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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

Od 2007 roku do 2011 roku; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział 

Humanistyczny, 4-letnie studia doktoranckie w Instytucie Socjologii. 

 

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na posiedzeniu Rady 

Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu 11 października 2011 roku. 

Praca doktorska: Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i 

ponadpaństwowych społeczności fanów. 

Promotor: prof. Tomasz Szlendak; recenzenci: prof. Wojciech J. Burszta, dr hab. Krzysztof 

Olechnicki. 

 
Od 2010 roku do 2011 roku; opiekun Koła Naukowego Studentów Socjologii UMK. 

 

Od 2009 roku do 2011 roku; przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Socjologii UMK. 

 

Od 2007 roku do 2009 roku; wice-przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów (Wydział 

Humanistyczny). 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych. 

 

Od października 2011 roku; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział 

Administracji i Nauk Społecznych; adiunkt w Katedrze Socjologii. Na uczelni pełni lub pełnił 

różne funkcje: 

 Od września 2016 roku; Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych. 

 Od września 2016 roku; Członek Senackiej Komisji ds. Nauki. 

 Od października 2015 roku; Kierownik Studiów Podyplomowych „Marketing 

internetowy i e-biznes”. 

 Od października 2012 roku do sierpnia 2016 roku; Członek Wydziałowej Komisji ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia (Wydział Administracji i Nauk Społecznych). 

 Od października 2011 roku do grudnia 2015 roku; opiekun Koła Naukowego Studentów 

Socjologii UKW. 

 

Od 2006 roku do 2010 roku; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy; asystent. 

Od 2006 roku do 2007 roku; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (wydział w 

Gdańsku); pracownik dydaktyczny. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

 

Cykl publikacji pt. „Prosumpcja medialna – specyfika zjawiska w Polsce na poziomie 

odbioru i produkcji przekazów medialnych” 
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b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy): 

Liczba punktów łącznie: 213. 

Sumaryczny impact factor: 1,509. 

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (wg listy punktów MNiSW): 

 

1. Siuda, P. (2014). In pursuit of pop culture. Reception of pop culture in the People's Republic 

of Poland as opposition to the political system – Example of the science fiction fandom, 

European Journal of Cultural Studies 17(2): 187-208, doi: 10.1177/1367549413508100. 

Impact factor: 0,547; Lista MNiSW: 40 punktów. 

 

2. Siuda, P., Troszynski, M. (2017). Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied 

pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry, 

International Journal of Cultural Studies 20(5): 545-563, doi: 10.1177/1367877916666117. 

Impact factor: 0,938; Lista MNiSW: 30 punktów. 

 

3. Siuda, P., Aftańska, K. (2018). Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje 

osób prowadzących blogi na temat psów, Studia Medioznawcze 2(73): 131-143. 

Lista MNiSW: 12 punktów. 

 

4. Siuda, P., Jankowiak, D., Krawczyk, S. (2013). Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący 

postaci typu mary sue w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania 

społeczności fanowskich, Kultura i Edukacja 2(95): 128-147. 

Lista ERIH; Lista MNiSW: 12 punktów. 

 

5. Siuda, P. (2016). Information Competences as Fetishized Theoretical Categories. The 

Example of Youth Pro-Ana Blogs, Education and Society 34(2): 87-105. 

Lista MNiSW: 10 punktów. 

 

6. Siuda, P. (2012). Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, 

Studia Socjologiczne 4(207): 109-132. 

Impact factor: 0,024; Lista MNiSW: 10 punktów. 

 

7.  Siuda, P. (2012). Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowanie, Przegląd Socjologii 

Jakościowej 3(8): 58-75. 

Lista MNiSW: 8 punktów. 

 

8.  Siuda, P. (2011). Pielgrzymki fanów. Podróże w przestrzeni geograficznej czy podróże 

symboliczne?, Studia Medioznawcze 4(47): 105-113. 

Lista MNiSW: 7 punktów. 
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MONOGRAFIE (wg punktacji MNiSW): 

 

9. Siuda, P., Koralewska, A. (2014). Japonizacja. anime i jego polscy fani, Gdańsk: 

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 348 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 25 punktów. 

 

10. Siuda, P. (2012). Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i 

ponadpaństwowych społeczności fanów, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk 

Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 296 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 20 punktów. 

UWAGA – zmieniona i rozszerzona książka podoktorska. 

 

11. Stunża, G.D., Bomba, R., Siuda, P., Stachura, K. (2015). Dwa zero czy zero? Blogi o 

tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 

131 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 6,5 punktu. 

 

12. Siuda, P., Żaglewski, T. (red.) (2014). Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym 

a emancypującym, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 304 s. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

 

13. Siuda, P., Bomba, R., Kamińska, M., Stunża, G.D., Szylar, A., Troszyński, M., Żaglewski, 

T. (2013). Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży 

rozrywkowej, Warszawa: Collegium Civitas Press, 203 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 3,5 punktu. 

 

ARTYKUŁY W MONOGRAFIACH (Punktacja MNiSW: 5 punktów; zaznaczono, jeśli jest 

inaczej): 

 

14. Siuda, P. (2017). Blogi kulturalne z perspektywy ich twórców – sprawozdanie z badań [w:] 

Internet. Wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń, (red.) P. Siuda, J. Gomoliszek, 

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 195-218. 

 

15. Siuda, P., Troszyński, M. (2015). Stosunek wobec piractwa jako wyznacznik postaw 

prosumenckich przedstawicieli polskiej branży rozrywkowej [w:] Uwarunkowania 

technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania, 

(red.) M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, s. 162-179. 

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

16. Siuda, P., Żaglewski, T. (2014). O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach 

prosumpcji [w:] Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, 

(red.) P. Siuda, T. Żaglewski, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 7-22.  

MNiSW: 2,5 punktu. 
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17. Siuda, P. (2014). Fan Cultures: On the Impossible Formation of Global and Transnational 

Fandoms [w:] Is It ‘Cause It’s Cool?: Affective Encounters with American Culture, (red.) 

A.M. Fellner, S. Hamscha, K. Heissenberger, J.J. Moos, Wien-Berlin: LIT Verlag, s. 295-

318. 

 

18. Siuda, P. (2014). Between Production Capitalism and Consumerism: The Culture of 

Prosumption and Discovering the Mechanisms of its Functioning [w:] Theoretical and 

Empirical Reflections in Marketing, (red.) N. Grigoriou, C. Veloutsou, Athens: Athens 

Institute for Education & Research (ATINER), s. 1-13. 

 

19. Siuda, P. (2011). Młodzieżowe subkultury fanów. Między fanatyczną konsumpcją a oporem 

przeciwko konsumeryzmowi [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. 

Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS (tom II), (red.) K. Szafraniec, Toruń: 

Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203-215. 

MNiSW: 4 punkty. 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

 

Moja dotychczasowa praca naukowa oscylowała przede wszystkim wokół zjawiska, które 

określiłem mianem medialnej prosumpcji. Termin prosumpcja – rozumiany ogólnie – zyskuje na 

znaczeniu nie tylko w naukach społecznych, ale też na przykład w ekonomii, a nawet w branży 

energetycznej (oddolna produkcja energii przez poszczególne gospodarstwa domowe i dzielenie 

się ową energią z innymi w wypadku wypracowania jej nadwyżek).  Wyjaśniając, czym zajmuję 

się naukowo, podkreślę, że punktem wyjściowym moich rozważań uczyniłem szerokie 

(socjologiczne) rozumienie prosumpcji – takowe jej ujmowanie przeniosłem na pole odbioru i 

produkcji mediów
1
.  

 

Wyraz prosumpcja powstał przez połączenie dwóch innych: konsumpcja oraz produkcja. Za 

prekursora dociekań o prosumpcji uznaje się Alvina Tofflera (choć to nie on jest twórcą pojęcia), 

który w swojej pracy Trzecia fala (1980) pokazywał dominację prosumpcji w społeczeństwach 

przedindustrialnych, nazwanych przez niego pierwszą falą. W momencie nastania drugiej fali 

(przyniosło ją utowarowienie), nastąpiło rozszczepienie prosumpcji na dwie połówki. (Stąd 

podział na produkcję i konsumpcję; pierwsza szczyt swojej potęgi osiągnęła w XIX wieku, a jej 

ucieleśnieniem stała się fabryczna praca robotników. Druga była szczególnie istotna w drugiej 

połowie XX wieku, kiedy zrozumiano, że powodzenie społeczeństwa zależy od tego, jak 

                                                           
1
 W chwili obecnej planuję stworzyć centrum badań nad prosumpcją medialną przy nowopowstającym Instytucie 

Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – jednostka ta 

skupiać ma młodych medioznawców pracujących na uczelni. 
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intensywnie ludzie konsumują). W świat trzeciej fali dopiero wkraczamy, ale należy go 

rozpatrywać w kategoriach reintegracji produkcji i konsumpcji oraz dominacji prosumpcji. 

 

Teorię prosumpcji rozwija wielu akademików, przedstawicieli nauk społecznych, 

medioznawców, kulturoznawców, socjologów itd. Nie jest moim celem streszczanie ich 

poglądów, lecz jedynie zarysowanie najważniejszych koncepcji, dzięki czemu łatwiej 

scharakteryzuję swoją pracę na wskazanym polu. Za kluczowe uznaję przyjęcie – chociażby za 

Georgem Ritzerem
2
 – że dzisiaj nadeszła „epoka prosumenta”, nastały czasy kapitalizmu 

prosumenckiego. Stało się tak z dwóch podstawowych – i powiązanych ze sobą – powodów. 

Pierwszy z nich nazwać można ogólnie zmianą systemu produkowania, na którą składa się wiele 

różnych procesów. Na przykład mamy do czynienia z „zanikiem” pracy w fabryce; o 

wytwarzaniu przestaje się myśleć tak, jak myślało się kiedyś. Obecnie jego wynikiem nie musi 

być coś namacalnego, fizycznego i materialnego. Produkowanie nabrało znamion 

niematerialnych, co oznacza, że już nie odbywa się w zamkniętej przestrzeni fabryki, ale w tak 

zwanej fabryce społecznej dostarczającej nie tyle rzeczy, ile pomysły oraz idee. To właśnie one 

stają się dzisiaj czymś szczególne wartościowym w sferze gospodarki. Jeśli uznamy, że 

produkcja zmienia się we wspomniany wyżej sposób, łatwiej jest zrozumieć, dlaczego 

konsument może być „nakłoniony” do pracy. Praktycznie każdy może być twórcą znaczeń, 

którymi obrasta dana marka, produkt, usługa, przekaz medialny itd. Jeśli na dodatek udostępni się 

konsumentom odpowiednie narzędzia technologiczne, mogą oni owe pomysły przekładać na 

bardziej namacalne wytwory.  

 

Postęp technologiczny to drugi powód coraz silniejszej pozycji prosumpcji, przy czym chodzi 

tutaj przede wszystkim o demokratyzację narzędzi tworzenia. Dzisiaj, głównie za sprawą 

internetu, każdy konsument dostaje pakiet użyteczności, przy pomocy których może się stać 

producentem. Internet ma szczególne znaczenie z perspektywy rozwoju prosumpcji, gdyż jego 

użytkownicy – wskutek swojej oddolnej aktywności – są dostarczycielami zawartości, co 

uwidacznia się w mediach społecznościowych: w blogosferze, na portalach takich jak Facebook, 

Twitter, YouTube i wielu innych. Oczywiście omawiane tutaj procesy nie ograniczają się do tych 

miejsc. 

 

                                                           
2
 Jest to autor szeregu poczytnych publikacji ukazujących współczesne rozumienie prosumpcji na polu nauk 

społecznych; por.  Ritzer, G., Jurgenson, N. (2010). Production, Consumption, Prosumption: The nature of 

capitalism in the age of the digital ‘prosumer’, Journal of Consumer Culture 10(1): 13-36. 
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W swojej naukowej pracy skupiłem się na prosumpcji medialnej – przeniosłem rozważania 

dotyczące prosumpcji do sfery mediów, szczególnie skoncentrowałem się na przekazach 

kultury popularnej oraz na aktywnościach użytkowników internetu
3
. Terminu prosumpcja 

medialna używam tutaj jako specyficznej ramy oraz pojęcia-klucza „spinającego” 

podejmowane przeze mnie wątki w publikacjach zaliczanych do cyklu. Moim celem 

badawczym było rozwinięcie dociekań w kilku – ściśle ze sobą splecionych – obszarach: 

 

1. Badanie grupy odbiorców mediów (przekazy popkulturowe) będących awangardą 

prosumpcji medialnej, to znaczy fanów, przy czym chodziło o wskazanie polskiego 

wymiaru zjawiska fanizmu. Jego ukazanie było punktem wyjścia do rozważań na temat  

wielowymiarowości prosumpcji medialnej, jej zróżnicowanego charakteru (w tym jej 

lokalnej, polskiej specyfiki). W badaniach fanów nawiązywałem do dorobku studiów 

kulturowych (John Fiske, Henry Jenkins, Matt Hills i inni). 

 

2. Badanie prosumpcji z perspektywy producentów przekazów medialnych 

(popkulturowych), jako dotychczas zaniedbanego pola (znów ze wskazaniem polskiej 

specyfiki zjawiska). 

 

3. Badanie blogów jako jednego z przejawów prosumpcji w internecie. Tutaj celem było 

dokładne scharakteryzowanie blogów jako „medium”, gdzie prosumpcja uwidacznia się 

szczególnie wyraźnie, odkrycie mechanizmów nimi rządzących oraz wskazanie krajowej 

specyfiki badanych zjawisk. 

 

1. Badanie odbiorców – fanów (publikacje: patrz ramka niżej). 

 

Odkrywanie mechanizmów prosumpcji w sferze mediów bardzo często wiąże się z dociekaniami 

na temat zjawiska fanów medialnych  (media fans – fanów takich przekazów jak filmy, seriale, 

gry, wydawnictwa książkowe, komiksy itd.). Wśród tej grupy odbiorców uwidaczniają się 

tendencje dotyczące prosumowania przekazów medialnych. Zjawisko fanizmu ujmowałem przez 

pryzmat jego trzech części składowych: konsumowania przez fanów tekstów medialnych, 

tworzenia przez nich wspólnot i ich produktywności. Uznałem, że stan prosumpcji medialnej da 

                                                           
3
 Oczywiście prosumpcja występuje także w innych sferach życia społecznego (co zauważyłem już wcześniej), 

zarówno w różnych sektorach gospodarki, jak i w przypadku mniej rynkowych zjawisk, takich jak chociażby 

sztuka. 
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się określić właśnie przez analizę najbardziej zaangażowanego segmentu odbiorców, czyli 

właśnie fanów. Są oni najbardziej aktywni zarówno, jeśli chodzi o konsumowanie, ale też  

produkowanie. W społecznościach wielbicieli powstają oddolnie tworzone dzieła bazujące na 

oryginalnych produkcjach – przejawów takiej kreatywności wskazać można bardzo dużo, co w 

swojej działalności czyniłem. 

 

Tak zwane fan studies bada fanizm (fandomy – społeczności fanów), charakteryzując różne jego 

obszary, ale wciąż niewiele miejsca poświęca się lokalnym/regionalnym jego wymiarom. Celem 

mojej pracy naukowej było ukazanie polskiej specyfiki fanizmu (a przy tym refleksja nad 

lokalnymi wymiarami prosumpcji medialnej).  

 

Na poziomie odbioru przekazów medialnych/popkulturowych zróżnicowanie prosumpcji 

ukazałem przez analizę lokalnych, to znaczy polskich, społeczności fanów
4
. Pracę tę 

rozpocząłem już tak naprawdę na etapie pisania rozprawy doktorskiej. Chociaż nie uwzględniam 

w autoreferacie dorobku sprzed doktoratu
5
, to jednak wspomnę o książce powstałej na bazie 

dysertacji doktorskiej, jako nowej, odrębnej publikacji (wzbogaconej w stosunku do samej 

rozprawy) oraz punkt wyjścia dalszych badań. Praca doktorska zdobyła nagrodę w V edycji 

konkursu na rozprawę dotyczącą zagadnień szeroko pojętego medioznawstwa i komunikacji 

społecznej zorganizowanego przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i 

czasopismo naukowe „Studia Medioznawcze”. Nagrodą było wydanie książki, która została w 

stosunku do dysertacji zmieniona pod względem struktury oraz rozbudowana o nowe fragmenty 

(dodane zostało około 30 procent nowych treści). 

 

W monografii tej – zatytułowanej Kultury prosumpcji… – dowodzę o niemożliwości powstania 

globalnych społeczności fanowskich w tym znaczeniu, że bycie fanem zawsze naznaczone jest 

lokalnym kontekstem. Tezę tę skonstruowałem w opozycji do częstych w fan studies rozważań 

pokazujących tak zwane globalne wspólnoty fanów (global fan community) – najczęściej 

związane z konkretnym przekazem medialnym. W pracy dowiodłem, że fandomy to nie 

„ponadnarodowe” wspólnoty wyobrażone – przybierają one odrębne formy w zależności od 

                                                           
4
 Teorię fanizmu starałem się także wzbogacić przez ogólniejszą analizę konkretnych aspektów życia wspólnot 

fanów, o czym wspomnę jeszcze niżej. 
5
 Przed doktoratem mogę się pochwalić 1 monografią autorską, 9 artykułami w czasopismach oraz 24 rozdziałami 

w monografiach (189 punktów: MNiSW). 
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regionalnego kontekstu
6
. Na potrzeby pracy przeprowadziłem wywiady z akademikami 

zajmującymi się fanami (uproszczona metoda delficka/ekspercka), mające wzbogacić dociekania 

przez wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i opinii ekspertów. Dodatkowo, zrealizowałem projekt 

mający wykazać specyfikę polskich wielbicieli science fiction (wywiady, kwestionariusze) 

będących dla mnie egzemplifikacją tego, jak lokalność wpływa na fanizm. Niemożność 

powstania globalnych społeczności fanów pozwoliła mi wnioskować o zróżnicowaniu 

prosumpcji medialnej tak, jak opisane zostało wyżej. Efektem tych badań było kilka 

dodatkowych publikacji powiązanych z monografią Kultury prosumpcji…. Były to teksty: 1) 

Mechanizmy kultury prosumpcji…, 2) Between Production Capitalism and Consumerism… oraz 

3) Fan Cultures…. 

 

W swoich badaniach podjętych po doktoracie dalej zajmowałem się polskimi społecznościami 

fanowskimi; pokazałem, jakie uwarunkowania kulturowe, społeczne, historyczne, gospodarcze 

czy – szerzej – kontekstualne, determinują kształt, jaki one przybierają, a zatem, jaką formę 

przybiera również prosumpcja medialna.  

 

W artykule In pursuit of pop culture…, opublikowanym w wysokopunktowanym (MNiSW: 40 

punktów) czasopiśmie „European Journal of Cultural Studies”, wziąłem pod lupę polską 

społeczność fanów science fiction – tym razem zająłem się czynnikami historycznymi 

kształtującymi jej życie. Tekst ten poruszył zaniedbany w badaniach fanów wątek traktowania 

ich aktywności w kategoriach politycznej działalności opozycyjnej, zwłaszcza w krajach 

niedemokratycznych/reżimowych. W artykule opisałem warunki odbioru przekazów kultury 

popularnej w PRL (chodzi o okres komunizmu, kiedy dostęp do tej kultury był znacznie 

utrudniony). Pokazałem także, że fani stanowili środowisko starające się zdobyć owe teksty i 

właśnie dlatego ich zaangażowanie powinno być rozpatrywane jako symboliczne sprzeciwianie 

się komunizmowi. Teza ta została potwierdzona przez przyjrzenie się fandomowi science fiction 

funkcjonującemu w latach 80. XX wieku. Mechanizmy rządzące ową społecznością odkryłem 

dzięki analizie treści magazynu „Fantastyka” z lat 1982-1989, dokładnie opisującego życie fanów 

tamtych czasów. Ich „opozycja” wynikała z chęci „uwolnienia” się od ciągłych trudności 

będących rezultatem życia w komunistycznej Polsce, zapewnienia sobie dostępu do ukochanych 

                                                           
6
 Mimo owej „lokalności” społeczności fanowskich, nie wykluczyłem, że znaleźć można także fanów 

„kosmopolitów”, zdolnych w recepcji światowej kultury popularnej wychodzić poza regionalne uwarunkowania. 

Ujęcie fanizmu przez pryzmat z jednej strony postawy kosmopolitycznej, a z drugiej pokazanie, że mamy jednak do 

czynienia ze znacznymi lokalnymi różnicami w powstawaniu społeczności fanowskich, jest novum w zakresie fan 

studies. 
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przekazów oraz przezwyciężania instytucjonalnych barier w organizowaniu aktywności 

fanowskich.  

 

W kolejnej monografii, zatytułowanej Japonizacja. anime i jego polscy fani, zająłem się polską 

specyfiką zjawiska kultury otaku (otaku culture), a więc kultury fanów japońskich animacji 

(anime). Oczywiście fani zostali tutaj potraktowani jako prosumenci przyczyniający się do 

rozpropagowania omawianego gatunku (proces zdobywania „wpływów” przez anime nazwany 

został japonizacją
7
 – napiszę o tym więcej niżej). Na całym świecie popularyzacja anime 

zaczynała się od oddolnej działalności wielbicieli tak, że gdy animacje docierały do danego kraju 

drogą oficjalną (lokalne firmy wykupywały licencje), istniała już oddana, często duża grupa 

odbiorców.  

 

W prezentowanej monografii dużo więcej miejsca niż w innych tekstach poświęcone było 

specyficznemu stylowi funkcjonowania fanów. Fandomy reprezentują nie tyle „stary” 

scentralizowany świat sztywnych hierarchii, ile rzeczywistość sieci, czyli przestrzeni 

„zdezorganizowanej”, ale też stymulującej kreatywność i produktywność jednostek. U podstaw 

społeczności fanowskich leżą zjawiska kolektywnej inteligencji oraz ekonomii daru. Fani to  

członkowie tak zwanych wspólnot wiedzy, gdzie dominuje „mądrość” współtworzona przez 

wszystkich i dla każdego dostępna.  

 

Chociaż badacze zjawiska dowodzą istnienia ogólnie ujmowanej, ponadnarodowej kultury otaku, 

celem książki było wskazanie jej lokalnego zróżnicowania – regionalne warunki odbioru 

determinują różnice między fanami z różnych miejsc świata. Pokazane to zostało na kilku 

przykładach (specyfika fanów z Japonii, Stanów Zjednoczonych itd.), przy czym nadrzędna była 

egzemplifikacja polska. To właśnie dokładny „etnograficzny” opis jednej z polskich społeczności 

fanów kultury anime był centralny dla dociekań. Chodzi o analizę fansuberów, czyli wielbicieli 

produkujących amatorskie napisy do filmów i seriali. Wspólnota oddolnych tłumaczy została 

ekstensywnie opisana z dwóch powodów. Po pierwsze, jej członkowie w największym stopniu 

propagują ulubione przekazy medialne. To dzięki nim coraz więcej tytułów niedystrybuowanych 

oficjalnie, jest zrozumiała, co nakręca spiralę popularności anime. Po drugie, w środowisku 

                                                           
7
 Naturalnie wskazać można także inne przejawy japonizacji – również inne przekazy (czy nawet „elementy” 

kultury) zadomawiają się w różnych miejscach globu. Warto podkreślić, że termin japonizacja ma w książce 

wymiar nie tyle akulturacyjny i związany z dyfuzją kulturową, ile „ekonomiczny” (a przynajmniej bardziej 

„ekonomiczny” niż akulturacyjny). Chodzi o ukazanie mechanizmów tworzenia i dystrybucji (globalnej) 

konkretnego wytworu medialnego, jakim są animacje. 
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fansuberów doskonale widać wspomniane wyżej zjawiska: kolektywną inteligencję, ekonomię 

daru, społeczność wiedzy. Nieprofesjonalni tłumacze to konsumenci nowej generacji, czyli 

właśnie prosumenci. Na potrzeby książki przeprowadzono trwające niemal dwa lata badania grup 

fansuberskich, opierające się między innymi na wywiadach z osobami zajmującymi się 

przekładem. Wśród metod badawczych należy także wymienić analizę treści stron WWW 

zrzeszających tłumaczy. Warto podkreślić, że choć opis dotyczył grup polskich, a badania 

uwzględniały regionalny koloryt omawianego zjawiska, publikacja zachęcić miała do 

porównywania grup fansuberów z różnych części świata.  

 

Na marginesie zaznaczę, że w książce bardzo wiele miejsca poświęcono wspomnianej 

japonizacji, a więc globalnej ekspansji anime. Jedna z części monografii pokazała, w jaki sposób 

japońska branża rozrywkowa sprzedaje animacje na całym świecie. Co ciekawe proces ten wcale 

nie przebiega bezproblemowo – firmy z azjatyckiego państwa borykają się z wieloma 

trudnościami. Mimo to anime zdobywa ogromną popularność – w książce wskazane zostały 

przyczyny tego sukcesu, przy czym za główny czynnik uznało się specyficzną kulturową 

„odmienność” animacji (nawiązania do tradycyjnej sztuki japońskiej, tematyka, sposób 

rysowania), ale jednocześnie ich „bliskość” (na przykład oparcie się na widowiskowości czy 

znanych gatunkach). 

 

Badania polskiego wymiaru fanizmu uzupełniłem: 

 Refleksją na temat konkretnych rodzajów oddolnej twórczości polskich (choć nie tylko) 

miłośników (tekst Granice kreatywności…). 

 Kilkoma publikacjami, które wyjaśniały poszczególne wymiary życia fanowskiego i 

zwracały uwagę na dotychczas zaniedbane w fan studies tematy (teksty: Pielgrzymki 

fanów…, Młodzieżowe subkultury fanów…, Kolekcjonowanie kontra szybkie 

konsumowanie…). Proponowałem w ich wypadku własne rozwiązanie kilku problemów 

„trapiących” badaczy fanów. 

 

Publikacja Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący postaci typu mary sue w amatorskiej 

twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich zwracała się w stronę 

analizy literackiej działaności fanów. W oddolnym, amatorskim piśmiennictwie fanowskim 

występują czasami wyidealizowane postacie określane mianem mary sue, zwykle bardzo 

podobne pod względem osobowościowym do swoich twórców; są one przedmiotem ostrej 
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krytyki ze strony czytelników/innych fanów. W artykule przedstawiono rozmaite formy i 

możliwe przyczyny tak silnej negatywnej reakcji, opierając się na analizie dyskursu tworzonego 

przez użytkowników polskiego Forum Literackiego Mirriel (skupia ono osoby zainteresowane 

amatorską fikcją literacką). Tekst pokazał, w jaki sposób informacje uzyskane dzięki analizie 

dyskursu, rzucają światło na reguły funkcjonowania społeczności fanowskich w ogóle. 

 

W publikacji Pielgrzymki fanów. Podróże w przestrzeni geograficznej czy podróże symboliczne? 

zająłem się rzadko podejmowanym tematem pielgrzymek fanowskich i wyróżniłem dwa jego 

wymiary: ten związany z udawaniem się do miejsca, które zlokalizować można w przestrzeni 

geograficznej oraz ten, który nazwać można pielgrzymowaniem symbolicznym. Odbywa się ono 

bez podejmowania „realnej” wyprawy, a jedynie przez specyficzne i opisane w artykule 

„zanurzenie” w dany przekaz medialny. Co ciekawe, oba wymiary są do siebie podobne bardziej, 

niż można przypuszczać na pierwszy rzut oka i między innymi dlatego typ symboliczny wcale 

nie jest „gorszy” – czy mniej autentyczny – od „geograficznego”. Obydwa mają ogromne 

znacznie dla rozwoju nowej formy odbioru mediów, czyli właśnie medialnej prosumpcji. 

 

W kolejnych publikacjach wiele miejsca poświęciłem kwestiom podejmowanym przez innych 

badaczy fanów, przenosząc je również na grunt badań rodzimych. Chodzi o spojrzenie na fanów 

jako na członków subkultur przeciwstawiających się dominującej kulturze ucieleśnionej w 

działaniach przemysłu kulturowego/koncernów medialnych. Fani w specyficzny sposób mają się 

im „opierać”, bo nie przynależą do biernie konsumującej masy. Można powiedzieć, że 

zawłaszczają produkty medialne na własny użytek – tworzą własne znaczenia, redystrybuują 

teksty, przekształcają je i dopasowują do własnych potrzeb oraz doświadczeń. Oczywiście w 

dobie prosumpcji nie jest to już traktowane jako opór. Można zaryzykować twierdzenie, że ów 

„opór” został przez koncerny „oswojony”, zaczyna się go cenić, jest coraz powszechniejszy, 

firmy czerpią z niego korzyści.  

 

W tekście Młodzieżowe subkultury fanów. Między fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko 

konsumeryzmowi szukałem złotego środka między ujmowaniem fanów jako „buntowników”, a z 

drugiej strony „bezrefleksyjnych nabywców”. Podobne wątki podjął tekst Kolekcjonowanie 

kontra szybkie konsumowanie, traktujący o fanach-kolekcjonerach
8
. Ich konsumpcja jest bardzo 

                                                           
8
 Wyjaśnię jednak, że w artykule nie pojawia się termin fan, lecz kolekcjoner. Nie należy jednak tych dwóch pojęć 

drastycznie oddzielać, bowiem jedną z najczęściej przejawianych aktywności fanowskich jest właśnie 
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specyficzna, bowiem wymaga dużych pokładów wolego czasu
9
. Zbieranie opiera się na dążeniu 

do całościowości (kolekcji), długofalowości oraz wspólnotowości, jak również zakłada 

sakralizację kolekcjonowanych obiektów. Wolny czas stymuluje kreatywność kolekcjonerów 

przejawiającą się w ich producenckiej działalności – fani-kolekcjonerzy znów jawią się zatem 

jako prosumenci. Jeśli dodać do tego fakt, ze często zbierają teksty medialne (albo przedmioty z 

nimi związane), uznać można, że są prosumentami medialnymi. 

 

 
Publikacje na temat fanów jako awangardy prosumpcji medialnej ze wskazaniem ich polskiej specyfiki oraz 

różnych wymiarów zjawiska fanizmu: 

 

Siuda, P. (2014). In pursuit of pop culture. Reception of pop culture in the People's Republic of Poland as 

opposition to the political system – Example of the science fiction fandom, European Journal of Cultural Studies 

17(2): 187-208, doi: 10.1177/1367549413508100. 

Impact factor: 0,547; Lista MNiSW: 40 punktów. 

 

Siuda, P., Koralewska, A. (2014). Japonizacja. anime i jego polscy fani, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 

348 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 25 punktów. 

 

Siuda, P. (2012). Kultury prosumpcji. O niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności 

fanów, Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JR, 296 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 20 punktów. 

 

Siuda, P., Jankowiak, D., Krawczyk, S. (2013). Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący postaci typu mary sue w 

amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich, Kultura i Edukacja 2(95): 128-

147. 

Lista ERIH; Lista MNiSW: 12 punktów. 

 

Siuda, P. (2012). Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, Studia Socjologiczne 

4(207): 109-132. 

Impact factor: 0,024; Lista MNiSW: 10 punktów. 

 

Siuda, P. (2012). Kolekcjonowanie kontra szybkie konsumowanie, Przegląd Socjologii Jakościowej 3(8): 58-75. 

Lista MNiSW: 8 punktów. 

 

Siuda, P. (2011). Pielgrzymki fanów. Podróże w przestrzeni geograficznej czy podróże symboliczne?, Studia 

Medioznawcze 4(47): 105-113. 

Lista MNiSW: 7 punktów. 

 

Siuda, P. (2014). Fan Cultures: On the Impossible Formation of Global and Transnational Fandoms [w:] Is It 

‘Cause It’s Cool?: Affective Encounters with American Culture, (red.) A.M. Fellner, S. Hamscha, K. 

Heissenberger, J.J. Moos, Wien-Berlin: LIT Verlag, s. 295-318. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
kolekcjonowanie przedmiotów uwielbienia (albo rzeczy z nimi związanych). Można zaryzykować stwierdzenie, że 

kolekcjonerzy są fanami, tak samo jak fani są kolekcjonerami.  
9
 W artykule czas jest ważnym konceptem – patrzę nań (na czas) przez pryzmat różnych postmodernistycznych 

teorii i wiążę go z kwestiami konsumpcji. 
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Siuda, P. (2014). Between Production Capitalism and Consumerism: The Culture of Prosumption and 

Discovering the Mechanisms of its Functioning [w:] Theoretical and Empirical Reflections in Marketing, (red.) N. 

Grigoriou, C. Veloutsou, Athens: Athens Institute for Education & Research (ATINER), s. 1-13. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P. (2011). Młodzieżowe subkultury fanów. Między fanatyczną konsumpcją a oporem przeciwko 

konsumeryzmowi [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji 

i Młodzieży PTS (tom II), (red.) K. Szafraniec, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 203-215. 

MNiSW: 4 punkty. 

 

 

2. Badanie prosumpcji z perspektywy producentów. 

 

W opisanych wcześniej badaniach skupiałem się przede wszystkim na oddolnych aktywnościach 

fanów-prosumentów i ujmowałem prosumpcję właśnie z owej oddolnej perspektywy. Oczywiście 

takie spojrzenie jest w pewnym sensie naturalne – pracujący za darmo prosumenci (fani) 

stanowią o istocie prosumpcji. Mechanizmy jej rozwoju da się odkryć za pomocą badań tych, 

którzy prosumują. 

 

W swojej pracy naukowej zwróciłem się jednak także w stronę działalności producentów – nie 

chodzi jednak o typowe badania nadawców medialnych. Istotne było odejście od dominującej w 

badaniach prosumpcji refleksji nad praktykami odbiorczymi, nie ujmującej nadawców. Dążyłem 

do wzbogacenia rozważań o prosumpcji medialnej przez wyraźne zaznaczenie, ze dla jej 

zaistnienia oraz kształtu, który przyjmuje, kluczowe jest jej stymulowanie właśnie przez 

producentów mediów. W tym wypadku prosumpcję należy ujmować jako konkretne 

marketingowe podejście polegające na nastawieniu się na angażowanie konsumentów w oddolną 

pracę. Jest to ważne dla zapewnienia sobie rzeszy odbiorców mogących pracować dla danej 

firmy/marki za darmo, co może mieć duże znaczenie z perspektywy przewidywania wzorców, 

jakie przyjmie konsumpcja danego produktu medialnego.  

 

W swoich badaniach skupiłem się na tym, w jaki sposób i w jakim zakresie nadawcy 

„pobudzają” pracę odbiorców. Moje dociekania pokazały przy tym, że tak, jak nie można 

jednowymiarowo charakteryzować oddolnych aktywności odbiorczych (patrz wyżej przy opisie 

dociekań na temat grup fanowskich), tak samo nie można ogólnie podchodzić do producenckich 

działań stymulujących prosumpcję. Nie można ich ujmować w kategoriach uniwersalnych 

mechanizmów prosumpcji medialnej – są one zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Moim 

celem było ukazanie polskiej specyfiki działalności producentów medialnych polegającej na 
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wzbudzaniu prosumpcji. Problematyką tą zajmował się projekt badawczy, którego byłem 

pomysłodawcą oraz kierownikiem (patrz ramka niżej). 

 

 
Tytuł projektu: Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej; 

numer projektu (umowy): 03184/13/DMP. 

Kierownik projektu; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; 

od lutego do grudnia 2013 roku. 

 

Efektem projektu były następujące publikacje: 

Siuda, P., Troszynski, M. (2017). Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer 

activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry, International Journal of Cultural Studies 20(5): 

545-563, doi: 10.1177/1367877916666117. 

Impact factor: 0,938; Lista MNiSW: 30 punktów. 

 

Siuda, P., Bomba, R., Kamińska, M., Stunża, G.D., Szylar, A., Troszyński, M., Żaglewski, T. (2013). 

Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej, Warszawa: Collegium 

Civitas Press, 203 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 3,5 punktu. 

 

Siuda, P., Troszyński, M. (2015). Stosunek wobec piractwa jako wyznacznik postaw prosumenckich 

przedstawicieli polskiej branży rozrywkowej [w:] Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji 

systemów informatycznych zarządzania, (red.) M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, s. 162-179. 

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

 

Zadanie diagnozowało polskich nadawców z branży rozrywkowej (producenci filmów, seriali, 

gier, wydawców książek czy komiksów) pod kątem wprowadzania praktyk prosumenckich
10

. W 

toku badań odkryto, w jakim stopniu wybrane polskie firmy nastawione są na ich rozwijanie oraz 

jakie rezultaty one przynoszą. Jednocześnie wskazano, że prosumpcja jest zjawiskiem mocno 

zróżnicowanym – na przykład zależy od gatunku medialnego, jaki się produkuje (bezapelacyjnie 

najlepiej rozwinięta pod kątem wprowadzania trendów prosumenckich okazała się branża gier, 

dalej producenci seriali oraz wydawcy komiksów). Projekt rozstrzygnął szereg szczegółowych 

kwestii, w tym przede wszystkim zwrócił uwagę na to, w jakim stopniu polskie firmy opierają się 

na amatorskiej produkcji fanów; z jaką intensywnością budują wspólnoty sieciowe czy 

                                                           
10

 Metodologia projektu polegała na wyborze zestawu tekstów medialnych, których producenci stawali się 

przedmiotem badań. Przekazy dobrano według ich popularności oraz zróżnicowania ze względu na 

producenta/firmę. Kierowano się zasięgiem czy dochodem przedsiębiorstw, różnymi listami rankingowymi, a także 

specjalnym znaczeniem niektórych tekstów dla polskiej branży rozrywkowej (np. książki i gry z cyklu Wiedźmin). 

Metody badawcze użyte w trakcie projektu były następujące: wywiady pogłębione z producentami (kadra 

zarządzająca), analiza treści przekazów medialnych, netnografia środowisk fanowskich pod kątem wykrycia działań 

nadawców. 
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wykorzystują działania internautów. Czy polscy producenci dostrzegają, że warto jest wzmacniać 

zaangażowanie konsumentów? Co takiego w narracjach polskich tekstów pozwala sądzić, że 

takie podejście jest obecne bądź nie? Czy naśladuje się pod tym względem zachodnie koncerny 

medialne? Odpowiedziano między innymi na te pytania. Zbadano także, w jaki sposób zachodzi 

przestawianie się na nowe tory sprzedaży przekazów kultury popularnej polegające na łagodzeniu 

podejścia do kwestii naruszeń prawa autorskiego (temu zagadnieniu poświęcona była przede 

wszystkim publikacja Stosunek wobec piractwa jako wyznacznik postaw prosumenckich 

przedstawicieli polskiej branży rozrywkowej). 

 

Charakteryzowany projekt miał znaczenie praktyczne, ale też rozwinął teorię dotycząca 

prosumpcji. W drugim przypadku chodziło o zasygnalizowaną w artykule Natives and tourists of 

prosumer capitalism („Journal of Cultural Studies”; lista MNiSW: 30 punktów) – wspomnianą 

już wcześniej – wielowymiarowość zjawiska. Ukazanie – we wskazanym tekście – że wdrażanie 

prosumpcji jest mocno uzależnione od produkcji konkretnych gatunków: gier, filmów, serial itd., 

pozwoliło zróżnicować prosumpcję medialną i wskazać dwa typy idealne nadawców: tubylców 

prosumpcji oraz turystów prosumpcji. Pierwszych reprezentują branże, dla których działalność w 

internecie jest natywna (głownie przemysł gier komuterowych) – to właśnie w nim zaczyna się i 

kończy działanie producentów; aktywności prosumenckie są dla nich niejako „wrodzone”. 

Turyści prosumpcji to branże, które muszą dostosować się do specyfiki cyfrowego świata –

producenci telewizyjni, filmowi, muzyczni, wydawcy książek. Owo przystosowanie przebiega w 

różny sposób, często z próbą utrzymania własnych „poza-internetowych” i „anty-

prosumpcyjnych” reguły gry. Prosumenckość producentów mocno zależy zatem od dostosowania 

się do świata internetu, jako tego, który niezwykle silnie związany jest z prosumpcją. Oczywiście 

prosumenckość nadawców zależy także od innych, wyróżnionych w toku badań czynników: 

między innymi od specyfiki danego rynku medialnego, popularności i zasięgu przekazów 

(przodują tutaj wydawcy gier wypuszczający produkty o globalnym zasięgu), specyfiki samego 

medium (na przykład interaktywny charakter gier niejako z definicji wymusza działania 

użytkowników). 

 

Praktyczne znaczenie badań wynikało ze wskazania niedostatków w zakresie prosumenckich 

działań polskich producentów – ich poziom nie zachwyca bowiem, jeśli porównać go do 

zachowań nadawców z Zachodu. Widoczna była zbytnia nieśmiałość producentów, tyko czasami 

udanie naśladujących zagranicznych specjalistów od marketingu, lecz zwykle ograniczających 
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się do „standardowych” i „najprostszych” zabiegów prosumenckich. Ogólna konstatacja badań 

była zatem pesymistyczna, co mogło jednak stanowić o pozytywnym impulsie do dalszych 

dociekań. Monografia będąca efektem projektu (Prosumpcjonizm pop-przemysłów…) wskazała 

rozległe pole badawcze, gdzie znaleźć można wiele interesujących tematów, na czele z 

dokładniejszymi porównaniami producentów działających w różnych branżach czy 

wykrywaniem prawidłowości i mechanizmów prosumenckich. Projekt zakończył się 

sformułowaniem zaleceń dla polskiej branży rozrywkowej dotyczących wdrażania najnowszych 

prosumenckich trendów marketingowych oraz budowania wokół medialnych marek oddanej 

rzeszy konsumentów/fanów. 

 

Praktyczność dociekań związana była również z ich głównym przekazem stanowiącym o tym, że 

producencka prosumpcja jest zjawiskiem zróżnicowanym. W toku badań wypracowano tak 

zwany „Model działań prosumpcyjnych przemysłów popkultury”, który miał być 1) swoistym 

drogowskazem samych czynności badawczych, ale też 2) wykazem standardów i konkretnych 

aktywności, którym powinni się kierować producenci chcący stymulować prosumpcję 

odbiorców. Tak rozumiany praktyczny wymiar badań dostrzegli recenzenci poprojektowej 

monografii (Wiesław Godzic, Andrzej Szpociński, Wojciech J. Burszta, Kazimierz Krzysztofek). 

Stwierdzili oni, że w projekcie, „przedstawione zostały przykładowe narzędzia i rozwiązania, 

które mogą stanowić praktyczne wsparcie w promocji pop-przemysłów” (Krzysztofek), sam 

wspomniany wyżej model jest „narzędziem metodologicznym do własnych badań” 

(Krzysztofek), a projekt „jest bezwzględnie potrzebny jako pole ćwiczeń dla następujących po 

nim zintegrowanych badań” (Godzic). 

 

Andrzej Szpociński zaznaczył, że „projekt można bez żadnej przesady uznać z nowatorski z 

trzech co najmniej powodów. Po pierwsze, ze względu na przedmiot badania – prosumpcję, 

szczególnej formy aktywności oraz zaangażowanie odbiorców kultury masowej, których efektem 

jest popularyzowanie i promowanie popkulturowych marek (…). Po drugie, nowatorski jest 

sposób podejścia do zjawiska prosumpcji (…). Autorzy raportu przyjmują inną perspektywę – 

ich interesuje środowisko producentów (…). Po trzecie, nowatorska (…) jest metoda 

zastosowana przez autorów”. 

 

Omawiane badania wskazywały na wielowymiarowość prosumpcji także pod względem 

ukazania powiązań między prosumentami i producentami jako pełnych napięć, dialogu, 
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paradoksów czy kompromisów. Tego typu spojrzenie pogłębiły dwie kolejne publikacje (patrz 

ramka niżej), które stoją nieco na uboczu rozważań koncentrujących się na producenckiej stronie 

prosumpcji. Pozycje te są jednak znaczące, bowiem wzbogacają refleksję nad prosumpcją 

medialną. Czynią to przez podkreślanie konieczności wyjścia poza proste dychotomiczne 

stanowiska ujmujące omawiane zjawisko z perspektywy krytycznej (prosumpcja jako trick 

producentów służący omamieniu konsumentów), bądź wychwalające go, jako przejaw 

emancypacji odbiorców mediów. Monografia pod redakcją zatytułowana Prosumpcja… (razem z 

zawartym w niej artykułem mojego autorstwa) pokazała odmienne teoretyczne konteksty i 

usytuowania praktyk prosumenckich. 

 

 

Publikacje pogłębiające refleksję nad prosumpcją medialną: 

 

Siuda, P., Żaglewski, T. (red.) (2014). Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, 

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 304 s. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P., Żaglewski, T. (2014). O potrzebie odkrycia trzeciej drogi w badaniach prosumpcji [w:] Prosumpcja: 

pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, (red.) P. Siuda, T. Żaglewski, Gdańsk: Wydawnictwo 

Naukowe Katedra, s. 7-22.  

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

 

3. Badanie blogów jako jednego z przejawów prosumpcji medialnej. 

 

Ostatni „zestaw” publikacji włączonych do cyklu (patrz ramka niżej) dotyczy badania blogów 

jako kolejnego ważnego zjawiska internetowego, będącego wyraźnym przejawem medialnej 

prosumpcji. Termin blog dla wielu badaczy internetu stał się synonimem znaczących zmian 

komunikacyjnych polegających na intensyfikacji oddolnej aktywności twórczej odbiorców. 

Blogowanie oparte jest na technologiach, które jako jedne z pierwszych umożliwiły szybkie 

publikowanie treści osobom nieposiadającym znacznych umiejętności informatycznych. To 

dzięki prostym w obsłudze interfejsom blogerzy-amatorzy mogą publikować to, co dla nich 

ważne, filtrować zasoby sieciowe czy dzielić się poglądami oraz wydarzeniami z życia. Dzisiaj 

robią to coraz częściej z wykorzystaniem mikroblogów na kanałach social media (Facebook, 

Twitter, Instagram itd.). 

 

W swoich badaniach podkreślałem prosumenckość blogowania, a także chciałem odkryć 

mechanizmy nim rządzące, przy czym ponownie niezwykle ważne było nakreślenie polskiej 
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specyfiki zjawiska. Dwie publikacje zaliczane do cyklu były efektem projektu, w którym byłem 

wykonawcą, zatytułowanego Dwa zero czy zero? Blogi kulturalne a przemiany kultury 

uczestnictwa (zobacz ramka niżej). Monografia Dwa zero czy zero?... była sprawozdaniem z 

owego zadania, będącego pierwszym przeprowadzonym na tak dużą skalę badaniem polskiej 

blogosfery kulturowej
11

. W badaniach zaznaczono powstanie tak zwanej kultury uczestnictwa, a 

więc kultury bazującej na oddolnej aktywności internautów. W opisywanym projekcie badane 

były tylko blogi prowadzone przez amatorów, a nie profesjonalistów (czyli instytucje kulturalne, 

krytyków, pracowników sfery kultury czy przemysłów kulturowych, mediów itd.). Można 

powiedzieć, że kultura uczestnictwa była następnym pojęciem określającym trendy, które w 

innych swoich pracach nazwałem medialną prosumpcją. 

 

W projekcie podjęto szereg różnych kroków badawczych – chodzi o analizę danych zastanych 

(studia nad literaturą poświęconą blogowaniu kulturalnemu); analizę sieciową i analizę 

zawartości blogów (próba 40 blogów); wywiady pogłębione z twórcami blogów. Omawiana 

publikacja przyniosła odpowiedź na wiele pytań badawczych. Jak blogi wpisują się w medialną 

prosumpcję/kulturę uczestnictwa? Czy przyczyniają się do jej rozwoju? Jaki jest ich potencjał w 

zakresie edukacji kulturalnej? W jaki sposób działalność i nawiązywanie kontaktów w sieci może 

przekładać się na budowanie społeczności oraz na podejmowanie aktywności poza internetem? 

Książka stanowiła również dokładny opis samych blogów oraz treści na nich zamieszczanych. 

Badanie pokazało, że blogi kulturalne często powstawały w opozycji do mainstreamowych 

mediów, gdzie, według autorów blogów, pisze się za rzadko lub za płytko o książkach, filmie, 

teatrze czy grach.  

 

Poza charakterystyką polskiej blogosfery kulturalnej i przyjrzeniem się aktywności blogerów 

rozpoznano także możliwość współpracy instytucji kultury z blogerami kulturalnymi. Dlatego też 

rekomendacje zawarte w Dwa zero czy zero?... były cennymi wskazówkami zarówno dla osób z 

instytucji chcących budować relacje z blogerami, jak i dla animatorów społeczno-kulturowych, 

zmagających się z wyzwaniem dotarcia ze swoimi działaniami do szerszej grupy odbiorców. 

 

 

                                                           
11

 Kryteria uznania danego bloga za kulturalny były następujące: 1) samookreślenie jako blog kulturalny (blogi o 

kulturze, których autorzy twierdzą, że są blogerami kulturalnymi), 2) blogi z recenzjami (książkowymi, teatralnymi, 

filmowymi, komiksowymi itd.), 3) blogi o różnorodnej tematyce, np. moda, ale z zakładką „kultura”, 4) blogi 

prezentujące oddolną twórczość – np. komiksy, nagrania dźwiękowe itd., 5) blogi o stylu życia podejmujące tematy 

kulturalne. 
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W innej mojej publikacji związanej z projektem – Blogi kulturalne z perspektywy ich twórców – 

przedstawiłem ten fragment zadania, w którym chodziło o opis blogowania z perspektywy 

samych blogerów. W tekście mowa była zatem o znaczeniach, jakie blogerzy nadają swojej 

działalności, o tym, jak powstają blogi, jakie są inspiracje do prowadzenia tego rodzaju 

działalności. Pokazałem, w jaki sposób blogerzy postrzegają zakres tematyczny swoich blogów, a 

także to, jak blogi ewoluują na przestrzeni czasu, zarówno jeśli chodzi o treści, jak i narzędzia 

wykorzystywane w celu ich prezentowania. 

 

Dwie kolejne wymienione publikacje nie były związane z projektem. W tekście Fenomen psich 

blogów – zabawa czy biznes?... pod lupę wzięto zjawisko polskiej blogosfery, jakim są blogi 

prowadzone przez miłośników psów. Artykuł poruszał wciąż rzadko podejmowane zagadnienie 

motywacji twórczych blogerów. W badaniach posłużono się metodą ankiety online oraz analizą 

treści wpisów blogów i potwierdzono tezę, że kołem zamachowym prowadzenia blogów jest 

chęć dzielenia się swoją pasją; mniejsze znaczenie mają motywacje finansowe/komercyjne 

(współpraca z przedsiębiorstwami, zarabianie itd.). Badania potwierdziły, że oddolne 

niekomercyjne blogowanie cały czas ma się bardzo dobrze, a blogerzy prowadzący opisywane 

blogi to oczywiście prosumenci medialni. 

 

W publikacji Information Competences as Fetishized Theoretical Categories—The Example of 

Youth Pro-Ana Blogs przebadano 15 polskich blogów (niemal 600 wpisów blogowych) 

prowadzonych przez tak zwane motyle pro-ana, a więc młode dziewczyny cierpiące na anoreksję 

oraz uznające ją za styl życia. Praktyki blogerek ukazałem w kontekście umiejętności 

wymienianych w różnych katalogach kompetencji związanych z korzystaniem z internetu i 

określających, co powinni wiedzieć oraz umieć młodzi, aby być kompetentnymi użytkownikami 

sieci. Taka analiza pozwoliła stwierdzić, że dziewczyny pro-ana są bardzo kompetentne na wielu 

poziomach – są twórcze i produktywne (grafiki, filmy, teksty), potrafią wyszukiwać i 

wykorzystywać różne źródła, doskonale maskują swoją faktyczną tożsamość, tworzą 

społeczności itd. Kłóci się to z podkreślanym w literaturze negatywnym wpływem pro-any na 

zdrowie. Publikacja, oprócz tego, że miała scharakteryzować prosumenckie działania blogerek 

pro-ana oraz opisać mechanizmy rządzące tą internetową społecznością, osadzona była w innym 

moim polu badawczym – edukacji medialnej (także na nim mogę pochwalić się szeregiem 

publikacji, których nie zaliczyłem jednak do cyklu przedstawianego w autoreferacie). Artykuł 

zaproponował namysł nad metodologiczną poprawnością podejścia polegającego na 
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konstruowaniu wcześniej wspomnianych katalogów kompetencji. Pokazałem, że katalogi 

fetyszyzują kategorie teoretyczne przez zakładanie, że młodzi zawsze wykorzystywać będą dane 

umiejętności z korzyścią dla siebie. Z oczywistych względów środowisko pro-ana jest 

przykładem odwrotnej tendencji. Tekst postulował uwrażliwienie badaczy na coś, co nazwałem 

kompetentnymi użyciami negatywnymi, czyli zwracanie uwagi na będące z niekorzyścią dla 

rozwoju młodych wykorzystanie umiejętności wymienianych w katalogach. 

 

 

Publikacje dotyczące blogów: 

 

Publikacje związane z projektem: 

 

Tytuł projektu: Dwa zero czy zero? Blogi kulturalne a przemiany kultury uczestnictwa; numer projektu: 

05802/15. 

Wykonawca; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; od 

lutego do grudnia 2015 roku. 

 

Efektem projektu były następujące publikacje: 

 

Stunża, G.D., Bomba, R., Siuda, P., Stachura, K. (2015). Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a 

przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 131 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 6,5 punktu. 

 

Siuda, P. (2017). Blogi kulturalne z perspektywy ich twórców – sprawozdanie z badań [w:] Internet. Wybrane 

przykłady zastosowań i doświadczeń, (red.) P. Siuda, J. Gomoliszek, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 

195-218. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Pozostałe publikacje: 

 

Siuda, P., Aftańska, K. (2018). Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi 

na temat psów, Studia Medioznawcze 2(73): 131-143. 

Lista MNiSW: 12 punktów. 

 

Siuda, P. (2016). Information Competences as Fetishized Theoretical Categories. The Example of Youth Pro-Ana 

Blogs, Education and Society 34(2): 87-105. 

Lista MNiSW: 10 punktów. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

 

Pozostałe publikacje: 

Liczba punktów łącznie: 159,5. 

Sumaryczny impact factor: 0,024. 
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Publikacji będących wynikiem moich pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych nie zaliczam 

oczywiście do cyklu publikacji, o którym mowa w punkcie 4. Niemniej jednak podkreślę, że 

większość moich badań w mniejszym lub większym stopniu wiązała się z prosumpcją medialną. 

Osiągnięcia, o których mowa niżej, poruszają się wokół internetu jako medium stymulującego 

aktywność użytkowników, chociaż nie jest to clou rozważań. Teksty dotyczą szeregu zagadnień 

przedstawionych w postaci punktów: 

1. Publikacje ukazujące sztuczność i nieadekwatność podziału na dwa stanowiska w 

badaniach internetu: optymistycznego i pesymistycznego. 

2. Publikacje z zakresu edukacji medialnej/informacyjnej. 

3. Publikacje na temat metod badań w internecie. 

4. Publikacje odnoszące się do przekazów popkulturowych. 

5. Publikacje naukometryczne – stojące najbardziej na uboczu rozważań „internetowych”. 

 

1. Publikacje ukazujące sztuczność i nieadekwatność podziału na dwa stanowiska w 

badaniach internetu: optymistycznego i pesymistycznego 

 

Podstawą prac zaliczanych do tego punktu (patrz ramka niżej) była konstatacja, że obecnie mamy 

do czynienia z dwoma stanowiskami w badaniach internetu: optymistycznym i pesymistycznym. 

Pesymiści wskazują na rozliczne kulturowe, społeczne, ekonomiczne czy polityczne negatywne 

konsekwencje użycia sieci. Optymiści wręcz odwrotnie – są zachwyceni możliwościami, jakie 

ona stwarza na wszelkich polach ludzkiej aktywności. 

 

Dychotomię tę opisałem przez pryzmat teorii Jeffrey’a C. Alexandra. Bazując na pomyśle 

prominentnego teoretyka (który sam internetem się nie zajmował), w artykule Negative Meanings 

of the Internet… przedstawiłem znaczenia związane z internetem. W wypadku sieci pojmowanej 

jako tekst kulturowy wyróżnić możemy zarówno kod oraz narracje. Na poziomie kodu internet 

przynależy do sfery sacrum, bowiem kojarzony jest z narzędziem całkowicie zmieniającym życie 

społeczne. Jeśli chodzi o narracje, można wyróżnić dwie, odnoszące się do regulowania sieci. 

Pierwsza – narracja otwartości – zakłada, że jakakolwiek kontrola internetu ma być z 

niekorzyścią dla ludzi, ich wolności czy kreatywności. Inaczej jest w przypadku narracji drugiej, 

to jest narracji regulowania, ponieważ znaczenia z nią związane podkreślają konieczność kontroli 

zarówno samej technologii, jak i jej użytkowników. Regulowanie technologii utożsamia się 

przede wszystkim z czuwaniem nad działalnością wielkich internetowych firm; użytkownicy 
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mają natomiast wykształcać odpowiednie nawyki związane z korzystaniem z sieci. 

Charakterystyki obydwu narracji dokonałem w oparciu o jakościową analizę książek wybranych 

badaczy.  

 

„Przepaść” między pesymistami i optymistami „zasypywałem” przez pochylenie się nad 

konkretnymi zagadnieniami związanymi z internetem. Jednym z nich były naruszenia 

prywatności w sieci. Obecnie na ten temat pisze się niezwykle dużo, zauważając, że pogwałcenia 

powodowane są praktykami wielkich korporacji, agencji wywiadowczych różnych państw oraz 

działaniami samych internautów. Badaniom rzadko kiedy towarzyszy jednak próba teoretycznego 

uporządkowania tego, jak owe pogwałcenia postrzegają krytycy oraz „zwolennicy” internetu. W 

artykule Prywatność w internecie…, pokazałem, jak konceptualizują prywatność internetową 

pesymiści, a także wskazałem podstawowe braki ich dociekań. 

 

Inne badania kontynuowały pracę podjętą jeszcze przed obroną rozprawy doktorskiej. Chodzi 

między innymi o koncepcje sformułowane w „przed-doktorskiej” książce (a więc nie włączonej 

do wskazywanego tutaj dorobku) zatytułowanej Religia a Internet…
12

, dobrze przyjętej w 

środowisku, jako gruntownie omawiającej zaniedbany dotychczas temat i proponującej 

oryginalne na niego spojrzenie. Dowodziłem tam tezy o zaistnieniu w internecie wszelkich 

religijnych zjawisk oraz ujmowałem sieć i „świat offline” jako powiązane ze sobą 

„rzeczywistości” (w tym sensie odchodziłem od podziału na optymistów i pesymistów). W 

monografii wyróżniłem cztery wymiary religijnych miejsc w internecie – religię innowacyjną 

(np. nowe ruchy religijne), religię tradycyjną (wielkie „tradycyjne” religie – chociażby 

Chrześcijaństwo), religię w sieci (informacje na temat różnych religii) i religię sieciową 

(aktywności religijne podejmowane w cyberprzestrzeni). Pomysł ten rozwijałem po obronie 

doktoratu, czego wynikiem były dwa artykuły: O pewnym wymiarze folkloru e-religijnego… oraz 

Chrześcijańskie oblicze internetu. W drugim pokazałem stanowisko Kościoła katolickiego wobec 

użycia sieci, a także scharakteryzowałem liczne chrześcijańskie zasoby internetu, w tym te 

związane z tak zwanym e-duszpasterstwem. Pierwszy tekst omawiał zjawisko z obszaru 

internetowego folkloru religijnego – tak zwane sieciowe objawienia mające wyraźnie religijne 

podłoże. Opisując takie e-wizje, nawiązywałem do wskazanych wymiarów religijnych treści 

występujących w cyberprzestrzeni.  

                                                           
12

 Siuda, P. (2010). Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa: 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 256 s. 
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Dychotomię optymizm kontra pesymizm podważałem także przez skupienie się na wpływie sieci 

na społeczności ludzkie oraz na życie miejskie. W artykule Miasto jako społeczność wirtualna… 

chęć oderwania się od poglądów krytyków i zwolenników internetu była powiązana z 

odrzuceniem dychotomii terytorializm kontra deterytorializacja. W publikacji dowodziłem, że 

mamy obecnie do czynienia z powstaniem „miast jako społeczności wirtualnych”. Zjawisko to 

należy rozumieć w kategoriach swoistego połączenia lokalnej miejskiej przestrzeni materialnej z 

przestrzenią internetową tworzoną wskutek korzystania przez ludzi z mediów 

społecznościowych. Publikacja obejmowała wiele zagadnień dotyczących zaistnienia takiego 

„wirtualnego” miasta: kwestię relacji tworzonych w nim przez ludzi; zmian w rozumieniu 

przestrzeni publicznej i prywatnej oraz zaniku granic oddzielających obydwie; również 

prosumpcji (a więc zjawiska kluczowego w wypadku przedstawianego wyżej cyklu), tutaj 

rozumianej jako aktywność twórcza podejmowana w social mediach przez mieszkańców miast. 

Moja argumentacja poszła w kierunku udowodnienia, że media społecznościowe wprowadzają 

sporą zmianę w odczuwaniu i doświadczaniu lokalnej przestrzeni miejskiej. W mieście jako 

społeczności wirtualnej mieszkańcy ponownie odczytują swoją lokalność, przy czym jest ona 

wzmacniana. Poddział na pesymistów i optymistów w podobny sposób podważyła redagowana 

przeze mnie monografia Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0).  

 

Podział ten obalała kolejna monografia pod moją redakcją: Internet. Wybrane przykłady 

zastosowań i doświadczeń. Pokazała ona, że sieć jest przedmiotem badań przedstawicieli różnych 

dyscyplin i każda z nich może wnieść coś do zrozumienia fenomenu tego medium. W monografii 

wiele miejsca poświecono prawniczym aspektom internetu, jako tym, które wydają się sferą 

mocno badawczo zaniedbaną. Wciąż niewiele wiadomo, jak z perspektywy prawa traktować 

różne zjawiska sieciowe, a także jaki internet ma wpływ na doktrynę czy teorię prawa. 

„Prawnicze” części książki zostały oddzielone od fragmentów bardziej „kulturowych”. Wiele 

artykułów krążyło bowiem wokół dwóch wymiarów sieci, które nazwano „informacyjnym” oraz 

„twórczym”. Po pierwsze, chodziło o refleksję na temat internetu jako zasobu pełnego 

przeróżnych informacji oraz danych – jest ich tam tak wiele i spotyka się je w takiej 

różnorodności, że z całą pewnością mamy do czynienia z medium wyróżniającym się pod tym 

względem od wszystkich innych znanych z historii ludzkości. Podobnie sytuacja ma się, jeśli 

chodzi o „twórczy” potencjał sieci. Nigdy wcześniej, żadne inne medium, w takim stopniu nie 

dawało użytkownikom możliwości „wzięcia sprawy w swoje ręce”. Nigdy wcześniej nie mieli 

oni do czynienia z sytuacją, kiedy stać się mogą twórcami, co zostało już wyraźnie omówione 
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przy charakteryzowaniu medialnej prosumpcji. 

 

O tak rozumiane informacyjny, jak i twórczy, wymiary internetu opierała się ostatnia z 

wymienionych tutaj publikacji: Od czarnej wstążki po pochówek w piramidzie…. Artykuł 

analizował społeczne reakcje użytkowników portali społecznościowych po katastrofie 

smoleńskiej. Badaniu (kwestionariusze online) poddane zostały najważniejsze serwisy tego typu. 

Zebrany materiał empiryczny pokazał  dwa rodzaje reakcji internautów. Po pierwsze, można było 

mówić o pogrążeniu się w „wirtualnej” żałobie. Drugi typ reakcji związany był z pojawieniem się 

głosów niezadowolonych – osób, które mówiły „nie” narzuconej urzędowo żałobie, protestowały 

przeciwko odwołaniu imprez czy pochówku prezydenta na Wawelu. W mediach głosy te zostały 

wyciszone, w portalach znalazły swoje ujście. Zebrany materiał empiryczny posłużył do 

pokazania różnych wymiarów obydwu reakcji. Opisane zostały ich formy, jak również 

motywacje użytkowników. Tłumacząc wyniki, odnosiłem się do różnych procesów 

charakterystycznych dla portali społecznościowych. Chodziło przede wszystkim o zachodzenie 

rozhamowania polegającego na ujawnianiu siebie, stymulowanie przez serwisy aktywności 

obywatelskiej, zjawisko cyfrowego wykluczenia oraz „klasowości” komunikacji internetowej. 

 

 

Publikacje dotyczące wykazania sztuczności i nieadekwatności podziału na stanowiska optymistyczne i 

pesymistyczne w badaniach internetu: 

 

Siuda, P. (2015). Negative Meanings of the Internet: the Net Regulation from the Perspective of Jeffrey C. 

Alexander’s Strong Program in Cultural Sociology, Studia Socjologiczne 3(218): 149-167. 

Lista MNiSW: 15 punktów. 

 

Siuda, P. (2015). Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej, Kultura - Media – Teologia 20(5): 36-

56.  

Lista MNiSW: 8 punktów. 

 

Siuda, P. (red.) (2018). Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość (ver. 2.0), Gdańsk: Wydawnictwo 

Naukowe Katedra, s. 312. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P. (2018). Miasto jako społeczność wirtualna – esej naukowy [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i 

przyszłość (ver. 2.0), (red.) P. Siuda, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 27-44. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P., Gomoliszek, J. (red.) (2017). Internet. Wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń, Gdańsk: 

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 218 s. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P. (2015). Chrześcijańskie oblicze internetu [w:] Ponowoczesne przestrzenie oddziaływań wychowawczo-

formacyjnych kościoła i „ziemie niczyje”, (red.) R. Jasnos, E. Miśkowiec, Kraków: Akademia Ignatianum w 

Krakowie, Wydawnictwo WAM, s. 217-234. 

MNiSW: 5 punktów. 
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Siuda, P. (2012). O pewnym wymiarze folkloru e-religijnego. Sieć objawień, Kultura Popularna 3(33): 96-108. 

Lista MNiSW: 4 punkty. 

 

Siuda, P. (2011). Od czarnej wstążki po pochówek w piramidzie. Reakcje po katastrofie smoleńskiej na portalach 

społecznościowych [w:] Katastrofa smoleńska: Reakcje społeczne, polityczne i medialne, (red.) P. Gliński, J. 

Wasilewski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 175-202. 

MNiSW: 4 punkty. 

 

Gomoliszek, J., Siuda, P. (2017). Słowem wstępu: Od protestu w sprawie polskich sądów do społecznej 

przestrzeni internetu [w:] Internet. Wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń, (red.) P. Siuda, J. Gomoliszek, 

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 7-17. 

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

Siuda, P. (2014). Blogi w instytucjach kultury [w:] Akademia Cyfrowych Kompetencji 2014, (red.) A. Kiszka, 

Lublin, s. 12-13. 

 

Siuda, P. (2013). Recenzja książki: Nicholas G. Carr: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Studia 

Medioznawcze 2(53): 188-190. 

 

Siuda, P. (2013). Internetowy optymizm i pesymizm [w:] bibliocamp blogi / książki / ludzie, (red.) S. Czarnecki, 

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 46-49. 

 

 

2. Publikacje z zakresu edukacji medialnej/informacyjnej. 

 

Kwestie edukacji medialnej podjęły dwie monografie (w tym jedna pod redakcją), będące 

wynikiem dwóch koordynowanych przeze mnie projektów badawczych („Dzieci sieci” oraz 

„Dzieci sieci 2.0”; obydwa zadania finansowane były z grantów Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego – zobacz załącznik 4.). Zadania diagnozowały kompetencje 

komunikacyjne gimnazjalistów i licealistów związane z korzystaniem z internetu. Ukazane 

zostały różne wymiary tych kompetencji, co stanowiło o teoretycznym „osadzeniu” badań. Na 

potrzeby dociekań stworzono wykaz kompetencji
13

 uwzględniający między innymi: sprawne i 

skuteczne docieranie do informacji w sieci; krytyczną ocenę informacji w niej znajdowanych; 

tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie przekazów; bezpieczne korzystanie z internetu; 

partycypację w społecznościach internetowych. W badaniach posłużono się różnymi metodami 

badawczymi, takimi jak obserwacja w szkołach, kwestionariusz ankiety (próba uczniów 

gimnazjów i liceów), analiza treści programów nauczania, analiza treści popularnych wśród 

uczniów serwisów WWW. 

 

Niemal wszystkie przedstawione niżej (w ramce) publikacje dotyczące edukacji medialnej 

związane były ze wspomnianymi projektami. Przyniosły one wiele interesującego materiału 

                                                           
13

 Chodzi o model umiejętności związanych z korzystaniem z internetu. Wykaz podzielono na kilka standardów 

dotyczących różnych kompetencji. 
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empirycznego będącego podstawą szeregu interpretacji. Dociekania uwzględniały dwie 

perspektywy: uczniowską, rozstrzygającą, jakie braki kompetencyjne mają uczniowie, a w jakich 

obszarach radzą sobie dobrze oraz szkolną, to jest zajmującą się programami nauczania. 

„Zderzenie” tych dwóch wizji było szansą na zwrócenie uwagi, czym szkoła – biorąc pod uwagę 

programy nauczania – powinna się zająć oraz w jakich obszarach uczniowie są w stanie poradzić 

sobie bez jej wsparcia. Badania pokazały „starcie” edukacji formalnej oraz nieformalnej, 

jednoczesne mijanie się i uzupełnianie tych dwóch obszarów działań edukacyjnych. Jak się 

okazało, mamy do czynienia z sytuacją, w której dzieci oraz nastolatkowie nie są w stanie 

samodzielnie uzupełnić zaniedbań szkoły. 

 

Oczywiście młodzi ludzie chętnie korzystają z mediów elektronicznych, wzrastają w świecie, w 

którym są one powszechne, mają zatem niezwykłą łatwość ich używania. Mimo to, teza o ich 

cyfrowej tubylczości, czyli rodzeniu się jako niemal kompetentni użytkownicy sieciowych 

kanałów komunikowania, jest bardzo mocno przesadzona. Młode osoby mają wiele braków 

związanych z kompetentnym korzystaniem z internetu i dlatego potrzebują wsparcia, które nie 

jest im zapewnione w formalnych instytucjach kształcenia. Z badań jasno wynikało, że należy 

podjąć zdecydowane działania edukacyjne podnoszące wspomniane kompetencje. Taki punkt 

widzenia został przedstawiony w wymienionych publikacjach – sformułowały one także szereg 

praktycznych zaleceń w tym zakresie. 

 

 

Publikacje z zakresu edukacji medialnej/informacyjnej: 

 

Publikacje związane z projektami: 

 

Tytuł projektu: Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych; numer projektu: 03221/13/FPK/DMP. 

Kierownik projektu; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Obserwatorium kultury; 

od lutego do grudnia 2013 roku. 

 

Tytuł projektu: Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych; numer projektu: 08010/12/FPK/DEK. 

Kierownik projektu; grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Edukacja medialna; od 

lipca do grudnia 2012 roku. 
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Efektem projektów były następujące publikacje: 

 

Rozkosz, E.A., Siuda, P., Stunża, G.D., Dąbrowska, A.J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Muszyński, D., 

Piotrowska, R., Sieńko, M., Stachura, K. (2014). Information and Media Literacy of Polish Children According to 

the Results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies [w:] Information Literacy: Lifelong 

Learning and Digital Citizenship in the 21st Century, (red.) S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, D. Mizrachi, R. Catts, 

Cham: Springer, s. 263–273, doi: 10.1007/978-3-319-14136-7_28. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P., Sunża, G.D. (red.) (2012). Dzieci Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań, 

Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 190 s.   

Monografia autorska; MNiSW: 4 punkty. 

 

Kulczycki, E., Sieńko, M., Siuda, P. (2012). Wywiad skategoryzowany [w:] Dzieci sieci – kompetencje 

komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań, (red.) P. Siuda, G.D. Stunża, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 

s. 19-42. 

MNiSW: 4 punkty. 

 

Klimowicz, M., Kulczycki, E., Piotrowska, R., Rozkosz, E., Sieńko, M., Siuda, P., Stunża, G.D., Muszyński, D., 

Dąbrowska, A. (2012). Model kompetencji związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 

do 13 lat [w:] Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych: Raport z badań, (red.) P. Siuda, G.D. 

Stunża, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 11-20. 

MNiSW: 4 punkty. 

 

Siuda, P., Stunża, G.D., Dąbrowska, A.J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Piotrowska, R., Rozkosz, E., Sieńko, M., 

Stachura, K. (2013). Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 

230 s. 

Monografia autorska; MNiSW: 3 punkty. 

 

Pozostałe publikacje: 

 

Siuda, P. (2015). Zależność od aplikacji, jako wyznacznik młodego pokolenia, Kultura - Media – Teologia 21(5): 

142-144. 

 

Bomba, R., Górska, M., Fornalska, K., Jarmuł, A., Kalinowska, A., Kopeć, J., Mirocha, Ł., Peszko, P., Siuda, P., 

Stunża, G.D., Tytz, J., Waligórski, M., Wzorek, A. (2013). (Nie) Bój się bloga! Jak wykorzystywać blog w 

edukacji, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 50 s. 

 

Siuda, P. (2012). Przestrzeń pozytywnego „zdezoganizowania”, czyli popkulturowo-internetowy obszar edukacji 

nieformalnej [w:] Laboratoria mediów, (red.) G.D. Stunża, Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, s. 6-8. 

 

 

3. Publikacje na temat metod badań w internecie. 

 

Moje inne osiągnięcia badawcze/publikacje (patrz ramka niżej) eksplorowały metodologiczne 

wymiary internetu; skupiałem się na metodach badań online oraz implikacjach ich 

wykorzystania. Wydaje się, że w polskojęzycznej literaturze przedmiotu cały czas istnieją pod 

tym względem spore braki – opracowań jest zbyt mało. Wspomnianą lukę miała wypełnić 

monografia pod moją redakcją zatytułowana Metody badań online. Tłumacząc jej zawartość, 

trzeba zauważyć, że sieciowe metody badawcze wpłynęły na wiele dziedzin i dyscyplin, ale z 
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całą pewnością szczególne znaczenie mają dla nauk społecznych. Przede wszystkim dlatego, że 

refleksja metodologiczna (nad metodami badawczymi) toczy się właśnie w ich ramach, ale 

również dlatego, że są one najczęściej używane po to, aby poznawać mechanizmy życia 

społecznego. Jeśli chodzi o prezentowaną książkę, korzystać z niej mogą przedstawiciele 

wszelkich nauk, jednak dedykowana jest ona głównie reprezentantom nauk społecznych. 

Monografia – mimo że była opracowaniem stricte naukowym – stała się swoistym 

podręcznikiem internetowych metod badawczych. 

 

W badaniach im poświęconym patrzyłem na badawczy potencjał sieci dwojako: po pierwsze, 

przez pryzmat adaptowania konwencjonalnych metod do środowiska online. Po drugie, patrząc 

na sieć jako źródło szeregu nowatorskich technik specjalnie dostosowanych do „zgłębiania” 

specyficznego przecież świata internetu. 

 

Jeśli chodzi o pierwsze spojrzenie, w tekście Ankieta internetowa..., wszechstronnie omówiłem 

konkretną metodę badawczą zwracając uwagę na jej plusy i minusy. Powołując się na wiele 

źródeł i przykładów, po stronie pierwszych postawiłem wysoką jakość danych zebranych przy 

wykorzystaniu ankiety online. Pokazując wady, wspomniałem natomiast o braku 

reprezentatywności oraz niskim odsetku odpowiedzi. Co ważne, nie poprzestałem na opisaniu 

słabych stron, ale pokazałem sposoby radzenia sobie z nimi. 

 

Spojrzenie drugie związane było z moimi rozważaniami na temat wykorzystania tak zwanych big 

data – wielkich danych. „Zalewani” jesteśmy dzisiaj ogromną ilością różnych 

skwantyfikowanych i zdigitalizowanych danych, które mogą być przetwarzanie i traktowane jako 

materiał badawczy. W artykule Big Data i CAQDAS… pokazałem, że zastosowanie w badaniach 

jakościowych wspomnianych wielkich zbiorów danych modyfikuje postępowanie na wszystkich 

etapach procesu badawczego: od projektowania badania, aż po formułowanie wniosków 

końcowych. Odpowiedziałem między innymi na pytania: czy oparcie się na big data prowadzi ku 

ateoretyczności badań? Jakie skutki niesie rezygnacja z próby losowej na rzecz kompletności 

danych?  
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Publikacje dotyczące metod badań w internecie: 

 

Brosz, M., Bryda, G., Siuda, P. (2017). Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej, 

Przegląd Socjologii Jakościowej 13(2): 6-23. 

Lista MNiSW: 13 punktów. 

 

Siuda, P. (red.) (2016). Metody badań online, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 454 s. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P. (2016). Przełamywanie metodologicznych podziałów w rozważaniach o internetowych metodach 

badawczych [w:] Metody badań online, (red.) P. Siuda, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 7-25. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P. (2016). Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, (red.) P. Siuda, 

Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 28-81. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

 

4. Publikacje odnoszące się do przekazów popkulturowych. 

 

W moim dorobku naukowym wypracowanym po obronie pracy doktorskiej znalazły się także 

teksty dotyczące szeroko rozumianej kultury popularnej (patrz ramka niżej) – zwrócę uwagę na 

dwa z nich. W artykule Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury podjąłem 

rozważania dotyczące globalizacji kultury ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 

działania globalnych przemysłów (pop)kulturowych. Udowodniłem, że w obszarze tym 

dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone Ameryki Północnej wyznaczające trajektorie 

globalnego krążenia przekazów popkulturowych. W publikacji Socjologiczna interpretacja 

zjawiska celebrities dokonałem natomiast rekapitulacji rozważań na temat celebrytów 

podejmowanych w naukach społecznych. Artykuł wypełnił lukę badawczą i stanowił drogowskaz 

dla dalszych badań. W pracy analizowałem powiązania zjawiska celebrities z wieloma innymi 

obszarami, takimi jak sfera publiczna, władza, tożsamość, religia, polityka. Całość dociekań 

ująłem w ramę analityczną, którą stanowiło wskazanie dwóch podejść do celebrytów. Z jednej 

strony możliwe jest negatywne na nich patrzenie (stanowisko patologiczne), z drugiej patrzenie 

pozytywne (stanowisko utowarowienia). Obydwa, mimo że przeciwstawne, patrzą na gwiazdy 

jak na ważny przekaz medialny mający duże znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa i 

kultury.  
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Publikacje na temat przekazów popkulturowych: 

 

Siuda, P. (2011). Homogenizacja i amerykanizacja globalnej popkultury, Kultura-Historia-Globalizacja 10: 185-

197. 

Lista MNiSW: 7 punktów. 

 

Siuda, P. (2011). Socjologiczna interpretacja zjawiska celebrities, Kultura i Historia 19. 

Lista MNiSW: 6 punktów. 

 

Siuda, P. (2014). Recenzja książki: „Magdalena Kamińska (2011) Niecne memy: Dwanaście wykładów o 

kulturze Internetu”. Poznań: Galeria Miejska Arsenał, Przegląd Socjologii Jakościowej 2(10): 212-216. 

 

Siuda, P. (2012). Cool czy nie cool, czyli jaka jest amerykańska kultura popularna? Sprawozdanie z konferencji 

naukowej ‘Is It 'Cause It's Cool? Affective Encounters with American Culture’, Salzburg, 4-6 listopada 2011 

roku, Studia Medioznawcze 2(49): 166-169. 

 

 

5. Publikacje naukometryczne. 

 

Stosunkowo nowym obszarem badawczym, na który wkroczyłem, była naukometryczna ocena 

pracy naukowej. Szczególnie interesował mnie w tym względzie status polskiej humanistyki oraz 

polskich nauk społecznych. Byłem głównym wykonawcą w projekcie realizowanym w 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowanym „Współczesna polska 

humanistyka wobec wyzwań naukometrii” (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; 

od stycznia 2014 roku do grudnia 2018 roku). Celem naukowym było określenie wspomnianego 

statusu polskiej humanistyki oraz nauk społecznych i wypracowanie modelu „promocji” 

użytecznego dla tych obszarów nauki. Wydaje się to szczególnie istotne, bowiem badania 

humanistyczne i społeczne zaczęły być postrzegane jako „niepoliczalne”. Ogólnie ujmowana 

humanistyka stara się dostosować do zmieniających się wymagań stawianych przedsięwzięciom 

finansowanym ze środków publicznych. Kluczowe wydało się zbadanie, jak w takim nowym 

środowisku radzą sobie przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych w Polsce oraz jakie 

są główne problemy z ilościowymi i jakościowymi sposobami oceny ich dorobku. 

 

Jako główny wykonawca zadania odpowiedzialny byłem za koordynowanie badań polegających 

na diagnozowaniu działań promocyjnych podejmowanych przez polskie czasopisma naukowe z 

zakresu omawianych dziedzin, jak również analizowaniu wizerunku medialnego owych 

periodyków. Efektem było kilka publikacji (ramka niżej), przede wszystkim książka (Nie)obecna 

nauka…. 
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Aby odkryć strategie promocyjne polskich periodyków naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, zastosowano dwie metody badawcze: analizę treści (monitoring 

medialny) oraz wywiady swobodne pogłębione
14

. 60 wybranych czasopism poddano analizie 

treści w obszarach związanych z obecnością w internecie (strona internetowa, profile w mediach 

społecznościowych) oraz z marketingiem internetowym. Dodatkowo z przedstawicielami 

periodyków przeprowadzono wywiady swobodne pogłębione. Byli to członkowie redakcji – 

redaktorzy naczelni bądź osoby pełniące w nich inne funkcje. W wypadku analizy treści dane 

zbierane były przy okazji tak zwanego monitoringu medialnego przeprowadzanego przez Press-

Service Monitoring Mediów z siedzibą w Poznaniu. Firma ta gromadziła informacje na temat siły 

„przebicia się” badanych 60 periodyków w medialnym przekazie. Monitoring zakładał 

szczegółowe przyjrzenie się mediom elektronicznym oraz prasie w całym roku 2014. Przebadano 

– pod kątem obecności tytułów czasopism czy różnych o nich informacji – treści pochodzące z 

ponad 1000 tytułów prasowych oraz 5 milionów polskojęzycznych serwisów internetowych. 

  

Podstawowe wnioski z badań zawrzeć można w kilku punktach: 

a) Strategie promocyjne polskich czasopism są uwarunkowane trudnościami i problemami 

wynikającymi z braku wsparcia organizacyjnego oraz finansowego ze strony instytucji, 

przy których funkcjonują. 

b) Na promocję rzutują indywidualne sposoby organizacji pracy członków redakcji 

czasopism. 

c) W sferze promocji można mówić o niedostatkach działań – zarówno „tradycyjnych”, to 

jest mniej związanych z użyciem nowych technologii informacyjnych, jak i tych, które się 

na takich technologiach opierają.           

d) W patrzeniu na promocję czasopism nie można fetyszyzować ani działań „tradycyjnych” 

ani działań „nowoczesnych”, to jest związanych z wykorzystywaniem nowych mediów. 

Zastosowanie różnych „marketingowych” technik nie zawsze musi być wskazane, nie 

zawsze też musi być z korzyścią dla danego podmiotu. 

e) Czasopisma nie potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem medialnym w celach 

promocyjnych – brak w tym względzie skoordynowanej strategii wizerunkowej. 

                                                           
14

 Badania rozpoczęto od dobrania próby 60 periodyków naukowych przy wykorzystaniu Wykazu czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2013 roku. Na liście tej zidentyfikowano 

czasopisma humanistyczne i społeczne oraz zastosowano nielosowy, niereprezentatywny dobór oparty o dwa 

czynniki: (1) liczbę punktów przypisanych pismu, (2) posiadanie czynnej strony internetowej. Dobór oparto na 

założeniu, że w próbie znaleźć się muszą periodyki o każdej liczbie punktów, chociaż nie uwzględniano w tym 

względzie kwot, to znaczy nie stosowano zasady proporcjonalności, patrząc na liczbę wszystkich pism, którym 

przyznano daną liczbę punktów. 
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Omawiane badania ukazały – przez pryzmat sposobów funkcjonowania pism – specyfikę oraz 

kondycję polskiej humanistyki i nauk społecznych, wyzwania oraz problemy, z jakimi się 

obecnie zmagają. Wskazano na swoistą (nie)obecność tych dziedzin. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o specyficzne „starcie” humanistów z reprezentantami nauk ścisłych. Dzisiaj ci 

pierwsi czują się niedowartościowani, co wynika między innymi z podkreślanej mniejszej 

wartości nauk humanistycznych i społecznych, jeśli porównać je do twardych nauk. Humaniści i 

przedstawiciele nauk społecznych chcą zmian, które zaowocują odrodzeniem humanistyki, 

wyrównają jej szanse w porównaniu do nauk ścisłych. Warto podkreślić, że wyniki opisywanych 

badań będą szczególnie ciekawe, jeśli zestawi się je ze zmianami, które przynieść może tak 

zwana Ustawa 2.0, a więc reforma szkolnictwa wyższego i systemu nauki wprowadzona w 

Polsce w 2018 roku. 

 

Istotne jest również, że chociaż dociekania odbiegały od tych opisanych wcześniej – dotyczących 

prosumpcji medialnej czy szerzej internetu – to jednak kierowałem tym fragmentem 

naukometrycznego projektu, który nawiązywał także do owych zjawisk. Chodzi o to, że zadanie 

diagnozowało aktywność polskich czasopism w mediach społecznościowych, a więc tak 

naprawdę „wchodziło” w temat produktywności użytkowników sieci. 

 

W dorobku naukometrycznym posiadam także monografię autorską wydaną razem z Piotrem 

Wasylczykiem zatytułowaną Publikacje naukowe... Pozycja ta spełniła wymagania stawiane 

monografiom naukowym, łącznie ze wskazaniem unikalnego warsztatu naukowego (materiał 

źródłowy), a także recenzjami. Jak wskazał jeden z recenzentów – Władysław Kolasa – „praca 

jest napisana przekonywująco i kompetentnie. Jej Twórcy z dużą swobodą poruszają się w 

tytułowej tematyce. Gwarantem wysokiej merytorycznej wartości tekstu są przede wszystkim 

bogate doświadczenia publikacyjne obu Autorów, którzy niemal cały materiał egzemplifikacyjny 

oparli na przykładach z własnych publikacji. Praca jest optymalna pod względem 

konstrukcyjnym i została napisana doskonałym językiem. Jest także kompletna w sensie 

merytorycznym (…)”. Dodam, że książka była także wynikiem mojej aktywności na polu 

szkoleniowym. Jak wskazuję w załączniku numer 4., do tej pory przeprowadziłem 27 szkoleń dla 

akademików organizowanych przez uczelnie, instytuty naukowe, organizacje szkoleniowe itd. 

Szkolenia te dotyczyły między innymi publikowania artykułów, wykorzystywania różnych 

narzędzi (głównie oprogramowanie) przydatnych w pracy naukowej, przygotowywania 
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prezentacji naukowych. 

 

 

Publikacje naukometryczne: 

 

Siuda, P., Wasylczyk, P. (2018). Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie 

tylko, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, s. 241. 

Monografia autorska; MNiSW: 25 punktów. 

 

Publikacje związane z projektem: 

 

Tytuł projektu: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii; numer projektu: 

0057/NPRH3/H11/82/2014. 

Główny wykonawca; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkurs Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki [NPRH], moduł 1.1.; od lipca 2014 roku do grudnia 2018 roku. 

 

Efektem projektu były następujące publikacje: 

 

Siuda, P. (red.) (2016). (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 152 s. 

Monografia pod redakcją; MNiSW: 5 punktów. 

Siuda, P. (2016). Czy humanistyka i nauki społeczne są (nie)obecne? [w:] (Nie)obecna nauka. Strategie 

promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P. Siuda, 

Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 9-18. 

MNiSW: 5 punktów. 

 

Siuda, P., Stachura, K. (2016). Instytucjonalne uwarunkowania promocji czasopism naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych [w:] (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z 

zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P. Siuda, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 

UAM, s. 23-50. 

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

Siuda, P., Stachura, K. (2016). Niedostatki działań promocyjnych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych [w:] (Nie)obecna nauka. Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z 

zakresu nauk humanistycznych i społecznych, (red.) P. Siuda, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 

UAM, s. 55-68. 

MNiSW: 2,5 punktu. 

 

 

Analizując swoje osiągnięcia poza-publikacyjne, uporządkuję je w kilka następnych punktów. 

 

Granty badawcze 

 

Na moją działalność naukową składała się partycypacja w granach badawczych. O większości z 

nich pisałem wyżej, przy opisie publikacji będących ich rezultatem. Dla uporządkowania tej 

części dorobku, wspomnę iż uczestniczyłem w 6 projektach, przy czym 3 z nich kierowałem 
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(granty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Dokładny wykaz grantów oraz 

informacje na ich temat (instytucja finansująca, okres trwania itd.) znajduje się w załączniku 4. 

 

Konferencje naukowe/wykłady proszone/inne wystąpienia 

 

Od momentu obrony doktoratu brałem udział z referatem w 23 konferencjach naukowych, a 

także byłem zaproszony (wykłady proszone/keynote speaker) do wygłoszenia wykładu, 

prowadzenia lub udziału w panelu dyskusyjnym na 38 imprezach o charakterze naukowym lub 

popularyzatorskim (szczegóły podaję w załączniku numer 4.). Dzięki udziałowi w 

konferencjach (w tym międzynarodowych) i różnorodnych naukowych spotkaniach mogłem 

zaprezentować wyniki swoich badań szerokiemu gronu akademików oraz nawiązać sieć 

kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach.  

 

Inne osiągnięcia naukowe 

 

Jestem laureatem nagrody w V edycji konkursu na pracę doktorską dotyczącą zagadnień szeroko 

pojętego medioznawstwa i komunikacji społecznej zorganizowanego przez Instytut 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i czasopismo naukowe „Studia Medioznawcze” 

(zostałem nagrodzony publikacją rozprawy doktorskiej). Zdobyłem także inne nagrody 

(przedstawiam je w załączniku numer 4). Moja działalność przejawiała się także w 

recenzowaniu artykułów do krajowych i międzynarodowych periodyków naukowych. 

Dotychczas oceniałem artykuły dla 19 czasopism, między innymi dla  następujących „Kultura i 

Edukacja”, „Kultura – Media – Teologia”, „Kultura Popularna”, „Miscellanea Anthropologica et 

Sociologica”, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, „Societas/Communitas”, „Sociological 

Inquiry”, „Stan Rzeczy” (pełen wykaz w załączniku numer 4.). 

 

Działalność organizacyjna, dydaktyczna oraz popularyzatorska 

 

Od chwili podjęcia pracy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadziłem 

zajęcia z 30 różnych przedmiotów. Wśród nich wymienię jedynie moje własne propozycje, 

oparte na moich zainteresowaniach. Były to następujące kursy: „humanistyka drugiej generacji: 

obszary i dziedziny nauk”, „kultura popularna a internet”, „metody badań w internecie”, 

„praktyczne aspekty edukacji medialnej”, „przemiany współczesnej kultury popularnej”, 



„prezentacje publiczne", „specjalistyczne zastosowania komputerów w badaniach naukowych i 

dydaktycznych". W ramach prowadzonego seminarium licencjackiego na kierunku humanistyka 

drugiej generacji wypromowałem 7 prac licencjackich. 

Realizowałem się także w pracy organizatorskiej. Od września 2016 roku pełnię funkcję 

Prodziekana do spraw Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW. W zakres 

moich obowiązków wchodzą m.in. nadzorowanie przygotowania dokumentacji służącej 

uzyskaniu grantów finansowanych przez jednostki zewnętrzne. Nadzoruję także rozdział i 

wydatkowanie badań statutowych na Wydziale, w tym opracowywanie zasad i prowadzenie 

czynności związanych z rozdziałem środków. Do moich obowiązków jako Prodziekana należy 

również przygotowanie wniosków o parametryzację do MNiSW, inicjowanie i nadzór nad 

organizacją konferencji naukowych na Wydziale oraz współpracą naukową z innymi ośrodkami. 

Czuwam nad stażami naukowymi i urlopami naukowymi pracowników, ich wyjazdami 

służbowymi, przewodniczę i koordynuję pracę Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Wydziałowej 

Komisji Wydawniczej. Inicjuję ponadto i koordynuję działania promocyjne Wydziału. 

Jestem wieloletnim członkiem The Association of Internet Researchers, a także Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego (od 2011 roku jestem w zarządzie Oddziału Toruńskiego) oraz 

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2019 roku - członek zwyczajny). 

Współorganizowałem szereg konferencji naukowych - ich pełen wykaz (wraz z pełnioną przeze 

mnie rolą) przedstawiam w załączniku numer 4. Omawiając moją działalność popularyzatorską, 

wspomnę, że jestem autorem internetowego blogu (http://piotrsiuda.pl), gdzie zamieszczam 

wpisy dotyczące moich naukowych zainteresowań. N a swoim koncie mam również liczne teksty 

popularyzatorskie oraz wystąpienia radiowe czy telewizyjne - częścią z nich chwalę się w 

załączniku numer 4. 

Piotr Siuda 
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