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Autoreferat 

Imię i nazwisko 
Danuta Mucha 

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

1979 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Tytuł magistra filologii rosyjskiej na 
podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem doc. dra Olgierda Spirydowicza. 
2005 - Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny. Stopień doktora nauk humanistycznych w 
zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej: „Danuta Wawiłow. Życie i 
twórczość. Próba monografii" napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Stanisława 
Fryciego. 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

1980-1983 Instytut Filologii Rosyjskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, ul. 
Wólczańska 90. 
2000 - Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, ul. 
Słowackiego 114/118 (do chwili obecnej). 

Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU 
nr 65. poz. 595 ze тт.). 

Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży, Naukowe 
Wydawnictwo Piotrkowskie; Wydawnictwo ASTRA, Łódź 2012, ss. 292. 

Dotychczas brakuje monografii opisującej całościowe funkcjonowanie systemu wartości 

wychowawczych, nie tylko zresztą w odniesieniu do epoki pozytywistycznej. Stąd zrodziły 

się moje obawy, czy podjęcie się opracowania takiego problemu badawczego ma sens i 

uzasadnienie. Wątpliwości te rozwiała, poproszona przeze mnie o konsultację, prof. zw. dr 

hab. Alicja Baluch, wyrażając przekonanie, iż problem wartości wychowawczych w 

literaturze dla dzieci i młodzieży powinien w przyszłości objąć każdą epokę literacką, a nie 

tylko pozytywizm. Podobne stanowisko zajął prof. zw. dr hab. Stanisław Frycie, życzliwy 

recenzent pierwszych rozdziałów, a wtedy jeszcze osobnych artykułów, sugerując celowość 

monograficznego opracowania tematu. Po tej podwójnej zachęcie zdecydowałam się podjąć 

wyzwanie badawcze, nieograniczające się tylko do oddzielnych publikacji, ale całościowej 

monografii. Pochlebne recenzje wydawnicze prof. zw. dr hab. Tadeusza Linknera i prof. zw. 

dr hab. Stanisława Fryciego utwierdziły mnie w przekonaniu o zasadności druku książki pt. 

Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży. 
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Literatura dla dzieci i młodzieży od początku jej istnienia była tą dziedziną twórczości, 

która łączyła funkcje estetyczne z wychowawczymi, poznawczymi i moralnymi. Już od 

czasów Oświecenia autorzy utworów pisanych specjalnie dla młodego czytelnika stawiali 

sobie za cel oddziaływanie wychowawcze poprzez kształtowanie pożądanych postaw wobec 

świata i prezentowanie pozytywnych wzorców wychowawczych, godnych naśladowania 

przez najmłodsze pokolenie. Opinia ta znajduje potwierdzenie także w dziełach literackich 

tworzonych przez pisarzy pozytywistycznych. Stąd też nietrudno dostrzec paralele między 

powieściami dziecięco-młodzieżowymi i hasłami pracy organicznej, pracy u podstaw, 

wytrwałości, zaradności życiowej, idei podnoszenia oświaty, użyteczności społecznej itp. 

Problemy oświatowe, dydaktyczne i wychowawcze podejmowali ideologowie 

pozytywizmu i pedagodzy, którzy byli nierzadko autorami i krytykami utworów 

adresowanych specjalnie do młodocianego odbiorcy (Bolesław Prus, Adolf Dygasiński, 

Henryk Sienkiewicz, Zofia Urbanowska, Maria Unicka, Cecylia Niewiadomska i inni). Z tego 

też powodu książka Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i 

młodzieży rozpoczyna się od rozdziału traktującego o poglądach pozytywistów na 

wychowanie dzieci i młodzieży, co pozwoliło w dalszych partiach tej monografii na 

skonfrontowanie teorii z praktyką literacką Rozdział ten uwzględnia również tzw. przełom 

antypozytywistyczny, gdy młodzi pedagodzy będą występować przeciw rygorystycznym 

dyrektywom wychowawczym, propagując ideały swobodnego i wszechstronnego rozwoju 

młodego pokolenia. 

Podjęty przeze mnie temat wymagał uściślenia granic chronologicznych epoki 

pozytywistycznej, co w wypadku literatury dla dzieci i młodzieży nie jest bez znaczenia. Jak 

powszechnie wiadomo, za datę początkową tego prądu, mimo istnienia zjawisk 

prepozytywistycznych, na ogół zgodnie przyjmuje się rok 1864. Jednak znacznie trudniej 

ustalić datę końcową Czołowi pisarze epoki - Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza 

Orzeszkowa i Maria Konopnicka - nadal tworzyli swe dzieła na przełomie XIX i XX wieku w 

nurcie pozytywistycznym, równoległym w swej schyłkowej fazie do dojrzałego modernizmu. 

Przyjmuje się zatem umownie lata 1890-1895 na oznaczenie górnej granicy pozytywizmu z 

zastrzeżeniem, że jego wpływy sięgały aż do roku 1910, a nawet dalej. Dotyczy to w 

szczególności dzieł literackich pisanych dla młodego czytelnika. Największa aktywność 

autorów pozytywistycznych piszących dla dzieci i młodzieży przypadła na lata 

dziewięćdziesiąte i pierwszą dekadę XX stulecia. 

Kolejnym problemem wymagającym wyjaśnienia i konkretyzacji jest zagadnienie 

wartości - podstawowej kategorii aksjologii. Na ogół zgodnie uważa się, iż wartość oznacza 
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wszystko to, co cenne, ważne, stanowiące cel dążeń człowieka. Równocześnie jednak należy 

pamiętać, iż pojęcie to jest różnie rozumiane w wielu dyscyplinach naukowych (filozofia, 

psychologia, ekonomia, socjologia, pedagogika). W naukach humanistycznych wartość jest 

rozumiana jako to, co cenne, ważne i korzystne, i tak też ją traktuję w omawianej książce. 

Najbardziej przydatna dla potrzeb filologicznych wydaje się klasyfikacja Ryszarda 

Jedlińskiego, przeprowadzona na podstawie badań nad młodzieżą szkolną. Uczony 

wyodrębnił następujące wartości: transcendentne, uniwersalne, estetyczne, poznawcze, 

moralne, społeczne, witalne, pragmatyczne, prestiżowe i hedonistyczne. Z tego zestawu za 

najbardziej istotne uznałam wartości poznawcze, moralne i pragmatyczne, uzupełnione przeze 

mnie o kolejne: patriotyczne, religijne i rodzinne. Wszystkie one są bowiem łatwo 

dostrzegalne w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży. Pozostałe wartości 

występują jedynie epizodycznie, dlatego zostały przeze mnie pominięte. 

W bogatej literaturze naukowej z zakresu piśmiennictwa dla młodego pokolenia 

niewiele mamy publikacji zawierających w tytule termin „wartości wychowawcze". Są to 

przeważnie artykuły dotyczące analizy określonych wartości w twórczości poszczególnych 

pisarzy lub tylko w niektórych ich dziełach. Nie posiadamy natomiast opracowania 

całościowego, nie tylko zresztą w odniesieniu do epoki pozytywistycznej. Wartości 

wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży są zatem pierwszą 

próbą kompleksowej analizy powieści dziecięco-młodzieżowych pod kątem funkcjonowania 

wartości wychowawczych w dobie pozytywizmu. Tworzone wówczas powieści tendencyjne 

wykreowały pozytywny typ bohatera spragnionego wiedzy i pracy, energicznego i zaradnego, 

umiejącego o własnych siłach osiągnąć stabilizację zawodową, finansową i rodzinną. Zwykle 

taki bohater, pochodzący zazwyczaj z warstw średnich, spotykał na swej drodze przeszkody, 

które dzięki uporowi i silnej woli musiał pokonać. Dlatego stawiano go młodzieży za wzór do 

naśladowania. 

Dzisiejszego badacza zaskakuje obfitość powieści pozytywistycznych, z których 

większość jest zapomniana lub mało znana. Ich autorami byli przeważnie drugorzędni pisarze 

(Niewiadomska, Porawska, Brzeziński, Gębarski, Szaniawska, Chrząszczewska, Prażmowska, 

Okołowiczówna, Ilnicka i inni). Większość ich różnorodnych dzieł (obyczajowych, 

historycznych, przygodowych i przyrodniczych) nie osiągnęła odpowiedniego poziomu 

artystycznego. Mimo to kultywowane przez nich wartości rodzinne, patriotyczne, religijne, 

moralne, poznawcze i pragmatyczne zachowały aktualność także i w następnych 

dziesięcioleciach. Wypada więc żałować, że są one prawie zupełnie nieznane naszemu 

młodemu pokoleniu. 
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Pozostałe osiągnięcia 

Po studiach zostałam zatrudniona w Instytucie Filologii Rosyjskiej UŁ, gdzie pod kierunkiem 

prof. zw. dra hab. Kazimierza Bajora pracowałam nad polskim i rosyjskim słownikiem 

frazeologicznym w aspekcie przyimków (1980-1983). Z powodów rodzinnych, wynikających 

z urodzenia dziecka i jego wychowania, zmuszona byłam zrezygnować z pracy zawodowej za 

porozumieniem stron. W latach 1983-1999, czyli do chwili zatrudnienia w Instytucie Filologii 

Polskiej w Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w 2000 roku, 

zajmowałam się głównie teorią przekładu. Pełniłam wówczas m.in. funkcję tłumacza 

przysięgłego języka rosyjskiego w Łodzi (1994-1999) oraz m.in. pełnomocnika Zarządu 

firmy ubezpieczeniowej - ZuiR „Polonia" - ds. współpracy z krajami Wspólnoty 

Niepodległych Państw. 

Okres ten wykorzystałam do samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu literatury 

dla dzieci i młodzieży (szczególnie twórczości Danuty Wawiłow i Igora Sikiryckiego), 

literatury powszechnej (zwłaszcza prozy i poezji iberoamerykańskiej - M.A. Asturiasa, J. 

Borgesa oraz pisarzy europejskich, m.in. F. Kafki), a także naukowych aspektów 

translatoryki, co znalazło odbicie w późniejszych publikacjach naukowych: m.in.: Z 

problematyki przekładu folkloru rosyjskiego na język polski. Byliny na warsztacie 

translatorskim Tadeusza Chróścielewskiego [w:] „Studia i Materiały Polonistyczne" (2000), 

Rosyjska poezja barokowa w przesadzie Tadeusza Chróścielewskiego, „Studia 

Słowianoznawcze" (2000). 

Od 2000 roku moje zainteresowania naukowe skoncentrowały się głównie na 

literaturze dla dzieci i młodzieży, stanowiąc kontynuację wcześniejszych dociekań 

naukowych, zwieńczonych rozprawą doktorską pt. Danuta Wawiłow. Życie i twórczość. 

Próba monografii (przewód zakończony obroną w Uniwersytecie Opolskim, 2005). Podjęcie 

takiej problematyki było uzasadnione kilkoma czynnikami. Po pierwsze - twórczość 

Wawiłow stanowiła już historycznie zamkniętą kartę (poetka zmarła w 1999 roku). 

Po drugie - jej dorobek literacki dla dzieci i młodzieży zasługiwał na 

upowszechnienie w formie monografii naukowej z uwagi na rzadko spotykaną skalę 

jej talentu oraz różnorodność i nowatorstwo dokonań literackich. Monografia ukazała 

się drukiem (2005). 

Okres po doktoracie, podczas którego prowadziłam eksperymentalne metody pracy 

literackiej ze studentami, będąc opiekunem Sekcji Twórczej oraz Sekcji Literackiej 
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Studenckiego Koła Polonistów (2000-2006) na uczelni piotrkowskiej, wypełniły m.in. 

zainteresowania z zakresu organizacji życia literackiego studentów oraz analizy ich procesu 

twórczego, któremu poświęciłam uwagę badawczą pisząc książkę pt. Pozaprogramowe formy 

kultury literackiej studentów polonistyki (na przykładzie Filii Akademii Świętokrzyskiej w 

Piotrkowie Trybunalskim), (2006), o której recenzent, Konrad Ludwicki, napisał m.in.: „Tym 

samym to [doświadczenie wyniesione z pracy ze studentami literatami w sekcji twórczej -

D.M.] właśnie stało się osobniczym pretekstem do napisania tejże pozycji. Pozycji, której 

problematyka - co trzeba zasygnalizować - w literaturze naukowej należy raczej do 

rzadkości. (...) Przez to też dysertacja dr Danuty Muchy staje się książką bardziej 

wartościową i pożyteczną". W Pozaprogramowych formach kultury literackiej..., której 

problematyka w aspekcie procesu twórczego nadal mnie pasjonuje, zwróciłam uwagę 

czytelników na takie formy kultury literackiej studentów polonistów piotrkowskiej uczelni, 

jak pozaprogramowe czytelnictwo książek i periodyków, studenckie utwory literackie, 

publicystyczne i dramatopisarskie („Sekcja Twórcza") oraz prace nad scenariuszami 

teatralnymi (Teatr „Wyjście Ewakuacyjne"). 

Natomiast dzięki eksperymentalnym poszukiwaniom podczas warsztatów literackich 

wypracowałam nowatorskie formy twórczego pisania (creative writing). Moje osiągnięcia i 

obserwacje naukowe w tym aspekcie wysoko ocenił dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. UŁ, 

autor licznych podręczników i kompendiów z zakresu pedagogiki twórczości. Podkreślił 

istotny wkład moich spostrzeżeń naukowych w tym zakresie badań. Dzięki warsztatom 

literackim ukazało się potem kilkanaście tomików wierszy, których autorami są studenci, na 

ogół nie tworzący wcześniej własnych utworów literackich. Poziom literacki tych utworów 

jest oceniany przez krytyków wysoko, a autorzy, wysyłający swe wiersze na konkursy 

literackie - wracają z licznymi nagrodami. W jednej z recenzji tomiku wierszy studenta 

poetka i krytyk Daniela Ewa Zajączkowska napisała: Ów liryczny, podniosły ton, w jakim 

dokonuje się wypowiedź Piotra Skrobka oraz współdebiutujących z nim poetów i poetek z 

Piotrkowa Trybunalskiego - żartobliwa i liryczna dykcja dwojga autorów z Łodzi znakomicie 

współbrzmi z tą wzniosłością - namaszczonych czułą opieką literacką poetki i krytyka, dr 

Danuty Muchy, adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, pozwala wierzyć w odnowę zarzuconego we 

współczesnej poezji liryzmu nadziei. Dlatego warto z uwagą śledzić dalszy rozwój owej Nowej 

Tonacji w liryce polskiej. (Pismo artystyczno-literackie „Horyzonty" 2012, nr 26). 

Obserwacje poczynione w wyniku prowadzonych przeze mnie warsztatów literackich 

twórczego pisania (creative writing) na uczelni piotrkowskiej opisuję w artykułach 
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naukowych, w których staram się udowodnić także możliwość zastosowania creative writing 

jako formy uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych, np. podczas nauczania wiedzy o kulturze w 

szkołach średnich. Uznałam bowiem, że dzięki wykorzystaniu elementów kreatywnego 

pisania można uzyskać realny efekt twórczy uczniów. Warsztaty creative writing 

prowadziłam także w Domu Poprawczym w Mrozach oraz w szkołach podstawowych. 

Tematyce tej poświęciłam artykuły naukowe, m.in.: Twórczość literacka studentów 

piotrkowskiej polonistyki, „Chowanna" 2011, Tom 1 (36), s. 163-171; oraz artykuły 

przygotowane do druku: Kreatywne pisanie w Zakładzie Poprawczym w Mrozach; Z 

inspiracji baśnią czyli o twórczym pisaniu uczniów. 

Równolegle prowadziłam badania naukowe nad literaturą dla dzieci i młodzieży, także 

w ujęciu historycznym. Uwagę badawczą koncentrowałam m.in. na tych pisarzach 

poprzednich epok, o których dziś już nie pamiętamy. Pragnęłam przywrócić należne im 

miejsce w literaturze dziecięcej, dlatego przygotowałam do druku antologię pt. Zapomniane 

lektury dla dzieci i młodzieży (2007). Sięgnęłam do twórczości takich pisarzy, jak: P. 

Krakowowa, M. Zaleska, A. Dygasiński, J. Papi, Z. Kowerska, W. Gomulicki, Z. 

Urbanowska, Z. Morawska, B. Niewiadomska, J. Kisielnicka, E. Żmijewska, J. 

Chrząszczewska, F. Lazarusówna, Z. Rogoszówna i inni. Prezentacja autorów i ich dzieł 

uwzględniała trzy części kompozycyjne: zarys życia i twórczości (opatrzone ważniejszą 

literaturą przedmiotu), analizę wybranej powieści, respektującą opinie krytyczne dawnych i 

współczesnych recenzentów oraz przedruk fragmentu tekstu literackiego. Dr hab. Zbigniew 

Antoszewski, prof. UJK, napisał w recenzji: „Dotychczasowi badacze ograniczali się do 

zaprezentowania zwięzłego biogramu danego autora oraz przedruku fragmentu jego utworu i 

to nie tylko zapomnianego, ale powszechnie znanego. Antologia D. Muchy przełamuje ten 

schemat". 

Wieloletnie wcześniejsze studia pozwoliły mi na poszerzenie dorobku w 

zakresie literatury powszechnej. Pogłębione zostały moje dotychczasowe badania 

naukowe, co pozwoliło na przygotowanie do druku Szkiców z literatury powszechnej 

(2008), obejmujących twórczość m.in. Jana Andrzeja Białobockiego, Symeona 

Potockiego, Jorge Luisa Borgesa, Augusta Strindberga, Rainera Marii Rilkego, Tarasa 

Szewczenki, Knuta Hamsuna, Federico Garcii Lorki, Franza Kafki, Miguela Angela 

Asturiasa. Książka obejmuje szkice z zakresu literatury powszechnej wynikające z własnych 

lektur. Nie stanowi zatem ujęcia pretendującego do miana podręcznika, jest natomiast próbą 

przybliżenia świata literackiego tych pisarzy, którzy wpłynęli na literaturę europejską 

zajmując w niej poczesne miejsce. Prof, dr hab. Tatiana Stepnowska napisała w recenzji 
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wydawniczej tej książki m.in.: „Sądzę, że w nauce polskiej rozprawy Danuty Muchy zajmą 

poczesne miejsce i są zjawiskiem unikalnym, gdyż łączą w sobie rzetelność badawczą z 

postmodernistyczną ekspresją wypowiedzi...". 

Wieloletnie studia nad dramaturgią Igora Sikiryckiego dla dzieci, a także dla 

dorosłych, zaowocowały rozprawą pt. Twórczość sceniczna Igora Sikiryckiego (2009). Jest to 

pierwsze monograficzne ujęcie tego tematu, który nie wzbudzał prawie żadnego 

zainteresowania wśród interpretatorów powojennej dramaturgii w Polsce. W rezultacie nie 

tylko nie mamy ani jednej monografii twórczości Igora Sikiryckiego, ale nikt nie zdobył się 

nawet na artykuł naukowy. Dysponujemy zaledwie kilkoma wywiadami, niezbyt długimi 

recenzjami nowości wydawniczych (mało przydatnymi w przypadku niepublikowanych 

dramatów), okolicznościowymi artykułami zamieszczonymi w prasie łódzkiej oraz 

biogramami w niektórych słownikach, leksykonach i encyklopediach literackich. Ten 

skromny dorobek analityczno-interpretacyjny nie ułatwia zadania badaczowi, który o 

dramatach pisarza (zwłaszcza dla dorosłych) dosłownie niczego się nie dowie. 

Nieopublikowane utwory sceniczne pisarza w maszynopisach, które udostępnił mi syn 

poety - Tomasz Sikirycki - z domowego archiwum, stanowiły mój główny materiał 

badawczy. Istniała zatem pilna potrzeba monograficznego opracowania twórczości scenicznej 

Igora Sikiryckiego. Zrealizowanie tego zadania pozwoli przyszłym autorom syntez 

historycznoliterackich na włączenie do obiegu naukowego skromnego dorobku 

dramaturgicznego pisarza funkcjonującego w podwójnym wymiarze: jako sztuki teatralne dla 

dorosłych i młodych widzów. Przywołam tu opinię recenzenta, prof. zw. dra hab. Stanisława 

Fryciego: „Rozprawa D. Muchy poświęcona twórczości scenicznej Igora Sikiryckiego, (...), 

bogaci w sposób znaczący naszą najnowszą literaturę naukową o powojennej dramaturgii 

polskiej, a w szczególności o twórczości scenicznej dla dzieci". 

W ramach zainteresowań „literaturą osobną" wiele uwagi udzieliłam twórczości 

współczesnej poetki Karoliny Kusek. Poświęciłam jej liczne publikacje naukowe, stanowiące 

później źródło wielu cytowań przez innych badaczy, których prace pomieściłam w książce 

Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci (2010) w ujęciu 

komparatystycznym. Jestem też autorką książki ,JFrunę do was Pegazem... " Nad wierszami 

Karoliny Kusek dla dzieci (2010). Wcześniej zorganizowałam również międzynarodową 

konferencję naukową poświęconą tej poetce z okazji 70. rocznicy jej urodzin z udziałem 

wybitnych badaczy literatury osobnej (Piotrków Trybunalski 2009). Wysoko ocenił tę 

konferencję Zbigniew Baran (artykuł O Poetce z Wrocławia i o konferencji w Piotrkowie 
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Trybunalskim poświęconej Jej twórczości, kwartalnik artystyczno-naukowy ZNAJ, 2010, nr 

7). 
Zainteresowanie literaturą dla dzieci i młodzieży w ujęciu aksjologicznym, któremu 

wcześniej dawałam wyraz m.in. w rozdziałach monografii o twórczości Danuty Wawiłow 

oraz twórczości Igora Sikiryckiego, wzmogło się w WSP w Łodzi, gdzie pod moim 

kierunkiem powstały liczne prace magisterskie z pogranicza pedagogiki i literatury dla dzieci 

i młodzieży, głównie w ujęciu świata wartości w dziełach literackich dla dzieci i młodzieży. 

Stąd omówiona szczegółowo wcześniej książka Wartości wychowawcze w pozytywistycznych 

powieściach dla dzieci i młodzieży (2012). 

Mój dorobek naukowy wzbogacają artykuły naukowe z zakresu teorii przekładu, literatury dla 

dzieci i młodzieży, literatury powszechnej - opublikowane w Polsce i poza nią - oraz 

uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, Za zaszczyt poczytuję sobie 

zaproszenia do wygłoszenia wykładów w prestiżowym Wolnym Uniwersytecie w Brukseli 

(Universite Libre de Bruxelles), wykład o zapomnianej pisarce młodopolskiej dla dzieci, 

Michalinie Chełmońskiej-Szczepankowskiej, wygłosiłam w Brukseli 10 marca 2009 roku, 

odczyt z okazji Roku Chopinowskiego w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu (czerwiec 

2010, publikacja tekstu wystąpienia: Le patriotisme de Federic Chopin, [w:] Annales: 

Academie Poloneise des Sciences. Centre Scientifique a Paris, Varsovie-Paris 2011, vol. 13), 

współpracę ze Stacją PAN w Moskwie, stałą współpracę z renomowanymi uniwersytetami w 

Ostrawie i Opawie w Czechach, w tym z wybitnym bohemistą i polonistą czeskim dr hab. 

Liborem Martinkiem. 

Jestem również redaktorem naczelnym „Studiów Słowianoznawczych", periodyku 

naukowego o międzynarodowym zasięgu, ukazującego się w Filii UJK w Piotrkowie 

Trybunalskim od roku 2000. Pod moją redakcją do dziś ukazał się tom 8 i 9, przygotowany do 

druku jest tom 10. W Radzie Naukowej „Studiów Słowianoznawczych" zasiadają wybitni 

slawiści z renomowanych uczelni z Belgii, Czech, Polski, Rosji, Ukrainy. W tegorocznej 

punktacji na liście czasopism punktowanych MNiSW 2012 „Studia Słowianoznawcze" 

uzyskały 3 punkty. 

Z wydawnictw akademickich pod moją redakcją jako redaktora naczelnego (w latach 2006-

2009) ukazało się 8 numerów „Kalejdoskopu Akademickiego" (po zmianie nazwy uczelni 

przemianowanego na „Kalejdoskop Uniwersytecki"). O jego cennej zawartości pisała szeroko 

uniwersytecka prasa czeska: „Nowiny Slezke universzity" oraz „Duha". 
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Wśród publikacji popularnonaukowych poświęciłam sporo miejsca szkolnictwu w 

takich krajach, jak: Gwatemala, Tanzania, Nepal, Czechy, Ukraina, Francja („Życie Szkoły", 

2006-2009). 

Podejmowałam też inne działania popularyzujące wiedzę, wygłaszając gawędy (m.in. o M.A. 

Asturiasie, D. Wawiłow, F. Garcii Lorce, J. Słowackim, A. Achmatowej, I. Krasickim, I. 

Sikiryckim), liczne wykłady dla dzieci i młodzieży z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży 

oraz dziennikarstwa, warsztaty kreatywnego pisania (creative writing), ( Katowice, Poznań, 

woj. łódzkie). 

Za pracę naukową uzyskałam następujące nagrody: 

2006 - II stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 
2008 - 1П stopnia Nagroda Rektora UJK w Kielcach 
2011 - III stopnia Nagroda Rektora UJK w Kielcach 

Jednocześnie z pracą naukową uprawiam własną twórczość literacką. W dotychczasowym 

dorobku literackim posiadam 27 książek, w tym 16 dla dorosłych i 11 dla dzieci i młodzieży. 

Tom wierszy Schmetterlingsgesang, („Motyli śpiew") ukazał się w znanym wydawnictwie w 

„Wort und Mensch Verlag" w Kóln (w Niemczech), (2009). Tom „Les papillons des mots. 

Motyle słów" ukazał się Paryżu w prestiżowym wydawnictwie „Le Scribe 1'Harmattan" 

(2012). Dramat dla dzieci pt. „Przebaczenie" wystawiony został w Teatrze Świadomości w 

Lesznie (2009). Utwory dla dzieci goszczą w podręcznikach o zasięgu ogólnopolskim 

(Wydawnictwo „Nowa Era"). O mojej twórczości literackiej tak pisze dr hab. Urszula 

Chęcińska, prof. US: Uprawianie literatury jest dla Danuty Muchy potrzebą naturalną, 

wynikającą z jej wrażliwości estetycznej i poetyckiej pasji. Synestezyjne postrzeganie świata, 

ogromna siła poetyckiej wyobraźni łączą się z romantyczną śpiewnością, prostotą i 

osobliwym liryzmem. Wrażliwość poetycka bliska ekspresji „zachwyceń i wzruszeń" Marii 

Konopnickiej, liryzm Juliana Tuwima i wzniosłość w osiąganiu „piękna w nadmiarze " w stylu 

Joanny Kulmowej stają się w twórczości Danuty Muchy wartością nadrzędną („Akant" 2012, 

nr 8, s. 24). 

Otrzymałam następujące nagrody literackie: Ryszarda Milczewskiego-Bruna (2010), 

wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Poetycką Roku 2011 - Międzynarodowy 

Festiwal „Listopad Poetycki" (Poznań 2011), Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii 

Konopnickiej (2012). 

Zostałam też uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2008). 
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