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Recenzja 

Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Paśko, Fotografia i dydaktyka,  
Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, 220 s. 

Niniejsza publikacja sk ada si  z wprowadzenia i 11 nast puj cych rozdzia ów: 
1. Fotografia jako typ obrazowania wczoraj i dzi .
2. Laboratorium-atelier. Mi dzy yciem a mierci .
3. O pasji fotograficznej, naukowej i artystycznej. 
4. Czy tylko wynalazki, czy milowy krok w historii nauki, sztuki i dydaktyki? 
5. O ewolucji w nauce i fotografii.  
6. Fotografia naukowa i ilustracyjna. 
7. Fotografia podr cznikowa.  
8. Fotografia na onie przyrody i zwiedzanie wiata.
9. Gdy fotografia zago ci a w szkole… 

10. Triumf techniki? 
11. Zwyci stwo obrazu. 

Ju  z tytu ów rozdzia ów wynika, jak wielop aszczyznowe podej cie do przedstawia-
nego tematu wybrali Autorzy. Nie ograniczaj  si  Oni tylko do samej relacji fotografii, jako 
obrazu, z dydaktyk . Fotografia jest poruszana w publikacji zarówno z aspektów chemicz-
nych, technicznych, jak i artystycznych, co pozwoli o Autorom odnie  si  do problemów 
post pu technicznego, a zarazem wykorzystania fotografii w ró nych dziedzinach nauko-
wych, co jak s usznie zauwa ono, wi e si  nierozerwalnie z procesem dydaktycznym 
w szkole. Nie ulega w tpliwo ci, e jest to jedna z pierwszych ksi ek wydanych w j zyku 
polskim omawiaj ca zagadnienia zarówno z obszaru fotografii, jak i dydaktyki. Pomimo e
jest dwóch Autorów publikacji, czytaj c j , odnosi si  wra enie, e tekst pisa a jedna osoba, 
gdy  zachowana jest jednolito  stylu i narracji. Dodatkow  zalet  tekstu publikacji jest 
przeplatanie si  w tków dydaktycznych i fotograficznych, co tworzy jednolit  i spójn  ca-
o . Praca zas uguje na szczególn  uwag , gdy  Autorzy poruszyli zagadnienie, jakim jest 

wp yw fotografii na dydaktyk  oraz dydaktyki na fotografi . Jest ono tym bardziej istotne, 
i  fotografowanie sta o si  obecnie powszechne ze wzgl du na wykorzystanie do tego celu 
telefonów komórkowych.  

Autorzy w publikacji podzielili si  nie tylko swoimi do wiadczeniami dydaktycznymi 
i fotograficznymi, nie tylko zaprezentowali zdania innych specjalistów, ale w du ej mierze 
zaprezentowali swoje przemy lenia, co ksi k  czyni cenniejsz , a zarazem ciekawsz . Re-
cenzowana publikacja jest przyk adem interdyscyplinarnego podej cia do prezentowanych 
zagadnie , na co bez w tpienia mia o wp yw bogate do wiadczenie zawodowe jej Autorów. 
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Bardzo cenna jest narracja oparta na historii rozwoju fotografii. Pokazano nie tylko 
rozwój fotografii, ale i zmieniaj ce si  aspekty dydaktyczno-wychowawcze. Jest to tym 
cenniejsze, e w ostatnich czasach obserwuje si  odej cie od przedstawiania „korzeni” 
(chocia by w krótkim uj ciu) historii rozwoju danego zagadnienia.  

Wielu osobom fotografia kojarzy si  tylko z aktem mechanicznego tworzenia obrazu 
i mechanicznego jego przetwarzania. Natomiast w tym przypadku wykazano, jak dalece 
poza obraz si ga jej powi zanie i zarazem oddzia ywanie w obszarach takich nauk, jak: dy-
daktyka, fizyka, biologia, chemia, a nawet nauki spo eczne.  

Jak e trafnie dobrany jest tytu  publikacji, a na pierwszy rzut oka nasuwa si  pytanie: 
Dlaczego w tytule pracy na pierwszym planie pojawia si  nie dydaktyka, a fotografia? 
Przecie  dydaktyka ma d u sz  histori  i przez wiele lat mia a du o szerszy zakres oddzia-
ywania ni  fotografia. Ale wtedy by aby to ksi ka jak wiele innych, po wiecona dydakty-

ce z elementami dotycz cymi zagadnie  fotografii. W tym przypadku Autorzy, b d cy dy-
daktykami, postanowili da  pierwsze stwo fotografii jako dziedzinie obecnie popularnej. 
Autorzy pokazuj , jak wspó czesna technika coraz bardziej zbli a si  do dydaktyki, by si
z ni  zwi za , a nast pnie j  zdominowa .

Ta publikacja ksi kowa to nie tylko oparta no bogatej literaturze historia przenikania 
si  nawzajem fotografii z pedagogik  oraz innymi dziedzinami nauki, ale tak e wykazanie, 
jak w rozwoju spo ecze stwa istotnymi s  sprz enia. Rozwój fotografii umo liwi  post p
w innych dziedzinach, które z kolei stymulowa y dalszy rozwój fotografii. 

Czytaj c tekst recenzowanej publikacji, jawi si  obraz wielu bezimiennych pasjonatów fo-
tografii wykorzystuj cych j  do celów naukowych i dydaktyczno-wychowawczych. Pasjonaci 
fotografii, którymi s  mi dzy innymi nauczyciele i uczniowie, inspirowani zach t  wybitnych 
polskich fotografików uznanych nie tylko w Polsce, ale i na wiecie, rejestruj  obrazy otaczaj -
cego ich wiata. Fotografuj c, nie zawsze zdaj  sobie spraw  z tego, e s  twórcami obrazów 
stanowi cych niekiedy cenne dokumenty. Autorzy recenzowanej publikacji u wiadamiaj  czy-
telnikowi, jak trudne by y pocz tki fotografii i to nie tylko pod wzgl dem technicznym, ale rów-
nie  i pod wzgl dem uznania fotografii jako dziedziny sztuki. 

Cennym jest, e Autorzy publikacji w zasadzie swoje rozwa ania zako czyli na prze o-
mie XX i XXI wieku. Jest to bowiem okres, w którym zamkn  si  pewien sposób rejestracji 
obrazu, ale równie  zasz y istotne zmiany w dydaktyce. Jednak jak wynika z zako czenia pu-
blikacji, jej Autorzy zapowiadaj  kontynuacj  tematu ju  w realiach wspó czesnej techniki 
i planuj  wyda  kolejn  prac  po wi con  powi zaniom multimediów z dydaktyk .

Dodatkow  zalet  publikacji jest prosty j zyk, dostosowany do wymogów odbiorcy, 
co czyni ksi k atw  w odbiorze i zarazem nienu c . Nale y doda , i  praca zawiera 
wiele ciekawych rycin i oryginalnych fotografii. 

Reasumuj c, uwa am, e ksi ka autorstwa Katarzyny Potyra y i Jana Rajmunda Pa -
ki jest cenn  publikacj . Z jednej strony stanowi ona cenne opracowanie z naukowego 
punktu widzenia, ale dzi ki swoim walorom mo e by  te  interesuj c  pomoc  dydaktycz-
n  przeznaczon  nie tylko dla studentów kierunków pedagogicznych. Mo e tak e stanowi
wa ne ród o informacji dla hobbistów.  

Recenzowana ksi ka spe nia wszelkie warunki, aby zaliczy  j  do monografii na-
ukowych. 
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