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Promocje książek Wydawnictwa Naukowego UMK
Minione tygodnie obfitowały w działania promocyjne Wydawnictwa Na-

ukowego UMK. 12 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się dyskusja 
o książce prof. Krzysztofa Obremskiego Wizerunki medialne polityków: Lech 
Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski, z udziałem prof. Romana 
Bäckera, prof. Marka Szulakiewicza i dr. Wojciecha Peszyńskiego. 

W dniach 19–21 marca Wydawnictwo uczestniczyło w  Jubileuszowych 
XX Wrocławskich Targach Książki Naukowej, podczas których m.in. rozstrzy-
gnięto Konkurs na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej i przy-
znano Wydawnictwu wyróżnienie za książkę: Flawiusz Filostratos, O atlety-
ce, z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Marian 
Szarmach, projekt okładki i opracowanie graficzne: Tomasz Jaroszewski. 

20 marca w Poznaniu Wydawnictwo Naukowe UMK, Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej oraz Biblioteka Raczyńskich zorganizowały dyskusję o książce 
dr. Filipa Lipińskiego Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu 
(seria Monografie FNP), z udziałem prof. Mariusza Bryla, prof. Stanisława 
Czekalskiego, prof. Izabelli Gustowskiej i dr hab. Marty Smolińskiej.

26 marca Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu i Wydawnictwo Naukowe 
UMK były gospodarzami spotkania z prof. Wojciechem Polakiem, autorem 
m.in. książki O  Kreml i  Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec 
Moskwy w  latach 1607–1612, którą promowano w  dyskusji z  udziałem 
prof. Janusza Małłka i dr. Michała Białkowskiego.

Ponadto Wydawnictwo trzykrotnie prezentowało Platformę Czasopism 
UMK oraz projekt Akademickiej Platformy Czasopism w środowiskach aka-
demickich: w Lublinie, we Wrocławiu i w Toruniu, podczas spotkania z dele-
gacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

    Tekst i zdjęcie: Marcin Lutomierski
Wydawnictwo Naukowe UMK 

Z żałobnej karty

Prof. Ryszard Borowicz (1945–2014)
20 marca zmarł nagle prof. Ryszard Borowicz, znakomity so-

cjolog edukacji i młodzieży oraz pedagog, znawca kwestii spo-
łecznych, wychowawca wielu pokoleń studentów. Ceremonia 
pogrzebowa odbyła się 27 marca na cmentarzu parafialnym 
w Toruniu, przy ul. Poznańskiej.  Jego pamięć uczczona została 
minutą ciszy podczas marcowego posiedzenia Senatu UMK.

Prof. Ryszard Borowicz urodził się w 1945 r. Przez całą swoją 
karierę naukową był związany z UMK: w 1973 r. ukończył na 
UMK w Toruniu historię, doktoryzował się w 1975 r. Habilitację 
uzyskał 7 lat później. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny w In-
stytucie Socjologii UMK. W 1994 r. otrzymał nominację profe-
sorską. Na UMK pracował (z przerwami) od 1973 r. Sprawował 
wiele ważnych funkcji: m.in. w  latach 1994–1995 był dyrek-
torem Instytutu Socjologii, w  latach 1995–2001 dziekanem 
Wydziału Humanistycznego. Ostatnio pracował w  Katedrze 
Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych UMK.

Profesor Borowicz brał udział w kilku dużych projektach ba-
dawczych, m.in. badaniach longitudinalnych (prowadzonych 
od prawie 40 lat) nad drogami życiowymi 7,5 tys. osób; gran-
tach (badaniach samorządów – FAPA). Autor kilkunastu książek, 
wśród nich: „Selekcje społeczne w  toku kształcenia w  szkole 
wyższej” (1976); „Zakres i mechanizmy selekcji w szkolnictwie” 
(1983); „Równość i  sprawiedliwość społeczna. Studium na 
przykładzie oświaty” (1988); „Nierówności społeczne w  do-
stępie do wykształcenia” (2000); „Kwestie społeczne: trudne 
do rozwiązania czy nierozwiązywalne?”(2008); „Współobecne 
dyskursy” (2009 – red. naukowa), oraz około dwustu innych 
naukowych opracowań i artykułów.

Prof. Borowicz był na-
uczycielem akademickim 
poruszającym się w obsza-
rze pedagogiki (zwłaszcza 
społecznej) oraz socjolo-
gii (edukacji, młodzieży). 
Był promotorem kilkuset 
prac magisterskich, a  tak-
że blisko 20 doktorskich. 
Należał do grupy eksper-
tów Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej, Centralnej 
Komisji ds. Tytułu i Stopni 
Naukowych, Ministerstwa 
Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego (granty badawcze); 
członkiem Rady Naukowej 
IRWiR PAN, kilku periody-
ków wydawanych przez 
różne ośrodki akademickie (Gdańsk, Kraków, Szczecin); od kil-
kunastu lat redaktorem naczelnym ,,Kultury i Edukacji” (wyso-
ko punktowanego kwartalnika, ukazującego się zarówno w ję-
zyku polskim, jak i angielskim oraz chińskim).

Profesor miał różnorodne doświadczenia pozaakademickie: 
był ekspertem w  Kancelarii Prezydenta RP; przewodniczącym 
Rady Programowej TV3; prezesem stowarzyszenia ,,Akcja Spo-
łeczna – Razem”. Dużą przyjemność sprawiała Profesorowi ak-
tywność fizyczna: grał w tenisa, koszykówkę, squasha.  
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Fot. Andrzej Romański
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