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Załącznik 3 

 

dr Sebastian Dawid Kotuła      Lublin, 25 kwietnia 2019 r. 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 

Wydział Humanistyczny 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

 

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Sebastian Dawid Kotuła 

 

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

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 

2013  - doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, Wydział  

Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie rozprawy: 

Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web (promotor: prof. dr hab. 

Jadwiga Woźniak-Kasperek) 

 

2004  - magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, Instytut 

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie (promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Lewicki) 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych/artystycznych.  
 

2014 -  - adiunkt w Zakładzie Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i  

Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 

2011-2014 - asystent w Zakładzie Informacji Naukowej, Instytut Bibliotekoznawstwa i  

Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

2004-2011  - asystent w Zakładzie Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu Informacji,  

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

 

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:  

 

Promocja książki i czytelnictwa w telewizji polskiej 

 

b. (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 

recenzenci wydawniczy):  
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1. Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w ofercie polskich 

stacji. Bilans półwiecza (1952-2002), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 1, s. 115-

125. 

2. Sebastian Dawid Kotuła, Promocja książki i czytelnictwa w „Teleexpressie”, 

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, r. 7, nr 1, s. 75-87. 

3. Sebastian Dawid Kotuła, Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego, 

„Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 51-60. 

4. Sebastian Dawid Kotuła, Wpływ telewizji na czytelnictwo, „Folia Bibliologica” 

2017, vol. LIX, s. 59-70. 

5. Sebastian Dawid Kotuła, Formy telewizyjnej promocji i reklamy książki, 

„Bibliotekarz Podlaski” 2017, vol. XXXV, nr 2, s. 139-161. 

6. Sebastian Dawid Kotuła, Sposób promocji książki i czytelnictwa w programach 

telewizyjnych o książkach, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2018, r. 11, nr 1, s. 

55-66. 

7. Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w opiniach specjalistów 

(w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku), „Media i 

Społeczeństwo” 2018, nr 9, s. 143-150. 

8. Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich 

stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2019, ss. 298. ISBN 978-83-227-

9212-4. Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Irena Socha. 

 

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

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania: 

 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam cykl ośmiu publikacji powiązanych 

tematycznie, które dotyczą promocji książki i czytelnictwa w telewizji polskiej. Składa się na 

niego siedem artykułów opublikowanych w krajowych czasopismach naukowych znajdujących 

się na liście B wykazu MNiSW oraz jedna książka wydana w naukowym Wydawnictwie 

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.  

Głównym powodem podjęcia się przeze mnie badań tego tematu było to, iż kwestia 

udziału telewizji w działaniach na rzecz promocji książki oraz także czytelnictwa w 

bibliologiczno-informatologicznym dyskursie naukowym podejmowana była sporadycznie. 

Problematyka ta istotna wydaje się nie tylko z punktu widzenia bibliologii i informatologii, ale 

również nauki o komunikacji społecznej i mediach. Z jednej strony dotyczy procesu 

upowszechniania książki oraz informowania o książce w telewizji, a z drugiej zaś strony 

dotyczy specyficznego bloku programowego, czy gatunku telewizyjnego do tej pory 

niewyróżnianego przez teorię naukową. Zgłębianie tego tematu było i jest istotne, choćby 

dlatego, że telewizja jest medium masowym o wciąż dużym zasięgu oddziaływania. Dla wielu 

osób jest głównym pośrednikiem komunikacji społecznej. Kształtuje postawy oraz wpływa na 

rozmaite gusta swoich odbiorców. Stąd jest także wykorzystywana do promocji innych 

mediów, np. książek. Uznałem zatem, iż jej rola jako pośrednika w komunikacji publicznej 
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ukierunkowanej na propagowanie czytania książek wśród telewidzów warta jest poddania 

analizom. Tym bardziej, iż w ramach rzeczonych dyscyplin nie prowadziło się szerszych badań 

skupionych tylko w tym obszarze problemowym. 

 

Głównym celem naukowym przeprowadzonych przeze mnie badań było sprawdzenie, 

czy i w jaki sposób telewizja w Polsce pośredniczyła w promowaniu książek i czytelnictwa? 

Wśród podjętych przeze mnie problemów badawczych znalazły się zatem:  

 

 wpływ telewizji na czytelnictwo;  

 dostępne w telewizji formy i metody promocji książek i czytelnictwa;  

 sposoby promowania książek i czytelnictwa w telewizji:  

 w programach o książkach na materiale cyklu „Książki z górnej półki”,  

 w tym także niedostatki, uchybienia i błędy związane z tworzeniem 

programów telewizyjnych o książkach;  

 w programach informacyjnych na przykładzie „Teleexpressu”;  

 przez środowisko bibliotekarskie;  

 historia rozwoju i ewolucja oferty programowej programów telewizyjnych o książkach 

w latach 1952-2018, a więc od początku istnienia telewizji w Polsce do chwili obecnej. 

 

Realizacja tak zakrojonego projektu badawczego wymagała sformułowania, a następnie 

sprawdzenia następujących tez szczegółowych: 

 

T1. Telewizja wykorzystywana była do działań promujących książki i czytelnictwo. 

T2. Telewizja może działać na korzyść książki i czytelnictwa. 

T3. Nie da się wykazać jednoznacznie negatywnego wpływu telewizji na książki oraz 

czytanie książek. 

T4. W telewizji dostępny był pokaźny zbiór metod, form i sposobów promowania książek 

i czytelnictwa. 

T5. Telewizja służyła promocji książek i czytelnictwa od początku jej istnienia w Polsce, 

czyli od 1952 roku. 

T6. Najpopularniejszą formą promocji książek i czytelnictwa były programy telewizyjne o 

książkach.  

T7. Oferta telewizji w zakresie programów telewizyjnych o książkach była zróżnicowana. 

T8. Na przestrzeni lat programy telewizyjne o książkach zmieniały się i ewoluowały. 
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T9. Programy telewizyjne o książkach różniły się między sobą pod względem 

realizowanego scenariusza, tj. scenografii, osób prowadzących program, strategii 

promowania książki itp. 

T10. Programy te wykorzystywały podobne środki służące promowaniu książek i 

czytelnictwa, np. rozmowę gospodarza z gościem, wypowiedzi autorów, miejsce 

nagrywania, tj. w kawiarni czy w studio itp. 

T11. Programy telewizyjne o książkach były do siebie podobne pod względem wizualnej 

prezentacji książki (przedstawienie okładki książki w postaci ruchomego i/lub statycznego 

znaku ikonicznego) oraz audialnej (od jednej do kilku osób wypowiadało się o książce i jej 

zawartości). 

T12. Programy telewizyjne o książkach realizowały zadania (były narzędziem) promocji 

książki i czytelnictwa. 

T13. Programy telewizyjne o książkach zawierały liczne niedostatki. 

T14. Programy informacyjne były dobrym gruntem do prowadzenia działań z zakresu 

promocji książek i czytelnictwa. 

T15. Środowisko bibliotekarskie brało udział w promowaniu książek i czytania w telewizji. 

 

Tym samym udzieliłem odpowiedzi na pytania badawcza, wśród których znajdują się: 

 

P1. Jak zmieniała się oferta programowa w zakresie programów telewizyjnych o książkach 

nadawanych w latach 1952-2018? 

P2. Czy telewizja wpływa (może wpływać) negatywnie i/lub pozytywnie na czytelnictwo?  

P3. Czy „Teleexpress” był dobrym miejscem prowadzenia akcji promującej czytelnictwo? 

P4. Czy środowisko bibliotekarskie brało udział w promowaniu książek i czytelnictwa w 

telewizji? 

P5. Jakie formy, metody i sposoby promowania książek i czytelnictwa dostępne były w 

telewizji? 

P6. Jak promowano książki w programach telewizyjnych o książkach? 

P7. Jaki był społeczny odbiór programów telewizyjnych o książkach w zakresie ich 

wykonania i realizowania w nich działań promujących książki i czytanie? 

 

 Aby ukazać, których publikacji dotyczą wskazane tezy oraz pytania badawcze, 

opracowałem poniższą tabelę. 
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 Tytuł publikacji Tezy 

badawcze 

Pytania 

badawcze 

Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w ofercie polskich 

stacji. Bilans półwiecza (1952-2002), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 1, s. 115-

125. 

T1, T2, T5, 

T6, T7, T8,  

P1 

Sebastian Dawid Kotuła, Promocja książki i czytelnictwa w „Teleexpressie”, 

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, r. 7, nr 1, s. 75-87. 

T1, T2,  

T14 

P3 

Sebastian Dawid Kotuła, Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego, 

„Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 51-60. 

T1, T15 P4 

Sebastian Dawid Kotuła, Wpływ telewizji na czytelnictwo, „Folia Bibliologica” 

2017, vol. LIX, s. 59-70. 

T1, T2, T3 P2 

Sebastian Dawid Kotuła, Formy telewizyjnej promocji i reklamy książki, 

„Bibliotekarz Podlaski” 2017, vol. XXXV, nr 2, s. 139-161. 

T1, T2, T4, 

T6, T12 

P5 

Sebastian Dawid Kotuła, Sposób promocji książki i czytelnictwa w programach 

telewizyjnych o książkach, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2018, r. 11, nr 1, s. 

55-66. 

T1, T2, 

T12,  

P6 

Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w opiniach 

specjalistów (w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku), „Media 

i Społeczeństwo” 2018, nr 9, s. 143-150. 

T1, T13 P7 

Sebastian Dawid Kotuła, Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich 

stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2019, ss. 298. ISBN 978-83-227-

9212-4. Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Irena Socha. 

T1, T2, T6, 

T7, T8, T9, 

T10, T11, 

T12 

P1 

 

 

Pierwszym i zasadniczym aspektem prowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi 

na pytanie: czy i jak telewizja może wpływać (wpływa) na czytelnictwo? Cel ten 

zrealizowałem w artykule: S.D. Kotuła, Wpływ telewizji na czytelnictwo, „Folia Bibliologica” 

2017, vol. LIX, s. 59-70. Ponieważ telewizja wskazywana była jako jedno z zagrożeń dla 

książek, toteż konieczne wydało się sprawdzenie, czy taki pogląd znajdował naukowe 

potwierdzenie. Aby tego dokonać, przeprowadziłem kwerendę, w wyniku której dotarłem do 

literatury przedmiotu, prezentującej wyniki badań empirycznych poświęconych zależności 

czytelnictwa od telewizji, co ostatecznie pozwoliło mi wyłonić badaczy/naukowców, 

opowiadających się za takim wpływem oraz wykazujących brak takiego wpływu. Ostatecznie 

sformułowałem wniosek, iż nie ma jasnych i ewidentnych dowodów wskazujących na to, że 

oglądanie telewizji wywiera jakikolwiek negatywny wpływ na czytelnictwo książek.  

Skoro zaś telewizja nie stanowi zagrożenia dla książek i czytelnictwa, a nieliczne 

badania pokazały nawet, że może działać dodatnio na wzrost zainteresowania książkami i 

czytaniem (por. badania: Rudi de Vries i Ronalda Ohlsena; Judith Page van Evra), toteż w 

kolejnym kroku moich badań sprawdziłem, jakie były dostępne telewizyjne formy promocji 

książki i czytelnictwa? Wynikiem przeprowadzonych badań jest artykuł: S.D. Kotuła, Formy 

telewizyjnej promocji i reklamy książki, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, vol. XXXV, nr 2, s. 

139-161. Przedstawiłem w nim pełne, jak się zdaje, spektrum telewizyjnych form, metod i 

sposobów promocji oraz reklamy książek, a także, co za tym idzie, czytelnictwa. Poza tym 
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wykazałem, iż telewizja, a ściślej przestrzeń telewizyjna, określone programy telewizyjne oraz 

materiały tworzone w technice telewizyjnej mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania 

książkami.  

Wśród omówionych metod wskazałem celebrity endorsement (pol. poparcie 

celebryckie), które polega na rekomendowaniu danego towaru przez znaną osobę. Na 

rodzimym gruncie stosowano ją m.in. w cyklu „Lubię czytać” (TVP2), gdzie prowadzącą była 

Beata Tyszkiewicz. Kolejną z form były programy informacyjne, np. „Teleexpress”, w którym 

emitowano we środy „Teleexpressowy przedział literacki” (od 2005 roku). Następną formę 

stanowiły magazyny śniadaniowe, np. „Kawa czy herbata”. Oddzielną grupą były programy 

infotainmentowe, w tym programy typu talk-show oraz kluby czytelnicze. Jednakże, jak się 

zdaje, w polskiej przestrzeni medialnej nie wykorzystywano ich do regularnych działań 

promocyjnych. Można było natomiast spotkać formę, jaką były akcje medialne, np. „Cała 

Polska czyta dzieciom”. Popularne były również ekranizacje oraz adaptacje telewizyjne (film, 

teatr) dzieł literackich. Ta forma stosowana była w zasadzie od początku istnienia telewizji w 

Polsce. Jako formę promowania książek wykorzystywano także popularne programy 

telewizyjne, np. seriale, ale także osoby pracujące w telewizji, np. dziennikarzy. Jedną z metod 

był również coraz popularniejszy product placement (pol. lokowanie produktu), który polegał 

m.in. na tym, że bohater chętnie oglądanego serialu czytał książkę, opublikowaną na rodzimym 

rynku wydawniczym, a zatem każdy telewidz mógł nabyć ją w księgarni. Stosowano także 

reklamy książek umieszczane w bloku reklam, choć na to mogły pozwolić sobie raczej duże 

wydawnictwa, sklepy internetowe itp. Następną z form były reklamy umieszczane w 

przestrzeni ekranu telewizora montowanego w księgarni i/lub na witrynie okiennej, które 

służyły do emisji wypowiedzi autorów itp. Popularność Internetu doprowadziła do tego, że 

wydawnictwa zaczęły wykorzystywać swoje strony WWW do promowania i reklamowania 

własnego asortymentu. W kontekście niniejszego tematu, formą służącą realizacji tych 

zamierzeń były zwiastuny książkowe, które pierwotnie emitowano w telewizji, później w 

przestrzeni World Wide Web. Zwiastuny były multimedialnym źródłem informacji o książce, 

bowiem zawierały dane dotyczące autora, wydawcy, tytułu, zawartości treściowej i bliskie były 

gatunkowi recenzji promującej. Najbardziej popularną formą były jednak programy 

telewizyjne o książkach. 

Omówienie historii rozwoju i ewolucji oraz opis programów telewizyjnych o 

książkach nadawanych w Polsce w latach 1952-2018 zawarłem w dwóch kolejnych moich 

publikacjach. Pierwszą z nich był artykuł: S.D. Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w 

ofercie polskich stacji. Bilans półwiecza (1952-2002), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 1, s. 
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115-125. Praca została oparta o literaturę przedmiotu, artykuły publicystyczne oraz źródła 

informacyjne, np. Polską bibliografię literacką, czy telewizyjne tygodniki repertuarowe. 

Artykuł ten był pierwszym w polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym opracowaniem o 

charakterze syntetyzującym, którego celem było wskazanie in corpore programów 

telewizyjnych o książkach emitowanych od początków istnienia telewizji w Polsce.  

W wyniku analiz zaobserwowałem, iż od początku istnienia telewizji w Polsce telewizja 

brała aktywny udział w promowaniu książek. Najpierw Telewizja Polska, potem także stacje 

prywatne tworzyły i nadawały różne proksiążkowe cykle, poczynając od najprostszych, 

kilkuminutowych po kilkudziesięciominutowe magazyny. Początkowo więcej miejsca 

poświęcano ruchowi literackiemu, a więc pisarzom i ich dziełom (pośrednio także książkom). 

Od lat 70. XX wieku zaczęto coraz szerzej skupiać się na prezentowaniu nowości rynku 

wydawniczego. Do 1989 roku programy przybierały zasadniczo formy rozmów o literaturze i 

wywiadów z pisarzami, później także recenzji i prezentacji książek obecnych na rynku. Po 1989 

roku oferta programowa wzbogacona została cyklami poświęconymi jednej książce, pojawił 

dżingiel książkowy, talk-show o książkach. Wśród występujących na wizji, poza krytykami 

literackimi i literaturoznawcami, zaczęli pojawiać się specjaliści branży wydawniczo-

księgarskiej, np. wydawcy, księgarze. Potem także osoby znane z mediów. Wraz z rozwojem 

technologii telewizyjnej ewoluowała również oferta programowa w zakresie promocji książek 

i czytelnictwa. Programy opierały się głównie na rozmowie lub wypowiedzi kilku osób przed 

kamerą, zaś różniły scenerią, w której się rozgrywały, profesją osób biorących w nich udział, 

realizowanymi strategiami dyskursywnymi oraz wzbogacaniem, np. animacjami 

multimedialnymi.  

W rzeczonym artykule, na wstępie podjąłem też próbę wykazania odrębności 

genologicznej programów o książkach. Jak dotąd bowiem nikt w teorii medioznawstwa nie 

wyróżniał takiego gatunku telewizyjnego. Programy o książkach zaliczane były zasadniczo w 

poczet bloku publicystyki kulturalnej. Zaproponowałem zatem następującą eksplikację: 

program telewizyjny o książkach to „gatunek telewizyjny poświęcony w całości zagadnieniom 

rynku księgarskiego, czyli książce jako systemowi, oraz otoczeniu tego systemu. W otoczeniu 

systemu książki można wymienić osoby, a więc m.in. autorów, wydawców, drukarzy, 

księgarzy, literaturoznawców, krytyków literackich, bibliotekarzy, celebrytów, osoby z ulicy 

oraz wszelkie instytucje związane z książką, tj. z jej produkcją, reklamą czy promocją 

(generalnie – z rozległą informacją o książce). Poruszane tam tematy dotyczą procesów 

bibliologicznych, tj. produkowania, upowszechniania i recepcji książek, czyli najogólniej 

mówiąc – funkcjonowania książek w społeczeństwie (w perspektywie zarówno historycznej, 
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jak i bieżącej). W programach o książkach może występować jedna osoba (monolog), dwie 

osoby (dialog), czy więcej (polilog). Wybrane książki są rekomendowane w formie statycznej 

rozmowy, wywiadu czy też atrakcyjnej wizualnie prezentacji multimedialnej itp.” (s. 117).  

Deskrypcję tę dopełniłem później o następujący opis: „program taki może być 

poświęcony twórczości literackiej, pod warunkiem wszak, że omawiane dzieła są lub będą 

opublikowane w książkach. Programem telewizyjnym o książkach będzie dla mnie zatem 

magazyn literacki, w którym szeroko i dokładnie referuje się czy recenzuje treść książki 

(fabułę), a nawet program, w którym odczytuje się jedynie fragment dzieła literackiego 

niezależnie od gatunku (np. bajka, baśń, powieść) i przeznaczenia (np. dorośli, młodzież, 

dzieci). Będzie nim program, w którym rozmawia się z pisarzem lub mówi się o pisarzu, ale 

również wydzielony i samodzielny komponent, np. telewizji śniadaniowej czy magazynu 

kulturalnego. Każdorazowo program taki musi realizować zadania promocji książek i 

czytelnictwa” (s. 12). Uzupełnienie to znalazło się w drugiej z moich publikacji poświęconej 

rzeczonym programom, którą była książka: S.D. Kotuła, Programy telewizyjne o książkach na 

kanałach polskich stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2019. ISBN 978-83-227-9212-4. 

 We wskazanej pracy zaprezentowałem in corpore cykliczne programy telewizyjne o 

książkach nadawane na kanałach polskich stacji telewizji publicznej, prywatnej, regionalnej, 

edukacyjnej satelitarnej, kablowej oraz internetowej w latach 2003-2018. Do badań włączyłem 

te programy, które były powszechnie dostępne w kraju, choćby poprzez sygnał telewizyjny, 

niekodowany sygnał satelitarny, czy Internet (World Wide Web). Wśród nich znalazły się 44 

cykle, w kolejności alfabetycznej: „Bajkonurrr, czyli w świecie książek dla dzieci”, „Book-

macher”, „Cafe książka”, „Cappuccino z książką”, „Chuligan literacki”, „Co czytać”, 

„Czytajmy”, „Czytam, bo lubię”, „Czytam to”, „Czytanie przed spaniem”, „Czytelnia”, „Dachy 

Krakowa, czyli literatura jest rozmową”, „Dobre książki” („Lepsze książki”), „Errata do 

biografii”, „Ex Libris”, „Głośne czytanie”, „Hurtownia książek”, „Książka dla dziecka” 

(„Książka dla malucha”), „Książki na wiosnę, lato, jesień, zimę”, „Książki nie tylko na ferie”, 

„Książki z górnej półki” („Książka tygodnia”, „Książka miesiąca”, „Z górnej półki”), 

„Literatura na trzeźwo”, „Lubię czytać”, „Mitomania. Pierwszy tokszoł literacki”, „Moliki 

książkowe, czyli co czytać dziecku”, „Myślnik, program z książką w roli głównej”, „Nagroda 

Literacka Nike – prezentacje”, „Nocne czytanie w wannie”, „Poeci”, „Połykacze książek”, 

„Program do czytania”, „Regał”, „Spis treści”, „Stół z powyłamywanymi nogami”, „Sztuka 

czytania”, „Tele-nowela – program o książkach”, „Telewizyjne wiadomości literackie”, „W 
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czuły punkt. Rozmowy o książkach”, „Winda z książkami”, „Wydanie drugie poprawione”, 

„Wypożyczalnia”, „Xięgarnia”, „Zakładka” oraz „Zwierzaki czytaki”. 

 Wymienione programy poddałem szczegółowym analizom, przedstawiając ich 

charakterystykę oraz omówienie sposobów realizowania w nich promocji książek i 

czytelnictwa. Deskrypcja każdego programu zawiera informacje identyfikacyjne i historyczne 

dotyczące: tytułu programu; kanału, na którym go nadawano; okresu emisji, w tym godzin 

nadawania; średniego czasu trwania odcinka; ewentualnie oglądalności, jeśli takie dane udało 

się uzyskać; osób prowadzących program i/lub gości w nim występujących; 

twórcy/pomysłodawcy programu, a niekiedy także samego pomysłu na program, jeśli takie 

dane dało się pozyskać. Ponadto wskazałem scenariusz i przebieg audycji; formy, sposoby i 

metody propagowania książek; przeznaczenie programu, a więc adresatów, z myślą o których 

program tworzono; cel programu; komentarze, opisy i/lub ewentualnie oceny programu 

zdobyte z dostępnych publikacji.  

 Materiał do książki zacząłem gromadzić już w 2004 roku wraz z rozpoczęciem pracy 

na stanowisku asystenta. Do 2009 gromadzenie materiału badawczego polegało na nagrywaniu 

poszczególnych odcinków kolejnych programów na dyski twarde komputera oraz innych 

nośników cyfrowych, np. płyt CD oraz płyt DVD. Do tego celu wykorzystałem kartę 

telewizyjną, w którą wyposażyłem komputer. W latach 2004-2009 programy te nie były 

dostępne w WWW. Zapoznanie się z ich zawartością wymagało zatem albo ich obejrzenia w 

chwili emisji albo utrwalenia na dowolnym nośniku. Skuteczne gromadzenie materiału 

utrudniał szereg czynników. Po pierwsze programy emitowane były o różnych porach, np. 

nocnych, wczesnoporannych, także w godzinach pracy oraz w porze prime time. W wyniku 

czego, wielokrotnie konieczne było ustawienie urządzenia rejestrującego na wskazaną godzinę. 

Nagrywanie programów utrudniało nieinformowanie niekiedy, w telewizyjnych tygodnikach 

repertuarowych, o kolejnych emisjach odcinków poszczególnych audycji. Program był 

nadawany, choć nie informowano o tym w tygodnikach repertuarowych. Poza tym, 

wielokrotnie emisje odcinków były przesuwane w czasie. Nawet jeśli wskazano w tygodniku 

repertuarowym transmisję programu o konkretnej godzinie, to mógł być on nadany wcześniej 

lub później. Brak osobistej kontroli emisji wielokrotnie owocował nagraniem fragmentu cyklu 

lub nie nagraniem go wcale. Uwagi te dotyczą w zasadzie wszystkich programów emitowanych 

w tym okresie. W konsekwencji nie było możliwe dotarcie do wszystkich odcinków programów 

nadanych w latach 2004-2009. Ogółem udało się nagrać 320 odcinków różnych 

proksiążkowych cykli programowych, które nie były i nie są dostępne w Internecie. Z końcem 

pierwszej dekady XXI wieku programy coraz częściej zaczęto udostępniać także via Internet 
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(World Wide Web), choć w przestrzeni cyfrowej nie były one archiwizowane na stałe. 

Wielokrotnie, nawet w przypadku nowszych produkcji, czas ich dostępności w sieci był 

ograniczony, jak i zakres, np. tylko do kilku, czy kilkunastu najnowszych odcinków, co również 

stanowiło utrudnienie w dotarciu do wszystkich, czy nawet większości z nich. Ostatecznie 

dotarłem do 465 odcinków online z lat 2009-2018, ogółem zaś do 785 odcinków różnych 

programów łącznie. 

Badania przeprowadziłem na źródłach, a więc na podstawie materiału filmowego 

programów o książkach oraz napisów końcowych, jak i na podstawie artykułów z prasy (gazet 

codziennych, periodyków), a także z prasy specjalistycznej, fachowej, branżowej (np. 

„Biblioteki Analiz”, „Poradnika Bibliotekarza”, „Wydawcy” itp.), z serwisów internetowych 

(tematycznych wortali, stron WWW, np. domowych poświęconych danym programom) oraz z 

publikacji naukowych.  

Analizom poddałem: 16 programów nagranych w latach 2004-2009; 2 programy z lat 

2003-2006 na podstawie kwerendy w tekstach publicystyczno-informacyjnych 

opublikowanych w prasie specjalistycznej oraz mediach elektronicznych; 26 programów 

dostępnych w World Wide Web z lat 2009-2018. Poza wskazanymi wcześniej i szczegółowo 

przeanalizowanymi 44 cyklami udało się jeszcze dotrzeć do informacji i danych na temat 

kolejnych 30 programów proksiążkowych, które omówiłem na podstawie dostępnego, ale i 

ograniczonego materiału źródłowego. Wśród nich znalazły się następujące: „Awantura o 

książkę”, „Bieszczadzkie Lato z książką”, „Ciekawe książki”, „Co i jak”, „Czytanie to 

awantura”, „Czytanka(i) na dobranoc”, „Czytanki Rybki MiniMini”, „Czwartki literackie”, 

„Dobrą książkę wczoraj czytałem/am”, „Jadą książki, jadą…”, „Kino lektur szkolnych”, 

„Książka pod choinkę”, „Książka pod żaglami", „Książki i biznes”, „Książki, które wstrząsnęły 

światem”, „Książki na wakacje”, „Książki na weekend”, „Książki naszych marzeń”, „Książki 

pełne życia”, „Książki pod specjalnym nadzorem”, „Literatura polska od A do Z”, „Od słowa 

do słowa”, „Poezja łączy ludzi”, „Poezjem”, „Porozmawiajmy o Herbercie”, „Rozmowy o 

literaturze i nie tylko”, „Strefa książki”, „Tani program o poezji i prozie. Reaktywacja”,  „WOK 

Książki”, „Z miłości do książek – z cyklu Telenotatnik”. Łącznie zatem w latach 2003-2018 

odnotowałem 74 różne programy telewizyjne o książkach.  

W książce ukazałem programy telewizyjne o książkach jako narzędzie promocji książki 

i czytelnictwa, a więc pokazałem, jak promowano – czy też jak starano się promować – książki 

i czytelnictwo w telewizji w tej szczególnej grupie programów. Celem wszystkich omówionych 

cykli było zachęcenie, choć w różny sposób, do sięgnięcia po rekomendowane tytuły książkowe 

oraz zapoznanie się z ich treścią. 
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Programy telewizyjne o książkach nadawano w telewizji publicznej, prywatnej, 

regionalnej, edukacyjnej, satelitarnej, kablowej oraz internetowej. Tym samym finansowanie 

uzyskiwały z budżetu stacji telewizyjnych, jak i ze strony innych podmiotów, np. wydawców, 

czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszczególne cykle emitowane były, 

wraz z powtórkami, o różnych porach. Wśród nich znalazły się zarówno efemerydy, jak i 

audycje cykliczne emitowane przez okres nawet piętnastu lat. Napotkałem zarówno 

kilkuminutowe spoty, jak i czterdziestopięciominutowe magazyny. Analizowane audycje 

opatrywano nazwami jasno wskazującymi tematykę, poprzez nazwy związane z terminologią 

książkową, aż do nazw dwuznacznych lub w ogóle niekojarzących się z tematyką programu. 

Niekiedy nazwa podpowiadała formę wykonania. Wśród badanych produkcji znalazły się cykle 

skierowane do najmłodszych telewidzów, młodzieży, jak i do szerokiego kręgu odbiorców oraz 

poświęcone prezentacji jedynie publikacji dotyczących wybranego tematu, a konkretnie 

historii. 

Wszystkie programy telewizyjne o książkach różniły się między sobą pod względem 

realizowanego scenariusza, tj. scenografii, osób prowadzących program, strategii promowania 

książki itp. Zasadniczo jednak dało się wyróżnić trzy wiodące scenariusze. Pierwszym była 

prezentacja książki wykonana przez jedną osobę prowadzącą. Drugim była rozmowa 

gospodarza z gościem lub gośćmi, np. jednego gospodarza z gościem, kilku gospodarzy z 

gościem, kilku gospodarzy między sobą czy gospodarza z kilkoma zaproszonymi do programu.  

Trzecim był zaś odczyt fragmentu książki, którego dokonywał sam autor lub aktor w 

programach przeznaczonych dla dzieci czy też jakaś inna, znana osoba.  

Omówione programy były najczęściej reżyserowane, montowane i nagrywane 

wcześniej oraz posiadały scenarzystów itd. W przypadku cykli wydzielanych w ramach 

telewizji śniadaniowej programy realizowano na żywo, co wynikało z napisów zawartych w  

transmisji telewizyjnej. Niektóre z programów były autorskie, a więc sam prowadzący program 

mógł być jego pomysłodawcą. Odnotowałem również wznowienia i reaktywacje dawniej 

emitowanych cykli, co mogło wynikać z faktu, iż scenariusze były dobre oraz sprawdzone i/lub 

z tego, że niekiedy brakowało nowych, oryginalnych pomysłów. 

Programy wykorzystywały podobne środki służące promowaniu książek i czytelnictwa. 

W badanym okresie znalazły się cykle, które miały jednego prowadzącego, dwóch, lub nawet 

trzech, a niektóre nie miały stałych prowadzących. Wśród gospodarzy cykli byli 

literaturoznawcy i krytycy literaccy, w tym naukowcy, dziennikarze zajmujący się sprawami 

książki, księgarze, aktorzy, znani prezenterzy telewizyjni oraz do wystąpienia w charakterze 

prowadzącego zapraszano osoby znane, medialne, celebrytów, sportowców, muzyków itp. 
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Oprócz tego mógł pojawiać się narrator, głos z offu, czy znany lektor, którego wypowiedzi 

organizowały przebieg audycji i/lub stanowiły uzupełnienie i wsparcie dla gospodarzy 

programu. Wśród gości pojawiali się przede wszystkim autorzy omawianych tytułów, pisarze, 

krytycy literaccy, dziennikarze, redaktorzy, także wydawcy oraz także osoby znane z mediów. 

Cykle proksiążkowe wzbogacano w różnym stopniu o animacje, prezentacje multimedialne, 

materiały filmowe oraz archiwalne treści, wywiady, sondy, wypowiedzi różnych osób, np. 

czytelników w księgarni. 

Wśród miejsc realizacji można wskazać kilka wiodących. Przede wszystkim 

odpowiednio urządzone studio, czy też inna przygotowana przestrzeń; naturalne środowisko 

książek, czyli księgarnie, biblioteki, wydawnictwa, czy hurtownię książek; inne rzeczywiste 

miejsca, np. kawiarnie, kluby, restauracje, muzea. Niektóre z produkcji kręcono w kilku 

lokalizacjach. Niekiedy w różnych programach pojawiały się te same miejsca nagrywania. 

W badanym okresie w programach w podobny sposób od strony wizualnej oraz 

audialnej prezentowano książki, a mianowicie poprzez przedstawienie okładki książki w 

postaci ruchomego i/lub statycznego znaku ikonicznego oraz poprzez prezentowanie 

wypowiedzi o książce i jej zawartości przez jedną lub kilka osób. 

Poza powielaniem standardowych scenariuszy, zauważalne jest, iż niemalże z każdym 

rokiem scenarzyści, pomysłodawcy i/lub reżyserzy wprowadzali nowe czy niespotykane 

wcześniej w tego typu produkcjach na rodzimym gruncie rozwiązania. W 2003 roku 

wykorzystano strategię celebrity endorsement w programie „Lubię czytać” prowadzącą była 

Beata Tyszkiewicz, zaś w cyklu „Książki na wiosnę, lato, jesień, zimę” zamiast stałego 

prowadzącego występowały różne znane osoby, np. muzycy, sportowcy itd., które opowiadały 

o wybranej przez siebie książce. W 2004 roku w produkcji „Wydanie drugie poprawione” na 

miejsce realizacji wybrano kawiarnie, kluby itp. 2005 rok zaowocował: programami o 

dwuznacznie brzmiących tytułach („Book-macher”, „Tele-nowela – program o książkach”); 

pojawieniem się cyklu sezonowego przeznaczonego stricte dla młodzieży („Książki nie tylko 

na ferie”); zaangażowaniem samych autorów do odczytywania fragmentów swoich książek 

(„Głośne czytanie”). W 2006 roku zainaugurowano kręcony lokalnie program 

„Wypożyczalnia”, który skupiał się na Lublinie i województwie lubelskim poprzez prezentacje  

publikacji dotyczących tego regionu i/lub tu wydanych i/lub autorów pochodzących z Lublina 

i/lub piszących o Lublinie i/lub tu pracujących, ale nawet chwilowo tu goszczących. W 2007 

roku zaczęto nagrywać cykl z kilkoma gospodarzami, którymi byli krytycy literaccy, 

literaturoznawcy, naukowcy („Czytelnia”) oraz program dla najmłodszych „Bajkonurrr, czyli 

w świecie książek dla dzieci”, w którym osoby znane odczytywały przed kamerą bajki, baśnie. 
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W 2008 roku jeden z cykli zaczęto nagrywać w faktycznie działającej hurtowni książek 

(„Hurtownia książek”). W 2009 roku zaproponowano cykl proksiążkowy na prywatnym kanale 

tematycznym TVN Style („Czytam, bo lubię”). W 2011 roku zadebiutował program, w którym 

w roli narratora organizującego przebieg każdego odcinka wystąpiła znana telewidzom lektorka 

Krystyna Czubówna („Ex Libris”). 2012 rok przyniósł oryginalne i niespotykane wcześniej 

miejsca realizacji – wannę („Nocne czytanie w wannie”) oraz działającą windę („Winda z 

książkami”). W tym samym roku powołano audycję powiązaną ze stworzonym od razu na te 

potrzeby specjalnym serwisem WWW, gdzie telewidz mógł zapoznać się z dodatkowym 

materiałem („Xięgarnia”). W 2014 roku jeden z programów zaczął wykorzystywać product 

placement („Program do czytania”) oraz pojawił się cykl tworzony przez wydawnictwo 

(„Czytam to”). Wreszcie w 2017 roku jeden z programów tworzono w formie talk show 

(„Mitomania. Pierwszy tokszoł literacki”).  

Poddany analizom okres można podzielić na trzy umowne okresy. Pierwszy względnej 

stabilizacji trwał mniej więcej do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Nadawane w tym 

czasie programy były obecne na antenie przez wiele lat, miały stały przebieg, utrwalony 

scenariusz, gromadziły znaczną widownię, utrzymującą się na tym samym poziomie. Drugi 

związany był z tworzeniem nowych kanałów, począwszy od 2005 roku, kiedy powstał kanał 

TVP Kultura, do 2014 roku wraz z powołaniem TVP ABC. Kanały tematyczne ułatwiły 

wprowadzanie różnych audycji proksiążkowych. Spośród nich do 2018 roku na antenie 

przetrwały tylko trzy. Trzeci charakteryzował się pełniejszym wykorzystaniem Internetu wraz 

z usługą World Wide Web jako medium przesyłu różnych materiałów, w tym programów o 

książkach. Dzięki temu zainteresowany danym odcinkiem telewidz miał możliwość zapoznania 

się z nim w dowolnym czasie. W ten sposób poszerzono znacznie możliwość oddziaływania 

komunikowanych treści.  

Rzeczona publikacja dokumentuje zebrany materiał, skupiając się na cechach 

formalnych telewizyjnego przekazu promującego książki i ogólnie czytelnictwo. 

Zaprezentowałem w niej faktograficzny zapis programów telewizyjnych o książkach oraz 

formalny opis sposobów promocji książki w telewizyjnym przekazie, pokazując jednocześnie, 

jak w tym zakresie strukturyzowano programy telewizyjne o książkach. 

Pozostałe prace skupiły się zasadniczo na przybliżeniu sposobów promocji książek i 

czytelnictwa w wybranych programach. Po pierwsze podjąłem się przedstawienia przebiegu 

promocji książek i czytelnictwa w programach telewizyjnych o książkach na przykładzie 

audycji „Książki z górnej półki”. Analiza ta znalazła się w artykule: S.D. Kotuła, Sposób 

promocji książki i czytelnictwa w programach telewizyjnych o książkach, „Toruńskie Studia 
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Bibliologiczne” 2018, r. 11, nr 1, s. 55-66. Materiałem służącym do badań były odcinki 

programu „Książki z górnej półki” wyemitowane w latach 2004-2005 na kanałach TVP. 

Program ten wybrałem z kilku powodów. Po pierwsze w jego ramach prezentowano bardzo 

zróżnicowane tytuły książkowe. Po drugie wyświetlany wraz z powtórkami był niemalże 

codziennie. Po trzecie w telewizji w podobnej formie, choć na różnych kanałach, gościł z 

przerwami od 1994 roku do 2012 roku. Ponieważ analizy dotyczyły warstwy werbalnej 

wskazanego cyklu, toteż w artykule wykorzystałem dorobek aksjolingwistyki, poddając 

szczegółowej inferencji początkowe wypowiedzi wartościujące wprowadzane w każdy odcinek 

przez gospodarza programu.  

W artykule wykazałem główne strategie wartościowania książki, których było kilka 

mimo tego, iż poszczególne odcinki były krótkie, bowiem trwały około trzech minut. W 

dyskusjach gospodarz: ujawniał własną postawę aksjologiczną względem prezentowanych 

tytułów; wywoływał wrażenie wspólnej orientacji aksjologicznej z telewidzem; wprowadzał 

sądy obiektywne, z którymi nie można dyskutować. Książka prezentowana była jako wartość 

instrumentalna, pozwalająca osiągnąć inne wartości, tj. poznawcze, edukacyjne, rozrywkowe, 

estetyczne, moralne. Zasadniczo promocja książek i czytelnictwa w telewizji polegała na tym, 

że telewidz mógł przyjąć zasłyszane oceny i następnie powielić jako własne, jednocześnie 

realizując proces promocji. Stąd ważne jest, aby o książkach w telewizji mówić szeroko i 

powszechnie oraz jednoznacznie i precyzyjnie je oceniać, zwłaszcza dodatnio. Wnioski te 

można ekstrapolować na inne programy, bowiem podobne strategie promowania 

poszczególnych tytułów książkowych można było spotkać także w innych audycjach.  

Równie ważną częścią badań było sprawdzenia, jakie opinie programom 

telewizyjnym o książkach wystawiali eksperci, a więc naukowcy, badawcze, dziennikarze, 

publicyści oraz osoby związane z branżą książkową. Kwestie te omówione zostały w 

artykule: S.D. Kotuła, Programy telewizyjne o książkach w opiniach specjalistów (w okresie lat 

90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku), „Media i Społeczeństwo” 2018, nr 9, s. 143-

150. Z punktu widzenia społecznego odbioru, istotne było bowiem uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie: czy programy te należycie realizowały swoje wyjściowe założenia? Pozytywne oceny 

i komentarze stanowiłyby tego potwierdzenie, zaś uwagi negatywne mogłyby być informacją 

dla twórców programów, wskazującą, co należałoby i można poprawić.  

Zgromadzony materiał źródłowy, który stanowiły wypowiedzi pisemne przedstawione 

przez specjalistów zajmujących się problematyką promocji książki i czytelnictwa m.in. w 

telewizji, pochodził z dyskursu naukowego, prasy specjalistycznej oraz publicystyki. Poddane 
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analizom wypowiedzi dotyczyły programów telewizyjnych o książkach wyemitowanych na 

kanałach polskich stacji w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku.  

W wyniku analiz opracowałem zestaw uchybień i słabych punktów rzeczonej grupy 

programowej. Choć wskazane braki nie dotyczyły każdorazowo wszystkich programów, 

niekiedy bowiem wypowiadający się kierował uwagi w kierunku konkretnej audycji, to jednak 

chciałem w miarę kompleksowo zebrać wskazówki dotyczące wykonania tego typu produkcji 

telewizyjnych, aby w przyszłości przy tworzeniu kolejnych programów, posiłkując się tymi 

wytycznymi, można było uniknąć pewnych (najczęstszych) chociaż błędów.  

Wśród dostrzeżonych niedostatków znalazły się: późne godziny emisji; 

uniemożliwiające zdobycie wystarczającej widowni; emisje na kanałach niszowych; 

nieregularność oraz niekonsekwencja polegająca na tym, że programy nadawano w innych 

dniach oraz o innych porach niż pierwotnie zostało to zaplanowane; źle dobrany repertuar 

rekomendowanych książek i tu wskazywano, iż prezentowano literaturę dla wybranych, czyli 

zbyt wysoką, jak i zbyt niską; brak związku pomiędzy rekomendacjami a zapotrzebowaniem 

na rynku księgarskim, a więc brak rozeznania w gustach czytelników; słaby scenariusz, 

polegający zasadniczo na prezentowaniu przed kamerą osób mówiących o książce/książkach, 

treści książek, autorach, swoich indywidualnych spostrzeżeniach i emocjach towarzyszących 

lekturze itp.; źle dobrani prowadzący program gospodarze; nudna forma przekazu; brak 

precyzyjnego celu audycji. Problemem była także specyfika rekomendowanego towaru. 

Spośród wszystkich publikacji rynku księgarskiego, nawet rodzimego, w telewizji przybliża się 

tylko niewielką jego część.  

W wypowiedziach specjalistów branżowych pojawiały się niekiedy sugestie, iż do 

działań promocyjnych powinny być wykorzystywane popularne serwisy informacyjne. 

Sprawdziłem zatem, jak przebiegała promocja książek i czytelnictwa w programach 

informacyjnych na przykładzie „Teleexpressu”, a ściślej w środowym bloku rzeczonej 

audycji, czyli „Teleexpressowym przedziale literackim” (S.D. Kotuła, Promocja książki i 

czytelnictwa w „Teleexpressie”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, r. 7, nr 1, s. 75-87). 

Odcinki poddane analizom pochodziły z lat 2005-2007. Program ten wybrałem z powodu 

regularnej emisji oraz tego, że był to wówczas najchętniej oglądany program informacyjny w 

Polsce. Celem tego cyklu było zachęcanie do czytania książek, co wyrażano explicite, jak 

również implicite poprzez rekomendowanie zasadniczo literatury popularnej. Struktura 

promocji opierała się o schemat: najpierw wypowiedź prowadzącego „Teleexpress”, w której 

pojawiały się słowne etykiety, informujące o wybranej do programu książce, np. laureat 

nagrody, autor bestsellera; następnie narrator z offu odczytywał przygotowaną 
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recenzję/streszczenie; na zakończenie sam autor zachęcał w kilku zdaniach do sięgnięcia po 

jego pracę. Analizowane, wartościujące zawsze pozytywnie, wypowiedzi odnosiły się do 

autora, dzieła i odbiorcy/recepcji. 

Dopełnieniem przeprowadzonych analiz stało się ukazanie telewizyjnych sposobów 

promocji książek i czytelnictwa realizowanych przez środowisko bibliotekarskie, co 

przybliżyłem w artykule: S.D. Kotuła, Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego, 

„Zarządzanie Biblioteką” 2014, nr 1, s. 51-60. Artykuł poświęcony był także pomysłom 

zagranicznym, natomiast wśród opisanych w artykule inicjatyw rodzimych odnotowałem trzy. 

Pierwszym była pierwsza seria programu skierowanego do dzieci „Moliki książkowe”, który 

nagrywany był w Dziecięcej Bibliotece Publicznej nr 60 w Warszawie, a więc scenerię tworzyło 

wnętrze biblioteki, czyli regały z książkami. Drugim zaś był program „Wypożyczalnia”, 

którego gospodarzem był pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie. Wreszcie trzecim były nagrywane w miejskich bibliotekach 

publicznych programy „Spotkanie z książką” (Lubartów) oraz „Spotkania z książką” (Świecie). 

W audycjach występowali bibliotekarze, którzy w przestrzeni własnych bibliotek omawiali 

wybrane tytuły książkowe dostępne w macierzystych placówkach. Poszczególne odcinki cykli 

dostępne były w Internecie oraz niekiedy na kanałach lokalnych telewizji kablowych. 

Podsumowaniem analiz były konkluzje mogące stanowić wsparcie przy tworzeniu 

proksiążkowych działań promocyjnych w bibliotekach. 

Wskazanym osiągnięciem naukowym scharakteryzowałem i przybliżyłem in corpore 

telewizyjny obszar promocji książek i czytelnictwa w telewizji w Polsce. Obszar w zasadzie 

nietknięty w dyskursie naukowym.  

Uzyskane wyniki badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dla 

bibliologii i informatologii, jak również dla nauki o komunikacji społecznej i mediach. Z jednej 

strony poszerzają znacznie stan badań o obszar telewizyjnej promocji książek i czytelnictwa. 

W dyskursie naukowym nie poświęcano zbytniej uwagi roli i miejscu telewizji w tym zakresie. 

Moje badania pokazały natomiast, iż telewizja nie stanowi zagrożenia dla książek i 

czytelnictwa, może natomiast działać na ich korzyść. W telewizji stosowano pokaźny zestaw 

form, metod i sposobów promowania książek i czytelnictwa. Najpopularniejszą formą są 

programy telewizyjne o książkach. Od początku istnienia telewizji w Polsce, czyli od 1952 

roku, na jej falach gościły rozmaite programy proksiążkowe. Oferta telewizyjna w tym zakresie 

była zróżnicowana i stale ewoluowała. W latach 2003-2018 niemalże z każdym rokiem 

wprowadzano nową jakość, przygotowywano oryginalne produkcje oraz nagrywano 

nowatorskie audycje promujące książki i czytelnictwo. Poza programami o książkach, także 
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serwisy informacyjne („Teleexpress”) były przestrzenią szerokiej akcji promującej kulturę 

książki. Ponadto, w tego typu działania zaangażowane było również środowisko 

bibliotekarskie. 

Z drugiej zaś strony, mogą być przydatne praktykom, a ściślej każdemu podmiotowi 

zainteresowanemu promowaniem książek i czytania przy wykorzystaniu techniki telewizyjnej. 

Moje ustalenia można bowiem traktować jako zbiór wytycznych pomocnych przy tworzeniu 

skuteczniejszego przekazu promującego książki i czytelnictwo drogą telewizji. Bogata 

dokumentacja programów telewizyjnych o książkach może stanowić punkt odniesienia przy 

tworzeniu nowatorskich i oryginalnych produkcji. Dzięki zebranemu materiałowi, w 

przyszłości może udać się uniknąć pewnych błędów, czy powielania scenariuszy już 

wykonanych, ale także może pomóc w sięgnięciu po przepisy sprawdzone. Zebrane i omówione 

zagadnienia dotyczące historii ewolucji programów proksiążkowych, elementów strategii 

promocyjnych, realizowanych scenariuszy, sposobów zachęcania do książek i czytania przed 

kamerą, mogą być pomocne w strukturyzowaniu przekazu telewizyjnego rekomendującego 

książki i zachęcającego do ich czytania.  

 

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

  

Mój dorobek po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 36 publikacji w tym:  

 5 monografii (książka wchodząca w skład osiągnięcia naukowego, zmieniona i  

uzupełniona wersja rozprawy doktorskiej, 2 książki współautorskie oraz 1 autorska), 

 współredakcję 2 monografii, 

 1 artykuł w zagranicznym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym 

indeksowanym w bazie Scopus, 

 23 artykuły naukowe w krajowych czasopismach naukowych (z czego 7 wskazanych 

powyżej jako osiągnięcie naukowe), 

 1 recenzja w krajowym czasopiśmie naukowym, 

 3 autorskie oraz 1 współautorski rozdziały w monografiach naukowych pod redakcją.  

 

Po doktoracie, poza promocją oraz reklamą książki i czytelnictwa w telewizji, moje 

zainteresowania naukowe koncentrowały się w czterech obszarach problemowych. Przede 

wszystkim w ramach pola badawczego, jakim jest cyfrowa kultura książki. Problematyka ta 

zaczęła wyłaniać się wraz z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, której zmodyfikowaną 
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wersję stanowi monografia: S.D. Kotuła, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, 

Lublin 2013. W rozprawie podjąłem się przedstawienia, w jaki sposób procesy komunikacji 

bibliologicznej były realizowane w środowisku cyfrowym Internetu, a w szczególności w 

przestrzeni World Wide Web. Zaowocowało to wskazaniem, wyjaśnieniem i omówieniem 

cyfrowej komunikacji bibliologicznej oraz sieciowej komunikacji bibliologicznej. Kluczowe 

ustalenia dotyczące wprowadzania książek do obiegu społecznego przy wykorzystaniu 

cyfrowych i sieciowych technologii informacyjnych przedstawiłem w artykule: S.D. Kotuła, 

Bibliological communication and the World Wide Web, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, t. 57, nr 

4, s. 661-677 oraz współautorskim rozdziale w książce: J. Woźniak-Kasperek, S.D. Kotuła, 

Komunikacja bibliologiczna i książka w przestrzeni sieci – pytania o tożsamość poznawczą i 

terminologiczną, [w:] Kulturowa tożsamość książki, red. A. Cisło, A. Łuszpak, Wrocław 2014, 

s. 9-25. Na materiale doktoratu oparłem również artykuł: S.D. Kotuła, Prace Paula Otleta a 

World Wide Web, „Biblioteka” 2013, nr 17, s. 153-167, w którym omówiłem, odwołując się 

szeroko do literatury przedmiotu, wizjonerskie pomysły Otleta i ich wpływ na projekt systemu 

hipertekstowego Webu. Mimo iż Otlet swoje pomysły przedstawił kilkadziesiąt lat wcześniej, 

to jednak nie stały się one bezpośrednią inspiracją ani nie były wzorem dla WWW.  

W kolejnym artykule (S.D. Kotuła, Rola technologii informacyjnych w komunikacji 

bibliologicznej, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2015, r. XXIII, nr 1, s. 

41-47), odwołując się do teorii Jana van Dijka, przedstawiłem zdolności komunikacyjne 

cyfrowej komunikacji bibliologicznej. Wśród nich znalazły się następujące (wraz ze 

współczynnikami): szybkość – wysoka; zasięg (geograficzny) – wysoki; zasięg (społeczny) – 

średni/wysoki; pojemność przechowywania – wysoka; dokładność – wysoka; selektywność – 

wysoka; interaktywność – wysoka; bogactwo bodźców – małe; złożoność – średnia; ochrona 

prywatności – mała. Ostatecznie wyłoniłem wniosek, że cyfrowa komunikacja bibliologiczna 

nie łączy zalet komunikacji bibliologicznej z komunikacją sieciową, przejmuje zaś od 

komunikacji sieciowej wskaźniki kolejnych zdolności komunikacyjnych.  

 Poddając badaniom obszar cyfrowo-sieciowego środowiska w kontekście kultury 

książki, poza dociekaniami związanymi z procesami cyrkulacji książek oraz samymi 

pomysłami na stworzenie tego środowiska, w centrum moich zainteresowań pojawiły się 

kolejne problemy badawcze. Zauważyłem bowiem, iż użytkownik Internetu ma do czynienia z 

różnymi cyfrowymi i/lub sieciowymi postaciami książek, przy czym liczne terminy je 

denotujące używane są w nieprecyzyjny i niekonsekwentny sposób. W związku z tym podjąłem 

się próby usystematyzowania rzeczonej terminologii. Rezultaty analiz opublikowałem w 

artykule: S.D. Kotuła, Od książki 1.0 do książki 2.0 – próba usystematyzowania terminologii, 
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„Podkarpackie Studia Biblioteczne” 2014, nr 3, s. 6-14. Wskazałem najważniejsze terminy 

odnoszące się do cyfrowych postaci książek, jednocześnie porządkując je w obrębie trzech 

kategorii: książka 1.0, książka 1.5 oraz książka 2.0. Następny poddany przeze mnie analizom 

problem dotyczył sprawdzenia, czy Wikipedię można uznać za formę książki sieciowej. W 

artykule: S.D. Kotuła, Czy Wikipedia jest książką sieciową?, „Folia Bibliologica” 2013/2014, 

vol. LV/LVI, s. 131-145, zaproponowałem wyjaśnienie, że choć Wikipedia spełnia postulaty 

formułowane dla książek sieciowych, to zasadniczo nie jest traktowana jako taka książka.  

W kolejnym artykule: S.D. Kotuła, Wpływ technologii informacyjnych na książkę 

elektroniczną, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014, t. XXII, nr 2-3, s. 

41-50, skupiłem się na wykazaniu zwrotów w ewolucji cyfrowych postaci książki, które 

każdorazowo związane były z wprowadzeniem nowych technologii informacyjnych i w 

konsekwencji prowadziły do tworzenia nowych terminów dla tych nowych form książek. 

Wyróżniłem cztery momenty zwrotne w historii rozwoju cyfrowych postaci książki – 

wprowadzenie: komputerów oraz edytorów i procesorów tekstu; urządzeń mobilnych (czytniki 

książek, tablety); przetwornika analogowo-cyfrowego (skanery, aparaty i kamery cyfrowe), 

który umożliwił digitalizowanie książek; narzędzi informatycznych umożliwiających i 

usprawniających komunikację sieciową.  

Prowadząc badania nad kulturą książki w środowisku cyfrowo-sieciowym World Wide 

Web zauważyłem, iż całe to środowisko opiera się w znacznym stopniu na książkach i w ogóle 

na dorobku kultury książki. Stąd podjąłem się próby ukazania, w jaki sposób schemat książki 

oraz jego elementy znalazły odzwierciedlenie w przestrzeni cyfrowo-sieciowej (S.D. Kotuła, 

Wykorzystanie schematu książki na potrzeby środowiska cyfrowego, „Folia Bibliologica” 2016, 

vol. LVIII, s. 149-157). Wykazałem zatem wykorzystanie: samej treści, tekstu; jednostki 

porządkowania i prezentacji informacji w formie strony (strona WWW); elementów 

informacyjnych, np. tytuł, oznaczenie odpowiedzialności; tekstów pomocniczych, tj. 

bibliografii, spisów treści, katalogów, indeksów itd. Wreszcie kolejnym dowodem obecności 

książek były projekty digitalizacyjne, których zamierzeniem było in spe udostępnienie 

światowego uniwersum piśmiennictwa in corpore. 

Pogłębiane analizy i studia doprowadziły mnie do wniosku, iż cały obszar problemowy 

związany z wykorzystaniem cyfrowych technologii informacyjnych na rzecz książki i kultury 

książki należy określać mianem cyfrowej kultury książki i jednocześnie również trzeba 

spróbować scharakteryzować tę nową emanację kultury książki. Artykuł S.D. Kotuła, Digital 

book culture, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, r. 8, nr 1, s. 107-122, poświęciłem temu 

zadaniu. Najprościej ujmując, cyfrowa kultura książki stanowi iloczyn cyfrowych technologii 



20 
 

informacyjnych i kultury książki. Wykazałem, że książki i procesy z związane książkami były 

wzorem dla komunikacji w Internecie i WWW. 

Książki w formie cyfrowej krążą w sieci w sobie właściwy sposób. Ponieważ w 

dyskursie naukowym bibliologiczno-informatologicznym nie przedstawiono modelu obiegu 

książek w tym środowisku, toteż w następnym artykule przedstawiłem wstępne założenia i 

metodologię opracowania takiego internetowego modelu obiegu książek (S.D. Kotuła, The 

internet book circulation model – preliminary assumptions and research methodology, 

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2016, r. 9, nr 2, s. 165-177). Pracę oparłem na tezach, iż: 

obieg książek w Internecie jest inny niż obieg książek tradycyjnych i rządzi się swoimi 

własnymi prawami oraz biorą w nim udział inne elementy, procesy i podmioty, które nie są w 

takim układzie obecne poza siecią; możliwe jest stworzenie modelu internetowego obiegu 

książek na bazie modeli obiegu książek tradycyjnych; do stworzenia tego modelu można użyć 

modeli obecnych w dyskursie historii książki, bibliologii i informatologii, jak i 

literaturoznawstwa czy socjologii, a więc także modeli dotyczących obiegu cyfrowych tekstów. 

 

Drugim z obszarów problemowych często przeze mnie podejmowanych w badaniach 

były technologie informacyjne open source, zwłaszcza w działalności bibliotecznej i 

informacyjnej. Pierwszą znacząca publikacją była monografia: S.D. Kotuła, Wstęp do open 

source wydana w Wydawnictwie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie w 2014 

roku. W książce przedstawiłem rys historyczny rozwoju open source. Podałem eksplikację 

terminu. Porównałem programy open source z programami własnościowymi. Wskazałem bazy 

oprogramowania open source, jak i przykładowe, wybrane programy open source z kategorii: 

systemy operacyjne, programy biurowe, narzędzia do zarządzania informacją, technologie dla 

edukacji, programy multimedialne, rozrywkowe oraz biblioteczne. W 2015 roku książka 

została nagrodzona Nagrodą Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2014 w 

kategorii: „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”, a tym samym znalazła się w 

grupie monografii wybitnych. 

W następnej publikacji (S.D. Kotuła, Implementacja idei open source, [w:] Biblioteka, 

książka, informacja, Internet 2014, red. Z. Osiński, R. Malesa, S.D. Kotuła, Lublin 2015, s. 33-

46), rozwinąłem wątek poruszony w jednym z podrozdziałów wyżej wymienionej książki, a 

mianowicie wdrażanie idei open source w różnych sferach działalności ludzkiej. Wśród 

przykładów, ukazujących wykorzystanie pomysłów powstałych w obszarze open source, 

znalazły się open source hardware, open access, open archives/open publishing, open content, 

OSINT, open source journalism, open source curriculum, open source filmmaking oraz open 
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source ecology. Tym samym dowiodłem, iż open source z obszaru informatycznego, rozniosło 

się i zostało szeroko zaimplementowane w wieleu sferach działalności ludzkiej, stając się 

(mogąc być in spe) ideą przewodnią wszelkiej działalności twórczej. 

Zaś w artykule: S.D. Kotuła, Zasady wdrażania rozwiązań open source, „Informatio et 

Scientia. Information Science Research” 2018, vol. 1, nr 1 [online], dostępny w WWW: 

https://wow.umcs.pl/czasopisma/controller/Default/module/Ejournals/action/downloadConten

t/cid/77 wskazałem i omówiłem kryteria wyboru, jakimi warto kierować się, podejmując 

decyzję o implementacji oprogramowania open source w dowolnej działalności. W rezultacie, 

na podstawie przeprowadzonej kwerendy publikacji naukowych oraz publicystycznych, jak i 

własnego doświadczenia, stworzyłem uniwersalny zestaw kryteriów, pozwalający na 

dopasowanie go do konkretnej działalności (komercyjnej, niekomercyjnej) na każdym 

niemalże polu, na którym wykorzystuje się programy komputerowe. Wśród nich znalazły się: 

funkcjonalność, użyteczność, wykonanie/interfejs, dostępność/sposób dystrybucji, 

dokumentacja, praktyka licencyjna, kod źródłowy, łatwość personalizacji, łatwość 

implementacji, cena/koszt, niezawodność, możliwości, rozeznanie rynkowe, 

społeczność/wsparcie, rodowód, model rozwoju programu, lista błędów/problemów, 

wieloplatformowość, interoperacyjność oraz modularność. 

Kolejną publikacją, zasilającą ten obszar problemowy, była monografia współautorska: 

A. Dymmel, S.D. Kotuła, A. Znajomwski, Kultura czytelnicza i informacyjna – teoria i 

praktyka. Wybrane zagadnienia, Lublin 2015, w której przygotowałem część zatytułowaną: 

Kultura informacyjna. Internet i open source w działalności bibliotecznej (ze scenariuszami 

zajęć). Na tle rozważań dotyczących natury Internetu wraz World Wide Web, w tym 

dotyczących także strategii wyszukiwania informacji i treści, poświęciłem ją zasadniczo na 

przybliżeniu możliwości wykorzystania technologii open source na polu edukacji medialnej i 

informacyjnej. Do tego celu opracowałem przykładowe scenariusze zajęć na przykładach: open 

source’owego systemu operacyjnego, pakietu biurowego, przeglądarki internetowej, 

wyszukiwarki internetowej, komunikatora internetowego oraz klienta poczty. 

Z kolei w 2017 roku ukazała się monografia współautorska: G. Gmiterek, S.D. Kotuła, 

Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece, Warszawa 2017. Poza współprzygotowaniem 

rozdziału I dotyczącego charakterystyki metodologii badań, samemu przygotowałem rozdział 

II, w którym podjąłem się rozważań o mobilnej naturze informacji, ukazując, iż naturalną 

konsekwencją rozwoju komunikacji w cywilizacji ludzkiej były/są aplikacje mobilne. Ponadto 

współprzygotowałem rozdział IV, który powstał na podstawie przeprowadzonych kwerend. 

Mój udział w jego opracowaniu polegał na zaprezentowaniu wytypowanych i wybranych 
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przeze mnie mobilnych aplikacji open source. Warto dodać, że za książkę tę Wydawnictwo 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniu 19 maja 2017 roku w konkursie ACADEMIA 

podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w Warszawie otrzymało Wyróżnienie 

Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk 

technicznych i ścisłych. 

 

Podczas badań nad cyfrową kulturą książki zacząłem koncentrować uwagę na 

początkach kultury książki nie tylko w obszarze cyfrowo-sieciowym, ale w ogóle początkach 

książki, próbując ukazać ewolucję, przechodzenie i transformację książek oraz piśmiennych 

formacji kulturowych (Ewolucja kultury książki, [w:] Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. 

Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. A. Dymmel, S.D. Kotuła, Lublin 2017, 

s. 15-29). Tym samym wyłonił się trzeci z moich głównych obszarów zainteresowań 

naukowych, a więc prehistoryczne początki książki i kultury książki. Pole badawcze rzadko 

podejmowane w ramach rodzimego dyskursu bibliologiczno-informatologicznego. Rezultatem 

wytyczonego kierunku refleksji naukowej był w pierwszej kolejności artykuł: S.D. Kotuła, 

„Biblioteki” w paleolicie, „Biblioteka” 2017, nr 21, s. 7-20, którego celem stało się wykazanie, 

jak zarządzano wiedzą i informacją w paleolicie górnym oraz tym samym wskazanie 

wcześniejszych niż piśmienne metod gromadzenia informacji i wiedzy. W wyniku 

przeprowadzonych analiz uprawdopodobniłem tezy, że w paleolicie górnym rolę i funkcję 

bibliotek pełniły jaskinie z malowidłami naskalnymi. Nośnikami informacji były malowidła 

oraz symbole utrwalane na przenośnych przedmiotach, jak i kształty zachowane w różnych 

materiałach. Nośnikami nośników informacji były zaś ściany jaskiń, przedmioty materialne 

naturalnego pochodzenia (np. kamienie, kości) oraz artefakty (np. przedmioty gliniane). 

Następnie, na badania dotyczące prehistorii książki, uzyskałem grant z Narodowego 

Centrum Nauki (2017/01/X/HS2/00758). Wyniki badań przeprowadzone w ramach 

zaplanowanego projektu, zgodnie z założeniami, opublikowałem w formie dwóch artykułów 

naukowych. W pierwszym z nich (S.D. Kotuła, Prehistoria książki, „Biblioteka” 2018, nr 22, 

s. 9-27) zaprezentowałem paleolityczne prapoczątki historii książki przed wynalezieniem 

pisma. Ponadto wskazałem główne kategorie prehistorycznych form książek. Poza tym także 

przybliżyłem rozmaite przykłady proto-książek oraz przedstawiłem stan badań w zakresie 

prehistorycznych początków książki. Artykuł oparł się na zasadniczo na wybranych pracach 

historyków książki, które pozwoliły na zaliczenie pewnych obiektów paleolitycznych do grupy 

prehistorycznych form książek. Ukazałem zatem najwcześniejszy etap rozwoju form 
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komunikacji, stojący na początku drogi, która doprowadziła m.in. do opracowania projektu 

książki sensu stricto.  

Natomiast w drugim artykule opublikowanym w języku angielskim w czasopiśmie 

naukowym indeksowanym w bazie Scopus (S.D. Kotuła, Origins of the Book – Early 

Beginnings, „The International Journal of the Book” 2019, vol. 17, is. 1. DOI: 

https://doi.org/10.18848/1447-9516/CGP/v17i01/1-12) udowodniłem, że niektóre z 

paleolitycznych wytworów kulturowych pochodzących z paleolitu górnego, które wykazują 

podobieństwa w książkami, można zaliczyć do prehistorycznych form książek. Do tego celu 

wykorzystałem metodę funkcjonalną (funkcjonalno-bibliologiczną), autorską metodę 

porównawczą oraz metodę analizy danych zastanych (ang. desk research). Na oznaczenie tych 

najwcześniejszych prehistorycznych form książek zaproponowałem używanie terminów: pre-

książki czy paleo-książki lub w formie łącznej pre(paleo)-książki. W artykule zaprezentowałem 

też model prehistorycznej komunikacji bibliologicznej [ang. model of prehistoric-bibliological 

communication circuit], czyli model obiegu pre(paleo)-książek [ang. pre(paleo)-books 

circulation model]. 

 

W przestrzeni moich zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się także problemy 

teoretyczne bibliologii i informatologii. W jednej z prac (S.D. Kotuła, Książkowatość jako 

propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii, [w:] Książka i biblioteka w 

procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych, Wrocław 

2015, s. 125-137) rozwinąłem koncepcję książkowatości przedstawioną wcześniej w rozprawie 

doktorskiej. Scharakteryzowałem książkowatość, wykazując że składa się na nią swoista triada: 

zorganizowany w odpowiedni sposób tekst (drukowany), materiał (kodeksowa forma scalona 

z papierowych kart) oraz możliwość czytania (obcowania przy zaangażowaniu zmysłów z tak 

rozumianym tekstem utrwalonym w tak rozpatrywanym materiale). Kategorie te implikują 

oczywiście występowanie kolejnych cech, właściwości i atrybutów książek. Ustalenie, 

przyjęcie i zaakceptowanie zestawu cech koniecznych i wystarczających, pozwala w 

konsekwencji wykorzystywać książkowatość m.in. do orzekania o przynależności różnych 

obiektów do grupy książek, np. wytworów paleolitycznych, obiektów cyfrowych. W artykule: 

S.D. Kotuła, Metoda określenia przynależności obiektów cyfrowych do grupy książek, 

„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2017, t. XXV, nr 3-4, s. 14-22, 

ukazałem wykorzystanie kategorii książkowatości przy określaniu wpływu kultury książki (i 

jej zakresu) na obiekty i przestrzeń cyfrową. Do egzemplifikacji posłużyły książki: wirtualna 

(wizualna), multimedialna, konwergencyjna oraz strona WWW i dowolny plik komputerowy, 
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który nie jest nośnikiem cyfrowej postaci książki. Wskazany tu artykuł mieści się także w 

problematyce cyfrowej kultury książki. 

W kolejnym artykule (S.D. Kotuła, Pole badawcze bibliologii i informatologii – 

wybrane problemy, „Przegląd Biblioteczny” 2018, z. 3, s. 345-357) przedstawiłem, na 

podstawie analizy polskiego piśmiennictwa naukowego, wybrane problemy dotyczące 

ustalania pola badawczego/pól badawczych bibliologii i informatologii. Wykazałem zatem, iż 

tematyka przedmiotu badań dyscyplin(y) pojawia się rzadko, a jeśli już jest podejmowana, to 

zasadniczo dotyczy pola (pól) badań nauki o informacji. Poza tym, brak jest prac 

komplementarnych, które by ukazywały pełny repertuar pól badawczych w określonym 

przedziale czasu, jak również nie da się i/lub jest bardzo trudne, w oparciu o analizę 

piśmiennictwa, ustalenie pól badań bibliologii i informatologii. Jednocześnie zauważalna jest 

ich duża proliferacja. 

Zaprezentowałem również wyniki badań przedwstępnych (S.D. Kotuła, Ograniczenie 

zbędnych kliknięć sposobem na oszczędność czasu, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i 

Technicznej” 2017, t. XXV, nr 3-4, s. 23-30), które pozwoliły uprawdopodobnić tezę, iż 

możliwe jest ograniczenie błędnych kliknięć wykonywanych myszką podłączoną do komputera 

osobistego podczas pracy naukowo-badawczej, co w konsekwencji przekłada się na 

oszczędność czasu. Moje badania pokazały bowiem, że około 10% kliknięć podczas pracy z 

następującymi narzędziami: przeglądarka internetowa, wyszukiwarka lub wyszukiwarki 

internetowe, ewentualnie specjalne programy komputerowe dedykowane określonym 

zadaniom oraz edytor/procesor tekstu, może być wykonywanych niepotrzebnie, czyli 

nieekonomicznie z punktu widzenia upływu czasu. 

W innej z moich publikacji podjąłem również zagadnienia architektury informacji 

serwisów społecznościowych i plotkarskich (S.D. Kotuła, Przyczyny popularności 

internetowych serwisów społecznościowych i plotkarskich, „Media - Kultura - Komunikacja 

Społeczna” 2018, t. 14, nr 1, s. 109-121) dowodząc, że ich architektura stworzona została w 

oparciu o kategorie relacyjne (na fundamencie relacji interpersonalnych „zdobywanych” w 

toku ontogenezy). W przypadku rzeczonych serwisów miało się do czynienia z relacjami 

względem podmiotów oraz przedmiotów.  

 

Granty naukowe 

W okresie od 18 października 2017 roku do 17 października 2018 roku kierowałem, 

przyznanym w ramach konkursu MINIATURA 1, grantem Prehistoria książki 

2017/01/X/HS2/00758, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 



25 
 

Celem badań było uporządkowanie prehistorycznych początków zjawiska książki. Badania 

objęły najwcześniejsze początki w rozwoju książki, czyli jej prehistorię, a ściślej zaś okres 

poprzedzający pojawienie się pisma oraz nośników służących jego utrwalaniu. W mojej 

bowiem opinii proto-książki, czyli tabliczki gliniane, zwoje papirusowe itp. nie pojawiły się w 

próżni tylko były kolejnym etapem ewolucji środków, form i metod komunikacji, w tym jednak 

przypadku powstałym w ścisłym związku z wynalazkiem pisma. Prehistorię książki stanowi 

okres przedpiśmiennych form i metod komunikowania wiedzy, przekazywania treści oraz 

utrwalania informacji i danych, a więc przed narodzinami proto-książek. Ówcześni ludzie 

używali wtedy przedpiśmiennych „symboli” i/lub środków wizualnych. Ściany jaskiń pełniły 

funkcję zbliżoną do funkcji dzisiejszych bibliotek, a odpowiednio ociosane kamienie stawały 

się niekiedy mobilnymi nośnikami komunikatów, treści, informacji. Analizując dostępne źródła 

literaturowe, opracowałem aktualny stan badań we wskazanym zakresie i przygotowałem 

syntetyczne ujęcie poświęcone przedstawieniu najwcześniejszych etapów rozwoju form, które 

z czasem doprowadziły do pojawienia się w krajobrazie mediów masowych kodeksowej książki 

drukowanej. Wyniki badań zostały opublikowane w formie angielskojęzycznego artykułu w 

czasopiśmie zagranicznym o zasięgu międzynarodowym indeksowanym w bazie Scopus oraz 

artykułu w języku polskim w czasopiśmie znajdującym się na liście B wykazu ministerialnego. 

 Byłem także laureatem grantów dla młodej kadry (do 35 roku życia) w ramach środków 

na Badania Statutowe Wydziału Humanistycznego UMCS. Po doktoracie zrealizowałem 2 

takie granty jako kierownik projektów badawczych. Pierwszym był projekt: Technologie open 

source (2014 rok). Przedmiotem badań uczyniłem technologie open source, a dokładniej rolę i 

miejsce otwartego oprogramowania w procesach informacyjnych odbywających się przy 

udziale Internetu. Celem zaś był rozwój i poszerzenie wiedzy bibliologicznej i 

informatologicznej w zakresie open source. Tematu tego podjąłem się, ponieważ na rodzinnym 

rynku wydawniczym brakowało syntetycznego opracowania, wprowadzającego w przejrzysty 

i jasny sposób w zagadnienia z obszaru open source. Drugi projekt nosił nazwę Metody 

gromadzenia wiedzy (2015 rok). Przedmiotem badań były sposoby gromadzenia wiedzy 

począwszy od okresu przed pojawieniem się pisma, poprzez erę skryptograficzną i 

typograficzną, aż do czasów ery cyfrowej. Celem badań było zaś wykazanie, jak na przestrzeni 

wieków zmieniały się metody gromadzenia wiedzy.  

 

Inne 

Po doktoracie uczestniczyłem z referatami w sześciu konferencjach naukowych, w 

dwóch z nich pełniłem także role sekretarza konferencji. Poza tym, od 2018 roku zasiadam w  




