Czáonkowie Zespoáu Historii KartograÞi przy Instytucie Historii Nauki PAN w 2015 r.

65

Teresa Bogacz
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Zainteresowania naukowe:
wpáyw tekstowych przekazów na mapĊ
i badanie zaleĪnoĞci miĊdzy tymi przekaĨnikami informacji o przestrzeni; rola renesansowych opisów geograÞcznych i map
ĝląska w rozwoju kartograÞi regionu doby
nowoĪytnej; mapa jako zapis kulturowy. TakĪe: geograÞa historyczna w dobie nowoĪytnej, ukierunkowana gáównie na ĝląsk; miasta dolnoĞląskie w dobie póĨnofeudalnej (XVI––XVIII w.), związki miĊdzy kulturą a innymi dziedzinami wiedzy
w kontekĞcie historycznym i wspóáczesnym, w tym z gospodarką i turystyką; przemiany we wspóáczesnej kulturze (postmodernizm, posthumanizm).
ĩyciorys naukowy, z uwzglĊdnieniem o siągniĊü związanych
z historią kartograÞi:
studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocáawskiego w latach 1964––
1969 (praca magisterska Poetyka polskiej brukowej powieĞci zeszytowej XX wieku,
promotor: prof. dr hab. Czesáaw Hernas) i na Wydziale FilozoÞczno-Historycznym
UWr. w latach 1967–1972 (praca magisterska Panegyricus Slesiacus Pankracego
Vilturinusa jako Ĩródáo wiedzy historycznej, opiekun: prof. dr hab. Wacáaw Korta).
W latach 1979–1992 adiunkt w Pracowni Atlasu Historycznego ĝląska IH PAN.
Praca doktorska Wiedza geograÞczna o ĝląsku w dobie Odrodzenia, obroniona
na Wydziale Historycznym UWr. (1987), promotor: prof. dr hab. Julian Janczak.
Od 2003 r. czáonek Komisji GeograÞi Historycznej; wspóáorganizatorka trzech
Ogólnopolskich Konferencji Historyków KartograÞi i czynna uczestniczka kilkunastu z nich. Wspóáredaktorka dwóch tomów „Z Dziejów KartograÞi”. Autorka
i wspóáautorka ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych.
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w: Na lądzie, w wodzie i w powietrzu… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, Wrocáawskie Spotkania z Historią Gospodarczą. Spotkanie VIII, red. T. GáowiĔski, Wrocáaw 2014, s.11–22; wspóáautorka:
Beata Konopska.
Kontakt:teresa.bogacz@wp.pl

