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Teresa Bogacz

Stopie  / tytu ; zatrudnienie: 

doktor nauk humanistycznych w zakre-

sie historii, tak e absolwentka Þ lologii 

polskiej Uniwersytetu Wroc awskiego; 

adiunkt w Wy szej Szkole Zarz dzania 

„Edukacja” we Wroc awiu. W Zespole 

Historii KartograÞ i od 25 pa dziernika 

2011 roku.

Zainteresowania naukowe: 

wp yw tekstowych przekazów na map  

i badanie zale no ci mi dzy tymi przeka -

nikami informacji o przestrzeni; rola rene-

sansowych opisów geograÞ cznych i map 

l ska w rozwoju kartograÞ i regionu doby 

nowo ytnej; mapa jako zapis kulturowy. Tak e: geograÞ a historyczna w dobie no-

wo ytnej, ukierunkowana g ównie na l sk; miasta dolno l skie w dobie pó no-

feudalnej (XVI––XVIII w.), zwi zki mi dzy kultur  a innymi dziedzinami wiedzy 

w kontek cie historycznym i wspó czesnym, w tym z gospodark  i turystyk ; prze-

miany we wspó czesnej kulturze (postmodernizm, posthumanizm).

yciorys naukowy, z uwzgl dnieniem o si gni  zwi zanych 

z histori  kartograÞ i:

studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc awskiego w latach 1964––

1969 (praca magisterska Poetyka polskiej brukowej powie ci zeszytowej XX wieku, 

promotor: prof. dr hab. Czes aw Hernas) i na Wydziale FilozoÞ czno-Historycznym 

UWr. w latach 1967–1972 (praca magisterska Panegyricus Slesiacus Pankracego 

Vilturinusa jako ród o wiedzy historycznej, opiekun: prof. dr hab. Wac aw Korta). 

W latach 1979–1992 adiunkt w Pracowni Atlasu Historycznego l ska IH PAN. 

Praca doktorska Wiedza geograÞ czna o l sku w dobie Odrodzenia, obroniona 

na Wydziale Historycznym UWr. (1987), promotor: prof. dr hab. Julian Janczak. 

Od 2003 r. cz onek Komisji GeograÞ i Historycznej; wspó organizatorka trzech 

Ogólnopolskich Konferencji Historyków KartograÞ i i czynna uczestniczka kilku-

nastu z nich. Wspó redaktorka dwóch tomów „Z Dziejów KartograÞ i”. Autorka 

i wspó autorka ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Wybrane publikacje

Wiedza geograÞ czna o l sku w dobie Odrodzenia1. , Wydawnictwo im. 

Ossoli skich, Wroc aw 1990, 147 s.
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Humanistyczne opisy rody l skiej2. , w: Studia z dziejów rody l skiej, 

regionu i prawa redzkiego, „Acta UniversitatisWratislaviensis”, nr 980, 1990, 

Historia LXX, red. R. G adkiewicz, s.129–135.

Relacja mi dzy opisami geograÞ cznymi Sudetów a ich obrazem kartogra-3. 

Þ cznym (do ko ca XVII w.), „Annales Silesiae”, t. 20, 1990, red. J. Kolbuszewski, 

s. 15–28; wspó autorka: Beata Konopska.

Motywy kartograÞ czne w medalierstwie polskim, 4. w: Dwudziestolecie Zespo-

u Historii KartograÞ i, „Z Dziejów KartograÞ i”, t. 7, red. J. Ostrowski i W. Werne-

rowa, 1995, s. 99–124; wspó autorka: Beata Konopska.

Kilka uwag o kartograÞ cznej transformacji tekstu na przyk adzie opisów 5. 

geograÞ cznych l ska z doby renesansu, w: Mapa w pracy historyka, „Z Dziejów 

KartograÞ i”, t. 11, red. T. Bogacz i B. Konopska, Wroc aw – Warszawa 1999, 

s. 159–164.

Wzajemny wizerunek Czech i Polski w wietle róde  geograÞ cznych i kar-6. 

tograÞ cznych do po owy XVII w., w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny 

(X–XVII w.), red. W. Iwa czak i R. G adkiewicz, Warszawa 2004, s. 203–226.

Przestrze  symboliczna na dawnych mapach l ska (XVI–XVIII w.)7. , „Pol-

ski Przegl. KartograÞ czny”, t. 44, 2012, nr 3, s. 239–248.

Renesansowe „odkrycie” l ska kamieniem milowym w rozwoju kartogra-8. 

Þ i regionu doby nowo ytnej, w: Kamienie milowe w kartograÞ i, „Z Dziejów Kar-

tograÞ i”, t. 7, red. J. Ostrowski i P. E. Weszpi ski, Warszawa 2013, s. 95–118;

Infrastruktura szlaków komunikacyjnych na mapach l ska z XVIII i XIX w9. ., 

w: Na l dzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na zie-

miach polskich na przestrzeni wieków, Wroc awskie Spotkania z Histori  Gospo-

darcz . Spotkanie VIII, red. T. G owi ski, Wroc aw 2014, s.11–22; wspó autorka: 

Beata Konopska.
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