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Książka otrzymała Nagrodę Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla
młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 w kategorii
nauk humanistyczno – społecznych.

Czytelnik otrzymuje pierwszą na rynku książkę demaskującą seksizm w polskiej
fantastyce naukowej. Monografia pt. Kobieca proza science fiction w Polsce – teoria
trzech kręgów ukazuje funkcjonowanie silnego antyfeministycznego dyskursu,
który jest wynikiem istnienia w polu science fiction męskiej dominacji oraz męskich
relacji homospołecznych sprzyjających uprzywilejowaniu prozy męskiej koszem
marginalizacji prozy kobiecej. Książka nie tylko ukazuje życie literackie, ale także
zawiera interpretację wybranych utworów takich autorek jak: Gabriela Górska, Julia
Nidecka Emma Popik, Małgorzata Kondas, Jaga Rydzewska, Maja Lidia
Kossakowska, Iwona Michałowska, Antonina Liedtke, Anna Kańtoch, Magdalena
Kozak. Interpretacja ich tekstów pokazuje, że w tym zdominowanym przez
mężczyzn środowisku autorki nie tylko podążały wytoczonymi przez nich szlakami,
ale także potrafiły stworzyć własną przestrzeń twórczą i podążały własnymi
ścieżkami, niekiedy idąc pod prąd, co przekładało się na ich funkcjonowanie na
peryferiach kręgu branżowego. Zdarzało się również, że ich proza inspirowała
mężczyzn. Książka przeznaczona jest nie tylko dla literaturoznawców, ale także dla
miłośników fantastyki naukowej, którzy będą mogli poznać nieznane oblicze
ulubionej literatury.
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