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Prasa polska 1918–1939 Prasa codzienna Warsza-

wy w latach 1918–1939 Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–

–1939) Ogólna charakterystyka statystyczna

Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospo-

litej (1918–1939), Prasa pomorska w Drugiej Rzeczy-

pospolitej 1920–1939 Wielkopolska prasa regionalna w Drugiej 

Rzeczypospolitej

Pozna  jako o rodek wydawniczy w dwudziestoleciu mi dzywojennym 1919–1939

Prasa lwowska w dwudziestoleciu mi dzywojennym. 
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sto z wiejskiej. Sejm i Senat II Rzeczypospolitej w karykaturze i satyrze
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caricare

Wspólnota miechu. Studium socjologiczne komizmu

miech. 

Studium o komizmie O dowcipie i humorze

Komizm O komizmie

Uniwersalny S ownik J zyka Polskiego

S owniku Wyrazów Obcych

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna
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cartoon

pictorial communication

caricature

Okiem karykaturzysty

Karykatura polityczna jako forma komunikowania 

w badaniach ameryka skich
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Szlakami dusz twórczych. 

Sylwetki i szkice Lwowskie czasopi miennictwo humory-

styczne w XIX wieku Karykatura w Pol-

sce Z dziejów karykatury polskiej

Pozna skie efemerydy satyryczne z roku 1862

Satyryczne czasopisma Wielkiej Emigracji (Pary  1832–

–1845) Obraz Galicji w sa-

tyrze politycznej lwowskiego „Sztuczka”,

Dziennikarstwo satyryczne w optyce satyryczne lwowskich czasopism humory-

styczno-satyrycznych drugiej po owy XIX wieku

Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 

1905–1907 Weterani 

lwowskiego czasopi miennictwa humorystycznego

Ksi ga humoru lwowskiego. Teoria, dzieje i antologia hu-

morystyki lwowskiej z lat 1880–1944. Komedie, Fraszki, arty, Piosenki, Karykatury

„Motyl” (1828–1831) – warszawskie pismo literacko-rozryw-

kowe

Historie generale de la carica-

ture, Paris 1865-1880 The History of Nineteenth Century in Cari-

cature The World Encyklopedia of Cartoons

Satyra prawd  mówi… 1918–

–1939 50 lat karykatury polskiej 1900–1950
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Polska grafika u ytkowa 1900–1939. Próba charakterystyki

Z zagadnie  plastyki polskiej w latach 1918–1939

Kilka uwag o karykaturze polskiej, o jej tradycjach, tra-

dycjach jej tera niejszo ci i przysz o ci

Uwagi o wspó pracownikach polskiej prasy humorystyczno-satyrycznej dwudziestolecia 

mi dzywojennego

Z dziejów cnoty, „Szpilki” 1935–1985

Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do bada  ste-

reotypów narodowych Wokó  stereotypów Polaków i Niemców

Niemcy i Polacy. Wzajemne 

postrzeganie i stereotypy
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1. Funkcja rozrywkowa.

2. Funkcja socjologiczna.
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3. Funkcja kreacji i porz dkowania rzeczywisto ci spo eczno-poli-

tycznej.
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Public Opinion

Teoretyczne 

problemy propagandy i opinii publicznej

Opinia publiczna Teoria 

i praktyka propagandy

Teoria stereotypu i pogl dy na opini  publiczn  Waltera 

Lippmanna

Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej „Kopalnia” na Górnym l sku

Stereotypy krajów, narodów i m ów stanu

Kierunki bada  i rozwa a  nad stereotypami 

w polskiej socjologii

Stereotyp w przekazie propagandowym (na przyk adzie felietonu Adolfa Nowaczy -

skiego) O wspó czesnej kulturze literackie

Stereotypy a kultura

Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe

Stereotypy narodowe w wiadomo ci Polaków. Studium socjo-

logiczno-politologiczne Stereotypy narodowo ciowe na pograniczu

Obraz Niemiec i Niemców w wiadomo ci 

polskie m odzie y pogranicza

Wokó  stereotypów Polaków i Niemców

Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy

Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 

1933–1945 Obraz bolszewizmu Rosji Sowieckiej na amach 

prasy pomorskiej w latach 1920–1939 Obraz Rzeszy Niemieckiej na a-

mach polskiej prasy pomorskiej Drugiej Rzeczypospolitej 1920–1939

Obraz nieprzyjació  Rzeczypospolitej na amach prasy pomorskiej w latach 1920–1939 oraz 
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4. Funkcja psychologiczna.

1945–1948 Polska mi dzy Niemcami a Rosj . Obraz wiata, Rzeczypo-

spolitej i jej s siadów na amach prasy pomorskiej w latach 1920–1939 oraz 1945–1948

Obraz ch opa w krajowej publicystyce czasopi mienniczej 1944–1959

Obraz mniejszo ci narodowych w pozna skiej prasie kon-

serwatywnej w latach 1918–1939 Obraz Niemiec w polskich pod-

r cznikach szkolnych do nauczania historii 1945–1989

Judzi, zo-

hydza, ze czci odziera. J zyk propagandy politycznej w prasie 1919–1923
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5. Funkcja komunikacyjna.

Komunikowanie spo eczn Media 

i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu

Zarys teorii procesów i rodków komunikowania masowego

Wprowadzenie do zagadnie  komunikacji spo ecznej

Komunikowanie skuteczne?,

wiadomo  spo eczna, opinia publiczna, propaganda

Rola prasy, radia i telewizji w formowaniu si  

nastrojów spo ecznych Czy oddzia ywanie 

mediów jest skuteczne? Stare i nowe teorie

Wspó czesne orientacje i kierunki bada  nad komunikowaniem masowym

Masowy przekaz a procesy komunikacji 

spo ecznej Informacja i komu-

nikacja. Poj cia. Wzajemne relacje Teoria i praktyka masowego komuniko-

wania Nauka o komunikowaniu
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Marsza ek Pi sudski w 13 karykaturach Zdzis awa Czerma skiego
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Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej 

Rzeczypospolitej Wzory osobo-

we polityków w prasie polskiej 1918–1939 Odzwierciedlenie 

hierarchii warto ci w wypowiedziach prasowych. Kilka uwag metodologicznych,

Wzory osobowe polityków w „Gazecie 

Ludowej” i „G osie Ludu” przed wyborami do sejmu w 1947 r.,

Prasa a kultura polityczna w Drugiej Rzeczypo-

spolitej Prasa w kulturze poli-

tycznej Drugiej Rzeczypospolitej. Problemy i propozycje badawcze

Badania historycznoprasowe w zastosowaniu do bada  

nad dziejami my li politycznej Na warsztatach historyków my li politycznej

Poj cia, teorie i badania warto ci w naukach 

spo ecznych Warto ci uniwersalne i kultura narodo-

wa Historia i wiadomo  narodowa,

Czy istnia  model polskiego dzia acza politycznego? (Pi sudski, Witos, Paderew-

ski, Dmowski) Dzieje kultury politycznej w Polsce

Wzór osobowy inteligenta polskiego w wietle wspomnie  

po miertnych (1841–1862)
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status quo

Niemcy i Polacy…
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Schemat 1. Uproszczony przekaz komunikacyjny z wykorzystaniem karykatury .

Political caricature as a source material for the research on the 
history of the Second Polish Republic. Research suggestions

formu a Las-

swella
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