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Maria Teresa Mendel – Laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii 

nauk humanistycznych i społecznych za rok 2020 – urodziła się 15 października 1960 roku w Gdańsku. 

W roku 1975 ukończyła szkołę podstawową w Gdańsku, 5 lat później Państwowe  Liceum Sztuk 

Plastycznych w Gdyni-Orłowie, a po kolejnych 5. latach zaoczne studium nauczycielskie w Gdyni. Studia 

pedagogiczne ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w 1989 roku. Rozprawę doktorską 

zatytułowaną „Współuczestnictwo rodziców w edukacji”, której promotorem był Profesor Ryszard 

Więckowski obroniła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 roku. Tuż po 

doktoracie ukazało się 5 monografii Laureatki – w tym 3 autorskie – wszystkie poświęcone 

społecznemu wymiarowi edukacji. W roku 2001 opublikowała rozprawę zatytułowaną „Edukacja 

społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej”, na podstawie której 

uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, 

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W następnych latach ukazały się dalsze 

opracowania Laureatki mieszczące się w problematyce społeczno-edukacyjnej, a mianowicie: 

wielokrotnie wznawiany – w latach 2002–2005 – cykl monografii o animacji współpracy 

środowiskowej, mająca bardzo wysoką cytowalność „Pedagogika miejsca” wydana w 2006 roku i 

wydane rok później monografie „Społeczeństwo i rytuał: Heterotopie bezdomności” oraz „Rodzice i 

nauczyciele jako sprzymierzeńcy”. Były one podstawą nadania Laureatce – przez Prezydenta RP – tytułu 

naukowego profesora nauk humanistycznych w styczniu 2009 roku. Laureatka związana jest z 

Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od roku 1989; od roku 2005 kieruje w tym instytucie 

powołanym na Jej wniosek Zakładem Pedagogiki Społecznej. W przeszłości pełniła funkcje 

wicedyrektora (1996–2002) i dyrektora (2002–2008) Instytutu Pedagogiki oraz prorektora do spraw 

kształcenia (2008–2012). Działa w wielu instytucjach, organizacjach i sieciach naukowych: między 

innymi drugą kadencję kieruje Komitetem Sterującym European Research Network About Parents in 

Education (w 2017 roku założyła polską gałąź tej organizacji – Polish Research Network About Parents 

in Education), a w ramach European Universities Continuing Education Network zainicjowała 

powstanie Polish University Lifelong Learning – międzynarodowej agendy Uniwersyteckiej Komisji 

Akredytacyjnej.  

 Dorobek naukowy Laureatki jest imponujący. Składa się nań blisko 300 publikacji, w tym 34 

książki (wśród nich 8 monografii autorskich i 8 współautorskich oraz 18 redagowanych bądź 

współredagowanych prac zbiorowych). Jest redaktorem wielu numerów specjalnych czasopism, 
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autorem lub współautorem ponad 200. artykułów i rozdziałów w polsko- i angielskojęzycznych 

czasopismach i publikacjach zbiorowych, w większości o zasięgu międzynarodowym. Oprócz wyżej 

wymienionych dzieł ważne miejsce w dorobku naukowym Laureatki zajmują monografie:  „Tożsamość 

gdańszczan”, „Miasto jak wspólny pokój”, „Pedagogika miejsca wspólnego”, „Miasto dla sztuki, sztuka 

dla miasta”, „Pamięć i miejsce” i ostatnio wydana „Eduwidma, rzeczy i miejsca nawiedzone”.  

 Wyniki badań Laureatka prezentowała na ponad 170. konferencjach krajowych i 120. 

międzynarodowych. Organizowała liczne wydarzenia naukowe, w tym ponad 20 międzynarodowych 

konferencji.  

Laureatka efektywnie zabiega o środki finansowe na badania. Aktualnie uczestniczy w realizacji 

międzynarodowego projektu zatytułowanego „Lobbying Teachers: Theoretical Foundations, Political 

Structures, and Social Practices of Public-Private Relations” finansowanego przez hiszpańskie 

Ministerstwo Nauki i Innowacji. 

Laureatka utrzymuje ożywione kontakty naukowe z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych i 

Europie – głównie w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii – oraz krajowymi – między innymi 

współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Łódzkim i Wrocławskim, Dolnośląską Szkołą Wyższą we 

Wrocławiu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Współpraca ta przekłada się na 

realizację wspólnych projektów badawczych, a także prowadzenie wykładów na studiach 

doktoranckich, seminariów i wykładów otwartych.   

Laureatka aktywnie uczestniczy w społecznym ruchu naukowym, czego przejawem jest między 

innymi działalność w Gdańskim Towarzystwie Naukowym, w którym przewodniczy Wydziałowi I Nauk 

Społecznych i Humanistycznych. Jest ponadto redaktor naczelną „Rocznika Gdańskiego Gdańskiego 

Towarzystwa Naukowego” – czasopisma ukazującego się od 1927 roku, wydawanego wspólnie przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie Towarzystwo Naukowe.  

Profesor Maria Mendel jest uznanym autorytetem z zakresu nauk humanistycznych i 

społecznych w szczególności pedagogiki społecznej. Rozwija badania koncentrujące się na 

problematyce demokratycznej wspólności; interesują ją społeczno-edukacyjne aspekty relacji 

tworzących to, co publiczne i w tym obszarze bada rozmaite wymiary podmiotowych tożsamości i 

reprezentacji – przestrzenie podmiotowości.  Od lat rozwija w ten sposób – prekursorsko w Polsce – 

pedagogikę miejsca oraz autorską teorię miejsca wspólnego. Umiejętnie łączy w badaniach podejście 

pedagogiczne z warsztatem socjologicznym i antropologicznym, wplatając w nie wątki kulturoznawcze 

i historyczne oraz czerpiąc szeroko z inspiracji filozoficznych. To podejście – mieszczące się w 

kategoriach pedagogiki poszukującej i społecznie zaangażowanej – skupia się na badawczej obserwacji 

i naukowej analizie zachowań konkretnych społeczności i wspólnot (na przykład w obrębie Miasta 
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Gdańska), dostrzeganiu narastających problemów i nierozwiązanych dylematów oraz wskazywaniu 

istotnych dla zmiany działań edukacyjnych, wychowawczych, formacyjnych i tożsamościowych. 

Efektem aktywności naukowej Laureatki są rozwiązania prospektywne, propozycje kierunków 

przeciwdziałania oraz walki z rozprzestrzenianiem się problemów społecznych, co z pewnością stanowi 

jedno ze źródeł inspiracji badawczych jak i pole weryfikacji stawianych tez.  

Znakomity dorobek naukowy oraz zaangażowanie w działalność akademicką, społeczną i 

organizacyjną Profesor Marii Mendel w pełni uzasadniają uhonorowanie Jej Nagrodą Naukową Miasta 

Gdańska im. Jana Heweliusza za: wybitne osiągnięcia w obszarze nauk społecznych, koncepcję 

pedagogiki miejsca i teorię miejsca wspólnego oraz wkład w rozwój badań nad przestrzeniami 

podmiotowości. 

To uhonorowanie jest docenieniem Jej nieprzemijających osiągnięć badawczych oraz 

podziękowaniem za wkład w rozwój pomorskiego ośrodka naukowego oraz wieloletnie zaangażowanie 

w podnoszenie prestiżu Uniwersytetu Gdańskiego i naszego 1000.letniego Miasta Gdańska. 

 

Jerzy Błażejowski  


