet Rzeszowski) kolejno na
stanowisku asystenta (!c.195-2003), adiunkta (2003-2016) oraz starszego wykladowcy
(20L6-2018).

W czasie kilkunastu lat pracy uniwersyteckiej p. dr Karkut

realizowala

zr6Lnicowany wachlarz zajqe dydaktycznych zwi4zanych gl6wnie ze specjalno6ciq
nauczycielsk4 na kierunl<u filologia polska. Wazniejsze z przedmiot6w to: metodyka

nauczania iqzyka polsl,dego, semiotyka tekst6w kultury, nauczanie integruj4ce
przedmiot6w humanistyr;znych, metodyka wiedzy o kulturze, literatura dla dzieci i
mlodzieLy, teoria ksztatcenia

i

wychowania, metodyka pracy z uczniem o specjalnych

potrzebach edukacyjnych, literaturoterapia. Kwalifikacje metodyczne Habilitantki
potwierdzaj4 nie tylko zr6lnicowane formy podawcze (od wyklad6w, przez
konwersatoria, zaiqcia vrarsztatowe a2 do indywidualnej pracy ze studentem), ale
r6wnie2 wieloletnia wspirlpraca ze szkolnym otoczeniem polonistyki rzeszowskiej. f ako

do6wiadczony metodyk

dr Karkut

organizuje

metodyczne dla student6w filologii polskiej

i

w

nadzoruje praktyki przedmiotowoszkolach podstawowych

i

Srednich.

Ponadto z ramienia uczelni brata udzial w partnerskim spotkaniu z delegatami szk6l
ni2szego szczebla oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016)

-

om6wienie dalszych

kierunk6w wsp6lpracy z interesariuszami zewnqtrznymi.

fako pracownik Zakladu Metodyki Nauczania Literatury

i

lqzyka Polskiego

Habilitantka podjqla wsll6lpracq z Centrum Kultury i Jqzyka Polskiego dla Polak6w z
Zagranicy i Cudzoziemc6w POLONUS (od r. 2015), Realizacjq zajgt w tej plac6wce

wypada szczeg6lnie mocno podkre6lid, gdy|

ta

dzialalnoSi stanowi namiastkq
umiqdzynarodowienia dydaktyki akademickiej uprawiane j przez p, dr Karkut. Podobnie
nalezy oceni6 przeprowadzenie warsztat6w dla nauczycieli polonijnych

zrealizowanych

w

lVladrycie (20L1)

na

z

Hiszpanii,

zaproszenie Hiszparisko-Polskiego

Stowarzyszenia Kultura.lnego Forum, gdzie Habilitantka prezentowala rozwi4zania
metodyczne promuj4ce jt2zyk i kulturq polsk4 wSr6d uczni6w zagranic4.

W obrqbie osi4gni96 dydaktycznych rzeszowskiej badaczki wyeksponowa6 warto
udziat w doskonaleniu z;awodowym nauczycieli

- zwlaszcza opracowanie

warsztat6w

w ramaclt podyplomowych studi6w kwalifikacyjnych Nauczanie jqzyka
polskiego jako obcego, Dodai wypada, i2 dr Karkut angaZuje siq teZ w dzialania
metodycznych

organizacyjne Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego: opracowywala
sylabusy na potrzeby nowych specjalno6ci [np. logopedyczn1), uczestniczyla w komisji

rekrutacyjnej,

a od roku 2017

opiekuje siq Sekcj4 Dydaktyczne

w ramach Kola

Naukowego Polonist6w,

Na osobnE uwagg zasluguje dzialalnoSi popularyzatorska Habilitantki.

Po

uzyskaniu doktoratu byla ona wsp6torganizatorem konferenc)i Edukacja polonistyczna

w dobie kultury masowej -

polisensorycznej (Rzesz6w, 19-20

V

2009). Aktywnq

wsp6lpracq ze Srodowislliem szkolnym potwierdzajq r6wnie2liczne odczyty i warsztaty,
maj4ce na celu z jednej strony propagowanie czytelnictwa w5r6d dzieci

i

mlodzie?y, z

drugiej natomiast ukazywanie pedagogom mo2liwoSci efektywnego wykorzystywania
technik multimedialnych w przekazie informacji. Taki charakter mialy miqdzy innymi
prelekcje w szkotach Porlkarpacia, kt6re p, Karkut zatytulowala: Zaproszenie do iwiata

ksiqiek, Wychowanie przez czytanie, Rola domu rodzinnego, szkoly
ro zw ij aniu

zainteresow aii czytelniczy ch dzieci i mlo dzieiy.

i

biblioteki w

Nie mam wqtplivvoS ci, iz osiqgniqcia w popular yzacji wiedzy wypada ocenif
bardzo wysoko. Dodai tu jeszcze wypada kilkuletniE wsp6lpracq Habilitantki z
sandomierskim wydawnictwem ,,Amoryka", specjalizujEcym

siq

w

publikacjach

historycznych i religijnych, Dr Karkut brala udziat (jako redaktorka, autorka wstqp6w i
recenzentka) w wydaniu kilku tom6w serii Biblioteka Celtycka oraz Biblioteka Tradycji
Sandomierskiej, kt6rych zawartoS6 upowszechnia dziedzictwo kulturowe Celt6w oraz

tradycjq Ziemi Sandomie rskiej.

i

Pobiezny przeglqd osi4gniqd organizacyjnych
podsumowa6 informacjEt,

popularyzacyjnych wypada

i2 od niedawna Habilitantka nale2y do Rady

Redakcyjnej

czasopisma ,,Zeszyty Narukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna"

zmianie tytulu,,Dydaktyka Polonistyczna". Wreszcie

-

- po

z obowi4zku recenzenckiego -

powinienem wskaza6 na pewne niedostatki kariery akademickiej dr D, Karkut: niestety

nie pelnila ona funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim,

nie

uczestniczyla w projektach grantowych jako kierownik lub gt6wny wykonawca zadania,

ponadto nie przebywala na naukowych sta2ach zagranicznych
autoreferacie brak inforrmacji o przynale2no5ci do gremi6w

lub/i

krajowych. W

i towarzystw naukowych

oraz uzyskiwanych wyr6:Znieniach b4dZ nagrodach rektorskich.

2. Ocena aktywnoSci naukowej

2,L,Do uzyskania stopnia doktora

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych Habilitantka
opublikowata piq6 artykul6w

i

wyglosila jeden referat na og6lnopolskiej konferencji.

Studia dotyczyly interferencji literatury, malarstwa

i muzyki,

czyli zagadnief, kt6re

badaczkg frapowaly od ctzas6w magisterium, zatytutowanego Zwiqzki slowa z muzykq w
okresie Mlodej Polski (promotor: dr hab, Henryk Kurczab).

Sprofilowanie zainteresowafi badawczych

w kierunku dydaktyki literatury i

iqzyka polskiego daje siti uchwycid na etapie prac nad doktoratem, Dysertacja nosila

$til

Malarstwo iako kctntekst nauczania literatury w procesie dydaktycznym szkoly
Sredniei [promotor: prof. dr hab. Zenon Uryga). Zestawienie tematyki prac magisterskiej

oraz doktorskiej prowadzi do wniosku, i2 Habilitantka
od pocz4tku Scie2ki naukowej
preferowala model szeroko pojmowanej komparatystyki
w spojrzeniu na dydakfykq
polonistyczn4, Tq posta'wq sama okre5la jako integracjq
literatury z innymi tekstami
kultury (zwlaszczamuzyka i malarstwo) w edukacji szkolnej,

Warto doda6, i2 wersja ksiqzkowa pracy doktorskiej pod zmienionym
tytulem
Malarstwo iako kontekst literatury i
iqzyka polskiego w doiwiadczeniach uczniowskiego
odbioru (Rzesz6w 20L3) zostala udostqpniona dopiero
dziesigi lat po obronie. Ksi42ka
posiada strukturq dwudzieln4: w pierwszej (teore
tycznej) badaczka zrekonstruowaia
pogl4dy humanist6w na llemat powi4zaf miqdzy
literaturq oraz malarstwem, a ponadto

om6wila stanowiska d'ydaktyk6w

w

zakresie funkcji przekaz6w ikonicznych w
ksztalceniu szkolnym, natomiast w drugiej (empirycznej)
autorka przedstawita wyniki
wlasnych badari ankietowych w zakresie uczniowskiego
odbioru dziel malarskich w
powi4zaniu

z

wybran 4 pa,ezj4.

Zmodyfikowana Frraca doktorska dowodnie po5wiadcz a,
p rzygotowywani a d o dru ku Hab il
itantka uj awnila komp etencj

ii ju| na etapie jej

e dydak

badania empiryczne zaslugujq

ty czne (zwlaszcza

tu na podkreslenie) oraz przygotowanie merytoryczne

[znajomosc opracowafl w'odniesieniu do interferencji sztuk), bqd4ce fundamentem
dla
rekonstrukcji [ale teZ artykulacji pewnych postulat6w) szkolnego
dialogu

literatury

z

muzykq i malarstwem.

2.2.

P

o uzyskaniu

doktoratu

Po obronie pracy doktorskiej (2003) Habilitantka
uczestniczyra

w

osiemnastu

sympozjach naukowych. zazvvyczaj miary one charakter
og6lnokrajowy
najwainiejszych osrodk6rv warto w tym miejscu wymienii:

-

z

Katowice, Kielce, Krak6w,

Lublin, Poznart, Rzesz6w, Slupsk, Referaty z lat 2003-z0rr
dotyczyly kilku krqg6w
tematycznych: u integracja riteratury z muzyk4
i mararstwem, z) probrematyka
historyczna w nauczaniu iqzyka polskiego i literatury,
3J ksztalcenie swiadomosci
aksjologicznej
uczni6w.

i to2samosci uczni6w, 4) rozwiianie zainteresowari

czytelniczych wsr6d

NiezaleZnie

publikowala

w

od wyst4pief

kt6re nastqpnie

konferencyjnych,

monop;rafiach wieloautorskich, trzeba wskazad

kilka

badaczka

czasopism

metodycznych, gdzie r6wnie2 Habilitantka wydawala swe teksty. Najwa2niejsze to:
,,Annales Universitatis Paedagogicae" i ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Seria Filologiczna" (a nastqpnie,,Dydaktyka polonistyczna"),

doktoracie wydala dwerdzie6cia piqi artykul6w,

w sumie dr Karkut po

a ponadto

wsp6lredagowala tom

Ksztalcenie literacko-kuliturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej (pod red. D.
Karkut, T. P6lchlopka, Rzesz6w 2010).

na tg dzialalno66 naukowA w perspektywie kilkunastu lat od
uzyskania stopnia doktora, to dorobek nie jawi siq jako obszerny zar6wno pod
wzglqdem ilo5ci (niecate dwa teksty na rok), jak te| jego og6lnopolskiego zasiqgu
JeSli spojrzet.

[publikacje gl6wnie w macierzystym o6rodku, incydentalnie poza Rzeszowem). Mozna
mied r6wnie? zastrzeZetria do zbyt slabej dzialalnoSci publikacyjnej

w

czasopismach

specjalistycznych oraz stosunkowo niewielkiej aktywno5ci konferencyjnej od roku 2003.

Po lekturze kilkunastu errtykul6w Habilitantki sEdzq, i2 powinna ona zintensyfikowai

dzialalnoSi publikacyjnE, gdyi ma do powiedzenia rzeczy wa2ne dla ksztalcenia
polonistyc znego na r62nych poziomach edukacj i.

By jednak nie by6 wylqcznie krytycznym, pragnq podkre6lid iZ statystyka
przemawia te?nakorzyfl( osi4gniq6 dr D, Karkut. Je6li zestawid dorobek iloSciowy przed
obronE doktoratu ztym, czym badaczka moZe siq pochwalii w kolejnych latach, to daje
siq zauwaLy| wyralny progres. 6w postqp

-

niezaleLnie od wyrahonych zastrze Lert

-

do$czy przede wszystkim poszerzania spectrum problematyki badawczej aniheli tak2e
pomnazanej ilo6ci artykul6w. Ukierunkowanie badari na region, na proces ksztaltowania

to2samoSci kulturowej uczni6w (wymiary narodowy

i

regionalnyJ, podbudowanie

kaZdego ze studi6w szerrokimi badaniami empirycznymi musz

recenzenta' Warto5d dorobku naukowego

4 wzbudzai szacunek

dr Karkut dostrzegam w

nieustannym

konfrontowaniu teorii z praktyk4 szkolnq, a to wymaga sporego zaangahowania i czasu,
by zebra(, odpowiedni material por6wnawczy.
Wskazane powy2elj krqgi tematycznych kompetencji oraz naukowych fascynacji

Habilitantki potwierdzaj4 analityczne i eksplikacyjne studia
temat6w poSwiadczony zostal wiqcej niZ jednym artykulem.

-

kaidy z eksplorowanych

3. Ocena osi4gniqcia naukowego

fako osiEgniqcie naukowe, bqdEce podstaw4 ubiegania siq o stopieri naukowy
doktora habilitowanego, dr Dorota Karkut wskazala ksiE2kg Miejsce i rola historii w
edukacii polonistycznei. Badania i refleksje nad iwiadomo1ciq historycznq uczni6w
(Rzesz6w 2077). Ju2 na wstqpie pragnq zaznaczyt,, iZ

w moim przekonaniu praca ta

spelnia ustawowy zapis: ,,do postgpowania habilitacyjnego mo2e zostai dopuszczona
osoba,

kt6ra posiada sltopieri doktora oraz osi4gniqcia naukowe lub

artystyczne,

uzyskane po otrzymaniut stopnia doktora, stanowiqce znaczny wklad autora w rozw6j

okre6lonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje siq istotn4 aktywnoSci4

naukowq lub artystyczn4". Lektura ksi42ki nie pozostawia wqtpliwoSci, i2 mamy do
czynienia zbadaczk4w pelni uksztaltowan4, o szerokiej wiedzy humanistycznej [z kilku

dyscyplin), kt6rq potra.fi ona umiejqtnie wykorzystad

do postawienia

krytycznej

(ni estety) di agnozy na te mat,,ko mp etencj i historyc zny ch" wsp 6lczes nej mlo dzie2y,

Konstrukcja pracy'odzwierciedla poniek4d strukturg ksi4Zki doktorskiej. Autorka

podzielila bowiem calo56 materiatu

na dwie

komplementarne

pod

tematycznym czq6ci, Pierwsza obejmuje cztery inicjalne rozdzialy

wzglqdem

i

zawiera

rekapitulacjq wiedzy o: SwiadomoSci historycznejjako przedmiocie badari humanistyki,

i literatury [wyznaczniki pisarstwa historycznego oraz patrzenie na
dzieio literackie jako 2r6dlo dziejowe), koncepcjach edukacji historycznej w
relacjach historii

perspektywie integracji jqzyka polskiego i historii, wreszcie ksztalceniu historycznym w
strukturze program6w i podrgcznik6w obu dyscyplin na potrzeby szkolnej edukacji.

Najog6lniej mo2na stwierdzi6, i2 ta partia ksi4Zki ma charakter teoretycznych
rozwaLafi na temat znaczlenia kluczowych pojq6 dla dyskursu historycznego (np. pamiq6,

historia, toZsamo56, tradycja, dziedzictwo) w ujgciu 16Znych dyscyplin humanistycznych.

Autorka powoluje siq na rozmaite metodologie [np, hermeneutyka, antropologia
literatury, kulturowa teoria literatury, dekonstrukcja, badania stereotyp6wJ, by pokazai
wa2ko6i samego zjawiska w badaniach humanistycznych. Pocz4tkowe rozdzialy
poSwiadczaj4 erudycjg badaczki oraz umiejqtnoSd selekcjonowania bogatego materialu.

Niekiedy jednak moZna odnieSi wraZenie, i2 cytowanie wielu definicji poszczeg6lnych

pojqi [np.

nie zostalo w zupelnoSci

Swiadomo5d historyczna)

sfunkcjonalizowaniu

w dalszych

przynajmniej ich czqSl

- charakter

podporzqdkowane

czqsciach dysertacji. MajE zatem

te pojqcia -

a

postulatywnych tez b4d?te?,,pewnik6w", kt6re nie

wiadomo w jaki spos6b przeioL4 siq (w praktyce) na rzeczryisto5i szkoln4. Co prawda

Habilitantka stara siq u:lasadnii sw6j wyw6d pr6b4 scalania wiedzy polonistycznej

z

historyczn4 w odniesieniu

i

do

[intencjonalnego) tworzenia sp6jnej

wizji Swiata

czlowieka, ale ta argumentacja nie w petni przekonuje, Poszukiwanie miejsc wsp6lnych

w ksztatceniu polonistycznym i historycznym zdaje siq - w najog6lniejszym aspekcie uobecnia6 w postulowarrej aksjologii i projektowanym wychowaniu patriotycznym. Dr
Karkut slusznie zauwaLe; i2 ,,Historia utrwalona w tek5cie literackim moZe angaLowa(
czytelnika, ukazuj4c srryoj4 wielowymiarowo6d i indywidualny charakter" (s, 45),
Potwierdza to pisarstwo dokumentarne XIX i XX wieku, w kt6rym uobecnia siq autorska

postawa jako Swiadect'vva, wyznania

i

wyzwania (notabene nie wiadomo, dlaczego

badaczka przypisuje autorsWvo ksi4Zki Autobiograficzny tr6jkqt. Swiadectwo, wyznanie

i

wyzwanie Annie Burzyriskiej a nie Malgorzacie Czermiriskiej[?]). Tyle tylko, 2e ten rodzaj

angaZowania czytelnika zdecydowanie petniej ujawnia sig

jednostek, posiadaj4cych spor4 wiedzg historyczn4, zaS

w przypadku doroslych

w przypadku uczni6w o tej

kompetencji trudno m6w'ii.
Dopiero rozdzial <:zwarty czqSci teoretycznej zdaje siq byi mocno skorelowany z

nadrzqdnym tematem ksiE2ki habilitacyjnej. Dogczy
historycznych (,,historyc:znoSci") w strukturze podrqcznik6w

on

obecnoSci zagadnieri

i program6w do historii i

iqzyka polskiego, Badaczka dostrzegla obecnoSi odg6rnie zalohonej koncepcji edukacji

historycznej w tekstach kultury, z kt6rymi stykaj4 siq uczniowie.

Druga partia ksiqrZki Miejsce

i rola historii w edukacji polonistycznej,.. oparta

zostala na bogatym materiale badari empirycznych (kilka ankiet wypelnionych przez
nauczycieli, student6w oraz uczni6w wszystkich szczebli ksztalcenial

-

szacunek budzi

spora iloSi zgromadzonych wypowiedzi, dziqki czemu wnioski Habilitantki s4
wiarygodne. Autorka dqr?yla do rozwi4zania problemu: w jakim zakresie literackie
obrazy przeszlo6ci mog4 wptynqi na zainteresowanie historiE wSr6d dzieci i mlodzie2y.

Dr Karkut podzielila czgse empiryczn4 ksi42ki natrzy rozdzialy, w kt6rych om6wila
kolejno: zainteresowania historyczne mlodzieZy, lektury szkolne o tematyce
historycznej (przyklad prozy Sienkiewicza

i Wbranych literackich

Swiadectw II wojny

Swiatowej), ksztalcenie Swiadomo6ci historycznej
f6wiadomo6i historyczna uczni6w, postacie

na lekcjach jqzyka polskiego

z

przeszloilci jako wzorce osobowe,
polonista wobec historii, ksztatcenie nauczycieli jqzyka polskiego
i historii a integracja
edukacj i

p ol

onistyczno-h i stor ycznej).

Za szczeg6lnie crenny wypada uznat material ankietowy,
Iego poglqbiona
eksplikacja doprowadzila badaczkq do kilku istotnych konstatacji. WSr6d
nich wa2na
jest ta, i2 - jak chce Habilitantka - mlodzieL poprzez analizq
obraz6w historycznych
ujawnia prze?ycia czytelnicze, a jednocze6nie ukierunkowuje lekturQ
na Swiat warto6ci.
To wlaSnie aksjologia, z kt6r4 zapoznaj4 siq uczniowie, ksztaltuje w nich
wraZliwoSd
spolecznq i umiejgtno66 okreSlania siq
[np. etycznego) wobec Swiata i ludzi, z kt6rymi

przyszlo

im zyC Dodatkowq

wartoSci4 pracy okazuje sig spojrzenie na model
akademickiego ksztalcenia polonist6w i historyk6w, dla kt6rych
integracja wiedzy
polonistycznej z historycznq winna sta6 siq
iednym z priorytet6w.

4. Konkluzie

NiezaleZnie od wy,rahonych powyZej uwag krytycznych stwierd zam,
Le dr Dorota

Karkut spelnia ustawowe warunki stawiane kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego. Badaczka

jest

osobE rozpoznawaln4

w

Srodowisku dydaktyk6w

literatury i )qzyka poh;kiego, publikuje warto5ciowe rozprawy w czasopismach
krajowych oraz monografiach wieloautorskich. ponadto stara siq
o
umiqdzynarodowienie svroich dokonari naukowo-dydaktycznych,
co w przypadku
metodyk6w nie jest ani czgste, ani latwe, ponadto skupia szczeg6lnE
uwagQ na
wsp6lpracy z regionalnyrn otoczeniem (np, plac6wki kulturalne,
szkoly), promuj4c ideq
,,malych ojczyzn".

Wnioskujq do Rarly Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
nadanie stopnia doktora hLabilitowanego p. dr Dorocie Karkut,

o

