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O książce też przychylnie wypowiadają się recenzenci:

W ocenie recenzowanej rozprawy wyeksponować 
chciałbym (…) znaczenie społeczne i poznawcze proble-

mów, które poddaje Autorka ana-
lizie. Zgadzam się z opinią Autor-
ki, że wybór kobiet 50+ do badań 
socjologicznych sprzyja ukazaniu 
mało eksplorowanego przez so-
cjologów zjawiska społecznego, 
o którym wiedza naukowa ma 
walory teoretyczne i przydatność 
praktyczną (…)

Kryteria wyodrębniania stylów 
życia stosowane przez Autorkę 
pozwoliły Jej na dokładny opis 
pięciu stylów życia, z wyraźnym 
wyeksponowaniem ich 
odmienności. W tym dokonaniu 
ukazuje się wyraźna przydatność 
teoretycznej wiedzy socjologic-
znej, którą Autorka wykorzystała 
wyodrębniając style życia 
badanych kobiet. 

prof. zw. dr hab. Edward Hajduk,  
fragment recenzji

 Książka Beaty Trzop skupia się na bardzo ważnej 
i właściwie do tej pory nieporuszanej w sposób syntetyc-
zny przez polskich socjologów problematyce kobiet 50+, 
czyli w fazie średniej i późnej dorosłości, choć fragmen-
tarycznych omówień jest na ten temat nie tak mało. Ma 
zatem niewatpliwie nowatorski charakter. (…) Szczegól-
nie zatem cenne i pionierskie jest podjęcie się badania 
kondycji kobiet 50+ w województwie lubuskim przez 
autorkę książki. Obejmuje ona różne kategorie społeczne 
kobiet. Umożliwia także pożądaną esktrapolację wyników 
na populację generalną, gdyż województwo lubuskie nie 
różni się pod względem wyróżnionych kategorii typolog-
icznych od reszty kraju. (…) Praca jest bardzo ciekawa, 
pionierska, oceniam ją wysoko. Autorka zgromadziła bo-
gaty materiał empiryczny, włożyła w to ogromną pracę. W 
oparciu o zebrany materiał jakościowy dokonała trafnej 
analizy typologicznej. Opanowała świetnie kanony socjolo-
gii interpretatywnej. 

dr hab. Anna Wachowiak, prof. WSH TW w Szczecinie,  
fragment recenzji

Gratulujemy Koleżance sukcesu!

Artur Kinal
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Nowe haBilitacje

SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

__dr haB. Beata trzop 
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 
Instytut Socjologii

Miło nam donieść, że 4 kwietnia 2014 r. pozytywnie za-
kończyło się kolokwium habilitacyjne dr Beaty Trzop, za-
trudnionej w Instytucie Socjologii UZ. Podstawą procesu 
habilitacyjnego była praca Dojrzałe, spełnione, niezależ-
ne? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle. Recenzen-
tami byli: prof. zw. dr hab. Marian Golka (UAM), prof zw. 
dr hab. Małgorzata Fuszera (UWr), dr hab. Ewa Malinow-
ska (UŁ), dr hab. Danuta Zalewska (UWr).

Beata Trzop (ur. 1971 r.), ukończyła studia magister-
skie na kierunku kulturoznawstwo (UAM). Tytuł dokto-
ra nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała  
w 2004 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest adiunktem 
w Zakładzie Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumia-
nych stylów życia, dyfuzji kulturowej, problematyki kobie-
cej. B. Trzop jest autorką monografii Typy kultury popular-
nej na łamach czasopism kobiecych (2005) oraz artykułów 
związanych z procesami dyfuzji kulturowej na zachodnim 
pograniczu Polski.

Autorka w zakończeniu swej najnowszej książki tak opi-
suje jej problematykę: Próbując znaleźć odpowiedź na 
pytanie kim jest współczesna kobieta dojrzała przyjęto 
za punkt wyjścia założenie, że dla kobiet 50+ – określa-
nych jako kobiety dojrzałe, faza życia między średnią 
a późną dorosłością to początek ważnych zmian, które 
ukształtują ich życie na dalsze lata. Zmiany biologiczne 
organizmu związane z procesem starzenia się i przekwi-
tania determinują stan zdrowia fizycznego i psychicznego 
kobiet. Nowe role społeczne lokują je w innej przestrze-
ni, zaś dotychczasowe role powoli ulegają. Zebrany ma-
teriał empiryczny pozwolił na ukazanie kobiet dojrzałych 
w kilku wymiarach.


