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Bibliografia publikacji  
Profesor Ireny Sochy

W  bibliografii zarejestrowano piśmienniczy dorobek naukowy Profesor Ireny 
Sochy z lat 1974–2016. Spis obejmuje książki autorskie (3), prace redakcyjne (17), 
artykuły, rozprawy i komunikaty w wydawnictwach zwartych i ciągłych (78) oraz 
pozostałe publikacje (20), takie jak teksty w skryptach, recenzje i sprawozdania. 
Łącznie odnotowano 118 pozycji.

Podstawą przygotowania wykazu była przede wszystkim bibliografia narodo‑
wa – „Przewodnik Bibliograficzny” i  „Bibliografia Zawartości Czasopism” oraz 
bibliografia specjalna – „Polska Bibliografia Bibliologiczna” (wszystkie w wersji 
zarówno tradycyjnej, jak i  elektronicznej). Zebrany materiał został uzupełniony 
informacjami z rocznych sprawozdań Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zastosowano układ według form wydawniczych i piśmienniczych, wyróżniając 
działy: Książki autorskie, Prace redakcyjne, Artykuły, rozprawy i komunikaty w wy‑
dawnictwach ciągłych i  zwartych oraz Pozostałe publikacje. Za podrzędną zasa‑
dę szeregowania przyjęto kryterium chronologiczne, a następnie – alfabetyczny 
układ tytułów publikacji. Opisy bibliograficzne zostały sporządzone z  autopsji, 
w  pierwszym stopniu szczegółowości, zgodnie z  normami opisu bibliograficz‑
nego: wydawnictw zwartych (PN ‑N ‑01152 ‑1: 1982 Opis bibliograficzny. Książki; 
PN ‑N ‑01152 ‑1/A1: 1997 Opis bibliograficzny. Książki. Zmiana A1), wydawnictw 
ciągłych (PN ‑N ‑01152 ‑2: 1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe), wydaw‑
nictw elektronicznych (PN ‑N ‑01152 ‑13: 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty 
elektroniczne).
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Książki autorskie

Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce : 1918–1930. – Katowice, 1986.
Czasopisma dla młodzieży – literatura piękna – wychowanie literackie (1918 –1939).  

 – Katowice, 1990.
 „Przykładne, użyteczne i zabawne” : o polskich książkach dla młodego odbiorcy na 

Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. – Katowice, 2001.

Prace redakcyjne

Studia bibliologiczne. T. 9, Prace ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi / red. nauk. 
Bronisław Zyska, … . – Katowice, 1995.

Młody czytelnik w  świecie książki, biblioteki i  informacji / pod red. Krystyny 
Heskiej ‑Kwaśniewicz i … . – Katowice, 1996.

Studia bibliologiczne. T. 10, Prace ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Zysce / red. 
nauk. … . – Katowice, 1997.

Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro / pod red. Krystyny Heskiej ‑Kwaśniewicz 
i … . – Katowice, 1998.

Studia bibliologiczne. T. 11, Z dziejów książek, bibliotek i  czytelnictwa na Śląsku : 
varia / pod red. … . – Katowice, 1998.

Studia bibliologiczne. T. 12, Prace poświęcone pamięci Profesora Jerzego Ratajew‑
skiego / red. nauk. … . – Katowice, 2000.

Studia bibliologiczne. T. 13, Biblioteki – prasa – silesiana / pod red. … . – Katowice, 
2001.

Zarządzanie w organizacjach non profit : strategie, marketing / red. nauk. A[ndrzej] 
Chodyński, M[arian] Huczek, … . – Bielsko ‑Biała, 2001.

Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A[ndrzej] 
Chodyński, M[arian] Huczek, … . – Sosnowiec, 2002.

Jakość zarządzania w organizacjach non profit : konferencja / red. nauk. A[ndrzej] 
Chodyński, M[arian] Huczek, … . – Sosnowiec, 2004.

Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit / red. nauk. Andrzej 
Chodyński, Marian Huczek, … . – Sosnowiec, 2005.

Studia bibliologiczne. T. 16, Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania / pod 
red. … ; przy współudz. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej. – Kato‑
wice, 2006.
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Studia bibliologiczne. T. 17, Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej 
i  czytelniczej : (wybrane aspekty badań bibliologicznych i  szkice historyczne) / 
pod red. Elżbiety Gondek oraz … . – Katowice, 2008.

Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy : uwarunkowania i wybrane za‑
gadnienia. T. 2, Narzędzia i formy funkcjonowania / pod red. … . – Katowice, 
2010.

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji / pod red. … ; przy 
współudz. Agnieszki Łakomy. – Katowice, 2012.

Oblicza edukacji XIX i XX wieku / pod red. nauk. Piotra P. Barczyka i … . – My‑
słowice, 2012.

Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krysty‑
nie Heskiej ‑Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej / 
pod red. Elżbiety Gondek i … ; przy współudz. Barbary Pytlos. – Katowice, 
2012.

Artykuły, rozprawy i komunikaty 
w wydawnictwach ciągłych i zwartych

Zagłębiowska młodzież szkolna w świetle swych czasopism (1918–1939) // Zaranie 
Śląskie. – 1980, z. 4, s. 728–747.

Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej // W: Z badań nad polskimi księgo‑
zbiorami historycznymi. Szkice i materiały. T. 5 / red. nauk. Barbara Bieńkowska.  
 – Warszawa, 1981. – S. 39–52.

Czasopisma szkolne 1918–1939 a tradycyjne modele prasy młodzieżowej : przyczynek 
do typologii prasy młodzieżowej // W: Tradycje i współczesność ruchu młodzieżo‑
wego. Z. Specj. 2, Materiały z IV Ogólnopolskiego Prasoznawczego Seminarium 
Naukowego – Postępowe nurty ruchu młodzieżowego i  związana z nimi prasa 
w latach 1918–1939, Katowice, 11–12 maja 1981 r. / red. Józef Mądry. – Katowice, 
1982. – S. 370–379.

Czasopisma uczniowskie w szkolnym procesie komunikacji literackiej : 1918–1939 // 
W: Prasa dziecięca i młodzieżowa : (studia i materiały) / pod red. Mieczysława 
Adamczyka i Jerzego Jarowieckiego. – Kielce, 1982. – S. 96–117.

Kulturotwórcze funkcje prasy szkolnej lat 1918–1939 // Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej. – 1983, nr 3, s. 49–56.

Zainteresowania czytelnicze młodzieży szkolnej w  okresie międzywojennym 
w czaso pismach uczniowskich Zagłębia Dąbrowskiego // W: Studia bibliologiczne. 
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T. 1, Książka – czytelnik – recepcja / pod red. Adama Jarosza. – Katowice, 1983.  
 – S. 85–102.

Czasopisma młodzieży (uczniowskiej) w szkolnym procesie komunikacji literackiej 
i  ich rola w  edukacji polonistycznej lat 1918–1930 // Biuletyn Polonistyczny.  
 – 1984, z. 1, s. 113–120.

Rodzaje opracowań bibliograficznych : (form bibliografii) // W: Rodzaje bibliografii : 
metodyka i technika ich opracowania / [pod red. Adama Jarosza i Zbigniewa 
Żmigrodzkiego]. – Warszawa, 1984. – S. 25–35.

Czasopisma młodzieży jako źródło do badań nad polonistyką szkolną lat międzywo‑
jennych // W: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. [T.] 6 / pod red. 
Jerzego Krama i Edwarda Polańskiego. – Katowice, 1986. – S. 43–54.

Czasopisma młodzieżowe w województwie katowickim w Polsce Ludowej // W: Pra‑
sa regionalna w 40 ‑leciu Polski Ludowej : materiały z Ogólnopolskiego Sympo‑
zjum Historyków Prasy, Kielce–Cedzyna, 9–11 listopada 1984 / pod red. Mieczy‑
sława Adamczyka. – Kielce, 1987. – S. 250–262.

Stan i potrzeby badań nad prasą dziecięcą i młodzieżową na Śląsku do 1939 roku // 
W: Studia nad piśmiennictwem śląskim / praca zbior. pod red. Adama Jarosza.  
 – Katowice, 1988. – S. 92–114.

Stan i  potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i  młodzieżowym do 
roku 1939. Cz. 1, Badania nad periodykami do roku 1918 // Rocznik Naukowo‑

 ‑Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze. – 1990, [z.] 5, s. 91–112.
Stan i  potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i  młodzieżowym do 

roku 1939. Cz. 2, Badania nad periodykami okresu międzywojennego // Rocznik 
Naukowo ‑Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze. – 1991, [z.] 6, s. 69–100.

Witold Majchrowski – dziennikarz z kręgu młodzieży piszącej // W: Studia bibliolo‑
giczne. T. 4, Życie literackie Zagłębia Dąbrowskiego – biografie – varia / pod red. 
Adama Jarosza. – Katowice, 1991. – S. 81–88.

Czasopisma dla dzieci i  młodzieży na Śląsku w  drugiej połowie XIX wieku : za‑
rys problematyki // W: Książka polska na Śląsku w  drugiej połowie XIX wie‑
ku : zarys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. – Katowice, 1992.  
 – S. 127–140.

Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży // W: Studia 
bibliologiczne. T. 5, Informacja naukowa – bibliotekarstwo – zagadnienia wy‑
dawnicze / pod red. Adama Jarosza. – Katowice, 1992. – S. 199–206.

Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym ośrod‑
ków lokalnych w drugiej połowie XIX wieku : (na przykładzie Górnego Śląska, 
Księstwa Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego) // W: Rozwój prowincji naszej : 
życie społeczno ‑kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowsta‑
niowej 1864–1914 / pod red. Mieczysława Adamczyka i  Andrzeja Notkow‑
skiego. – Kielce ; Warszawa, 1993. – S. 244–258.
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…, Sikora Izabela: Czasopisma szkolne na Śląsku jako świadectwo kultury regionu 
w  latach 1922–1939 // W: Książka polska na Śląsku w  latach 1922–1945 : zarys 
problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. – Katowice, 1994. – S. 161–170.

Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918–1939 // W: Stu‑
dia bibliologiczne. T. 8, Historia – biblioteki – informacja naukowa – papier dru‑
kowy / pod red. Bronisława Zyski. – Katowice, 1994. – S. 111–121.

Pedagogika biblioteczna // W: Bibliotekarstwo / praca zbior. pod red. Zbigniewa 
Żmigrodzkiego; przy udziale Jerzego Ratajewskiego oraz Anny Tokar‑
skiej. – Warszawa, 1994. – S. 253–266.

…, Krysta Krzysztof: Sprawozdania dyrekcji Gimnazjum Polskiego w Cieszynie za 
lata 1896–1923 jako świadectwo kultury regionu // W: Książka polska na Ślą‑
sku w latach 1900–1922 : zarys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej.  
 – Katowice, 1994. – S. 159–172.

Ratajewski Jerzy, …: Udostępnianie zbiorów. Badanie czytelnictwa // W: Bibliote‑
karstwo / praca zbior. pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego ; przy udziale Je‑
rzego Ratajewskiego oraz Anny Tokarskiej. – Warszawa, 1994. – S. 144–178.

Adam Władysław Jarosz – organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego na Ślą‑
sku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1974–1991) // W: Studia bibliologiczne. T. 9, Prace 
ofiarowane Adamowi W. Jaroszowi / red. nauk. Bronisław Zyska, … . – Katowi‑
ce, 1995. – S. 15–25.

Raport Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach // W: Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji nauko‑
wej na poziomie wyższym w Polsce. Status i przyszłość : Ogólnopolska Konferen‑
cja w Krakowie, 26 kwietnia 1995 roku / red. Maria Kocójowa. – Kraków, 1995.  
 – S. 56–65.

Działalność społeczna i  publicystyczna Janiny Omańkowskiej (1859–1927) // W: 
Udział kobiet w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyń‑
skim w XIX i XX wieku / pod red. nauk. Heleny Karczyńskiej. – Opole, 1996.  
 – S. 137–151.

Gimnazjum Polskie w Bielsku jako środowisko kulturalne // Watra. Rocznik Bielski.  
 – 1996, s. 11–22.

Losy zawodowe absolwentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego i ich opinie 
o studiach // W: Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólno‑
polskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warsza‑
wy, 22–24 października 1995 : II Forum SBP’95 / red. Elżbieta B. Zybert, Mie‑
czysław Szyszko. – Warszawa, 1996. – S. 213–219.

Pierwsze czasopisma dla dzieci na Śląsku pruskim // Guliwer. Dwumiesięcznik 
o książce dla dziecka. – 1996, [nr] 2, s. 4–7.

Krakowskiej młodzieży szkolnej drogi na literacki Parnas : („Gazetka” – „Szkol‑
ne Czasy” – „Nasz Wyraz”) // W: Literatura, prasa, biblioteka : studia i  szkice 
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ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65 ‑lecie urodzin i 40 ‑lecie pra‑
cy naukowej / pod red. Józefa Szockiego i  Krzysztofa Woźniakowskiego. 
 – Kraków, 1997. – S. 161–168.

Ruch krajoznawczy młodzieży szkolnej na Podbeskidziu w okresie międzywojennym 
// Watra. Rocznik Bielski. – 1997, s. 43–55.

Uniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej // W: Rynek 
pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce : II Ogólnopol‑
ska Konferencja Naukowa, Kraków, 4–5 czerwca 1996 / red. Maria Kocójowa.  
 – [Kraków, cop. 1997]. – S. 117–119.

Chorzów jako ośrodek ruchu krajoznawczego i  regionalnego młodzieży szkolnej 
w  okresie międzywojennym // W: Z  dziejów oświaty w  Chorzowie : materiały 
z sesji naukowej, 8 października 1997 r. / pod red. nauk. Jacka Kurka. – Cho‑
rzów, 1998. – S. 31–42.

Czytelnictwo w bibliotekach i  jego badania // W: Bibliotekarstwo. – Wyd. 2 uzup. 
i rozszerz. / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. – Warszawa, 1998. – S. 178–
182.

Pedagogika biblioteczna // W: Bibliotekarstwo. – Wyd. 2 uzup. i rozszerz. / pod red. 
Zbigniewa Żmigrodzkiego. – Warszawa, 1998. – S. 349–358.

Piśmiennictwo dla dzieci na Śląsku w XIX wieku : w kręgu obiegu wysokiego, litera‑
tury popularnej i folkloru // W: Książka dla dziecka wczoraj, dziś, jutro / pod red. 
Krystyny Heskiej ‑Kwaśniewicz, … . – Katowice, 1998. – S. 9–28.

Program edukacyjno ‑wychowawczy śląskiego „Katolika” // Sprawozdania z  Posie‑
dzeń Komisji Naukowych [PAN, Oddz. w Krakowie]. – 1998, T. 42/1, s. 57–58.

Sacrum w XIX ‑wiecznej literaturze popularnej dla dzieci // W: Dzieciństwo i  sac‑
rum : studia i szkice literackie / praca zbior. pod red. nauk. Joanny Papuzińskiej 
i Grzegorza Leszczyńskiego. – Warszawa, 1998. – S. 237– 245.

Dorobek wydawniczy Zakładu oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Na‑
ukowej Uniwersytetu Śląskiego // W: Książka na Śląsku w latach 1956–1989 : za‑
rys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. – Katowice, 1999. – S. 12–17.

Małe legendy, czyli opowieści o świętych dla użytku dzieci na Śląsku w XIX wieku 
i na początku XX wieku // W: Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX 
wieku : wybrane zagadnienia / pod red. Krystyny Heskiej ‑Kwaśniewicz. – Ka‑
towice, 1999. – S. 40–54.

Modlitewniki dla dzieci i  młodzieży na Śląsku do 1922 roku // W: Obieg książ‑
ki i prasy na Śląsku a wielokulturowość regionu / pod red. Krystyny Heskiej‑

 ‑Kwaśniewicz. – Katowice, 1999. – S. 43–55.
Polskie czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku pruskim // W: Regionalna prasa 

polska na Górnym Śląsku w latach 1845–1996 : materiały sesyjne / sesję przygo‑
towały i dokonały wyboru referatów do druku Jadwiga Gołębiowska i Małgo‑
rzata Kaganiec. – [Katowice, cop. 1999]. – S. 42–51.
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Program edukacyjno ‑wychowawczy śląskiego „Katolika” : dodatek „Rodzina” 1886–
1917 // W: Studia bibliologiczne. T. 12, Prace poświęcone pamięci Profesora Jerze‑
go Ratajewskiego / red. nauk … . – Katowice, 2000. – S. 144–156.

Czasopisma Związku Towarzystw Tomasza Zana // W: Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji Naukowych [PAN, Oddz. w Krakowie]. – 2001, T. 45/1, s. 77–79.

Huczek Marian, …: Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pra‑
cy biblioteki // W: Zarządzanie w organizacjach non profit. Strategie. Marketing / 
red. nauk. A[ndrzej] Chodyński, M[arian] Huczek, … . – Bielsko ‑Biała, 2001.  
 – S. 43–51.

Czasopisma Związku Towarzystw Tomasza Zana // Rocznik Historii Prasy Polskiej.  
 – 2002, z. 1, s. 59–86.

Kształtowanie się cech wydawniczych polskiej książki dla młodego odbiorcy // W: 
Dzieło literackie i  książka w  kulturze : studia i  szkice ofiarowane Profesor Re‑
nardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. 
Ireneusz Opacki ; przy współudz. Bożeny Mazurkowej. – Katowice, 2002.  
 – S. 469–480.

Huczek Marian, …: Marketing relacji a poprawa obsługi klienta biblioteki // W: Za‑
rządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych / red. nauk. A[ndrzej] 
Chodyński, M[arian] Huczek, … . – Sosnowiec, 2002. – S. 9–19.

Huczek Marian, …: Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności 
pracy biblioteki [online] // Biuletyn EBIB. – 2002, nr 3. http://ebib.oss.wroc.
pl/2002/32/huczek.php [data dostępu: 28.05.2017].

Polskie przekłady dla dzieci i młodzieży w latach 90. // W: Kultura literacka dzieci 
i młodzieży u progu XXI stulecia / praca zbior. pod red. Joanny Papuzińskiej 
i Grzegorza Leszczyńskiego. – Warszawa, 2002. – S. 205–215.

Miczka Tadeusz, …: Edukacja medialna we współczesnej szkole // Sprawozdania 
z  Posiedzeń Komisji Naukowych [PAN, Oddz. w  Krakowie]. – 2003, T. 47/1, 
s. 73–75.

Repertuar jako kategoria badawcza w polskiej nauce o książce // W: Nauka o książce, 
bibliotece i  informacji we współczesnym świecie / red. merytor. Marianna Ba‑
nacka. – Warszawa, 2003. – S. 90–101.

Szkoła – przestrzeń kultury : pokłosie tradycji a szanse i zagrożenia współczesności 
// W: Szkoła wobec społecznych i  kulturowych wyzwań globalizacji / pod red. 
Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. – Cieszyn, 2003. – S. 141–150.

…, Nowak Ewelina: Wydawnicze i czytelnicze wyznaczniki popularności pisarstwa 
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