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1. lmię i nazwisko: dr MAGDALENA HODALSKA

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

uzy skania oraz tytułu rozprawy d okto rskiej

2009 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nadany uchwałą

Rady Naukowej lnstytułu Języka Polskiego PAN w Krakowie z13pażdziernika 2009 roku. Tytuł

rozprawy doktorskiej: Środkijęzykowe w ksztaftowaniu mitu Jana Pawła ll na przykładzie relacji

prasowych. Promotor: prof, dr hab, Walery Pisarek,

2005 - dyplom magistra kulturoznawstwa, specjalnośó: europeistyka. lnstytut Europeistyki, Wydział

Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tytułpracy magisterskiej:

Korespondent wojenny - ofiarnik i ofiara we wspołczesnym świecie,

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Mach,

2004 _dyplom magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej, lnstytut Dziennikarstwa i Komunikacji

Społecznej, WydziałZarządzania i KomunikacjiSpołecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł pracy

magisterskiej Łamanie tabu sacrum, śmierci i ciała w programach telewĘjnych w świetle skarg do

KRR|T w latach 1999-2004, Promotor: prof. dr hab. Walery Pisarek,

3. lnformacje o dotychczasowm zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ ańystycznych

2010 - Uniwersytet Jagielloński
adiunkt w lnstytucie Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ

2009-201,t - Uniwersytet Papieski Jana Pawła llw Krakowie
wykładowca w lnstytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPll

2009-2012- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i lndywidualnego ,,Apeiron" w Krakowie

lektor języka angielskiego

2005-201 0 - Uniwersytet Jagielloński
wykładowca w lnstytucie Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ

2005-2009 - Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
lektor języka angielskiego

2005-2007 - Krakowska Akademia im. AndzejaFrycza Modnewsklego
wykładowca w lnstytucie Dziennikarstwa
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3.1 . l nformacje o doświad cze niu dziennikarskim

2012 Wspołpraca z Radiem Akademickim Radiofonia - wspołprowadząca audycje
popularnonaukowe z cyklu ,,Gadające głowy" pl. Pierwsza Wadza.

2005, 2006, 2010 Współpraca z telewizją Fox News - tłumaczka i dokumentalistka

2001 - 2005 Współpraca z oddziałem Polskiej Agencji Prasowej w Krakowie - repońerka

2001 Wspołpraca zdziałem repońażu dziennika,,Rzeczpospolita" i zdziałem miejskim

,,Gazety Wyborczej" w Katowicach - repońerka

4. Wskazanie osiągnięcia'

v,tynikającego z art. 76 usf, 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r, o stopniach naukovlych itytule naukowym

oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz, U, 2003 nr 65 poz, 595 z póżn. zm.):

a/ Wł osi ągnięcia naukowego/ańy stycznego

KULTURA STRACHU ! TRAUMY W MEDIACH
- zbiór 16 publikacji powiązanych tematycznie

b/ publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego:

Monografie

1. Magdalena Hodalska, 2018, Kataklizmy w mediach. Dziennikarskie relacje z klęsk
żyutiołowycłl, Księgarnia Akademicka, Krakow 2018, 255 stron,

(recenzent wydawniczy: dr hab. Agnieszka J, Cieślikowa, prof. lH PAN).

2, Magdalena Hodalska, 2017 , Trauma dziennikany. Dziennikarstwo traumy,lnstytut
Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2017,

187 stron, (recenzent wydawniczy: prof, dr hab. Walery Pisarek),

Roldziały tv ksiązkagh w jęzvku polskim

3, Magdalena Hodalska, 2016, Epidemie, mikroby i uczeni. Wrusologia na łamach polskiej
prasy, [w:] Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalena Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2016, ss. 65-78.

4, Magdalena Hodalska, 2016, Aby straszna zbrodnia była bardziejstraszna. Materiały
operacyine policji w relacjach dziennikarskich, [w:] Weronika Swierczyńska-Głownia,

Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie.
Mediatny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2016,

ss.169-182,

5. Magdalena Hodalska, 2015, Turyści horroru w miejscach pamięci: rola mediów w promocj

miejsc traumy i zbrodni, [w:] Bozena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby

(red.), Hlsfo ria-pamięćłożsamość w edukacji humanistycznej, Tom 3: Pamięc człowieka,

pamięć miejsca, miejsca pamięci: studia historyczno-antropologiczne, Wydawnictwo Libron,

Krakow 2015, ss, 593-605,
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iewkuttunestrachu,[w:]TomaszGoban-Klas(red.),
Komunikowanie w ochronie zdrowia: interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wolters Kluwer

Polska, Warszawa 2014, ss. 234-245,

Magdalena Hodalska, 2012, Metafory śmierci w prasie na przykładzie publikacji

z lłwietnia 2005 i 2010 roku, [w:] Kamila Kwasik, Jan Jaroszyński, Grzegoz Łęcicki (red.),

Media wobec śmierci, tom 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, ss. 204-215.

Magdalena Hodalska, 2012, EĘczne problemy w pracy korespondenta woiennego, [w:]

KaŹmierzWolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Wojciech Furman, Katazyna Bernat (red.),

Korespondent wojenny, Etyka - historia - współczesnośą Wydawnictwo WSE|P, Kielce 2012,

ss.45-55,

Rozdziały w książkąch yt ięzvku angielskim:

9. Magdalena Hodalska, 2016, 'Passengers in Charon's Boat': Repońers Coveńng Real,life

Hoiror, Fear and Terror, [w:] Joseph H. Campos ll, Kornelia Boczkowska (red,), Framing Fear,

Horror and Terror through the Visibte and the lnvisible,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016,

ss, 21-38.

10. Magdalena Hodalska ,2016, Ebota Virus Kills the Other, but Anytime lt May Land Here:

meaia Coverage of an African Plague, [w:] Selina E. M. Doran, Bethan Michael, lzabela

Dixon (red.), There's More to Fear than Fear ltself: Fears and Anxieties in the 21't

Century, l nter-Disci plin ary Press, Oxford 20 1 6, ss, 123-135.

11. Magdalena Hodalska ,2016, Cyberbullying, Fear and Silence; From Bystanders to Cyber,

Sańaritans, [w:] Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Jyotsna Bapat (red,), Perils of the

Web: CyberŚeĆurity and lnternet SafeĘ Nowadays,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016,

ss. 23-36.

12. Magdalena Hodalska ,2014, Famity Drama and lts Frightful Media Frameą [w:]

Betń ł. Kattelman, Magdalena Hodalska (red.), Frightrul Witnessing: The Rhetoric and

(Re)presentation of Fear, Horror and Terror,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2014,

ss. 135-'155.

Artvkułv w czasopismach W ięzvku polskim:

1 3. Magdalena Hodalska , 2014, Wydanenia medialne i maratony katastrof - jak trauma

i terror zmieniająteorię komunikacji, ,,Zeszyty Prasoznawcze", nr 412014,

Wydawnictwo U niwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 201 4, ss, 678-693.

14. Magdalena Hodalska ,2014, Kultura strachuw polskieiprasie brukowej, ,,Zeszyty
prasoznawcze" , nr 3t2O14,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2014,

ss,493-506,

15. Magdalena Hodalska ,2o1o, Odeszli do Domu Ojca. Prasowe motywy Żałoby medialnej

w Świette publikacji z 2005 i 2010 rok l, ,,Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-412010,

Wydawniciwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 201 0, ss. 1 13_126.

6,

7.

B.
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Ańyluł w czasopiśmie w ięzyku angielskim:

16, Magdalena Hodalska ,2017 , Se/fies at Horror Sifes; Dark Tourism, Ghoulish Souyenirs
and Digital lVarclbsism,,,ZeszyIy Prasoznawcze", nr 212017, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Krakow 2017, ss. 405-423,

c/ omowienie celu naukowego/ańystycznego ww, pracy/prac i osiągniętych wynikow wraz z

o mowie n ie m ich ewe ntu alneg o wy ko rzy sta n i a

Cykl publikacji pt. ,,Kultura strachu i traumy w mediach", wskazany jako osiągnięcie naukowe, moŻna

opatrzyć podtytułem: ,,Epidemie, zbrodnie, katastrofy, wojny" i od tego uściślenia obszarów badawczych

nalezy zacząć prezentację dorobku naukowego, uwzględniającą rozwoj badań podejmowanych przed

doktoratem i po obronie pracy doktorskiej. Pzedstawieniu ewolucji zainteresowań badawczych,

realizowanych w ramach autorskich projektów indywidualnych i międzynarodowych, towarzyszy

omowienie osiągniętych wynikow, publikowanych w polskich i anglojęzycznych monografiach i w

artykułach w czasopismach naukowych. Wszystkie prace poświęcone są rÓznym aspektom

dziennikarskich relacji z traumatycznych wydarzeń niosących śmierc w okolicznościach, ktore od

wiekow były przedmiotem lęku zapisanego w najstarszych źródłach historycznych, a dziś wyobrazenie o

nich, kształtowane dzięki medialnym puekazom, współtworzy kulturę strachu,

W centrum moich zainteresowań badawczych znalazły się medialne narracje dotyczące okoliczności

śmierci, jakie od wieków budziły trwogę1, lnspiracjąbyły prace Davida Altheide iFranka Furedi2 oraz

Barry'ego Glassnera3, ktozy upowszechnili w naukach społecznych pojęcie Culture of Fear,

Profeso}owie Furedi i Glassner dowodzili, ze ludzie boją się tego, co znĄąbardziej z mediow niz z

własnego doświadczenia, Charakterystyczną cechą kultury strachu w kontekście mediow jest

przekońanie ich odbiorcow, ze nieustannie narazenisąna atakize strony potęznych niszczących siłł. D,

Altheide przekonywał, ze ludzie bojąsię tego, czego dowiadująsię m.in. zrelacji w mediachs. Dlatego

przedmiotem moich analiz stały się medialne narracje dotyczące traumatycznych wydarzeń.

W kultuze chześcijańskiej katalog lękow zachowany został m,in. w Litaniae Sanctorum, zapisanej w lV

wieku n.e. modlitwie, będącej historycznym źródłem informacji0 o tym, czego bali się ludzie, ktorzy

wznosili do Boga prośby: A subitanea et improvisa mońe, libera nos, Domine (,.,) A fulgure et

tempestate, (. .) A ftagello terraemotus (,,,) A pesfe, fame et bello, libera nos, Domine, Błagalne

wezwania z litanii powtarza Trisagion w suplikacji ,,od powietza, głodu, ognia iwojny (.,.) od nagłej i

niespodziewanej śmierci". Słowa modlitwy wyznaczyły najwazniejsze kategorie w prowadzonych pzeze

mnie badaniach medialnych narracji o katastrofach, epidemiach, konfliktach zbrojnych, kataklizmach -

1 Epidemie, zbrodnie, katastrofy, wojny opisywali m.in, J. Delumeau, Strach w kulturue Zachodu XlV,XVlll w. OblężonY grÓd,

przeł. A, Szymanowski, Warsziwa 2011; J. Bourke, Fear. A Cuttural History, Emeryville 200! W Polsce: Z, Osiński, Lęk w
'kulturze 

spółeczeństwa polskiego wXVl-XVtlwieku,Warszawa 2009; M. Zaremba, WielkaTrwoga, Polska 1944-1947,

Ludowa reakcja na kryzys,Znak, Kraków 2012. O strachu w mediach w dobie relacjonowanych na żywo zamachów

terrorystycznych pisaim,in, prof. T. Goban-Klas w książce pt, Media iterroryści. Czy zastrasząn99 n9 1yierćą WUJ,

Kraków Żoog, naiomiast Jego praca pt. Lękii niepokoje Polaków w świetle badań panelowych 1999 i 1984 r., ,,Zeszyty
prasoznawcze", nr 2/1985, była punktem wyjścia badań opisanych we wniosku o Synegry Grant ERC, ktÓrego byłam

współautorkąw ramach zainicjowanego wzeze mnie projektu EuroFears [pkt 4d].

z F. Furedi, ihe culture of Feór. Risklaking And The MoralĘ of Low Expectaflons, Cassell, London 1997. F, Furedi, Culfure

of Fear Revisited, Risk- taking and the MoraliĘ of Low Expectation, Continuum, New York 2007.

s B. Glassner, The Cutture oiFear. Why Ameńcans are Afraid of the Wrong lhlngs, Basic Books, New York 1999,

a F. Furedi, Culture of Fear Revisited,,,, op, cit,, s. x.
s D. Altheide, Creating Fear, News and thie Construction of Crisis, Aldine de Gruyter, New York 2002, s..6..

o M. L, Wójcik, Chwiló strachu itrwogi: ktęski żywiołowe, konflitły zbrojne itumuĘ w średniowiecznym Wrocławiu,Wyd.

WAW, Racibórz2008, s, 12.
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te dramatyczne wydazenia mogą prowadzic do klęski głodu, ktory w kulturze znany jest jako jeden z
jeżdżców Apokalipsy, obok zarazy, wojny i śmierci, Frank Furedi zauważył, ze w kulturze strachu
zwiastunow zagłady jest nie tylko czterech, ale konni rycerze Apokalipsy twozą dziś cały oddział
kawalerii7, Biblijna metafora czterech jeźdźców Apokalipsy oraz słowa suplikacji pomogły wyznaczyć
obszary badawcze8 i kategorie, wedle ktorych upoządkowac mozna problematykę medioznawczych

analiz dziennikarskich narracji o nagłej i niespodziewanej śmierci w wyniku katastrofy, pżemocy,
konfliktu zbrojnego, kataklizmu czy zakażn§ choroby,

Relacjonowanie w mediach skutkow katastrof, zbrodni, epidemii i wojen, przyczynia się do

kształtowania w odbiorcach wyobrazenia o najbardziej traumatycznych wydazeniach, ktore mogąstać
się udziałem kazdego, W najnowszym wydaniu podręcznika medycznego DSM-V (American Psychiatric
Association,2013) trauma rozumiana jest jako,,szczegolny rodzaj stresora -zdarzenia, ktore wiąze się
z 1) narażeniem na śmierc, 2) narażeniem na zagrozenie śmiercią 3) narazeniem na powazne

obrażenia lub zagrożenie takimi obrażeniami"g. Dziennikarze relacjonujący tragiczne wypadki, pożary,

morderstwa, zamachy, kataklizmy, w bezpośredni sposob narazeni są na makabryczne obrazy

i drastyczne szczegóły zdarzeń traumatycznych, a tym samym, nieszczęśliwie, mogą spełniac kryteria

diagnostyczne PTSD (Post-Traumafic Sfress Disorder), Problemy repońerow i poruszające świadectwa

tych, któzy słyszą kzyki umierających i czasem do końca zycia nie mogą zapomnieć widoku ofiar,

przedstawione zostały w ksiązce pt, ,,Trauma dziennikarzy. Dziennikarstwo traumy" [211o, będącej

dopełnieniem cyklu publikacji prezentujących badania medialnego obrazu traumatycznych zdarzeń.

W monografii, która ,,konstytuuje nowe pole badawcze w polskim medioznawstwie", jak napisał w
recenzji ksiązki profesor Walery Pisarek, podjęłam tematykę traumy dziennikarzy i tytułowego

,,dziennikarstwa traumy", rozpatrywanego w kontekście zachowania repońerow na miejscu tragicznego

wypadku i podczas rozmowy z ofiarami i świadkami traumatycznych wydarzeń. Kolejne rozdzialy
pzedstawiają problemy związane z relacjonowaniem śmieńelnych wypadkow, któremu towarzyszy

stres traumatyczny, jaki jest częścią doświadczenia zawodowego repońerow lokalnych, śledczych,

kryminalnych, fotorepońerów, korespondentow wojennych i redaktorow pracujących z makabrycznymi

nagraniami naocznych świadkow,

Ksiązka ta jest pienruszym owocem międzynarodowego projektu edukacyjno-badawczego

Dziennikarstwo traumy, Trauma dziennikarzy / Journalism of Trauma, Trauma of Journalisfs, ktorym

kieruję od 2017 roku, lnterdyscyplinarne pzedsięwzięcie realizowane jest we wspołpracy z Katedrą
Psychoterapii Collegium Medicum UJ, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem

Traumatycznym (PTBSI) i z merytorycznym wsparciem Dań Center for Journalism and Trauma

(Columbia UniversĘ Graduate Schoo/ of Journalism). Celem prolektu jest przygotowanie teoretycznej i

praktycznej bazy do szkolenia repońerow w zakresie traumy (ofiar, świadkow, uczestnikow tragicznych

wydarzeń) i relacjonowania wypadkow, pozarow, zbrodni, pzestępstw, kataklizmów oraz wypracowanie

nowej ściezki kształcenia na studiach dziennikarskich.

W styczniu 2018 r. rozpoczęłam prace nad wdrozeniem nowego modułu pt. Dziennikarstwo i
profilaktyka traumy, realizowanego w lnstytucie Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ
jako część prolektu pl. ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w

ramach programu PO WER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego z funduszy

z F. Furedi, Culture of Fear Revisited..., s. xii.
s pomysłten zawdzięczam amerykańskiej medioznawczyni susan D. Moeller, która swe analizy mediów uporządkowała

wedle metafory czterech )eżdżców Apokalipsy. S. D. Moe|ler, Compassion Fatigue: How the Media SeIlDisease, Famine,

Warand Death, Routledge, NewYork, London 1999.
9 Cyt. za: M. Hodalska, Trauma dziennikany. Dziennikarstwo traumy,lDMiKS UJ, Kraków 2017 , s.28,
10 w nawiasach kwadratowych podaję numery prac wskazanych na liście publikacji wchodzących w skład osiągnięcia

naukowego [1-16]. Numeracja dalsza oznaczapublikacje z listy przedstawionejw punkcie piątym, w którym omawiam

pozostałe osiąnięcia naukowo-badawcze.
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europejskich (nr grantu: POWR.03.05.00-00-Z309/17-00). To wybrane pzykłady efektywnego
wykorzystania wyników badań prowadzonych pzeze mnie w latach 2010-2018,

Utwozenie nowego obszaru badawczego w polskim medioznawstwie i jednocześnie przyczynek do
otwarcia nowego pola badań w polskiej psychotraumatologii (w którE równiez do tej pory brakowało
pozycji na temat stresu traumatycznego w pracy dziennikarzy), zainspirowane było zawodowymi
doświadczeniami w pracy repońera PAP i telewizji (dla których relacjonowałam tragiczne wypadki [pkt
3,1]), ale przede wszystkim było efektem wielu lat badań, których wyniki prezentowane były w pracach
wskazanych na liście publikacji stanowiących osiąnięcie naukowe,
Analizy dziennikarskich relacji z traumatycznych wydazeń w Polsce i na świecie t1] t2] t3] t4l t6] t7] IB]

t9] t11] t13] t14] [15] oraz sposobu, w jaki reagowali na nie odbiorcy medialnych narracji 15] t10] t12]

[16], prowadzone były pżeze mnie w latach 20,10-201B w ramach 14 rożnych pĄektów badawczych,
ktore pozwoliły odkryć wazne aspekty kultury strachu i traumy w mediach.

Obszary badań, projekty badawcze, ramy czasowe [publikacje]

Badania sposobu relacjonowania przez dziennikarzy traumatycznych wydarzeń rozpoczęłam juz na
studiach dziennikarskich i kulturoznawczych fiestem absolwentką dwóch kierunków na Uniwersytecie
Jagiellońskim). Przygotowując pienrvszą pracę magisterską pod opieką naukową prof. dra hab.
Walerego Pisarka analizowałam kierowane do KRR|T skargi m.in, na sposob pokazywania śmierci w
mediach. Tej problematyce poświęcone były dwa ańykuły opublikowane na łamach ,,Zeszytów
Prasoznawczych": pienruszy w języku polskim w 2004 roku [45], a drugi w języku angielskim w 2016
roku pt. 20 Years of Complaints: National Broadcasting Council and the Polish Audience's Feellngs [4B],

Kulturoznawstwo ukończyłam w 2005 roku obroną drugiej pracy magisterskiej, napisanej pod opieką
Prof. dra hab. Zdzisława Macha i poświęconej korespondentom wojennym oraz traumie związanĄ z
dziennikarskimi relacjami ze stref konfliktów. Zainteresowania korespondencją wojenną rozwijałam
niepzenrvanie, a zaowocowały one:

1. ksiązką pt, ,,Korespondent wojenny, Ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie" (WUJ, Krakow
2006) [1 B], wydaną pzed doktoratem;

2. publikacjami w języku polskim [8] i angielskim [9j [33];
3. międzynarodowym projektem Dziennikarstwo traumy, Trauma dziennikaruy/ Journalism of

Trauma, Trauma of Journalists;
4. monografią pt, ,,Trauma dziennikarzy, Dziennikarstwo traumy" [2] otwierającą serię publikacji

poŚwięconych stresowi traumatycznemu, jaki towarzyszy relacjonowaniu tragicznych wydarzeń.

kultura strachu w mediach: , zbrodnie,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fears and Anxieties in the 21st Century / Dziennikarstwo traumy. Trauma dzi
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Językowy obraz śmierci w mediach był natomiast ważnym elementem rozprawy doktorskiej pt, Środkl

1ęzyxowó w ksztaftowaniu mitu Jana Pawła ll na przykładzie relacji prasowych, ktorą pisałam Pod

t<ieiunkiem naukowym profesora Walerego Pisarka (recenzentami byli: o. dr hab, Wiesław Przyczyna i

dr hab, Katarzyna Śkowronek) i obroniłam w 2009 roku w lnstytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie.

;. Dziennikarskie relacie dotyczące naqłei i niespodziewanej Śmierci

Nowy rozdział w badaniach językowego obrazu śmierci w mediach otwozYłY analizY dziennikarskich

relaili dotyczącygh nagłej iniespodziewanej śmierci, W marcu 2010 roku Wydawnictwo UJ wydało

monógratię pi. ,,srieró Papieza, narodziny mitu" [17], w ktoĘ pokazałam mitotworczą rolę medialnej

nuuu{i zóudowanej z poetyckich porownań, biblijnych metafor, eufemizacyjnych peryfraz, etc.

W kwietniu 2010 roku w dziennikarskich relacjach z katastrofy smoleńskiej mozna bYło usłYszeÓ

i pzeczylać te same słowa, identyczne sformułowania, podobne metafory, jakie w kwietniu 2005 roku

pomagaiy repońerom w budowaniu narracji o śmierci Jana Pawła ll, choc śmieró PaPieża nie bYła

nagła, w ańykule pt. ,,odeszli do Domu Ojca. Prasowe motywy żałoby medialnej w Świetle Publikacji

,źoosi 201-0 roku" 1,15] omówione zostały najwazniejsze elementy funeralnej retorykj, która nadawała

ton tekstom prasowym §ublikowanym w czasie załoby narodowej, Ramy czasowe analizY objęłY tYdzień

od śmierci papieza do jego pogrzebu i tydzień od śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego do jego

pogzebu, porównawcza anali,lzi zawańości dziennikow (Gazeta Wyborcza, Rz9czPosPolita, Dziennik
'pilski, 

Gazeta Krakowska, Fakt) i tygodników (Polityka, Wprost, Newsweek, TYgodnik PowszechnY,

przekró) wydanych na początku kwiótnia w 2005 i 2010 roku, pozwoliła zrekonstruowaĆ schemat,

według ńtorego źbudo*ana byia prasowa opowieść o odchodzeniu i załobie, będąca medialną nanacją

o stra_cie ,,nillepszych nasŻych synow". Śmierć prezydenta i członkow jego delegacji bYła tak

niespodziew ana, że repońezy gorączkowo szukali słow, ktore mogłybY oddac dramatYzm sYtuacji,

a opisując zachowania ludzi' przeżywających stratę, sięgnęli do zbioru motywow patriotycznYch

i relrgijnyih, sprawdzonych podczas ,papieskiego tygodnia". Prasowa opowieŚc o Śmierci najlePszYch,

zbudowana z superlaiywow i hiperbol, opiera się m.in, na biblijnYch metaforach i PoetYckich

porownaniach, ktoie w bolesnych sytuacjach pełniąw narracji podwojnie perswazyjną rolę.

Srodki językowe, za pomocą ktorych dziennikarze próbowali oswoić nagłą śmierÓ PrezYdenta i jego

delega{i,'były przedmiotem'wystąpienia na międzynarodowej konferencji pt. ,,Smierć w mediach".

wynit<i porownawczej analizy tekstów opublikowanych w 2005 i2010 roku Przedslawione zostałY w

,oźd.irl. pt.,,Metafory śmierói w prasie naprzykładzie publikacji z kwietnia 2005 i2010 roku" [7], ktÓry

prezentuje no*e grupy semantyczne, jakie w 2010 roku rozszerzyly zbiór eufemistYcznYch Peryfraz

bogry*ra.ycn nalw#iejszą rolę w poetyckim obrazowaniu śmierci w prasie. W pzypadku katastrofY

5.ńótotu ,'.tatorY łagodzlły iÓ; oristyczne wyobrazenie orazgrozę gwałtownej i zaskakującej Śmierci.

Kwerenda dotycząca medialnego obrazu katastrof stała się inspiracją do podjęcia nowego wYzwania

badawczego poświęconego miratonom katastrof, opisanym przez profesor Tamar Liebes. Termin

dlsasfer ńaraihons,-dobzó znany w zagranicznej literatuze medioznawczej, w Polskim PiŚmiennictwie

nie był wtedy często uzywany, inociaz o ,,katastroficznych maratonach" Pisał m.in. Profesor Tomasz

Goban-Klasri, 1ed'nak brókowało teoretycznego opracowania tego gatunku telewizyjnego zrodzonego w

odpowiedzi na'traumatyczne wydazenia, W ańykule pt. ,,Wydazenia medialne i maratonY katastrof -
jak trauma itenor zmióniająteorię komunikacji" [13] pokazałam ewolucję koncePcji media evenfs Pod

wpływem tragicznych wypad"kow, litore sprawiły, ze ,,transmitowana na żywo historia"12 ustęPuje miejsca

relacjonowańym na zywo katastrofom, zamachom i konfliktom zbrojnym.

11 T. Goban-Klas, Media iterroryści. Czy zastrasząnas na śmierć?, Wydawnictwo UJ, KrakÓw 2009, s. 'l17,

rz D. Dayan, E, Kalz, Media Evóńs. The Live Broidcasting of History, Harvard UniversitY Press, London 1992.
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Zainteresowanie tą problematyką rozwijane w badaniach, których wYniki Prezentowałam w 2012 i 2013

roku w oxfordzie-na organizowanych tam cyklicznych konferencjach Pt. Fear, Horror and Terror,

zaowocowało w 2013 roliu autorską inicjatywą jaką był międzynarodowy Projekt badawczY Pt. Fears

and Anxieties in the 21st Century - byłam jego pomysłodawczynią ijako kierownik Projektu w latach

2014-2016 wspołorganizowałam w Mansfield College w Oxfordzie trzy interdyscyplinarne konferencje o

zasięgu globalnym [opis prqektu - pkt. 4d].

W latach 2012-2013 realizowałam indywidualny projekt badawczy poŚwięcony kultuze strachu w

polskiej prasie brukowej, W ańykule w ,,Żeszytach Prasoznawczych" [14] przedstawiłam wYniki analizY

)awartóŚci Super Expróssu i Faktu, ktora pozwoliła ustalić najważniejsze wizualne i werbalne Środki

retoryczne w tabloidowych publikacjach i sprawdzic, w jaki sposÓb zagroŻenia Prezentowane na łamach

brukówcow korespondują Ź wynikami badań |BOP Homo Homini dotyczącYch obaw i lękÓw Polakow

w 2013 roku. porównańió wyńitow sondazu i analizy zawańości gazet brukowYch dało odPowiedŹ na

pytanie: Czego boją się policy i czym ich straszą tabloidy? Okazuje się, ze na łamach tabloidów lęk

pized biedą-chorobą iamotną starością jest silniejszy niz strach pzed nietolerancją czY kryzYsem.

beklarowanó pzez ńolakow ziodła niepokojów tylko w pewnym stopniu znajdują odzwierciedlenie

w tabloidach, ktore prezentują problemy najblizsze doświadczeniu czytelników. Kultura strachu w Prasie

brukowej objawia się w *aisiwie językoweji pozĄęzykowej. Emocjonalnej tonacji słuzY m, in.: dobor

leksyki; ńonśtrukcla iekstow spzyjaląba budowaniu napięcia; selekcja temaów eksPonującYch konfliktY

i zógrozenia; kizykliwe nagłóŃki zapisane monstrualną czcionką odPowiednio wYkadrowane

i wlJrsponowane iotografie. Werbalne i wizualne środki retoryczne sprawiają ze kultura strachu

w polskiej prasie bruko-wej ma bardzo jaskrawe kolory, ale tez bardzo Prozaiczne wYmiary. Wnioski

z analizy'polskich dzienni'ków sensacyjnych w kontekście kultury strachu zaprezentowałam rowniez

w wystąpieniu na lll Kongresie pTKS pi. ,,Mediatyzacja życia, kultury, politYki" w Krakowie w 2013 roku.

Badawcze zainteresowanie zawańością tabloidów obejmowało m.in. okres, kiedY Prasa brukowa i

powazna, w jednakowo sensacyjny spoŚob, pisała o sprawie małej Madzi13 z Sosnowca. DYnamikę

reporterskich relacji pełnych mót<a'Urycznych szczegołow oraz zmiennoŚÓ towazYszącYch im emocji

odbior.o*, jakie zbpisanb oyły m.in. w iomentarzach internautów, zaprezentowałam w referacie Pt,

Marketing of Horror: Medió Coverage of a Family Drama wygłoszonYm na interdYscYPlinarnej

konferenóji Fear, Horror and Terror ń Oxfordzie w 2012 roku. Przeprowadzona analiza PrzYPadku

pokazała, że honor, gwarantujący mediom wysoką spzedaż i oglądalnoŚc, podsYcałY emocje

izytelników i telewidŹot , którzy w lnternecie dzielili się swoimi przemyŚleniami, a te wPłYnęłY rowniez

na zmianę medialnej oprawy dramatu, Objęty jakościową analiząmateriał badawczY stanowiłY relacje

dotyczące śmierci ńałej M"adzi, opublikowanó w okresie od zgłoszenia Porwania dziecka do dnia

pojo.6u dziewczynki w dziennikach, tygodnikach opinii, tabloidach oraz na stronach internetowYch

TVF lnfo, TVN24 i RMF FM. Analizowane były rowniez komentaze internautow Publikowane na forach

internetowych gazet i stacji objętych badaniem. Na poziomie interPretacji wYnikÓw badań

poepro*abroni została analiza 
-byskursu 

połączona z 
. 
kulturową analizą medialnej oPraWY

izainspirowa ną framing theory Ervinga Goffmana) wydarzeń związanych z zaginięciem i Śmiercią

dziecka. Zmiana mediJnej opia*y roózinnego dramatu pociągnęła za sobą gwałtowną zmianę emocji

odbiorców, ktozy czuli się 
'oszu-kani, 

kiedy na ich oczach love story zmieniła się w crime story,

a rozpaczĄąca matka okaiala się dzieciobojczynią co pokazałam w rozdziale P|, FamilY Drama and lts.

rrignifut ń,tódiu Frames [12] opublikowanym we w9Róledagowanej przeze mnie monografii

,rt"ytuło*.n.j Frightfut Wftńes'singi: The Rhetoric and (Re)Presentation of Fear, Horror and Terror

(Oxford 2014) [23].

l3 półroczna Madzia została zamordowana, jak się później okazał o, pęez matkę, ktÓra w stYczniu 2012 r . Ńierdziła, że jej

córeczka została porwana, a ona sama napiOnięti pr.ez iakapturzonego mężczyznę, Publikowane.w mediach aPele o

póńó..nguio*aiy e*oclÓńalnió oouiorcow, ktoizy'śledzili rodŻinny dramat relacjonowany w tabloidowYm stYlu równieŻ

przez opiniotwórcze media.
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Sprawa małej Madzi stała się inspiracją do refleksji nad warsztatem repońerów relacjonujących

zbrodnie. Zainteresowanie badawcze obejmowało dwa aspekty tego problemu: traumę lokalnych

repońerow opowiadających o morderstwa i aktach przemocy na ich terenie (wyniki wieloletnich analiz,

ilustrowane polskimi i zagranicznymi przykładami, przedstawiłam w monografii pt, ,,Trauma

dziennikazy, Dziennikarstwo traumy" |2j), azdrugiej strony błędy popełnione przy realizacji rePortazy.

Na konferencji poświęconej komunikowaniu o bezpieczeństwie, organizowanej w lDMiKS UJ w 2014

roku, a następnie w ksiązce pt. ,,Komunikowanie o bezpieczeństwie, Medialny obraz zagrożeń" |24l,

ktorą wspołńdagowałam wraz z kierowanym przeze mnie zespołem badawczym, w rozdziale

zatytułowanym ,,Aby straszna zbrodnia była bardziej straszna, Materiały operacyjne policji w relacjach

dziónnikarsńich" [4i przedstawiłam kontrowersyjne publikacje i programy, na ktore w listach do Rady

Etyki Mediow i Krapwej Rady Radiofonii i Telewizji skazyli się odbiorcy, a nadawcY twierdzili, ze dzięki

zdjęciom policji dziennikarski materiałjest dokładny i zetelny, Bardzo często w relacjach z wypadkÓw,

prŹÓstępsiw cŹy katastrof drastyczne fotografie, wśrod nich m.in. operacyjne zdjęcia policji (pokazujące

np, nazęozia Źbrodni, poszarpane ubrania ofiar, zaknławione przedmioty), zwiększają sensacyjnoŚÓ

relacji z iraumatycznych wydarzeń, a jednocześnie wzmacniają poczucie zagrozenia odbiorcow, co

znajduje wyrazw ich skargach do REM i KRR|T,

W odpowiedzi na rosnąca liczbę medialnych doniesień o samobojstwach nastolatkow dręczonYch

psychicznie przez rowieśników, którzy wykorzystywali nowe technologie do stosowania cYberPrzemocY

wobec swoich ofiar, ten aspekt problemu nagłej i niespodziewanej śmierci relacjonowanej w nowych

i tradycyjnych mediach, uczyniłam puntem wyjścia nowego międzynarodowego przedsięwzięcia

uaoawcŹÓg-o, Jako kierownik projektu Fears and Anxieties in the 21st Century (2013-2016) w Oxfordzie

w 2015 rołu zaproponowałam, aby rozszerzyc badania o nowe spektrum - stwozony wtedy research

sfream zatytułowany został Cyber SecurĘ and lnternet Safety, podobnie jak międzynarodowa,

interdyscypiinarna ńonferencja wspołorganizowana przeze mnie w Pradze w maju 2016 roku.

RozsŹezona wersja referatu pt. Cyberbuttying, Fear and Sr/ence; From Bystanders to CYber-

Samaritans |11! zfalazla się w wydanej w Oxfordzie monografii zbiorowej zatYtułowanej Perils of the

Web: Cybei §ecurĘ and'lnternet Safety Nowadays |22|, której byłam wspołredaktorem. Jestem

rowniez wspołautorką wprowadzenia do tego interdyscyplinarnego tomu - w tekŚcie Pt. Perils of the

Web: online Threats and offline Fears [36] zaprezentowałam charakterystykę wsPÓłczesnYch zagrozeń

związanych z korzystaniem z lnternetu. Mowiłam o nich rowniez w wystąpieniu pt. Deleting u:

Cyr;óruittying, Sexłng and an Overview of Contemporary Cyber-Threats na międzynarodowej

rónferenili ót, cutture of Safety w Koszalinie w 2015 roku. lnne aspekty kultury strachu itraumY w

nowych mediach były przedmioiem analiz przedstawionych w anglojęzycznych ańykułach ([16], [46] w

d ru ku) prezentowan ych na łam ach,,Zeszytow Prasozn awc zy ch",

ll. Dziennikarskie relacie z epidemii

Strach pzed morowym powietrzem, czyli plagą ktora niesie śmierc, towarzyszył ludziom od wiekowta.

Zaraza jestjednym Ż czterech jeżdżców Apokalipsy, dlatego dziennikarskie relacje dotyczące chońb

zakażnych siały Śię kolejnym wątkiem moich badań poświęconych kultuze strachu i traumY w mediach,

Analizą medialnego ooiaŻu epidemii rozpoczęłam w 2013 roku, a indywidualne projekty badawc19

zaowoóowały dwióma publikacjamiw języku angielskim [10] [30, w druku] itrzema w jęzYku Polskim [3]

[6] [40, w"druku]. Wyniki badań prózentowałam w 2014 i 2015 roku na 3 międzynarodowych

i<onfbrenclach w ńobcó i Wielkiej Brytanii: ,,Komunikowanie o zdrowiu" i ,,Media-Wiedza-Dziennikarze"

wKrakowie w2014 rokuorazFears andAnxietiesintheZlstCentury, Second Global Conferencew

Oxfordzie (gdzie byłam jednym ze wspołorganizatorow konferencji) w 2015 roku.

la Por. np. L. Garret, The Coming Plague, New York 1995.
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W monografii zbiorowej pt. ,,Komunikowanie w ochronie zdrowia: interpersonalne, organizacyjne

imedialnÓ", pod redakcjąprofesora Tomasza Gobana-Klasa,znalazł się rozdział mojego autorstwa Pt.

,,pandemie w kulturze sirachu" [6], Opisałam w nim czynniki decydujące o medialnej atrakcyjnoŚci

Ópidemii, m.in, gwałtownośc choroby, mierzoną cięzkim stanem zainfekowanych, makabrycznoŚcią

symptomów czy tczbązmarłych, W nanacji medycznego horroru ważna jest selekcja żródeł infOrmacji i

.ytuio* z wypowiedzi ekspeńow, dobor środkow językowych i obrazow ilustrujących zagrozenie. W

dŻiennikarskich relacjach z pandemii znależć mozna zdjęcia wirusow i ich nosicieli, hard science images

i fotografie lekarzy w ochronnych kombinezonach, zdjęcia ran osÓb zainfekowanYch oraz ich

pogoóbo*. Wizuaine oraz werbalne środki w medialnych nanacjach są niezwykle PerswazYjne

i ,izmacnialą kulturę strachu przez m.in. drastyczne opisy objawów choroby i cierpień jej ofiar;

makabryczne'szczegoły w dziennikarskich opowieściach podkreślających osobowy wymiar Pandemii;

ekspreŚyjny język tełsów oraz sugestywną ich kompozycję; wykozystywanie metafor zakorzenionYch

* rbioro*ą bińięci zaruzy, a przywodzących na myśl najczarniejsze scenariusze, Sąone elementami

retoryki stróchu, t<tórej nalważniejsze cechy omowiłam w ańykule zatytułowanYm ,,Nadciąga zagłada!

Retoryka strachu w polskich mediach na przykładzie relacji prasowych z ePidemii Ptasiej i Świńskiej

gryp/ [40, w druku], W ańykule prezentuję wyniki analizy prasowych relacji z epidemii ptasiej i świńskiej

Ółbi, publikowanybh w laiach 2006-2010 na łamach polskich dziennikow i tygodnikow opinii, Analiza

źańirtosci dziennikarskich relacji pozwoliła wskazaó najwazniejsze cechy retoryki strachu, jaka

zdominowała teksty pełne sensacyjnych metafor, makabrycznych epitetow i PrzeraŻĄącYch Porownań,

będących doskonałym przykładeń hiperbolizacji zagrożeń w czasie kryzysu, w kórym zwiększa się

zjpoizebowanie ni iniormację, Charakterystyczną cechą retoryki strachu jest tryb przypuszczającY,

pozwalający dziennikarzom na pisanie o zagrozeniu, jakie mogłaby PzYnieŚĆ mutacja wirusa, ktorej

j.r..r. ni.'r., a/e jej pojawienie się jest ,,tylko kwestiączasu". Działanie lękotworcze ma ambiwalencja
'komunikatow 

zawańych w prasowych relacjach, w ktorych jedno zdanie zaPzecza nastęPnemu,

Rownie wazna jest kompozyĄa dziennikarskich tekstow - od kzykliwYch tYtułow, PandemicznYch

leadow, pełnycń militarnych metafor i porownań do najbardziej śmieńelnych .plag, 
przet czame

scenariusze ,-aż po ostańie zdania wieszczące rychłą apokalipsę, ktore Prowadzą do hiPerbolizacji

zagrozenia. Z koiei metafory (np, sportowe, militarne, zwierzęce) pomagały dziennikazom PrzYblizaĆ

nuiurę wirusow. Te elementy medialnego dyskursu omowione zostałY w ańYkule zatYtułowanYm

,,Epidómie, mikroby i uczeni, Wirusologia-na łamach polskiej prasy" [3], oPublikowanYm w monografii

Źniorowei pt. ,,Komunikowanie o nauce" (WUJ, Krakow 2016) [25], pod mojąwspółredakcją,

Analiza prasowych relacji z epidemii ptasiej iświńskiej grypy, publikowanYch w latach 2006-2010 na

łamach 
'polskicir 

dziennlkow i tygodnikow opinii, prowadzona na bazie teorii ustalania Poządku

dziennego, teorii oprawy orazteoiiiuzytkowań i korzyści, pozwoliła wyodrębniÓ korPus tekstow, ktorych

autozyńiezyli się z tródnym zadaniem przyblizenia czytelnikom wiedzY o wirusach HsN'l i HlN1 oraz

dynamice chóroby w taki sposób, aby Śkomplikowane treści naukowe zamienic na wskazowki

uŹyteczne w codŹiennym zyciu czytelnika, Omowionym w ańykule [3] sPosobom ,,oPrawiania" treŚci

naukowych w publikicjach prasowych towazyszyła analiza ram interpretacYjnYch, W jakich

p1..r.nÓ*uny byi językowy obraz wirusów wywołujących ptasią i świńską grypę. Dziennikaze Probują

prostymi słowami'w}lasnne tajemnice mikroświata, tłumaczyó procesy biochemiczne, Prezentując

wirusy podobnie jak przedstawialiby czarnych bohaterow obyczajowego skandalu. Metafory mogą

po.ug.. w popularyzowaniu wiedzy o mikrobach, które w prasowych publikacjach nie tYlko obdarzone

są tuo-z1imi cechami, ale przede wszystkim złą wolą. Antropomorfizacja wirusÓw i bakterii jest waznYm

elómentem medialnej nariacji nie tylko w języku polskim. W kryzysowym czasie ePidemii dziennikaze

opowiadająo mikrobich, wyńorzysiując schematy pzypominające relacje z wojennego frontu.

W przypadku epidemii grypy medialne nanacje zdominowała retoryka strachu, rru ktÓrej wazną rolę

oosjr1lńiłv konstrukcje .ńjońio*. ze spojnikiem a/e pozwalającym na zastąpienie faktow sPekulacjami,
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W przypadku epidemii eboli w 2014 roku, spojniki buti howeverw anglojęzycznych relacjach rowniez

wprowadzały zupełnie inną narrację do przekazu, ktorego ambiwalencja mogła niepokoić. What if w

reportażu BBC jest przykładem realizacji scenariusza dziennikarskich opowieści o epidemii, ktÓra

podobnie jak ebola zabija ,,lnnych", dalekich i obcych, niemniej jednak w kazdej chwili śmiercionoŚny

wirus może ,,wylądowac" w naszym kraju. Ujęte w tym zdaniu streszczenie wnioskow z analizy dyskursu

w mediach europejskich, relacjonujących epidemię eboli w 2014 roku, zawańe zostało w tytule ańykułu

Ebola Virus Kitts the Other, but Anytime lt May Land Here: Media Coverage of an African Plague |10|,

opublikowanego w monografii zbiorowej There's More to Fear than Fear ltself: Fears and Anxieties in

the 21st Century (Oxford 2016). Ksiązka ta jest owocem wspołorganizowanej przeze mnie

międzynarodowej konferencji na temat wspołczesnych zagrożeń i lękow, jaka w 2015 roku zgromadziła

w Mansfield College w Oxfordzie naukowców z kilkunastu dyscyplin i była częścią zainicjowanego

przeze mnie iwspołtwozonego w latach 2013-2016 interdyscyplinarnego prolektu Fears and Anxieties

in the 21st Century [pkt, 4d], w ramach ktorego w latach 2014-2016 realizowałam indywidualny projekt

badawczy poświęcony medialnym relacjom z epidemii eboli.

Rezultaty tych badań zostały przedstawione w publikacji [10], prezentującej m.in, wyniki wywiadow,

które prowadzilamz pzedstawicielami 11 krajow: Belgii, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec,
polski, Rumunii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier. lch wypowiedzi, porownane z wynikami analizy

dyskursu w mediach europejskich (materiałem badawczym były dziennikarskie relacje wskazane pzez

respondentow jako źródło ich wiedzy na temat eboli), prowadzą do ciekawych wnioskow dotyczących

tego, jakie mechanizmy obronne zauważyć można w wypowiedziach odbiorcow prasowych

i tólewizyjnych relacji z epidemii. Medialna narracja dotycząca eboli w podobnym stopniu kozystała ze

stereotypow związanych z Afryką ton emocjonalny był podobny, niezaleznie od języka, a Wymowa

przekazujednoznacznie alarmistyczna. Respondenci z roznych krajow wiedzieli, ze śmieńelna choroba

rozpzestzenia się szybko, zaś w zglobalizowanym świecie ludzie podrozują tak często, że ryzyko
dotyczy kazdego, jednak na pytanie, czy ryzyko dotyczy ich osobiście (Are YOU at risl?), WsZyScY

odpowiedzieli: Nie/ No/. A nawet: No way|.Odbiorcy lękotworczych przekazów medialnych przekonani

byli o tym, że ryzyko zachorowania dotyczy kazdego innego człowieka, tylko nie ichts.

W okresie realnego zagrozenia chorobą ktora potencjalnie mogła rozwinąc się na globalną skalę,

o czym informowały media ze szczegółami omawiające naturę epidemii, odbiorcy mediow odsuwają od

sieb'le ryzyko, przekonani, że ebola pozostanie chorobą ,,lnnego": kogoś, kto mieszka w dalekiej

afrykańskiej wiosce, W 11 krajach europejskich media relacjonowały epidemię eboli w podobny sposob,

ktory spzyjal uinnianiu16 (othering) chorych osób i utozsamianiu ryzyka z kimś innym. Kwintesencją

tego mechanizmu obronnego jest uzyte pzez jednego z respondentów określenie jungle people,

Uńieściłam tę frazę w tytule pracy Jungle People and Ebola: Socia/ Representations and Media

Coverage of Arricai Plague [30], ktora w 2018 roku ukaże się w monografii zbiorowej pt, Definite and

tndefinite Dangers: Mapping Fears and Anxieties in Today's World |20] pod moją wspókedakcją

w wydawnictwń Brill Academic Publishers w Leiden. W publikacji tej szczegołowo przedstawiam rolę

medialnych relacji z epidemii eboli w kształtowaniu wyobrażenia o chorobie i w uruchamianiu w

odbiorcach mechanizmu obronnego polegającego na odsuwaniu od siebie ryzyka, Ten wątek znalazł

się rowniez w monografii poświęconej medialnym relacjom z kataklizmów [1].

rs pokazała to również prof. Helene Joffe w pracy Risk and |he other', Cambridge 1999, a badania, których wyniki

zaprezentowałam w rozdziale pl. Ebola Virus Kitls the Other, but Anytime lt May Land Here: Media Coverage of an Afican

Plague, potwierdzajątezę o ryzyku, które w przekonaniu odbiorców dotyczy kogoś innego.
16 p;lscy badacze ódoejńowili-próby przełożenia na nasz język angielskiego terminu otheńng, tłumacząc go też jako

,,innościówienie" lub ,inńościowanie". Wybrałam termin ,,uinnianie", który zdaje się najbliższy znaczeniu angielskiego othering

w odniesieniu do spósobu, w jaki odbiorca medialnych pzekazów patrzy na ,,innych" i postrzega ich jako ,,obc!ch".
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lll. Dziennikarskie relacje z kataklizmow

Lęk przed niszczącą siłą żywiołow (,od ognia i gromu, od .plagi trzęsień ziemi,) zapisany jest w

ńiirtirsrycn źródłjcń nistbrycznycn. RozwaŹania ni temat kultury strachu i traumY w tYm kontekŚcie

itJły się kolejnym elementem moich badań, Katastrofy naturalne, relacjonowane Przez dziennikarzY,

zna\azły się w ientrum moich zainteresowań badawczych w 2015 roku, a wYniki PorownaWcZYch analiz

medialńycń nanacji o erupcjach wulkanow, trzęsieniach ziemi, ktore czasem wYwołują fale tsunamj,

|oz.rac'n, huragańach, tajiuńach i powodziach na kilku kontynentach, zaPrezentowałam w monografii

pt, ,,Kataklizmy w mediach, Dziennikarskie relacje z klęsk zywiołowych" [1]. Medialne relacje

z kitaklizmow przekładają się na gotowośc niesienia pomocy rannym i poszkodowanym

zainteresowanie nieszczęscibm Żwiększi ich szanse przeżycia, dlatego tak istotne sąobrazY i słowa w

dziennikarskich opowieściach, ktoie mogą przekonać widzow i czytelnikow do pomocy ludziom

cierpiącym na orgił półr,uri. W ksiizóe zaprezentowane zostały wyniki analiz prasowYch,

tebwiżyjnycn, raoiow!Óh i internetowych rólacji z klęsk zywiołowych. Omowiona.została ich ewolucja,

struktura, retoryka, ńóty*y nanacji'i schematy, iirie można znależĆ w mediach zagranicznYch i

polskich 
'relacjónujących'kitastrofy 

naturalne na swoim terenie i w sąsiednim kraju lub na dalekim

kontvnencie. Monogiafia składa Śię z dwóch części i dziesięciu rozdziałow. W częŚci Pienruszej,

;;i|iri;;;; ui ińńv i mediach pokazuję, jak ziómia, ogień., wiatr i woda (każdemu z zYwiołow

poświęcony ;.rio.oóny rozdział) Śtają siÓ'nóhaterami dziónnikarskich relacji. W tej częŚci Publikacji

wspominam o ,,osieroconych" katastroticn, trupokilometrach i o medialnym rachunku Śmierci, w którym

pŃ. matemaiyki nie Óoowiązują a bliskośc kulturowa bywa wazniejsza niz geograficzna. W drugiej

części ksiązki,'zatytułowanei bŻienniXarskie relacje z kataklizmów, piszę o roli mediow Pzed

uderzeniem zywiołu, w trakcie katastrofy i po kataklizri9; 9 reakcjach odbiorcÓw i emocjonalnYch

dyskursach w dziennikarstwie katastrof (dl'sasfe r journalism), ktore okreŚlają dYnamikę medialnYch

nlnacli i podpowiadają głowne ich motywy, W ostatnim rozdziale monografii Pokazuję, jak skuteczne

perswazyjnie ,ą opó*iósci o dramacie'będącym rownież udziałem zwierząt, ktore w relacjach

) x.trniźrow stijąsię alegoriami najwazniejszych wańości w czasie zmagań z potęgą natury,

lV. Dzienrlikarskie relacje z wojen

Analizując dziennikarskie relacje z traumatycznych wydarzen, jednoczeŚnie kontYnuowałam badania

nad koiespondencją wojenną i śledziłam losy rópońeiow, ktozy wracają ze stref konfliktow i miejsc

dotkniętycir kataklżmem. lańo autorka monografii pt. ,,Korespondent wojennY. Ofiarnik i ofiara we

wspołizbsnym świecie" [18] zostałam zaprosr-ona jako gośó,panelu otwierającego międzynarodową

konferencję'pt. ,,Warsztai k'orespondenta wojennego. Wczoraj i dziŚ", organizowaną w 2010 roku.w

lDMiKs UJ w Krakowie, Rozdział pt. ,,E§ózne [roblemy w pracy korespondenta wojennego" t9l

opublikowany * 1.nońografii zbiorowej pt. ,,Korespondent wojenny. Etyka - histońa _ wspołczesnośc"

(óod redaxcj,ąKazimieiza Wolnego-Żńor.}nsriego, Jerzego Snopka, Wojciecha Furmana i KatazYnY

Bernat) porusza wąter |sychicz"nego ooóiązenii w pracy specjalnych wysłannikow, które stało się

pzedmiotem monogiafii pt.',,TraumJdziennikazy. Dziennikarstwo traumy" [2],

Tematykę tę kontynuowałam w projekcie badawczym pt_ 
9fo.r|r, 

of Fear, Horror and Terror: The Price

that the Storytetters Pay, realizowanym w lataclL 2010-2013. W wys,tanleniu na interdyscyplinarnej

konferencji pt, Fear, uoiior and Terroi, At the lnterface w Oxfordzie w 2013 roku Przedstawiłam wYniki

analizy prŹypadków, która pozwoliła pzyblizyó problemy, z jakimi zmagają się dziennikarze

óp.*iloiiąiv o ofiarach *o.i.n, klęsk'żywiołowyń, 1któw, 
tenoru. Rozszezoną wersję studium

pL,paor<óń opublikowałam w monografii Źoioro*Ój pt, Framing Fear, Horror and Terror through the

Visible and the lnvisible,w rozdziale Żatytułowanym''Passengers in Charon's Boat':Repoders Covering

Reat-life Horror, Featr and Terror [9], Bohaterami case studles byli m.in. dz'lennikaze, ktorym tenorYŚci

odebrali zycie; korespónoenci, którży zginęli w trakcie wykonywania obowiązkow, repońezy cierpiący
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na zespół stresu pourazowego, Problemy dziennikazy zmagających się z PTSD opisane zostałY w

monografii poświęconej traumie reporterów [2],

Relacjonowa na pżezdziennikarzy wojna w Syrii i pokazywana w mediach fala uchodŹcow, szukającYch

w Euiopie schronienia, stała się inspiracją do podjęcia analizy medialnych obrazow imigrantow oraz

reakcji internautow, ktorzy w sieci tworzyli swoje własne nanacje (alternatYwne wobec narracji

domińujących w tradycyjnych mediach - opisanych w rozdziale mojego wspołautorstwa pt. Visual

uetapńo'rŚ of Dismayi ńepresentations of Migrants in Recent Culture and the Mass Media, ktÓry ukaze

się w 2018 roku w monogiafii pt. Racism and Trauma [31 , interdyscyplinarne studium w druku]),

Trauma uchodźcow i strich mieszkańcow Europy, któzy bali się imigrantow, bYłY rÓwnieŻ Przedmiotem

dyskusji podczas wielu paneli w trakcie wspołorganizowanej pżeze mnie w Oxfordzie konferencji z

.yklu F.rrc and Anxieties in the 21st Century, ktora w 20'16 roku opatrzona była PodtYtułem: SPecia!

iorrg Testimony, Memory, Trauma. Na konferencji tej wygłosiłam referat pl, #HumanĘ Washed

Ashore: Socia/ Media Users' Reaction to Europe's Refugee Crisls, ktÓrego rozszerzona wersja,

zatytułowana: #Humanity Washed Ashore: Visuat Metaphors and Emotions ln Soclal Media [46, w

dru"ku], opublikowana zóstanie w 201B roku w,,Zeszytach Prasoznawczych". Analiza graficznYch

przekŚztaiceń fotografii prasowej 3-1etniego uchodzcy Alana Kurdi pokazała, w jaki sPosob odbiorcY

mediow okazują Śmutek, bezradnośó, złośc i wspołczucie za pomocą alegorii, wizualnYch metafor,

Wspołczucie 2,0manifestowane w mediach społecznościowych w odpowiedzi na dziennikarskie relacje

z iraumatycznych wydazeń było przedmiotem analiz, ktorych wyniki zaprezentowałam na

międzynaródow'ei t<ontórencji pt. Pańicipatory Culture and the Future of Democrac| oraz Pzedstawiłam

w Ózekalącym ni druk artyńuie pt, Compas;sion 2,0: How lnternef Users Share "Vińual Care"? |47, w

druku]. fo,'co internauci robili ze zdjęciem małego uchodźcy ijak okazywali wińualnątroskę cYfrowej

repreŹentacji jego ciała, jest pizykładem emocjonalnego odbioru dziennikarskich relacji z

trau matycznych wydarzeń,

Kontrowersyjny sposob reagowania na strach, o którym opowiadają rePońezY, stał się Przedmiotem

rozważań pooÓlmowanych w ańykule pt, ,,Turyści honoru w miejscach pamięci: rola mediow w Promocji

miejsc traumy i zbrodńi" [5]. Z-medioznawczej i kulturoznawczej perspektYwY Pzedstawiłam w nim

zdjęcia robiońe na tle relaójónowanych w mediach tragedii. Problem beztroskich se/f,es robionYch m.in.

w-óbozach koncentracyjnych poruszyłam na międzynarodowej konferencji Pt, Holocaust and the

Contemporary World, Co'wystąpieniu zatytułowanym Smiling Holocaust Se/fles, na zaProszenie

profesoia Jońathana Webbera zóstałam wspołzałozycielem The European Association for Holocaust
'strdir. 

(EAHS), działającego od 2015 roku międzynarodowego stowazyszenia badaczy Holocaustu,

w 2017 roku na łamach ,,Zeszytow Prasoznawczych" ukazał się artykuł pt. Se/f/es at Horror Sltes; Dark

Tourism, Ghoulish Souvónirs-and DigitatNarclssism [16], w ktorym pzedstawiłam interdYscYPlinarne

studium fenomenu kulturowego rozpairywanego z perspektywy mrocznej turYstYki, studiow kulturowYch

poświęconych fotografii i roli mediow w kształtowaniu pamięci o dramatycznych wYdarzeniach oraz W

świefló nalńowszych badań cyfrowego narcyzmu i autopromocji na portalach społecznoŚciowYch.

Realizacja celow wyznaczanych w kolejnych projektach badawczych wYmagała często

interdysóyplinarnego póoelscia l zroznicowanych metod badawczych stosowanYch w naukach o

mediach l'komunikowaniu, kulturoznawstwie oraz językoznawstwie. Studia na dwoch kierunkach oraz

studia doktoranckie ułatwiły prowadzenie badań wykozystujących bogactwo metodologiczne tYch

dyscyplin. porownawcze 
'analizy 

zawartości medialnych relacji wzbogacałY zwYkle analizY

lińgwiityczne, analizy dyskursu, czy krytyczn a analiza literatury. Bardzo często w studiach PrzYPadkow

prózentowanych w'pu'olit<aclach ws[aŻanych jako osiągnięcie naukowe, sięgałam Po narzędzia

stosowane w naukach o mediach i komunikowaniu, sprawdzoneteżw innych dYscYPlinach,
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Z kolei w ramach kierowanych pżeze mnie międzynarodowych projektow badawczYch, które miałY lub

mają interdyscyplinarny charakter, puyczynialam się do popularyzacji nauki o mediach i komunikowaniu

i róŻwoju Óysóypliny, promując dorobek naukowy polskiego medioznawstwa w międzynarodowym

środowiŚku ńadaczy reprezentujących rozne dziedziny nauk społecznych i humanistycznYch.

4. d/ KlERoWANlE M!ĘDZYNARoDOWYM| PROJEKTAMI BADAWczYMl

Międzynarodowe, interdyscyplinarne prqekty badawcze, które stwozyłam od Podstaw i kierowałam

nińi tóo nadal kieruję, zaińŚpirowane były właśnie kulturą strachu (projektY EuroFears, Fears and

Anxieties in the 21si"Century, oxford) i traumą w mediach (projekt Dziennikarstwo traumY. Trauma

dziennikarzy / Journalism of Trauma, Trauma of Journalists, Kraków).

Nowe mozliwości w prowadzonych badaniach otworzył niw 2012 roku wYjazd do Oxfordu, gdzie na

konferencji pt, Fear,'Horror and Terror wygłosiłam referat poświęcony marketingowi honoru w mediach

(opublikowany w ksiązce pt. At the Nexus of Fear, Horror and Terror, Contemporary Readings [39]), Po

r,tóry1n profeŚor BetlLA. Kattelman z Ohio State University zaprosiła mnie do wsPołredagowania tomu

pt. rrighttut Witnessing: The Rhetoric and (Re)Presentation of Fear, Horror and Terror [23], zbiorowej

mono§rafii poświęconój retoryce strachu i różnym formom horroru, przyjmującego w PoPkulturze Postac

prawd-ziwych luo iikcyjńych przedmiotów lęku, W ksiązce wydanej w 2014 roku w Oxfordzie znalazłsię

rowniez rozdziałmolÓlo autorstwa o medialnych oprawach rodzinnego dramatu ['12],

Wieloletnia współpraca z poznanymi w Oxfordzie badaczami, ktorzy analizowali strach i traumę z

roznych perspektyw, zaowocowała dwoma międzynarodowyli, zespołowymi projektami badawczYmi

(zainicjowanymi i'kierowanymi przeze mnie) oiaz22 publikacjami w języku angielskim (monografiami

Żbiorowymi, ańykułami w puulit<ac;ach zwańych i czasopismach) na temat strachu. Pięc z nich ujęłam w

cyklu opubiikowanych prac stanowiących osiągnięcie naukowe t9] t10] t11] t12] [16], Poniewaz sąto

studia medioznawcze dotyczące tradyóyjnych ińowych mediow (cztery kolejne sąwdruku: t30] t31] t46]

[47]), podczas gdy pozosiałe inglojęzyczne prace to studia kulturoznawcze lub językoznawcze. Pragnę

,^ińizye ,ze ńsźyitt<ie anglojężyńe monografie, które współredagowałam I20l|21||22l|231, ańYkułY

* c.asópis*ach iub rozaŹiaiy w ksiązkach w języku angielskim poświęcone są róznym aspektom

kultury strachu.

Proiekt EuroFears iwniosek o Svnerov Grant ERC

projekt EuroFearsto zainicjowany przeze mnie projekt badawczy, ktory stał się Podstawąwniosku o

Syńergy Grant European RÓsearih Council w prestźowym konkursie EuroPejskiej RadY Naukowej. W

styc7nTu 2013 roku w ERC złożony zostałwniosek mojego wspolautorstwa, zatYtułowanY', What ls lt that

siifl scares tJs after Marx,s Ghosf Has Vanished?: Mapping Fears in Post-Communist Central and

Eastern Europe. Wniosek, przygotowywany przez 6 miesięcy we wsPołPracY z Prof. Catalinem Ghitą

literaturoznawcą z uniwerŚytetu w braiovej w Rumunii, miał dobre recenzje, a nasze badania,

kontynuowane pomimo briku środkow z ERC, stały się podstawą realizowanego W Oxfordzie

interbyscyplinarnego projektu Fears and Anxieties in the 21st CenturY o zasięgu globalnYm, ktorY

ŻgioniroŹń na 4 kónferencjach w sumie 54 delegatow z26 krajów z 6 kontynentow (Ameryki Połnocnej i

półudniowe;, Afryki, Azji, Australii i Europy), reprezentujących 20 dyscyplin naukowych i analizującYch

strach oraz'zagrożenia w )fil wieku zróżnych perspektyw kulturowych i badawczYch.
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Fears and Anxieties in the 21st Century, Oxford

Jako pomysłodawczyni międzynarodowego, interdyscyplinarnego, wielokulturowego projektu

badawczego pt. Fears and Anxietiesinthe2lstCentury, który realizowany byłw latach 2013-2016 Pod

auspicjamitowazystwa naukowego lnter-Disciplinary.Net w Oxfordzie, w Mansfield College, UniverSitY

of Oxfórd, w latach 2014-2016 współorganizowałam cykliczne konferencje gromadzące naukowców z 6

kontynentow i ponad 20 dyscyplin, prezentujących wyniki swoich badań nad strachem w XXl wieku,

Wsp-ółtworcąidrugim liderem projektu byłprof. Catalin Ghita z uniwersytetu w Craiovejw Rumunii,

Celem projektu Fears and Anxieties in the 21st Century była analiza wspołczesnych zagrozeń i lękÓw.

Zaproszenie do oxfordu pzyjęli badacze z 26 krajow: Anglii, Austrii, Australii, BrazYlii, Czech, Francji,

Hiszpanii, Holandii, lndii, indonezji, lrlandii, Japonii, Kanady, Kolumbii, Niemiec, Nigerii, Nowej Zelandii,

polski, portugalii, Rosji, Rumunii, Stanow Zjednoczonych, Szkocji, Turcji, Walii, Węgier, ktozY w latach

2014-2016 przyjeżdżali na cykliczne konferencje, aby prezentowac wyniki swych badań.

Uczestnicy konferencji Fears and Anxieties in the 21st Century reprezentowali m.in. nauki o mediach,

ale rowniez 20 innych dyscyplin, m.in. takich jak: socjologia, psychologia, historia, literaturoznawstwo,

językoznawstwo, kulturoŻnaŃstwo, filmoznawstwo, teatrologia, religioznawstwo, anlroPologia, filozofia,

ióoiogia, ekonomia, prawo, politologia, medycyna, fizyka, studia nad pamięcią, Badacze z rÓżnYch

konty-nentow (podnoszący problemy np, mniejszości, prześladowań, terroryzmu, ludobojstwa, wojnY,

pvemocy i jejobrazow-w literaturze, filmie, języku, w mediach nowych i tradycyjnych, donoszącYch o
'1olejnycń 

triumatycznych wydarzeniach) mowilio zagrozeniach i lękach, będącYch udziałem wielu gruP

w dalekich zakątkach ziemi, do ktorych nie zawsze docierają repońezy,

Konfrontacja wynikow badań z pomysłami i opiniami naukowcow z tak wielu rożnych dyscyPlin bYła

duzym *yŹ*.nie, dla kazdego badacza, ale interdyscyplinarny dialog prowadzony w roznych językach

wprówadŻał nowe wymiary w badania prowadzone potem w ramach poszczególnych dYscYPlin.

Konferencje były przlgotowane tak, aby uczestnicy mogli nawiązać ze sobą dialog, ktory znajdował

potem odzwierciedlenie w zbiorowych monografiach.

Organizacja konferencji z cyklu Fears and Anxieties in the 21st Century, Oxford

W latach 2014-2016 współorganizowałam 4 interdyscyplinarne konferencje (3 w Oxfordzie i 1 w Pradze)

o zasięgu globalnym, poświęcone kulturze strachu i traumie. Pienrvsza konferencja pI. Fears and

Anxień iitne zt'st Centuryi The European Context trwała od 29 do 31 lipca 2014 roku w Mansfield

College. Druga konferencja pt. Fears and Anxieties in the 21st Century:2nd Global Meeting tnrvała od

15 do 17 lipca 20]5 roku, również w Mansfield College w Oxfordzie. Wiosną2016 roku, tym razem w

pradze, w ramach pĄektu Fears and Anxieties in the 21st Century wspÓłorganizowałam

międzynarodową konfereńcję pt Cyber SecurĘ and lnternet Safety, ktora odbyła się 5-7 maja 2016

roku. jesienią2016 roku ŃŚpółorganizowałam w Mansfield College w Oxfordzie konferencję będącą

ukoronowaniem projektu pt, Fears and Anxieties in the 21st Century, SPecn/ Focus; TestimonY,

Trauma, Memory, która trwała od 19 do 21 września 2016 roku i zgromadziła badaczY

zainteresowanych strachem, ale tez traumą kulturową i jednostkową,

Projekty badawcze w ramach Fears and Anxieties in the 21st Century

projekt Fears and Anxieties in the 21st Century obejmował m.in,: cykl konferencji; Publikowanie

*yńiro* badań w języku angielskim; realizację badań w ramach tzw. reseach streams PoŚwięconYch

ońreślonym obszarornlękówl zagrożeń w )(X wieku. Od 2015 roku projekt Fears and Anxieties in the

21st Ceńtury przyją nońą formuł|, która lączyław sobie projekty: 1, Cyber SecurĘ and lnternet SafetY

_ projekt oałańóŻy poświęcony bezpieizeństwu w lnternecie i zagrozeniom w cYberPrzestrzeni,
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Owocem konferencji z cyklu Cyber SecuĄ and lnternet Safety była wydana w Oxfordzie ksiązka pt.

perils of the Web: Cyber SecurĘ and lnternet Safety Nowadays [22], której byłam wspohedaktorem.

2, pĄekt (in)SecurĘ - poświęcony bezpieczeństwu, którym opiekowałsię profesor Joseph H. Campos

z Universiiy of Hawóii, Manoa, Honolulu, Konferencje odbywały się we wzeŚnju, rownieŻ w Mansfield

College w'oxfordzie - realizowany w ramach projektu Fears and Anxieties in the 21st Century, ktÓrYm

kierowaliśmy wspolnie z profesorem Catalinem Ghitą.

Rezultaty projektu Fears and Anxieties in the 21st Century

- 6 monografii anglojęzycznych

Rezultatem projektu Fears and Anxieties in the 21st Century są publikacje zbiorowe w języku

angielskim (a t'omy wydrukowane, jeden w druku, jeden w trakcie redakcji) wydane Pzez lnter-

oijciptinary press-w Óxfordzie iprezentujące wyniki badań nad strachem, prowadzonych Pzez
nau kowcow z różny ch dyscypl in, krajow i kontynentow:

1. Fear and Anxiety in the 21st Century: The European Conteń and Beyond, Catalin Ghita, Robeń

Beshara (red,). inter-Disciplinary Press, Oxford 2014. Format: eBook, 164 stronY.

2. Strangers on our Doorstep and Strangers in Our House, lnter-Disciplinary Approaches fo Fears

and Anxieties, Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, lzabela Dixon (red.). lnter-DisciPlinary

Press, Oxford 2016,174 strony [21],

3. There's more to Fear than Fe,ar self: Fears and Anxieties in the 21st Century,lZabela DiXOn,

Selina E. M. Doran, Bethan Michael (red.), lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016. Format:

eBook, '199 stron.

4. perits of the Web: Cyber SecurĘ and lnternet Safety Nowadays. Magdalena Hodalska, Catalin

Ghita, Jyotsna Bapai(red,), lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016. Format: eBook, 98 stron [22],

5. Defin'tte and lndeńnite Dangers: Mapping Fears and Anxieties in Today's World. Magdalena

Hodalska Catalin Ghita (reÓ,) , 2O1B [20], Tom jest w druku w wydawnictwie Brill Academic
publishers w Leiden, w ktorym pzygotowywany jest rowniez tom pt.

6. Wounds of our Time: Trauma and Anxiety in the 21st Century, nad ktÓrym zaczęłam właŚnie

pracę wraz z lanem Kenny idr Elese Dowden, badaczami z Kanady i NOwej Zelandii.

Współpraca z naukowcami z kilku kontynentow otwarła nowe perspektywy badawcze, ale tez nauczYła

mnie 
'kiero*ać 

duzym zespołem badaczy pracujących w kilku/kilkunastu dYscYPlinach w roznYch

kulturach i językach.Zdobyte w oxfordzie umiejętności, a także doŚwiadczenie dziennikarskie PomogłY

mi stwozyÓ'ń zoll roku kolejny międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt badawczo-szkoleniowY

Dziennikarstwo traumy. Traińa dziennikarzy/ Journalism of Trauma. Trauma of Journalists,

poświęcony traumie dziennikarzy i traumie ofiar tragicznych wydazeń relacjonowanYch w mediach.

Dziennikarstwo traumy, Trauma dziennikarzy l Journalism of Trauma. Trauma of Journalists

lnterdyscyplinarny i międzynarodowy projekt edukacyjno-badawc_zy pt..Dziennikarstw9 traumY Trauma

azienńixdŻy / Journal,tsm-of TraumÓ, Trauma of Journalists rozwijany jest w lnstytucie Dziennikarstwa,

Mediow i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie z mojej inicjatywy w pzyszłym roku akademickim

rozpocznąsię prace ńad wdrozeniem nońego modułu kształcenia studentow dziennikarstwa, co jest

jednym z |elów projektu. Drugim kierownikiem projektu jest psychoterapeutka dr Teresa Sławińska, z
't 
torą poygotowuleńy w lDMikS UJ moduł kształcenia Dziennikarstwo i profilaktyka traumY w ramach

zadania finansowanógo z programu Wiedza Edukacja Rozwoj (PO WER) Ministerstwa lnwestYcji i

Rozwoju.
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projekt rozwijamy w interdyscyplinarnej wspołpracy z Kaledrą PsychoteraPii Collegium Medicum UJ,

pod patronatern polskiego towarzyŚtwa Badań nad Stresem Traumatycznym (P_TBST) i z

merytorycznym wsparcień oart Cenier for Journalism and Trauma (Columbia UniversĘ Graduate

Schbo/'of JÓurnaliŚĄ, pierwszym owocem projektu jest ksiąka ,,Trauma dziennikazY. Dziennikarstwo

traumy" [2], a w nÓlblizszych latach powstaną kolejne publikacje. Projekt przewiduje m,in.: serię

pooręóznirów; badania ,epbńero*; warsztaty dla studentów; cykl międzynarodowYch konferencji Pt,

Journalism of Trauma, Trauma of Journalists,

5. Omówienie pozostatych osiągnięć naukowo,badawczych (artysĘcznych)

poza publikacjami wchodzącymi w skład osiągnięcia naukowego [wskazanego w Punkcie 4] jestem

autorkąłączn,le 45 innych publikacji naukowych o zroźnicowanejtematYce iformie:

_ dwie monografie - na pzedstawionej ponizejliście to pozycje numer [17] i [1B];

- jeden przekład podręcznika akademickiego [19];

- cztery'współredagowane tomy zbiorowe w języku angielskim I20|t21ll221|23];
- dwa iomy zbiorowe wspókedagowane po polsku tZĄ 1Z91 _ _

- cztery rozdziały w monografiach w języku polskim [26'] l27]_V8lt29]; _ _ .

- dzieśęó rozdziałów w mónografiacń'w języku ano19l9k!ln t901 I31] t32] t33] t34] t35] t36] t37] [38] [39];

- szesć'artykułow w języku poiskim t401 i411 I421I431t44] t4ą w czasopismach naukowych,

w tym pubtiracja w bŻasopiSmie ,,Język Polski" [42] znajdującym się na liście ERlH;

_ tzy ańykuły w języku angielskim t46] t47] [a8] w czasopismach naukowych;

- sprawozdanie z ll Kongresu PTKS [49];

- dwanaście recenzji pońri.n i zagranicŻnych ksiązek opublikowanych w obszaźe |3Yl o mediach i

komunikowaniu (głbwnie na łamaih ,,Zeszytow Prasoznawczych",załącznik4, Punkt lll.P)

Monoqrafie

17. Magdalena Hodalska ,2o1o, Śmierć Papieża, narodziny mifu Wydawli9tw9 UniwersYtetu

Jagiellońskiego, Krakow 2010,225stroń (recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Walery Pisarek).

18, Magdalena Hodalska, 2006, Korespondent wojenny, Ofiarnik i ofiara we wsPÓłczesnlm

świecie,Wydawnictwo Uniwersyteiu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 155 stron (recenzent

wydawniczy: prof. dr hab, Zdzisław Mach). przed doktoratem,

Pzekład podrecznika akademickjego

19, Magdalena Hodalska ,2007, Dziennikarstwo śtedcze. Studium techniki, Pzekład ksiązki

oa,iioa Sparka [tytułoryginału: lnvestigative Repońing, A study in technique], WYdawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2007, 260 stron. Przed doktoratem,

Wspołredakcia tomów w iełku anqi9lskim:

20, Magdalena Hodalska, Catalin Ghita (red.), 2018, Definite and lndefinite Dangers: Mapping

Fears and Anxieties in Today'sWorld,BrillAcademic Publishers, Leiden 2018, w druku.

Mój wkład w powstanie tego interdyscyplinarnego tomu, będącego owocem współorganizowanej przeze mni9 yv

oxfordzie |(ont ńń.ii pt. róro ,nri niiirtie, in-the 21st ńniury. Second Gtobal Conference w ramach projektu

Fears and Anńeties in the 21st Century, którym kierowałam wriz z profesorem Catalinem Ghitą obejmował: 1,
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ustalenie W porozumieniu z autorami charakteru publikacjr, w której kolejne rozdziały były ze sobą powiązane, 2,

opracowanie ,ur., , Óiot,-C Gńitą roncepcji zbioru oraz'3. dopracowanie struktury monografii i 4. oPisanie jej we

wstępie; 5. napisanie rozdziału pt. Jungle people and Ebotai: Social .Representations 
and Media Coverage of

African plague, o. reguiarny kóntirt. auiorami i wydawnictwem lnter-Disciplinary Press w Oxfordzie oraz 7, Prace

redakcyjne nao texstańiw jęiyru angielskim. Swó| udziałw powstanie publikacji szacuję na 50 %,

21. Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, lzabela Dixon (red,),20.16, Sfrangers on_our.Doorstep- 
anń§frangers in OlurHouse; lnte,r-Disciplinary Approaches to Fears and Anxieties, lnter-

Disciplinary Press, Oxford 2016,174 strony,

Mojwkładwpowstanietegotnterdyscyplinarnegotomu,będące^goowocemwspołorganizowanejprzezemniew
2014r.woxfordzierónińn.li pt.'Feirs ana'lnxietieŚin"theŹlstCentury:TheEuropean.Context,wramach

zainicjowaneg o przezŁ mnie projektu Fears and Anxieties in the 21st Century, którym kierowałam wraz z

profesorem catalinem cńitą dnelmował: t, usiilenie w porozumieniu z autorami charakteru Publikacji, w której

kolejne rozdział;l o1,ły, ze sońipo*ią."n. istanowiły spójnącałość; 2. opracowanie razemzProf, Catalinem Ghitąi

dr lzabelą Dixon koncepcji zbioru; 3. dopracowańi.'ril.ut tu,y monogiafii i opisanie jej we wstęPie PL Fear of

Sfrangers in our Minds';4. kontakt z auiorami i wydawnictwem lnter-Disciplinary Press w oxfordzie; 5, Prace

redak-cyjne nad tekstamiw języku angielskim. Mój udział w publikacji szacuję na 33 %,

22. Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Jyotsna Bapat (red,), 2016, Perils of the Web: Cyber

Sećurity ana htiriet SafeĘ Nowaiays,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016, 98 stron,

MÓjwkładwpowstanietegointerdyscyplinarnegotomu,będąceg9oyo.:Tl-'!*j93:i1..Y:::i,przezemniew
pradze konferencji pt. Cyber Security ana mteińt safet/, w ramain stworzonego przeze mnie projektu Fears and

Anxieties in the 21st CĆniury,ktoryń kierowałam wraz z profesorem Catalinem Ghitą obejmował: 1, ustalenie w

porozumieniu z autońńi cńarartóru publikaą 11 l(tor9j kolejne ro.zdzialy były ze sobą powiązane i stanowiły

spojną całośc; 2. opracowanie ruzem z prot. ć. Ghitą i dr J 
-Bala! 

koncepcji zbioru; 3, dopracowanie strukiury

monografii i 4. opisanie jej we wstępie pt. perlls of ine Wen: Online Threats and )ffline Fears, Moj udział w

powstaniu książki obejmował również regularny kontakt z autorami i, wydawnictwem lnter-Disciplinary Press w

Oxfordzie oraz prace redakcyjne nad tekstami w języłu angielskim, Swój udziałw publikacji szacuję na 33 %,

23. Beth A. Kattelman, Magdalena Hodalska (red.), 2014, Friqhtfut Witnessing: The Rhetoric and

(Re)presentation of iear, Horror and Terror,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2014,192

strony,

Mojwkład w powstanie tego interdyscyplinarnego tomu obejmował: opracowanie razem z Prof, Beth A, Kattelman

koncepcji zoioru, reguńinv róntur,i, autorami i-wydawnictwem.lnter-Disciplinary Press w Oxfordzie oraz Prace

redatóyńe nao tełsiańi ń pzyłu angielskim. Swb; uoziałw publikacji szacuję na 50 %,

24. Weronika świerczyńska_Głownia, Teresa Sławińska, Magdalena Hodalska (red,),.2016,

Komunikowari, i ńirpirizeństwie. Mediatny obraz zagrożeń, Wydawnictwo UniwersYtetu

Jagiellońskiego, Krakow 2016, 246 stron,

Mój udział procentowy w pracach redakcyjnych szacuję na 33 %,

25. Edyta Żyrek-Horodyska, Magdalena Hodalska (red,), ?919,!:^,nikowanie 
o nauce,- 

wvor"ńictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2016, 250 stron,

Mój udział procentowy w pracach redakcyjnych szacuję na 50 %,

Strona 18 z27



Rozdziały w moĘoqrafiach w jęzvku polskim

26, Magdalena Hodalska, 2016, Znienne oblicza zawodu dziennikarskiego w Świetle badań

prdzentowanych na łamach ,,Zeszytów Prasoznawczych", [w:] Maciej_Kawka, RYszard
'Filas, paweł ńłaneta (red,), ,Zeszyty Prasoznawcze', analiza zawańości [1957-2012]. MetodY,

tematy, autozy,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2016, ss, 149,160.

27. Magdalena Hodalska,2013, Wizerunki Lady Diany i Jana Pawła ll - ikony, znaki na

spŹedaż i symulakry, [w:] Kazimiez Wolny-Zmozyński, Jerzy Snopek, Wojciech Furman,

Kzysztof Groń (red.), komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w Prawie,

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, ss. 46-55.

28. Magdalena Hodalska ,2010, Śmierć Jana Pawła ll w świetle relacji prasowych, [w:] Dorota

Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Dysk urs retigijny w mediach, Biblos, Tarnow 2010, ss. 179-191 .

29. Magdalena Hodalska ,2010, Pożegnanie kóta. StylisĘczno,językowa 1n/ka publikacji z

pa§ieskiego tygodnia, [w:] KazimierzOżóg, Bozena Taras (red.), KarolWojtyła - Jan Paweł ll
'sńwa 

priwdy-i życia,- §zkice lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Rzeszow 2010, ss. 42,52,

Rozdziały w monografiach zĘiorowyęh w ięzvĘu angielskim

30. Magdalena Hodalska ,2018, Jungte People and Ebola: Sociat RePresentations and Media

Cołerage of African Plague, [ń:] Magdalena Hodalska, Catalin Ghita (red.), Definite and

Indefinite Dangers: Ma§ping Fears- and Anxieties in TodaY's World, Brill Academic

Publishers, Leiden 2018, w druku.

31, Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, 2018,Visual Metaphors of Dismay: RePresentations of

Mi{rants in Recent Culture and the Mass Media, [w:] Wojciech Owczarski, Mańa

Maiiejewska (red.), Racism and Trauma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

2018, w druku.

Moj wkład w powstanie tego interdyscyplinarnego studium obejmował analizę medialnych obrazÓw imigrantów.

Swój udział w publikacji szacuję na 507o.

32, Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, 2018, Definite and lndefinite Dangers: MaPPing Fears

and Anxieties in Today's World, lntroduction, [w:l MagdaIena Hodalska, Catalin Ghita

(red.), Defin ite and tndótinite Dangers: Mapping Fears and Anxieties in TodaY's World,

BrillAcademic Publishers, Leiden 2018, w druku.

Mój wkład w powstanie wstępu do interdyscyplinarnego tomu, będącego owocem_współorganizowanej przeze

mnie w 2015 rot u bnter.ncii w oxfordzie, Óolóóał na ofisaniu - po wspólnym z prof. Catqlinem GhitąoPracowaniu

koncepcji zbioru - struktury iej zbiorczej monografii. Swój udział w publikacji szacuję na 50%.

33. Magdalena Hodalska, 2016, Sfories of Fear, Horror and Terror: The Price thatthe

sto-rytełers pay,|w:lMark Callaghan, Kacey Davis (red,), Cultural Experiences of Fear, Horror

and Terror,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016, ss. 147-156,
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34. Magdalena Hodalska, lzabela Dixon, 2016, Commitment fo Self; What Language Reveals
about Male Fear of Commitmen{ [w:] Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, lzabela Dixon

(red.), Sfrangers on Our Doorstep and Strangers in Our House: lnter-Disciplinary Approaches to

Fears and Anxieties,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2016, ss. 103-119.

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował - obok wspólnego ze wspołautorką opracowania koncepcji i

struktury rozdziału, a także wniosków końcowych - przygotowanie i analizę materiału badawczego oraz

wyodrębnienie próby badawczej, Swój udział w publikacji szacuję na 50 %.

35. Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, lzabela Dixon, 2016, lntro: Fear of Sfrangers in our
Minds, [w;] Magdatena Hodalska, Catalin Ghita, lzabela Dixon (red.), Strangers on Our

Doorstep and Strangers in Our House: lnter-Disciplinary Approaches to Fears and

Anxieties, lnter-Disciplinary Press, Oxford 201 6, ss, vtl -x,

Mój wkład w powstanie wstępu do interdyscyplinarnego tomu, będącego owocem współorgnizowanej przeze

mnie konferencji polegał na opisaniu - po wspólnym z prof. Catalinem Ghitą i dr lzabelą Dixon opracowaniu

koncepcji zbioru - struktury Ę zbiorczej monografii, Swój udziałw publikacji szacuję na 33%.

36, Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Jyotsna Bapat, 2016, Perils of the Web:

ontine Threats and Offline Fears, [w:] Magdalena Hodalska, Catalin Ghita, Jyotsna Bapat

(red.), perils of the Web: Cyber Security and lnternet Safety Nowadays,lnter-Disciplinary

Press, Oxford 2016, ss. vll - xvlll.

Mój wkład w powstanie wstępu do interdyscyplinarnego tomu, będącego owocem współorgnizowanej przeze

mnie konferencji, polegał na opisaniu (po wspólnym z prof, Catalinem Ghitą i dr Jyotsną Bapat opracowaniu

koncepcji zbioru) struktury zbiorczej monografii orazna zaprezentowaniu charakterystyki współczesnych zagroŻeń

związŻnychz korzystaniem z lnternetu i bezpieczeństwem w sieci, Swój udział w publikacji szacuję na 33 %.

37. Magdalena Hodalska, lzabela Dixon, 2015, Fear of Commitment, Fear of 'l love you', [w:]

Catalin Ghita, Robeń Beshara (red,). Fear and Anxiety in the 21st Century: The European

Context and Beyond, lnter-Disciplinary Press, Oxford 2015, ss. 141- 151.

Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował - obok wspólnego ze współautorką opracowania koncepcji i

struttury rozdziału, a także wniosków końcowych - przygotowanie materiału badawczego oraz analizę metafor.

Swój udziałw publikacji szacuję na 50 %.

38. Beth A. Kattelman, Magdalena Hodalska, 2014,łntroduction: FrightrulWitnessing, [w:] Beth

Kattelman, Magdatena Hodalska (red.), Frightful Witnessing: The Rhetoric and
(Re)Presentation of Fear, Horror and Terror,lnter-Disciplinary Press, Oxford 2014, ss. vii-xi.

Mój wkład w powstanie wstępu do interdyscyplinarnego tomu obejmował - obok wspólnego ze wspÓłautorką

opiacowania ioncepcji i struktury pracy - zaprezentowanie medialnych aspektów tytułowych problemów. Swój

udział w publikacji szacuję na 50%.

39, Magdalena Hodalska ,2013, Marketing of Horror: Media Coverage of a Family Drama,|w:]

Catalin Ghita, Joseph H. Campos ll (red.), Atthe Nexus of Fear, Horror and Terror:

Contemporary Readings, l nter-Disciplinary Press, Oxford 201 3, ss. 123-134.

Ańvkuły w czasopismpch w języku polskim

40, Magdalena Hodalska ,2018, Nadciąga zagłada! Retoryka strachu w polskich mediach

na przykładzie retacji prasowych z epidemii ptasiej i świńskiej grypy,,,Kultura - Media -
Teologia", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, [w druku],
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41. Magdalena Hodalska ,2011, Emocje i wańości w nekrologach ofiar katastrofy pod

Smoleńskiem, ,,Zeszyty Prasoznawcze" , nr 1-212011, Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego, Krakow 2011, ss, 26-40,

42. Magdalena Hodalska, 2010, Mocaz Ducha zamieszkał w niebie. PeryfrazY

oriamentacyjne i eufemizacyjne w prasią ,,Język Polski" nr 4-512010, ss, 302-309,

43. Magdalena Hodalska,2010, Pod Wawelem ludzie pojaślieli. Metafor.vka publikacji z

,,Tigodnia papieskiego", ,,Zeszyty Prasoznawcze", nl 1-212010, Wydawnictwo UniwersYtetu

Jagiellońskiego, Krakow 2010, ss, 49-59.

pzed doktoratem

44, Magdalena Hodalska, 2008, Cały nasz, czyli KarolaWojĘĘ wędrówka ostatnia.

tntórtekstualnńć nagłówków prasowych z,,Papieskiego Tygodnia",,,Zeszyly
prasoznawcze", nr l-ŻtZOOg,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008,

ss. 103-123.

45, Magdalena Hodalska ,2004, Łamanie tabu sacrum, Śmierci i ciała w programach

blówizyjnych w świetle skarg do KRR|T, ,,ZeszyĘ Prasoznawcze", nr 3-4l 2004,

Wydawńiciwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2004, ss. 87_105,

Artykuły w czasopismach w jęzvku anoielskim

46. Magdatena Hodalska ,2018,#Humanity Washed Ashore: Visual MetaPhors

and Emofions in Social Media, ,,Zeszyty Prasoznawcze", nr 212018, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2018, [w druku].

47, Magdalena Hodalska, 201B, Compassion 2.0: How lnternet Users Słlare "Vińual Care"?,

,,Kuitura - Media - Teologia", Wydawnictwo UKSW, Warszawa 201B, [w druku].

48. Magdalena Hodalska ,2016,20 Years of Complaints: National Broadcasting Council and

tniporsn Audience's Feelings, ,,Zeszyty Prasoznawcze", nr 412016, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss, 512-528.

Sprawozda.nie z ll KoĘq,resu PTK§

49, Magdalena Hodalska ,2011, Autonomia nauki o komunikowaniu, sprawozdanie z

ll KÓngresu polskiego Towazystwa Komunikacji Społecznej w Lublinie ,15,.17 .wześnia 2010 r.,

,,zeszity prasoznawcze", nr 1-2l2O11, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakOw

2011, ss. 211-213.

5.1. Obszarv badań, i wvkorzvstanie ich wvników

W pracy badawczej od lat podejmowałam tematykę, która częściowo znalazła swe odzwierciedlenie w

powstających w latich zoio-zciffipublikacjach Źaliczonych do cyklu prac wskazanych jako osiąnięcie

naukowe (pkt 4).
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Wszystkie publikacje, ktore poświęcone są

1, śmierci w mediach - w punkcie 5, to pozycje tli] t18] I28] t29] t30] t39] t40] t45];

2. emocjom w mediach - pozycje t40] t41] t46] t4i] t48] [351 [36] t38] t39];

3. językowi dziennikarskich relacji- t17] t29] |41lt42| t43] t44];

4. problemom korespondencji wojennej - [18] [33];

5. warsztatowi repońera ifotorepońera - [18] 119] t24] [26] t33]

nawiązują w istotny sposob do problemow badawczych dotyczących kultury strachu i traumY w

mediach,

Anglojęzyczne monografie zbiorowe, ktorych byłam vlspókedaktorem t20] [21] V2]|23l, Podobnie jak

,oiariiłi mojego wŚpołautorstwa B2] B5] t36] [38] wprowadzające do tych zbiorow, w całoŚci

poświęcone są roznym aspektom kultury strachu.

Do pozostałych osiąnięć naukowo-badawczych nalezą rownież publikacje dotYczące:

6. komunikacjiwizualnej |271I3U t46] t47];

7. komunikowania o nauce [25];

8. komunikowania o bezpieczeństwie [24];

9, bezpieczeństwa w lnternecie [22] [36],

W skład dorobku naukowego, ktory nie został uwzględniony w cyklu publikacji..,wskazanYm jako

osiągnięcie naukowe, wchodŹątakże analizy lingwistyczne: sąto anglojęzyczne Publikacje PoŚwięcone

ięzv[owi w komunikacji interpeisonalnej [3ai |3Ą_orazpolskoĘzyczne analizy jęzYka medialnYch relacji

z wydazeń towazysŹących odchodzeńiu ńa-Pawła ll. Pokłosiem rozprawy doktorskiej Ois_ale! nod

kierunkiem prof. dró hab,'Walerego pisarka jest książka "Śmielć 
Papieza, narodzinY mitu" [17], ktÓrąw

2010 roku opublikowało WydawniĆtwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz publikacje dotYczące

10, medialnego wizerunku Jana Pawła ll 1271, językowego obrazu Papieza, jak rowniez

lingwistycŹne analizy dziennikarskich opowieści o Papiezu publikowane m,in. na łamach

,,J{zyka polskiego" (łz1 or^r.,,Zeszytów Prasoznawczych [43] |44j, a także w monografiach

zbiorowych t28] I29].

Rezultaty prowadzonych badań prezentowałam na 20 międzynarodowych i krajowYch konferencjach,

omawiań le rowniez'ze studeniami lDMiKS UJ na wykładach i konwersatoriach, m.in. na kursach:

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediow, Dziennikarskie żródła informacji, Obraz w mediach,

a także na autorskim wykładzie w języku angielskim pt. Media Coverage of Dramatic EYenfs.

W 2011 roku otzymałam Nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego W uznaniu szczegÓlnYch

osiągnięó w pracy naukowej.

Baza publish or perish odnotowuje 40 cytowań moich prac, a lndeks Hirscha wYnosi 3,

5.2, IJdział w międzvnarodowvch i kraiowvch Ęonferenciaęh

Wynikibadań prowadzonych w latach 2010-2018 prezentowałam na 20 międzynarodowYch

konferencjach w polsce 
1w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Koszalinie) i za granicą (Pięciokrotnie w

Oxfordzie w roku2012,ŻolF',2014,2015,2016orazw Pradze w 2016 roku),

Byłam wspołorganizatorem 4 międzynarodowych konferencji za granicą(3 w Oxfordzie: w 2014 roku, w

2ól5roku,wzótorokuilwpraozów2016ioku)orazlll KongresuPTKSwKrakowiew2013roku.
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Wygłosiłam 10 referatoww języku polskim i10 referatoww języku angielskim, Wielokrotnie byłam

móóeratorem paneli w języku angielskim i polskim, byłam rowniez gościem panelu otwierającego

konferencję poświęcon ą korespondentom wojennym.

Referaty na konferencjach międzynarodowych :

1, Referat: #Humanity Washed Ashore: Sociat Media Users' Reaction to Europe's Refugee

Crisis oraz prowadzenie panelu pt. ,,Trauma and Testimony" na międzynarodowej

konferencji pt, ,,Fears and Anxieties in the 21st Century, Special Focus: Testimony, Memory,

Trauma", iÓ-zt wzeSnia 2016 r,, Mansfield College, Oxford (współorganizator konferencji).

2, Referat: Compassio n 2.0, or How to Share "Vińual Care"? oraz prowadzenie paneIu na

międzynarodowej konferencji pt. ,,Pańicipatory Culture and the Future of Democracy",

29 wześnia - 1 pażdziernika 2016 r,, lDMiKS UJ, Krakow.

3. Referat: Cyberbullying, Fear and Si/ence; From Bystanders to Cyber,Samaritans oraz

prowadzenie panelu pt. "Cyber Space and Cyber Hate" na międzynarodowej konferencji Pt.
;cyber 

Securit} and lnternet Safety", 5-7 maja 2016 r., Praga (wspołorganizator konferencji).

4. Referat: Visual Metaphors of Dismay: Represenfations of Migrants in Recenf Culture and

fńe Mass Media (wspołautor: prof. dr hab. Catalin Ghita) na międzynarodowej konferencji pt.

,,Racism, Nationalism and Xenophobia", (organizatouy McGill University i Uniwersytet

Gdański), 17-18 marca 2016 r,, WSF|Z, Warszawa,

5. Referat: Deteting u: Cybeńultying, Sexflng and an Overview of Contemporary CYber,

Threatsna międŹynaródowej konferencji pt. ,,Culture of Safety. Securing Bonds of Academic

Cooperation", 
,t0-11 grudnia 2015 r,, Politechnika Koszalińska, Koszalin.

6, Referat: Zmienne oblicza zawodu dziennikarskiego w świetle badań prezentowanych na

lamach ,,Zeszytów Prasoznawczych" na międzynarodowej konferencji Pt. ,,60 lat

prasozniwstwi w Polsce. Dorobek naukowy OBP i ,,Zeszytow Prasoznawc_zych" w

perspektywie krajowej i międzynarodowej", 26-27listopada 2015 r., lDM|KS UJ, KrakÓw.

7 , Referat: Ebola Virus Kills the Other but Anyfime lt May Land Here: Media Coverage of

African plagueoraz prowadzenie panelu pt. "Phobias in Europe" na międzynarodowej

konferencji [t. ,,Fears and Anxieties in the 21st Century. Second Global Conference",

15-17 lipc-a 2015 r., Mansfield College, Oxford (wspołorganizator konferencji).

B. Referat: Smiling HolocaustSelfies na międzynarodowej konferencji pt. ,,Holocaust and the

Contemporary World", (organizatozy: McGill University i Uniwersytet Gdański),

23-24 kwietnia 2015 r., Kraków.

9. Referat: Turyści horroru w mielscach pamięci: rola mediów w promocji miejsc traumY i
zbrodni na międzynarodowej konferencji pt. ,,Pamięć miejsca, pamięó człowieka, miejsca

pamięci", 10-'12 grudnia2014 r,, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow,

10. Referat Fear of Commitment. Fear of ,,l loveyou" (wspołautor: dr lzabela Dixon)oraz

prowadzenie panelu pt. ,,Fear and Human Condition" na międzynło99*.j_ konferencji Pt.

"Fea6 
and Anxieties in the 21st Century: The European Context", 29-31 liPca 2014 r,,

Mansfi eld Col lege, Oxford (wspołorg anizator konferencji).
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11. Referat: Kultura strachu w prasie brukowejoraz prowadzenie panelu podczas lll Kongresu
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt, ,,Mediatyzacja życia, kultury, polityki"]26-
28 września 2013 r.,lDMiKS UJ, Krakow (współorganizator lll Kongiesu pTKs).

12. Referat: Sfories of Fear, Horror and Terror: The Price that the Storytetlers pay oraz
Prowadzenie pane|u na międzynarodowej konferencji pt. ,,Fear, Horror and Terror, At the
lnteńace. 7tn Gbbal Conference", 5-7 wześnia2013 r,, Mansfield College, oxford,

13, Referat: Marketing of Horror - Media Coverage of a Family Drama na międzynarodowej
konferencji pt. ,,Fear, Horror and Terror, At the lnterface, 6th Global Confereńce';, 7-9 wzeŚnia
2012 r., Mansfield College, Oxford.

14. Referat: Metafory śmierciw prasie na pnykładzie publikacji z t<wietnia 2005 i 2010 roku
na międzynarodowej konferencji z cyklu ,,Warszawskie Dni Medialne" pt. ,,Śmieró w mediach",
6-7 kwietnia 2011 r,, UKSW, Warszawa,

Referaty na konferencjach krajowych :

15. Referat: Stres traumatyczny w pracy dziennikarza na ogolnopolskiej konferencji naukowej pt,

,,Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami',19-20 kwietnia 2018 r,,
U n iwersytet M arii Cu rie-Skłodowskiej, Lu bl i n.

'16. Referat: Aby straszna zbrodnia była bardziejstraszna: materiały operacyjne policji w
relacjach dziennikarskich naogolnopolskiej konferencji naukowej pt. 

'Komunikowanió o
bezpieczeństwie", 1 grudnia 2014r.,lDM|KS UJ, Krakow,

17. Referat: Popularyzacja wiedzy o wirusach na przykładzie relacji z epidemii ptasiej i
Świńskiejgrypy na ogolnopolskiej konferencji naukowej pt. ,,Media-Wiedza-Dziennikaże",
26-27 czeruuca2014 r., lDMiKS UJ, Krakow,

1B. Referat: Epidemie strachu: medialny obraz pandemiina ogólnopolskiej konferencji naukowej
pt. ,,Komunikowanie o zdrowiu", 17 stycznia 2014 r.,lDMiKS UJ, Kraków.

19, Referat: Wizerunki Lady Diany i Jana Pawła tl - ikony, znaki na sprzedaż i symulakry na
ogÓlnopolskiej konferencji naukowej pt, ,,Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i

public relations", 18-19 października 2011r., IDM|KS UJ, Kraków,

20. Referat: Etyczne problemy w pracy korespondenta wojennego na ogolnopolskiej
konferencji naukowej pt, ,,warsztat korespondenta wojennego. wczoraj idziś",
18-19 pażdziernika 2010 r,,lDMiKS UJ, Krakow,
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5.3. Popularvzacia ngukio mediach i komvnikowaniu

Jako tłumaczka literatury fachowej chciałam przyczynić się do rozwoju nauki o mediach

i komunikowaniu oraz popularyzacji pozycji, ktore poświęcone są warsztatowi repońera. Moj pzekład

ksiązki Davida Sparka pt, /nvesfrgative Repońing. A study in technique Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego w Krakowie wydało w 2007 roku pod tytułem ,,Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki"

[19]. Ten podręcznik akademicki liczy 260 stron, a jego recenzentami byli: prof. dr hab, Jacek Sobczak i

prof. dr hab. Jerzy Jastzębski,

Popularyzacji nauki o mediach i komunikowaniu słuzyć miała rowniez wspołpraca z Radiem

Akademickim Radiofonia, w ramach któĘ wspołprowadziłam cykl audycji popularnonaukowych

,,Gadające głowy" pt, Pierwsza Władza, występując na antenie w charakterze ekspeńa, Komentowałam

sposob relacjonowania w mediach kontrowersyjnych spraw i biezących problemow oraz odpowiadałam

na pytania radiosłuchaczy, Cykl 12 audycji popularnonaukowych, z których każda trwała godzinę

emitowany był zimą i wiosną 2012 roku.

Jestem wspołredaktorką dwóch monografii zbiorowych poświęconych komunikowaniu o nauce [25]

i komunikowaniu o bezpieczeństwie [24]. Opracowanie poświęcone medialnemu obrazowi zagrożeń

wspóhedagował kierowa ny wzeze m n ie zespoł bad awczy.

Jestem autorką 12recenzii polskich izagranicznych monografii poświęconych mediom i komunikowaniu

(opublikowanych głownie na łamach ,,Zeszytow Prasoznawczych", zalącznik 4, pkt lll.P), oraz

recenzentką manuskryptow publikowanych w czasopismach naukowych: ,,Kultura - Media - Teologia"

or az,,Zeszy|y P rasozn awcze".

5.4. przvnależność do naukowvch zespołów redakcvinvch

0d 2013 roku jestem redaktorem językowym w zespole redakcyjnym kwańalnika medioznawczego

,,Zeszyty P rasozn awcze".

0d 2018 roku jestem członkinią Rady Redakcyjnej serii monografii elektronicznych lDMiKS UJ

wydawanych przez lnstytut Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

5, 5. p rzv n al eżn o ś ć d o m i ędzv n a rodowv ch tow a nv stw n au kowv c h

od 2010 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS).

N a zaproszen ie prof . Jonath ana Webbera zostałam człon klem.założycielem
The European Association for Holocaust Sfudies (EAHS)w 2015 roku,

od2017 roku jestem rowniez członkiem Polskiego Towazystwa Badań nad Stresem Traumatycznym

(PTBST) orazEuropean Society forTraumatic Sfress Sfudies (ESTSS).
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5,6.0pieka naukowa nad studentami

Jestem promotorem 74 prac licencjackich, obronionych z wysokimi notami w lnstytucie
Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ w latach 2012-2017. W roku akademickim
201712018 promuję kolejnych 11 prac licencjackich, W latach 2010-2017 byłam recenzentką 104 prac
licencjackich i magisterskich obronionych w lDMiKS UJ.

Jestem promotorem pomocniczym w pzewodzie doktorskim mgr Magdaleny Cygan, Pracazzakresu
nauk o mediach, pt, Polski repońaż podróżniczy - od form prerepońażowych iquasi-reportażowych po
blogi repońażowe, Studium historii i teorii gatunku, powstaje pod kierunkiem dra hab. Andrzeja
Kaliszewskiego na Wydziale Zauądzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

5.7. Dział al n oś ć orqan izacvin ę

Równolegle z działa|nością naukowo-badawczą dydaktyczną i opieką naukową nad studentami, od
2010 roku aktywnie uczestniczyłam w działalności organizacyjnej zarówno w lnstytucie Dziennikarstwa,
Mediów i Komunikacji Społecznej, jak i na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie
byłam członkiem m.in. Komisji Rekrutacyjnych (na studia l stopnia, lll stopnia) oraz Komisji prowadzącej

rozmowy kwalifikacyjne dla obcokrajowcow. Więcej szczegółów dotyczących mojej pracy organizacyjnej
opisałam w załączniku 4.

Od 2018 roku przewodniczę Komisji Rekrutacyjnej konkursu stypendialnego programu Erasmus+ w
lnstytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, gdzie organizowałam rekrutację
zimową i pzyczyniłam się do otwarcia drugiej, jesiennej rekrutacji dla studentów lDMiKS UJ. W
lnstytucie Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ pełnię funkcję koordynatora programów

wymiany studenckiej ,,MOST' (od 2016 r.) oraz Erasmus+ (od2017 r.).

W ramach prowadzonego przeze mnie projektu Dziennikarstwo traumy. Trauma dziennikarzy/
Journalism of Trauma, Trauma of Journalisfs, z mojej inicjatywy rozpoczęły się prace nad wdrożeniem
na studiach dziennikarskich l stopnia nowego modułu kształcenia zatytułowanego Dziennikarstwo i
profilaktyka traumy,

5.8. Działalność dvdaktvczna

W lnstytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ prowadzę zajęcia dla studentów
dziennikarstwa pienruszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W ramach
anglojęzycznej ofeńy dydaktycznej Wydziału Zauądzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego prowadzę autorski wykład monograficzny pt. Media Coverage of Dramatic Events,

W lDMiKS UJ dla studentow pienruszego roku prowadzę obowiązkowe zajęcia z Dziennikarskich źródeł
informacjiw formie wykładow i konwersatoriów. Ze studentami trzeciego roku na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pracuję na wykładach z elementami konwersatorium na temat Społecznego i
kulturowego oddziaływania mediow. Mam rownież zĄęcia warsztatowe z Repońażu w mediach w

ramach specjalizacji dziennikarskiej, a od 2012 roku prowadzę Iakże seminarium dyplomowe. Na

studiach drugiego stopnia prowadzę konwersatorium Obraz w mediach w ramach specjalizacji

an al ityczno-med iozn awczej.
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W popzednich latach w lnstytucie Dziennikarstwa, Mediow i Komunikacji Społecznej UJ prowadziłam
rowniez wykłady monograficzne: Wydarzenia medialne; Kontrowersyjne przekazy w mediach i ich
społeczny odbior oraz konwersatoria Pracownia prasowa czy Agencje prasowe i praca z serwisem
informacyjnym, na których ćwiczyłam ze studentami umiejętności warsztatowe. Doświadczenia
zawodowe (pkt 3.1) pomogły mi realizować zajęcia dydaktyczne w sposob oryginalny, a studenci w
ankietach oceniających zawsze podkreślali praktyczny wymiar prowadzonych przeze mnie kursów.

W latach 2009-2011 w lnstytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ll w Krakowie
prowadziłam autorski wykład pt, Kontrowersyjne przekazy w mediach i ich społeczny odbior oraz
ćwiczenia z przedmiotu Metodologia badań medioznawczych do wykładu profesora Walerego Pisarka,

W 2005 roku, jeszcze jako studentka europeistyki, ale juz jako absolwentka dziennikarstwa na UJ,
podjęłam współpracę z Krakowską Akademią im, Andzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych prowadziłam przez dwa lata konwersatorium Agencje prasowe i praca
z serwisem informacyjnym, kozystając z doświadczeń w pracy repońera PAP.

Ponadto, pzez siedem lat (2005-2012) pracowałam jako lektorka języka angielskiego w krakowskich
szkołach wyzszych: w latach 2005-2009 uczyłam języka angielskiego w Wyzszej Szkole Handlowej, a w

latach 2009-2012 pracowałam w Wyzszej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i lndywidualnego w

Krakowie, gdzie uczyłam języka angielskiego policjantów izołnierzy wyjezdzających na misje wojskowe.

0d 2010 roku moim głównym miejscem zatrudnienia jest Uniwersytet Jagielloński, a prowadzone
przeze mnie w lnstytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ zajęcia od lat studenciw
ankietach oceniają bardzo wysoko,
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W przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca/prace wspólne, naleźy przedstawić oświadczenia wszystkich jejwspólautorów,

określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W pzypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu wspołautorów,
habilitanl załącza oświadczenia określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech
pozostałych wspolautorów,
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