
Paul Levinson – krótka biografia 

 

Paul Levinson jest medioznawcą, komentatorem mediów, osobowością telewizyjną, 

autorem powieści science fiction, twórcą blogów i podcastów. Był również (na przełomie 

lat ’60 i ’70) muzykiem i producentem muzycznym. 

 

Jednak przede wszystkim Paul Levinson jest teoretykiem mediów i komunikacji, uczniem Neila 

Postmana. Doktorat z teorii mediów obronił na New York University. W trakcie ponad 

trzydziestoletniej kariery akademickiej pracował w New School for Social Research, Hofstra 

University, Fairleigh Dickinson University, Polytechnic University of New York, Audrey 

Cohen College, St. John's University i w Western Behavioral Sciences Institute.  

 

Obecnie jest profesorem komunikacji i medioznawstwa na Fordham University w Nowym 

Jorku, gdzie prowadzi wykłady w ramach programu Masters of Arts in Public Communications.  

W roku 2004 Graduate Students Association przyznała mu tytuł 2004 Teacher of the Year . 

Paul Levinson opublikował dziewięć książek naukowych: Miękkie ostrze - The Soft Edge (1997, 

Polska 1999), Digital McLuhan (1999), Realspace (2003), Cellphone (2004) i Nowe nowe 

media - New New Media (2009/2012, Polska - 2010), które doczekały się omówień i recenzji 

m.in w The New York Times, Wired, The Christian Science Monitor. Książki Levinsona zostały 

przetłumaczone na 10 języków.  

 

Najbardziej chyba znana i najszerzej komentowana pozycja z dorobku Levinsona to Nowe nowe 

media, opublikowane przez wydawnictwo Penguin Academics w 2009 roku. Książka w 

nowatorski sposób omawia tematykę blogów, Twittera, YouTube’a i innych „nowych nowych” 

sposobów komunikacji. Jeff Jarvis, dyrektor New Media Program, Graduate School of 

Journalism (Nowy Jork) ocenił książkę Levinsona jako „...bezcenny przewodnik 

encyklopedyczny po najnowszych nowych mediach”. W recenzji w polskim „Literadarze” 

napisano zaś, że „…Levinson szczegółowo i ze znawstwem, ale bez naukowego żargonu, w 

przystępny sposób przedstawia blogosferę, Youtube, MySpace, Twitter, Second Life, podcasty, 

Wikipedię i inne zjawiska, z którymi większość internautów zdążyła się oswoić, a które często 

nie zostały poddane rzetelnej krytyce i analizie medioznawców” („Literadar”, nr 5/2011).   

 

Profesor Levinson opublikował także ponad 100 artykułów naukowych dotyczących historii i 

filozofii komunikacji społecznej i mediów. Jego eseje pojawiały się w The Village Voice, Shift, 

The Industry Standard, Omni, The Chronicle of Higher Education, Analog i WIRED. W latach 

1990 – 2000 Levinson był redaktorem naczelnym Journal of Social and Evolutionary Systems. 

 

Paul Levinson jest również autorem powieści science fiction: Kod jedwabiu (The Silk Code) 

(1999/2012, za którą otrzymał nagrodę dla debiutantów Locus Award for Best First Novel), 

Borrowed Tides (2001), The Consciousness Plague (2002/2013), The Pixel Eye (2003/2014), 

The Plot To Save Socrates (2006/2012), Unburning Alexandria (2013) i Chronica”(2014). 

Opowiadania Levinsona były nominowane do prestiżowych nagród Nebula, Hugo, Edgar i 

Sturgeon Awards.  

 

Paul Levinson jest częstym gościem programów telewizyjnych i radiowych – w jego oficjalnej 

biografii pojawia się informacja o ponad 500 wywiadach, których udzielił najpoważniejszym 

stacjom radiowym i telewizyjnym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Australii. 

Pojawiał się w The O'Reilly Factor (Fox News), The CBS Evening News, NewsHour with Jim 

Lehrer (PBS), Nightline (ABC).  

 

Levinson publikuje również recenzje z programów telewizyjnych – na swoim blogu 

InfiniteRegress.tv organizuje podcasty, w rankingu „The Chronicle of Higher Education's” 

(2009) został włączony do listy 10 najważniejszych użytkowników twittera ze środowiska 

akademickiego („Top 10 Academic Twitterers”). 


