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Звесткі пра Старшыні Міжнароднага навуковага савета 
Religious and Sacred Poetry:

Багуслаў Журакоускі, праф. ГВШГ, др хаб. Ph.D., прафесар Гданьскай вышэйшай гума- 
нітарнай школы, у мінулым прафесар Ягелонскага ўнверспэта, доктар хабілпаваны гуманита
рных навук у галіне філалагічных навук, педагогікі, спецыяльнасці: дыдактыка, культуралогія, 
лпаратуразнаўства. Выкладчык Ягелонскага ўнверспэга (1982-2010), віцэ-дырэктар Інстьпута 
педагогікі (1996-2002), заснавальнік кафедры выхавання праз мастацтва (1996-2000), заснава- 
льнік і кіраўнік кафедры мастацкай адукацыі (2000-2009), навукова-дыдактычны супрацоўнік 
кафедры мастацкай адукацыі, кафедры выхавання праз мастацтва Вышэйшай філасоф- 
ска-педагагічнай школы «Igntianum» (Езусавага Таварыства) у Кракаве (1994-2004), навуко- 
ва-дыдактычны супрацоўшк Інстытута польскай філалогіі Вышэйшай педагагічнай школы 
ў Аполю (1968-1982), хабілпацыйная прала: «Література -  Каштоўнасць -  Дзщя» (Кракаў 
1993), хабштацьш (філасофскі факультэт Ягелонскага ўнверспэта, Кракаў 1994), кандыдацкая 
д і̂сертац і̂я «У свеце паэзіі для дзяцей» (ВПШ Аполе 1975). Шмащысцыплінарная дас- 
ледчыцкая защкаўленасць (педагогіка культуры, лпаратуразнаўства, выхаванне праз лпарагуру 
і мастащва, культуралагічная камунікац̂ ія, аксіялагічнае выхаванне, аксіялогія літаратуры, 
літаратурнае выхаванне, дзіця і свягасць). Разнастайная пазаакадэмічная дзейнасць: паэтычная 
творчасць, практычная анімацыя літаратурнай культуры («Poezja i Gwiazdy»), лпарагурная 
крытыка. Член ПЭН-клубу, шматразова дэмакратычна абраны галасаваннем пісьменнікаў -  
вшэ-старшыня (1992-1996) і старшыня (1996-2008) Кракаўскага аддзялення Таварыства поль- 
скіх пісьменнігау (у гэты час членамі гэтага аддзялення, між іншьгм, былі польскія лаўрэаты 
Нобелеўскай прэміі Чэслаў Мілаш і Віслава Шымборская). Лаўрэат міжнароднай узнагароды 
ПЭН-клуба (Лондан 1964), адзіны польскі лаўрэат узнагароды Міжнароднага фонду Cario 
Collodi «Pinocchio» (Рым 1983). У якасці паэта ён прадстаўляў Польшчу ў штаб-кватэры ААН 
у Нью-Ёрку (V 2000). Вернік рымска-кагаліцкай царквы.
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