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a) tytuł osiągnięcia: zbiór dziesięciu powiązanych tematycznie artykułów pod tytułem 

„Nowe formy organizacji działalności fonograficznej w warunkach rozwoju 

mediów społecznościowych” 

 

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia (szczegółowe informacje bibliometryczne 

oraz dotyczące wkładu współautorów zamieszczone są w punkcie c) 

 

1. Gałuszka, P. (2012). Netlabels and Democratization of the Recording Industry. First 

Monday, 17(7).  http://dx.doi.org/10.5210/fm.v17i7.3770 

 

2. Gałuszka, P. (2012). The Rise of the Nonprofit Popular Music Sector–The Case of 

Netlabels. [w:] A-V. Karja, L. Marshall, J. Brusila (Red.), Music, Business and Law. 

Essays on Contemporary Trends in the Music Industry (s. 65-90). Helsinki: IASPM 

Norden & Turku: International Institute for Popular Culture. 

 

3. Gałuszka, P., & Bystrov, V. (2014). Crowdfunding: A Case Study of a New Model of 

Financing Music Production. Journal of Internet Commerce, 13(3-4), 233–252. 

doi:10.1080/15332861.2014.961349 

 

4. Gałuszka, P., & Bystrov, V. (2014). The Rise of Fanvestors: A Study of a Crowdfunding 

Community. First Monday, 19(5). http://dx.doi.org/10.5210/fm.v19i5.4117 

 

5. Gałuszka, P. (2015). New Economy of Fandom. Popular Music and Society, 38(1), 25-43. 

doi:10.1080/03007766.2014.974325 

 

6. Gałuszka, P. (2015). Music Aggregators and Intermediation of the Digital Music Market.  

International Journal of Communication, 9, 254–273.  

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3113/1298 
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7. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2015). Crowdfunding: Towards a Redefinition of the 

Artist’s Role–The Case of MegaTotal. International Journal of Cultural Studies, (Online 

first), 1-17. doi:10.1177/1367877915586304 

 

8. Gałuszka, P., &  Wyrzykowska, K.M. (2016). Running a Record Label When Records 

Don't Sell Anymore: Empirical Evidence from Poland. Popular Music, 35(1), 23-40. 

doi:10.1017/S0261143015000811  

 

9. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2016). Early Career Artists and Exchange of Gifts on a 

Crowdfunding Platform. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, 30(6), 744-

753. doi: 10.1080/10304312.2016.1231790 

 

10. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2016). Crowdfunding and the Democratization of the 

Music Market. Media, Culture & Society  (Online first), 1-17. 

doi:10.1177/0163443716674364 

 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

Uwagi wstępne 

 

Moja praca naukowa po uzyskaniu stopnia doktora jest poświęcona funkcjonowaniu 

mediów, w szczególności fonografii i mediów społecznościowych. Dzięki cyfryzacji oraz 

rozwojowi nowych mediów, prowadzone od lat badania procesu wytwarzania i recepcji 

dóbr kultury, mediów i rozrywki, zyskały nowy wymiar. Badacze w wielu krajach 

poszukują odpowiedzi na pytania o wpływ Internetu na funkcjonowanie wydawców 

(nagrań muzycznych, książek, filmów, gier video) oraz oddziaływanie mediów 

społecznościowych na relacje pomiędzy twórcami a odbiorcami. Moje artykuły, powstałe 

w większości na podstawie danych zebranych w Polsce, wpisują się w ten nurt badań, 

analizując lokalny wymiar zjawisk zachodzących w skali globalnej. 
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 Podzielając pogląd profesora Goban-Klasa (2008, 2013) o interdyscyplinarnym 

charakterze nauk o mediach, w prowadzonych przeze mnie badaniach czerpię z dorobku 

nauk ekonomicznych i prawnych, socjologii oraz studiów kulturowych. Posługując się 

węższymi nazwami subdyscyplin, moje badania zaliczam do ekonomiki mediów, 

zarządzania mediami, ekonomii politycznej mediów, przemysłów kreatywnych oraz 

studiów nad muzyką popularną. Przyjmując za Splichalem i Dahlgrenem (2014) oraz 

Potterem et al. (1993) istnienie w naukach o mediach trzech paradygmatów: dominującego 

(zwanego też paradygmatem nauk społecznych), interpretatywnego i krytycznego, moją 

pracę badawczą zaklasyfikować można jako przynależną do paradygmatów 

dominującego i interpretatywnego. Owa dwoistość wynika z poszukiwania przeze mnie 

odpowiedzi zarówno na pytania o kształt rynku mediów i czynniki na niego wpływające 

(paradygmat dominujący), jak i na pytania o znaczenia działań podejmowanych przez 

korzystających z mediów (paradygmat interpretatywny). 

 

Cykl powiązanych tematycznie publikacji składający się na osiągnięcie powstał jako efekt 

realizacji pięciu projektów badawczych. Mimo iż w każdym z tych projektów 

przedmiotem badania był inny aspekt działalności fonograficznej, miały one wspólny cel, 

który jest tożsamy z celem zaprezentowanego w niniejszym autoreferacie osiągnięcia. Jest 

nim poznanie, analiza, kontekstualizacja i ocena nowych sposobów prowadzenia 

działalności polegającej na wytwarzaniu i rozpowszechnianiu nagrań muzycznych w 

warunkach postępującej cyfryzacji i upowszechniania się mediów społecznościowych. Cel 

ten został zrealizowany przez zbadanie: wirtualnych wytwórni muzycznych (artykuły nr 

1 i 2 osiągnięcia), ewolucji ról pełnionych przez społeczności fanów (artykuł nr 5 

osiągnięcia), agregatorów muzycznych (artykuł nr 6 osiągnięcia), nowych obszarów 

działalności wytwórni muzycznych (artykuł nr 8 osiągnięcia) oraz platform 

crowdfundingowych (artykuły nr 3, 4, 7, 9 i 10 osiągnięcia). 

 Przed zaprezentowaniem publikacji składających się na cykl omówię pokrótce 

każdy z projektów, co ukaże kontekst powstawania osiągnięcia oraz pozostałej części 

mojego dorobku naukowego. Pięć wspomnianych projektów ma dwie wspólne cechy. Po 

pierwsze, łączy je empiryczny charakter – każdy bazuje na danych pierwotnych, w 

większości przypadków zbieranych przeze mnie samodzielnie. Po drugie, projekty te 
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łączy przedmiot badań – przemiany zachodzące w sferze organizacji działalności 

fonograficznej w warunkach dynamicznych zmian wywołanych cyfryzacją i 

upowszechnieniem się mediów społecznościowych. Należy przy tym podkreślić, że 

koordynacja działalności fonograficznej jest rozumiana szeroko: m.in. dzięki postępowi 

technologicznemu odbywa się ona nie tylko w firmach fonograficznych, ale także w 

podmiotach nowego typu: wirtualnych wytwórniach muzycznych, platformach 

crowdfundingowych oraz niesformalizowanych społecznościach fanów. Stąd też 

zaprezentowany poniżej cykl artykułów powiązanych tematycznie może być traktowany 

jako próba spojrzenia na odmienne (a przynajmniej zmieniające się) formy organizacji 

działalności określanej  do niedawna jako „wydawanie płyt”.  

 

Realizację pierwszego z projektów rozpocząłem we wrześniu 2008 r. podczas 

czteromiesięcznego pobytu badawczego w Max Planck Institute for the Study of Societies 

w Kolonii. Przedmiotem mojego zainteresowania było funkcjonowanie wirtualnych 

wytwórni muzycznych (ang. netlabels). Z podmiotami tymi spotkałem się po raz pierwszy 

w trakcie pracy nad doktoratem, a ich odmienność od tradycyjnych firm fonograficznych, 

skłoniła mnie do bliższego zainteresowania się tym tematem. Ponieważ w tamtym czasie 

nie istniała literatura naukowa poświęcona funkcjonowaniu wirtualnych wytwórni 

muzycznych, zaprojektowałem badanie składające się z części ilościowej (ankieta 

internetowa) oraz jakościowej (38 wywiadów pogłębionych  przeprowadzonych 

bezpośrednio (m.in. w Niemczech, USA i Holandii) i za pośrednictwem poczty 

elektronicznej). Zbieranie danych empirycznych zakończyłem w 2011 r. Efektem realizacji 

projektu są publikacje nr 1, 2, 5, 26, 27 oraz wystąpienia nr 47, 48, 49, 50. 

 

W trakcie pracy nad projektem nr 1 zainteresowanie moje wzbudziła nowa, wchodząca 

wówczas w fazę dynamicznego rozwoju, forma organizacji działalności wydawniczej 

określana mianem crowdfundingu lub finansowania społecznościowego. Efektem tego 

zainteresowania jest rozpoczęcie pod koniec 2010 r. drugiego z projektów. Dzięki 

współpracy z twórcami platformy finansowania społecznościowego MegaTotal uzyskałem 

możliwość zbadania społeczności użytkowników tej platformy. Podstawową metodą 

zbierania danych była ankieta internetowa, uzupełniona wywiadami pogłębionymi 
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przeprowadzonymi z założycielami platformy. Ponadto analizie poddane zostały dane 

dotyczące wspierania przez użytkowników MegaTotal projektów na platformie. 

Bezpośrednimi efektami realizacji tego projektu są publikacje nr 3, 4, 5, 17, 18, 22  oraz 

wystąpienia nr 41, 43, 44, 45. Ponadto projekt ten stał się podbudową opisanego na s. 6 

projektu nr 4. 

 

Trzeci z projektów zrealizowany dzięki pracy jako ekspert dla Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Moim zadaniem było zbadanie funkcjonowania 

elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce oraz ocenienie wpływu Dyrektywy 

Komisji Europejskiej w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi  (COM(2012) 372) na ten rynek. Prace nad tym projektem odbywały się 

dwutorowo. Po pierwsze, przeprowadziłem kilkanaście wywiadów pogłębionych z 

przedstawicielami podmiotów istotnych dla rozwoju elektronicznego rynku treści 

muzycznych w Polsce (wytwórni muzycznych, organizacji zbiorowego zarządzania, 

agregatorów muzycznych). Po drugie, analizie poddałem dane wtórne oraz akty prawne 

związane z proponowanymi przez Komisję Europejską zmianami w obszarze zbiorowego 

zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Realizacja projektu przypadła na lata 

2012 i 2013. Efektem realizacji projektu jest artykuł nr 6 oraz raport (publikacja nr 20). 

 

Czwarty z projektów zrealizowany został w latach 2013-2014 we współpracy z Instytutem 

Muzyki i Tańca oraz Polskim Centrum Informacji Muzycznej. Projekt był realizowany 

przez kilkunastoosobowy zespół i miał na celu diagnozę stanu branży fonograficznej w 

Polsce. Moją rolą było kierowanie naukową stroną badania: opracowałem koncepcję 

teoretyczną, współuczestniczyłem w stworzeniu narzędzia badawczego  oraz napisałem 

większą część raportu końcowego. Spośród wszystkich omawianych tu projektów był to 

jedyny, w którym nie zbierałem danych samodzielnie. Efektem końcowym realizacji 

projektu, obok raportu nr 19, są artykuły nr 8 i 11.  

 

Piąty z projektów zrealizowany został w latach 2012-2015 w ramach grantu Narodowego 

Centrum Nauki „Sonata 2”. Jako pomysłodawca i kierownik grantu odpowiedzialny 

byłem za przygotowanie i realizację projektu od strony naukowej i organizacyjnej (m.in. 
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przeprowadziłem kilkadziesiąt wywiadów pogłębionych oraz analizę netnograficzną 

(Kozinets, 2009)). Geneza badania sięga opisanego wcześniej projektu nr 2. O ile projekt nr 

2 skupiał się przede wszystkim na ilościowych aspektach crowdfundingu, o tyle projekt nr 

5 ma charakter jakościowy. Efektem realizacji projektu są publikacje 7, 9, 10, 12, 13, 16 oraz 

wystąpienia 38, 39, 41, 43, 44. 

 

Omówienie osiągnięcia (poszczególne pozycje cyklu zaprezentowane są w porządku 

chronologicznym) 

 

Jak zauważył prof. Kowalski (2008), branża fonograficzna jako pierwsza musiała zmierzyć 

się ze skutkami upowszechnienia się Internetu i cyfryzacji. Wychodząc od tego 

stwierdzenia sformułowałem wspólny dla wszystkich części osiągnięcia problem 

badawczy dotyczący przebiegu procesu zmiany układu sił na rynku fonograficznym 

przejawiającego się wzmocnieniem pozycji niektórych podmiotów (małych wydawców 

oraz odbiorców) oraz pojawieniem się na rynku nowych kategorii uczestników.  

Przedstawiony przeze mnie cykl powiązanych tematycznie artykułów dokonuje 

analizy przekształceń do jakich dochodziło w obszarze wydawania nagrań muzycznych w 

przeciągu ostatnich kilkunastu lat. Moja praca wpisuje się tym samym w szerszą dyskusję 

naukową dotyczącą ewolucji działalności wydawniczej w branżach kreatywnych (creative 

industries). Tym, co wyróżnia prowadzone przeze mnie badania jest dostrzeżenie w 

literaturze luki dotyczącej wiedzy o alternatywnych, innowacyjnych metodach 

prowadzenia działalności fonograficznej. W odróżnieniu bowiem od badaczy 

analizujących w jaki sposób potentaci rynkowi dostosowują się do zmian 

technologicznych (Leyshon, 2014; Rogers, 2013; Wikström, 2010), w artykułach 

składających się na osiągnięcie skupiam się przede wszystkim na pojawieniu się nowych 

kategorii podmiotów realizujących działalność wydawniczą w odmienny od tradycyjnego, 

nowatorski sposób. Dzięki temu podejściu mój wkład w wiedzę naukową można 

postrzegać dwojako. Po pierwsze, dzięki moim badaniom literatura przedmiotu została 

wzbogacona o analizy nowych kategorii podmiotów, takich jak wirtualne wytwórnie 

muzyczne, agregatorzy, platformy finansowania społecznościowego. Po drugie, w 

artykułach składających się na cykl uzupełniam wiedzę o funkcjonowaniu branży 
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fonograficznej w warunkach dynamicznych przemian o wątki polskie. Biorąc pod uwagę 

to, że analizy funkcjonowania branży muzycznej przeprowadzane są przede wszystkim w 

oparciu o dane pochodzące z krajów anglosaskich, pokazanie innej, środkowoeuropejskiej 

perspektywy uważam za wartościowe. 

Skupienie się przez mnie przede wszystkim na nowych zjawiskach zachodzących na 

rynku muzycznym, wiązało się z określonymi wyborami metodologicznymi. Badając 

dany podmiot, np. wirtualne wytwórnie muzyczne lub agregatorów muzycznych, zająłem 

się nowym zjawiskiem, nieopisanym wcześniej w literaturze. Wobec braku ustaleń 

umożliwiających sformułowanie weryfikowalnych statystycznie hipotez oraz określenie 

zmiennych zależnych i niezależnych, postąpiłem zgodnie z tym, co proponuje w takich 

sytuacjach literatura przedmiotu (Auerbach & Silverstein, 2003; Hathaway, 1995) i 

zdecydowałem się na realizację badań o charakterze jakościowym. Do metod, które 

wykorzystałem w trakcie pracy nad tekstami składającymi się na osiągnięcie, należą m.in. 

wywiad pogłębiony, wywiad ekspercki, netnografia, analiza treści i analiza dokumentów 

instytucjonalnych. 

 

1. Gałuszka, P. (2012). Netlabels and Democratization of the Recording Industry. First 

Monday, 17(7).  http://dx.doi.org/10.5210/fm.v17i7.3770 

Artykuł analizuje funkcjonowanie wirtualnych wytwórni muzycznych oraz ocenia ich 

wpływ na rynek i sceny muzyczne, bazując przy tym na koncepcji demokratyzacji 

mediów (Hesmondhalgh, 1997). Tekst wypełnia lukę dotyczącą wiedzy o funkcjonowaniu 

tego rodzaju podmiotów oraz wpisuje się w dyskusję na temat wpływu Internetu na 

zmianę układu sił na rynkach mediów, kultury i rozrywki.  

 Wirtualne wytwórnie muzyczne są podmiotami zakładanymi przez 

indywidualnych internautów w celu dystrybuowania i promowania nagrań artystów 

wydawanych na licencjach Creative Commons. Kluczowym elementem odróżniającym 

wirtualne od tradycyjnych wytwórni muzycznych jest działanie tych pierwszych na 

zasadach non-profit. Artykuł poszukuje analogii pomiędzy wirtualnymi wytwórniami 

muzycznymi a niezależnymi wydawcami funkcjonującymi w latach 70., 80. i 90. XX w. Na 

podstawie zebranego materiału empirycznego można stwierdzić, że mimo zmieniających 

się uwarunkowań ekonomicznych, czyniących funkcjonowanie wirtualnych wytwórni 
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muzycznych łatwiejszym, niż ich niezależnych odpowiedników sprzed około trzydziestu 

lat, podmioty te nie są w stanie w istotnym stopniu przyczynić się do demokratyzacji 

rynku fonograficznego.  

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,622). 

 Artykuł był cytowany wg bazy Scopus 7 razy, a wg Google Scholar 14 razy (nie 

licząc autocytowań). 

 W 2013 r. artykuł został włączony do sylabusa kursu „MUSC 510 Proseminar in 

World Music Studies” prowadzonego na Wesleyan University (USA). 

 

2. Gałuszka, P. (2012). The Rise of the Nonprofit Popular Music Sector–The Case of 

Netlabels. [w:] A-V. Karja, L. Marshall, J. Brusila (Red.), Music, Business and Law. 

Essays on Contemporary Trends in the Music Industry (s. 65-90). Helsinki: IASPM 

Norden & Turku: International Institute for Popular Culture. 

Tekst pokazuje, że rozwój wirtualnych wytwórni muzycznych ma m.in. podstawy 

ekonomiczne, bowiem ich funkcjonowanie wiąże się ze spadkiem kosztów prowadzenia 

działalności fonograficznej, w szczególności w obszarze dystrybucji i promocji nagrań. Do 

spadku tego doszło wskutek upowszechnienia się Internetu, cyfryzacji oraz pojawienia się 

sprzyjających uregulowań prawnych (licencji Creative Commons). Czynniki te 

przyczyniły się do rozwoju zjawiska, które w tekście określam mianem rozwoju wytwórni 

muzycznych działających na zasadach non-profit. Istnienie wytwórni muzycznych o 

takim profilu, działających bez wsparcia instytucji zewnętrznych (np. państwa), nie było 

możliwe w czasach przed upowszechnieniem się Internetu z powodu istnienia barier 

kosztowych. Tekst wyjaśnia, w jaki sposób sprzyjające uwarunkowania ekonomiczne 

zostały wykorzystane przez entuzjastów muzyki do realizacji swoich pasji poprzez 

zakładanie wirtualnych wytwórni muzycznych. Ponadto, w tekście porównuję wirtualne z 

tradycyjnymi wytwórniami muzycznymi oraz pokazuję w jaki sposób te pierwsze 

realizują proces wydawania nagrań. 

 Artykuł był cytowany wg Google Scholar 12 razy (nie licząc autocytowań). 
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3. Gałuszka, P., & Bystrov, V. (2014). Crowdfunding: A Case Study of a New Model of 

Financing Music Production. Journal of Internet Commerce, 13(3-4), 233–252. 

doi:10.1080/15332861.2014.961349 

Artykuł analizuje to, w jaki sposób crowdfunding może pomóc przezwyciężyć problem 

niewiedzy, z jakim zmagają się wydawcy dóbr mediów, kultury i rozrywki (ang. nobody 

knows property, Caves, 2000). Analiza danych ilościowych z serwisu MegaTotal sugeruje, 

że jednym z najważniejszych czynników jest włączenie się w proces zbiórki środków 

dużej liczby użytkowników skłonnych do wnoszenia powtarzających się wpłat. Artykuł 

wpisuje się w dyskusje dotyczące możliwości traktowania crowdfundingu jako 

alternatywy dla tradycyjnych metod finansowania przedsięwzięć gospodarczych (e.g. 

Davies, 2014). 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konceptualizacji problemu, 

pozyskaniu danych, zaprojektowaniu kwestionariusza ankiety, napisaniu 

wszystkich sekcji za wyjątkiem sekcji „What Drives the Crowd? - The Role of 

Repeated Contributions”, którą napisałem razem ze współautorem. Jako pierwszy 

autor, komunikowałem się z redaktorami czasopisma, udzielając odpowiedzi na 

uwagi recenzentów.  

 Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,260). 

 Artykuł był cytowany wg bazy Scopus 1 raz, a wg Google Scholar 4 razy (nie licząc 

autocytowań). 

 

4. Gałuszka, P., & Bystrov, V. (2014). The Rise of Fanvestors: A Study of a Crowdfunding 

Community. First Monday, 19(5). http://dx.doi.org/10.5210/fm.v19i5.4117 

Artykuł wychodzi z założenia, że nie można w pełni zrozumieć zmian zachodzących  na 

rynku fonograficznym bez zwrócenia uwagi na publiczność. W przypadku 

crowdfundingu rola odbiorców jest szczególna, a jej zrozumienie koresponduje z celem 

zaprezentowanego cyklu publikacji. Artykuł wykorzystuje dane ilościowe pozyskane 

drogą ankiety internetowej do analizy motywacji osób wspierających projekty muzyczne 

na platformie finansowania społecznościowego MegaTotal. Analiza pokazuje przenikanie 

się motywacji altruistycznych i fanowskich z motywacjami o charakterze ekonomicznym. 
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W świetle omówionych w artykule teorii z  zakresu studiów nad fanami, wspomniane 

przenikanie się motywacji jest zjawiskiem nowym, wymagającym konceptualizacji. W 

tekście proponujemy ukucie terminu „fanwestor”, będącego połączeniem słów „fan” i 

„inwestor”. Taka kombinacja dobrze oddaje charakter motywacji kierujących badanymi 

użytkownikami MegaTotal. Artykuł wpisuje się w dyskusje dotyczące sposobów w jaki 

fani wykorzystują crowdfunding (Booth, 2015; Hills, 2015; Scott, 2015). 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konceptualizacji problemu, 

pozyskaniu danych, zaprojektowaniu kwestionariusza ankiety, napisaniu 

wszystkich sekcji za wyjątkiem sekcji „6. Results”, którą napisałem razem ze 

współautorem. Jako pierwszy autor, komunikowałem się z redaktorami czasopisma 

udzielając odpowiedzi na uwagi recenzentów.  

 Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,723). 

 Artykuł był cytowany wg bazy Scopus 6 razy, a wg Google Scholar 11 razy (nie 

licząc autocytowań). 

 Artykuł został włączony do sylabusa kursu „MUS2073 Principles of Music 

Marketing” prowadzonego na Middlesex University (Wielka Brytania) oraz kursu 

„SPAIM0041 Understanding Culture” na University of Bristol (Wielka Brytania). 

 

5. Gałuszka, P. (2015). New Economy of Fandom. Popular Music and Society, 38(1), 25-43. 

doi:10.1080/03007766.2014.974325 

Artykuł kontynuuje i pogłębia wątki poruszone we wcześniejszych częściach osiągnięcia. 

W tekście przeprowadzam analizę teoretyczną nowych ról podejmowanych przez fanów 

muzyki w warunkach zmian związanych z upowszechnieniem się nowych mediów. W 

myśl zaproponowanej w tym tekście kategoryzacji, fani mogą podejmować rolę 

sponsorów, współtwórców wartości, interesariuszy, inwestorów oraz podmiotów 

filtrujących. Role te są elementami zmieniających się relacji pomiędzy artystami a 

odbiorcami ich twórczości. Dawniej pomiędzy stronami uczestniczącymi w komunikacji 

znajdowali się liczni pośrednicy (media, dziennikarze, branża fonograficzna). Obecnie 

coraz częściej liczba i rola tych pośredników ulega ograniczeniu, co wywołuje określone 

skutki dla wspomnianych relacji i wpływa na rozumienie terminu „fan”. W artykule 
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zaproponowałem by zmiany te określić mianem „nowej gospodarki fanowskiej” (new 

economy of fandom). Zjawisko to można potraktować jako przejaw aktywnego udziału 

odbiorców kultury w tworzeniu treści, wiązanych z takimi określeniami jak kultura 

partycypacji (Jenkins, 2006), prosumpcja (Ritzer & Jurgenson, 2010) i produsage (Bruns, 

2008). 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,224). 

 Artykuł indeksowany jest w Web of Science (bez wyliczonego IF). 

 Artykuł był cytowany wg bazy Web of Science 2 razy, a wg Google Scholar 2 razy 

(nie licząc autocytowań). 

 Artykuł został przedrukowany w Duffett, M. (Red.). (2015). Fan Identities and 

Practices in Context: Dedicated to Music. Routledge, s.  137-155.  

 Artykuł został włączony do sylabusa kursu „COMM 4402A: Media & 

Entertainment” prowadzonego na Carleton University (Kanada) oraz kursu 

„MUS2073 Principles of Music Marketing” prowadzonego na Middlesex University 

(Wielka Brytania). 

 

6. Gałuszka, P. (2015). Music Aggregators and Intermediation of the Digital Music Market.  

International Journal of Communication, 9, 254–273. 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3113/1298 

Artykuł sięga do dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, by wyjaśnić czemu cyfryzacja 

i przeniesienie się sprzedaży produktów kultury do Internetu nie spowodowało tzw. 

dezintermediacji. Zjawisko to, oczekiwane przez wielu badaczy i publicystów zajmujących 

się Internetem (np. Anderson, 2008; Fox, 2004; McLeod, 2005), miało polegać na 

wyeliminowaniu pośredników dystrybucyjnych pomiędzy muzykami i ich wydawcami a 

nabywcami nagrań. Dzięki łatwości dystrybucji cyfrowych wersji produktów kultury (np. 

nagrań w formatach mp3) w Internecie miało dojść do upowszechnienia się bezpośredniej 

ich sprzedaży przez artystów lub wydawców do odbiorców. Na bazie danych 

empirycznych pokazuję, że do dezintermediacji doszło jedynie w ograniczonym zakresie -  

indywidualni muzycy oraz małe i średnie firmy fonograficzne chcące sprzedawać swój 

repertuar w dużych sklepach on-line (takich jak iTunes lub Spotify) muszą korzystać z 

pośredników, tzw. agregatorów muzycznych. Na bazie koncepcji kosztów transakcji 



13 

(Furubotn & Richter, 2005) i asymetrii negocjacyjnej (Williamson, 1985) wyjaśniam 

przyczyny pojawienia się tych pośredników. Dzięki zebranemu materiałowi 

empirycznemu pokazuję ekonomiczne przyczyny, dla których pośrednicy ci się pojawili. 

 Czasopismo, w którym ukazał się artykuł znajduje się na liście Journal Citation 

Reports (JCR) z IF=0,618. 

 Artykuł był cytowany wg bazy Web of Science 1 raz, a wg Google Scholar 8 razy 

(nie licząc autocytowań). 

 Artykuł został włączony do sylabusa kursu „Mediatization of Culture and Society” 

prowadzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

7. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2015). Crowdfunding: Towards a Redefinition of the 

Artist’s Role – The Case of MegaTotal. International Journal of Cultural Studies, (Online 

first), 1-17. doi:10.1177/1367877915586304 

Artykuł zwraca uwagę na to, że badania crowdfundingu przeprowadzane z perspektyw 

medioznawczych i kulturoznawczych powinny w większym stopniu uwzględniać 

wewnętrzne zróżnicowanie tego zjawiska. W tekście proponujemy model, który opiera się 

na trzech czynnikach: rodzaju crowdfundingu (oparty o donacje, nagrody, pożyczkowy, 

udziałowy), rozmiarze i strukturze wcześniej istniejącej zbiorowości fanów artysty lub 

producenta organizującego zbiórkę oraz opiniach organizatora zbiórki o tym, jaką rolę 

mają do odegrania wpłacający. W drugiej części artykułu wykorzystujemy 

zaproponowany model do analizy relacji pomiędzy artystami zbierającymi środki na 

wydanie nagrań na platformie MegaTotal, a zbiorowością wspierających ich finansowo 

użytkowników tego serwisu. W konkluzji pokazujemy crowdfunding jako zjawisko 

paradoksalnie jednocześnie wzmacniające pozycję artystów oraz odbiorców i mogące 

służyć ich eksploatacji przez przemysł medialno-rozrywkowy. 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pozyskaniu środków na 

przeprowadzenie badania, zaprojektowaniu badania i konceptualizacji problemu 

badawczego (wspólnie ze współautorką), zebraniu i analizie danych empirycznych 

oraz napisaniu połowy tekstu (przede wszystkim sekcje „Data collection and object 

of study”, „Relations between artists and contributors on MegaTotal”, 

„Conclusions”). Jako pierwszy autor, komunikowałem się z redaktorami 
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czasopisma udzielając odpowiedzi na uwagi recenzentów. Mój udział procentowy 

szacuję na 60%. 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,585). 

 Czasopismo, w którym ukazał się artykuł znajduje się na liście Journal Citation 

Reports (JCR) z IF=0,671. 

 Artykuł był cytowany wg baz Web of Science i Google Scholar jeden raz (nie licząc 

autocytowań). 

 

8. Gałuszka, P., &  Wyrzykowska, K.M. (2016). Running A Record Label When Records 

Don't Sell Anymore: Empirical Evidence From Poland. Popular Music, 35(1), 23-40. 

doi:10.1017/S0261143015000811  

Artykuł analizuje to, jak działające w Polsce firmy fonograficzne radzą sobie w sytuacji 

postępującego spadku sprzedaży nagrań. Na materiał empiryczny wykorzystany w 

tekście składa się 50 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami 

wytwórni muzycznych działających w Polsce. Zgromadzone w trakcie badania, niezwykle 

obszerne dane, ukazują zróżnicowanie i złożoność strategii radzenia sobie z postępującą 

erozją tradycyjnego modelu funkcjonowania wytwórni muzycznych. Do strategii tych 

należą m.in. wykorzystanie nowych pól eksploatacji własności intelektualnej (m.in. rozwój 

tzw. publishingu muzycznego), rosnące wykorzystanie tzw. kontraktów 360º 

(umożliwiających m.in. czerpanie przychodów z działalności koncertowej artysty) oraz 

produkcja odzieży wykorzystującej markę muzyka. Tekst wpisuje się w dyskusję 

dotyczącą ewolucji tradycyjnie rozumianej fonografii w warunkach dynamicznego 

postępu technologicznego (Leyshon, 2014; Rogers, 2013; Wikström, 2010), uzupełniając tę 

debatę o analizy rynku polskiego. 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na konceptualizacji problemu,  

współudziale w zaprojektowaniu badania, opracowaniu pomysłu artykułu, 

napisaniu sekcji „Introduction”, „Economics of a traditional record label”, „The 

context of the Polish music market”, „Conclusions” oraz współautorstwie sekcji 

„Four responses to the crisis”. Jako pierwszy autor, komunikowałem się z 

redaktorami czasopisma udzielając odpowiedzi na uwagi recenzentów.  

 Mój udział procentowy szacuję na 75%. 
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 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus  (SJR=0,16). 

 Artykuł indeksowany jest w Web of Science (bez wyliczonego IF). 

 Czasopismo, w którym ukazał się artykuł znajduje się na liście European Reference 

Index for the Humanities (ERIH). 

 Artykuł był cytowany wg wyszukiwarki Google Scholar jeden raz (nie licząc 

autocytowań). 

 

9. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2016). Early Career Artists and Exchange of Gifts on a 

Crowdfunding Platform. Continuum: Journal of Media and Cultural Studies, 30(6), 744-

753 doi: 10.1080/10304312.2016.1231790 

W artykule, wychodząc od Jenkinsa (2006) stawiamy tezę, że crowdfundingu nie można 

traktować wyłącznie jako sposobu przedsprzedaży dóbr kultury, mediów i rozrywki.  

Wprawdzie część popularnych platform finansowania społecznościowego pełni funkcję 

quasi-sklepów, w których można zamówić np. grę komputerową jeszcze przed jej 

powstaniem (np. Kickstarter), jednak takie postrzeganie crowdfundingu ignoruje relacje 

zachodzące pomiędzy stronami biorącymi udział w zbiórce środków. Relacje takie jedynie 

w części wpisują się w model producent-konsument, niekiedy zbliżając się raczej do 

modelu kultury daru (gift-economy, Mauss, 1966). W części teoretycznej tekstu adaptujemy 

koncepcję kultury daru do analizy zjawisk zachodzących w Internecie. W części 

empirycznej wykorzystujemy dane zebrane w trakcie realizacji projektu NCN „Sonata 2” 

do analizy wymiany darów zachodzącej na platformie finansowania społecznościowego 

MegaTotal.  Przeprowadzona analiza, poza poszerzeniem wiedzy o funkcjonowaniu 

crowdfundingu, może być wykorzystana w dalszych badaniach społeczności 

internetowych funkcjonujących  w oparciu o kulturę daru. 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pozyskaniu środków na 

przeprowadzenie badania, zaprojektowaniu badania i konceptualizacji problemu 

badawczego (wspólnie ze współautorką), zebraniu i analizie danych empirycznych 

oraz napisaniu połowy tekstu (przede wszystkim sekcje „Introduction”,  „Collected 

empirical data and the analysed platform”, „Gift exchange seen through the eyes of 

artists”, „Gift exchanges through the eyes of contributors”). Jako pierwszy autor, 
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komunikowałem się z redaktorami czasopisma udzielając odpowiedzi na uwagi 

recenzentów.  

 Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,32) 

 Czasopismo, w którym ukazał się artykuł znajduje się na liście Journal Citation 

Reports (JCR) z IF=0,291.  

 Artykuł ukazał się na stronie internetowej czasopisma 19 września 2016 r., więc nie 

zdążył jeszcze odnotować cytowań. 

 

10. Gałuszka, P., & Brzozowska, B. (2016). Crowdfunding and the Democratization of the 

Music Market. Media, Culture & Society  (Online first), 1-17. 

doi:10.1177/0163443716674364 

 

Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o to czy crowdfunding ma potencjał do 

demokratyzacji rynku muzycznego. Można więc stwierdzić, że podejmując temat 

demokratyzacji, artykuł zamykający cykl wraca do koncepcji podjętej przez artykuł cykl 

ten otwierający. Warto przy tym zauważyć, że dotyka on innego zjawiska, a teoretyczne 

ramy tekstu są szersze i obejmują także koncepcje dotyczące rozwoju mediów 

alternatywnych oraz mediów niezależnych (Atton, 2002, 2004; Bailey et al., 2007; 

Hesmondhalgh, 1997, 1999). Artykuł wykorzystuje dane empiryczne zebrane w trakcie 

realizacji projektu NCN „Sonata 2”. Przeprowadzona w tekście analiza wpisuje się w 

badania dotyczące rozwoju mediów alternatywnych, wpływu rozwoju mediów 

społecznościowych na pojawienie się możliwości przezwyciężenia dominacji 

największych koncernów medialno-rozrywkowych oraz upowszechnienia się 

crowdfundingu. 

 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pozyskaniu środków na 

przeprowadzenie badania, zaprojektowaniu badania, konceptualizacji problemu 

badawczego (wspólnie ze współautorką), zebraniu i analizie danych empirycznych 

oraz napisaniu połowy tekstu (przede wszystkim sekcje „Democratization or 

precarization”, „Methodology and the object of study”, „The use of crowdfunding 

by the unskilled and underconfident” „Collaboration and patterns of rewards”; 
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sekcje „Crowdfunding as a form of partnership between artists and contributors”, 

„Conclusions” były napisane ze współautorką). Jako pierwszy autor, 

komunikowałem się z redaktorami czasopisma udzielając odpowiedzi na uwagi 

recenzentów.  

 Mój udział procentowy szacuję na 60%. 

 Artykuł indeksowany jest w bazie Scopus (SJR=0,960). 

 Czasopismo, w którym ukazał się artykuł znajduje się na liście Journal Citation 

Reports (JCR) z IF=1,128. 

 Artykuł ukazał się na stronie internetowej  czasopisma 20 października 2016 r., 

więc nie zdążył jeszcze odnotować cytowań. 

 

Walory aplikacyjne artykułów tworzących osiągnięcie 

 

Cykl powiązanych tematycznie artykułów stanowi całość będącą kompleksową, choć siłą 

rzeczy, niewyczerpującą analizą  nowych sposobów prowadzenia działalności polegającej 

na wytwarzaniu i rozpowszechnianiu nagrań muzycznych w warunkach postępującej 

cyfryzacji i upowszechniania się mediów społecznościowych. Analiza ta może stanowić 

podbudowę dalszych badań ewolucji form produkcji kultury oraz relacji pomiędzy 

twórcami, wydawcami i publicznością. Przykładem mogą być tu najstarsze z artykułów 

tworzących osiągnięcie (publikacje nr 1 i 2), które stały się punktem wyjścia do badań 

japońskich wirtualnych wytwórni muzycznych prowadzonych przez Ryosuke Hidakę z 

Tokyo University of the Arts.  

 Chciałbym wspomnieć także o praktycznym wykorzystaniu wyników 

prowadzonych badań. Projekt nr 1, a w szczególności będące jego efektem publikacje nr 1 i 

2, wzbudziły duże zainteresowanie środowiska osób zaangażowanych w prowadzenie 

wirtualnych wytwórni muzycznych. Wnioski płynące z projektu nr 2 zostały częściowo 

wykorzystane przez platformę crowdfundingową MegaTotal do wprowadzenia zmian o 

charakterze biznesowym. Badania zrealizowane w ramach projektu nr 3 posłużyły 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trakcie implementacji do polskiego 

prawa Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi  (COM(2012) 372). Projekt nr 4 i będący efektem jego 
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realizacji raport nr 19 do dziś stanowi najbardziej wyczerpujące źródło wiedzy o 

wytwórniach muzycznych funkcjonujących w Polsce. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Pięć projektów badawczych, które omówiłem we wcześniejszej części autoreferatu, 

zaowocowało także publikacjami, które nie wchodzą w skład cyklu zaprezentowanego 

jako osiągnięcie. Oprócz publikacji powstałych jako efekty realizacji pięciu projektów 

empirycznych w moim dorobku można również wyróżnić teksty należące do odrębnego 

nurtu, który określiłbym jako „regulacja mediów” oraz publikacje o charakterze 

teoretyczno-przeglądowym. 

 Publikacje, które skrótowo określam jako poświęcone „regulacji mediów” 

wykorzystują kompetencje jakie zdobyłem w trakcie studiów na uniwersytetach w 

Bolonii, Berkeley i Rotterdamie w latach 2009-2010. Ten nurt moich badań opiera się na 

teoriach z zakresu ekonomicznej analizy prawa (Law and Economics), ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa autorskiego i prawa regulującego funkcjonowanie stacji 

radiowych. Krótko chciałbym omówić tu trzy publikacje najlepiej ukazujące tę część mojej 

pracy naukowej: 

1. W publikacji nr 24 dokonuję ekonomicznej analizy obowiązującego w USA prawa, 

które zabrania pracownikom stacji radiowych przyjmowania nieujawnionych 

korzyści majątkowych od pracowników branży muzycznej (tzw. anti-payola 

legislation). Wspomniane korzyści majątkowe przekazywane są w celu zachęcenia 

pracowników stacji radiowych odpowiedzialnych za dobór repertuaru 

muzycznego danego nadawcy do nadawania utworów wydanych przez 

przekazującą korzyść firmę fonograficzną. Mechanizm ten był w latach 50.  XX w. 

utożsamiany w USA z korupcją, po czym w 1960 r. został zakazany. W artykule, 

kontynuując badania rozpoczęte przez Ronalda Coase’a (1979), argumentuję, że 

zakaz ten jest nieefektywny z ekonomicznego punktu widzenia oraz wyjaśniam 

dlaczego ściganie jego naruszeń stało się częstsze w pierwszej dekadzie XXI w. 

2. W publikacji nr 21 dokonuję analizy polskich przepisów o kwotach radiowych 

(language quotas). Obecna treść tych przepisów została wprowadzona zmianą 

ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 25 marca 2011 r. Zobowiązuje ona polskie 
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stacje radiowe do nadawania 33% utworów w języku polskim, z czego 

przynajmniej 60% powinno być nadawane pomiędzy 5 rano a północą. W tekście 

wyjaśniam genezę tych przepisów oraz dokonuję ich analizy z punktu widzenia 

efektywności ekonomicznej. 

3. W publikacji nr 18 przeprowadzona została ekonomiczna analiza regulacji 

utrudniających rozwój finansowania społecznościowego w Polsce, w szczególności 

obowiązującej wówczas ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. 

Tekst ten zawiera również analizę wpływu, jaki rozwój crowdfundingu może mieć 

na branże, które są zależne od kształtu prawa autorskiego (np. wydawców 

książek). 

 

Niemal wszystkie artykuły, które napisałem po polsku kierowałem do najbardziej 

uznanych czasopism krajowych1. Były to czasopisma z zakresu nauk o zarządzaniu 

(Przegląd Organizacji (13 pkt.), Marketing i Rynek (9 pkt.), Współczesne Zarządzanie (14 

pkt.), Zarządzanie w Kulturze (14 pkt.)), nauk o mediach (Studia Medioznawcze (12 pkt.)) 

oraz socjologii (Przegląd Socjologiczny (15 pkt.)). Poza wspomnianymi artykułami do 

mojego dorobku zaliczają się dwa raporty badawcze (powstałe na zlecenie Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego (publikacja nr 20) oraz Instytutu Muzyki i Tańca 

(publikacja nr 19)) oraz monografia pt. „Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe 

aspekty fonografii” (nr 29). Książka ta w ok. 30% bazuje na mojej pracy doktorskiej, 

pozostała jej część została od podstaw napisana po uzyskaniu stopnia doktora. Rozdział 3 

wspomnianej monografii jest jedynym, który bezpośrednio czerpie z pracy doktorskiej. 

Napisanie większej części tej monografii od podstaw było wskazane, biorąc pod uwagę to, 

jak szybko zmieniała się w tamtym czasie branża fonograficzna. Z informacji udzielonych 

mi przez wydawcę wynika, że nakład książki jest bliski wyczerpaniu. Chciałbym 

podkreślić, że od ukończenia pracy nad książką moje zainteresowania naukowe dalej 

skupiały się na szeroko rozumianych przemysłach medialno-rozrywkowych, jednak od 

strony teoretycznej lokują się w obszarze nauk o mediach, a nie nauk o zarządzaniu. 

 

                                                 
1 W związku ze zmianą skali punktowej do jakiej doszło w przypadku „listy B” w ostatnich kilku latach 

nie można porównywać punktów jakie uzyskały wymienione czasopisma np. w 2012 r. z aktualną 
punktacją. Punktacja ukazana w kolejnym zdaniu podana jest wg listy opublikowanej 23 grudnia 2015 r. 
































