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Jednym z zada  telewizji publicznej by o 

(i jest) podejmowania dzia a  na rzecz sze-

roko poj tej promocji czytelnictwa. Jednym 

z mo liwych sposobów realizacji tego zadania 

by o (i jest) emitowanie programów o tematy-

ce kulturalnej, w tym tak e o tematyce tylko 

ksi kowej. Programy o tematyce kulturalnej 

zalicza si  do bloku publicystyki kulturalnej1. 

SpecyÞ czn  grup  programów publicystyki 

kulturalnej s  programy po wi cone ksi kom 

i czytelnictwu.

Celem pracy jest próba ukazania bogactwa 

oferty programowej w zakresie programów 

telewizyjnych o ksi kach nadawanych od 

1952 roku, czyli od pocz tku istnienia telewi-

zji w Polsce do 2002 roku2 oraz prze ledzenie 

ich ewolucji. Ramy pracy stanowi pó wiecze 

dzia alno ci telewizji w Polsce. Informacje na 

temat programów wskazanych w artykule uzy-

skano z literatury przedmiotu, artyku ów publi-

cystycznych oraz róde  informacyjnych, np. 

Polskiej bibliograÞ i literackiej, telewizyjnych 

tygodników repertuarowych.

Uzasadnieniem dla podj cia niniejszej 

problematyki jest fakt, e programy telewizyj-

ne o ksi kach nadawane w j zyku polskim 

rzadko kiedy per se stanowi y temat odr b-

nych prac naukowych. W ród nielicznych 

opracowa  literaturoznawca Marcin Niemo-

jewski przybli y  programy Lubi  czyta  oraz 

Ksi ki na jesie , zim , wiosn , lato w aspek-

cie „ksi ka jako przedmiot popularyzacji”, 

a tak e programy Dobre ksi ki i Telewizyjne 

Wiadomo ci Literackie w aspekcie „ksi ka 

jako przedmiot reß eksji krytycznej”3. Inny li-

teraturoznawca Krzysztof Biedrzycki uczyni  

przedmiotem analizy audycj  Wydanie drugie 

poprawione, a w szczególno ci role i postacie 

krytyków literackich oraz pisarzy bior cych 

udzia  w tym programie4. Natomiast medio-

znawca Jacek D ba a wyliczy  szereg trudno-

ci, z którymi musi si  zmierzy  wyst puj cy 

1  Takiego okre lenia u ywa Jaros aw Ko czak. Por. J. Ko czak, Od Tele Echa do Polskiego ZOO; ewolucja 

programu TVP, Warszawa 2008, s. 155.
2  Zrezygnowano z przedstawienia pog bionej i szczegó owej analizy koncepcji oraz przebiegu audycji (analiza 

dyskursu), poniewa  wymaga aby ona po wi cenia ka dej audycji odr bnej pracy.
3  Por. M. Niemojewski, Ksi ka na ma ym ekranie, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 4–17.
4  Por. K. Biedrzycki, Krytyk w telewizji [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku: mi dzy rynkiem a uniwer-

sytetem, red. D. Kozicka, T. Cie lak-Soko owski, Kraków 2007, s. 283–292.
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na wizji gospodarz audycji o ksi kach5. Z ko-

lei literaturoznawca El bieta Kauer przedstawi-

a analiz  formu y, adresu odbiorczego, miejsca 

w ramówce oraz analiz  oferty czytelniczej 

programów Telewizyjne Wiadomo ci Literac-

kie oraz Ksi ki z górnej pó ki6. Wreszcie autor 

tego tekstu, bibliolog i informatolog, scharak-

teryzowa  i omówi  wyk adniki j zykowo-sty-

listyczne charakterystyczne dla wypowiedzi 

krytyków literackich pojawiaj cych si  w pro-

gramie Ksi ki z górnej pó ki7 oraz gospodarzy 

i go ci nast puj cych programów: Bajkonurrr, 

czyli w wiecie ksi ek dla dzieci; Hurtownia 

ksi ek; Ksi ka dla dzieci (Ksi ka dla ma-

lucha); Ksi ki na wiosn , lato, jesie , zim ; 

Ksi ki nie tylko na ferie; Ksi ki z górnej pó -

ki; Lubi  czyta ; Moliki ksi kowe, czyli co czy-

ta  dziecku; Stó  z powy amywanymi nogami; 

Tele-nowela – program o ksi kach; Telewizyj-

ne Wiadomo ci Literackie; Wydanie drugie po-

prawione8. Ponadto ukaza , w jaki sposób pro-

gramy telewizyjne o ksi kach stawa y si  na 

mocy zachodz cej konwergencji cz ci  rodo-

wiska internetowego, tym samym – jakie nowe 

mo liwo ci stworzy o medium cyfrowe w dzie-

dzinie promocji ksi ki i czytelnictwa9. 

Ma a liczba prac oraz wybiórczo  tema-

tów poruszanych na ich amach doprowadzi y 

do tego, e w polskoj zycznym pi miennictwie 

naukowym wci  brakuje opracowa  o charak-

terze syntetyzuj cym, które wskazywa yby in 

corpore programy telewizyjne o ksi kach emi-

towane w okre lonym przedziale czasowym. 

Niniejsza praca jest, jak si  zdaje, pierwsz  pró-

b  tego typu. Przybli enie oferty programowej 

tego bloku nale y poprzedzi  charakterystyk  

rzeczonej grupy programów. W tym celu mo na 

podj  prób  wykazania odr bno ci genologicz-

nej programu o ksi kach, mimo e w obecnej 

teorii takiego gatunku si  nie wyró nia.

Program telewizyjny o ksi kach – 
charakterystyka
Medioznawca Wies aw Godzic wyja nia, e „te-

lewizja jest domen  gatunków. Strumie  telewi-

zyjny ogl damy ze wzgl du na gatunki (one s  

zasadniczymi przes ankami dla wyboru tego w a-

nie, a nie innego programu). To prawda, ale jed-

nocze nie, przegl daj c ramówk , mam k opoty 

z zaklasyÞ kowaniem wi kszo ci programów do 

jakiejkolwiek czystej kategorii gatunkowej”10. 

Te trudno ci wynikaj  z du ej liczby, wielo-

funkcyjno ci i ró norodno ci programów tele-

wizyjnych11. Wiele gatunków telewizyjnych ma 

te  swój pocz tek w innych mediach. Poza tym 

telewizja korzysta z nomenklatury gatunkowej 

5  Por. J. D ba a, Literatura w telewizji, czyli wielkie wyzwanie [w:] Kultura. Media. Spo ecze stwo. Ksi ga jubi-

leuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv, red. D. Wadowski, Lublin 2007, s. 309–405.
6  Por. E. Kauer, Misja, Þ kcja czy pragmatyzm? Programy o ksi kach w polskiej telewizji publicznej – wybrane 

aspekty [w:] Ksi ka, biblioteka, informacja. Mi dzy podzia ami a wspólnot , red. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, 

s. 495–502.
7  Por. S.D. Kotu a, Warto ciowanie ksi ki w programie telewizyjnym “Ksi ki z górnej pó ki” [w:] J zyk a ko-

munikacja 17: J zyk polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy. MonograÞ a z cyklu “J zyk trzeciego tysi cle-

cia”, red. G. Szpila, Kraków 2007, s. 249–254; Ten e, Warto ciowanie ksi ki w programie telewizyjnym “Ksi ki 

z górnej pó ki” (na przyk adzie wypowiedzi krytyków literackich) [w:] J zyk polski. Wspó czesno . Historia VII, red. 

W. Ksi ek-Bry owa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 55–61.
8  Por. S.D. Kotu a, Nazwy gatunków literackich w audycjach telewizyjnych o ksi kach [w:] J zyk a komunika-

cja 33: S ownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji, red. M. Jod owiec, A. Tereszkiewicz, Kraków 2013, 

s. 25–32.
9  Por. S.D. Kotu a, Programy telewizyjne o ksi kach w Internecie [w:] Biblioteka, ksi ka, informacja i Internet 

2010, red. Z. Osi ski, Lublin 2010, s. 113–124. 
10  Por. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, s. 19.
11  Tam e, s. 131.
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literackiej i prasowej, st d próby wprowadzania 

nowych nazw gatunkowych na jej obszar spo-

tykaj  si  z brakiem akceptacji, mimo e nie do 

ko ca podlega ona (telewizja) klasycznym po-

dzia om gatunkowym przyj tym np. w prasie12. 

Niezale nie od tych problemów producenci tele-

wizyjni, wiadomi podzia u spo ecznego na ró -

ne grupy o sprecyzowanych zainteresowaniach, 

wydzielaj  okre lone gatunki odpowiadaj ce na 

potrzeby tych grup spo ecznych13. Takim gatun-

kiem zdaj  si  by  tak e programy o ksi kach. 

Niektórzy medioznawcy nie wskazu-

j  w ogóle na odno ny gatunek14. Inni z kolei 

wyró niaj  w ród gatunków okre lanych jako 

przekazy retoryczne, magazyny telewizyjne, 

a w nich – publicystyk  kulturaln , np. Pegaz 

i Dobre ksi ki15. J. D ba a u ywa okre lenia 

‘magazyn literacki’, tak go charakteryzuj c: naj-

trudniejszy gatunek telewizyjny, „w którym do-

minuj  »gadaj ce g owy«, ok adki i zadrukowa-

ne kartki papieru, a wi c elementy bardzo odleg e 

od kina akcji. Mamy wi c przed sob  gatunek na 

pierwszy rzut oka ma o intryguj cy, w dodatku 

odleg y od rozrywkowego talk-show czy natu-

ralnej dramaturgii tzw. gor cej publicystyki”16. 

W telewizji niemieckiej u ywa si  okre lenia 

‘programy o ksi kach’, zamiast ‘programy 

o literaturze’ z tego powodu, e prezentuje si  

w nich nie tylko literatur  pi kn , ale tak e inne 

gatunki pi miennictwa17. 

Program telewizyjny o ksi kach jako tele-

wizyjny gatunek nie doczeka  si  wi c ani od-

r bnej i precyzyjnej nazwy, ani charakterystyki18. 

Mo na pozosta  zatem przy okre leniu ‘program 

(audycja) o ksi kach’ i wprowadzi  nast puj cy 

opis: gatunek telewizyjny po wi cony w ca o ci 

zagadnieniom rynku ksi garskiego, czyli ksi ce 

jako systemowi, oraz otoczeniu tego systemu. 

W otoczeniu systemu ksi ki mo na wymieni  

osoby, a wi c m.in. autorów, wydawców, druka-

rzy, ksi garzy, literaturoznawców, krytyków lite-

rackich, bibliotekarzy, celebrytów, osoby z ulicy 

oraz wszelkie instytucje zwi zane z ksi k , tj. 

z jej produkcj , reklam  czy promocj  (general-

nie – z rozleg  informacj  o ksi ce). Poruszane 

tam tematy dotycz  procesów bibliologicznych, 

tj. produkowania, upowszechniania i recepcji 

ksi ek, czyli najogólniej mówi c – funkcjono-

wania ksi ek w spo ecze stwie (w perspektywie 

zarówno historycznej, jak i bie cej). W progra-

mach o ksi kach mo e wyst powa  jedna osoba 

(monolog), dwie (dialog), czy wi cej (polilog). 

Wybrane ksi ki s  rekomendowane w formie 

statycznej rozmowy, wywiadu czy te  atrakcyj-

nej wizualnie prezentacji multimedialnej itp.19. 

W ród programów o ksi kach mo na wskaza  

dawniej emitowane Telewizyjne Wiadomo ci 

Literackie, czy dzi  emitowan  Xi garni . Inne 

s  natomiast programy o szeroko poj tej kultu-

rze, w ramach których wydziela si  miejsce dla 

Þ lmu, teatru, ksi ki itp., takich jak np. Pegaz 

(dawniej), czy Tygodnik Kulturalny (dzi ).

Oferta programowa
Od pocz tku istnienia Telewizji Polskiej 

w jej ramówce wydzielano sta e miejsce dla 

12  Por. A. Ostrowski, Telewizyjna transmisja sportowa, czyli najwi kszy teatr wiata, Wroc aw 2007, s. 131.
13  Por. J. Bignell, J. Orlebar, The Television Handbook. Wyd. 3, London–New York, 2005, s. 59.
14  Por. W. Godzic, Telewizja i jej…
15  Por. J. Uszy ski, Telewizyjny pejza  genologiczny, Warszawa 2004, s. 131–139.
16  J. D ba a, Literatura w telewizji…, s. 401.
17  Por. M. Ciechomska, Deutschlands ber B cher, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 20.
18  Jedynie bibliolog Ma gorzata Kowalska poda a, e „audycja o tematyce ksi kowej oznacza ukazuj cy si  sys-

tematycznie program literacko-publicystyczny, w którym ksi ka traktowana jest jako przedmiot popularyzacji lub 

reß eksji krytycznej”. Zob. M. Kowalska, Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecno  ksi ki w polskich 

mediach elektronicznych, http://eprints.rclis.org/17433/ [dost p: 30.08.2013].
19  Por. S.D. Kotu a, Przegl d telewizyjnych programów o ksi kach, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 27, s. 17–19.
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publicystyki kulturalnej. Pocz tek regularnej 

emisji TVP przypada na 25 pa dziernika 1952 

roku, godz. 19:0020. Od tego momentu zacz y 

si  pojawia  programy po wi cone tematyce 

kulturalnej, w tym i ksi kowej, cho  w po-

cz tkowym okresie telewizja, jak równie  ra-

dio, Þ lm i teatr, nie odegra y w tym wzgl dzie 

wi kszej roli, poniewa  funkcjonowa y w „wa-

runkach tworzenia si  dopiero i organizowania 

o rodków ycia kulturalnego”21.

Najwcze niejszym, wy wietlanym regular-

nie, a po wi conym stricte ksi kom by , emi-

towany od ko ca lat pi dziesi tych program 

przeznaczony dla dzieci i m odzie y pt. Ksi ki 

czekaj  na ciebie22. W latach sze dziesi tych 

sektor audycji ksi kowych zosta  znacznie 

rozwini ty. Powsta a maj ca dyskusyjny cha-

rakter Panorama Literacka pod redakcj  Ro-

mana Samsela, z udzia em pisarzy i krytyków, 

w której podejmowano bie c  problematyk  

twórczo ci oraz ruchu literackiego23. Cykl by  

nadawany z ró nych miast na ywo, w konwen-

cji burzy mózgów, co niekiedy prowadzi o do 

nieoczekiwanych zwrotów. Pewne w tki dys-

kusji pojawia y si  samorzutnie, tym samym  

pojawia y si  niekiedy równie  nieprzewidzia-

ne w scenariuszu spi cia24. W tym czasie po-

wsta y tak e mniejsze formy cykliczne: Lektury 

wspó czesne – przegl d nowo ci literackich, Fe-

lieton literacki – z udzia em znanych twórców, 

krytyków i teoretyków literatury25. Do tego 

mo na doda  jeszcze program realizowany 

w formie wywiadu rzeki Spotkania z pisarzem, 

z prowadz cymi Aleksandrem Ma achowskim 

i Iren  Dryll. „Autorzy celowo zrezygnowali 

z klasycznego wywiadu studyjnego na rzecz 

uj  Þ lmowych w naturalnych wn trzach, co 

podkre la o autentyzm sytuacji, spontaniczno  

zachowa  i wypowiedzi. Ten drugi efekt mia-

y wywo ywa  tak e nieznajomo  pyta  oraz 

ograniczona do minimum re yseria. Z materia u 

znacznie d u szego od czasu emisji montowa-

no nast pnie wywiad”26. Ten okres uzupe niaj  

jeszcze takie cykle, jak „Portrety – program po-

wi cony wybitnym pisarzom i artystom”27.

W latach siedemdziesi tych emitowany by  

Ex Libris pod redakcj  Jerzego Por bskiego. 

„W ci gu 15–30 minut w skrótowej formie pre-

zentowano recenzje 20–40 pozycji, z których 

wi kszo  by a ju  niedost pna w ksi garnia-

ch”28. Nied ugo pó niej „statyczny, czysto in-

formacyjny Ex Libris zast pi y Lektury Pegaza 

w opracowaniu Niny Terentiew. W ka dym od-

cinku czono elementy recenzji z informacyjn  

prezentacj  nowo ci wydawniczych, krótkimi 

interpretacjami utworów poetyckich, cytatami 

prozatorskimi w wykonaniu czo owych aktorów 

i z migawkami z ycia literackiego”29. W grupie 

programów o ksi kach w 1979 r. znalaz  si  

program Ksi ki na pó ny wieczór30. Witold 

20  Por. J. Ko czak, Od Tele Echa…, s. 17.
21  A. Mendykowa, Popularno  polskich pisarzy wspó czesnych w pierwszym dziesi cioleciu Polski Ludowej 

(próba analizy), „Roczniki Biblioteczne” R. XXIII (1979), s. 207.
22  Por. K. Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL: mi dzy polityk  a widzem, 

Kraków 2003, s. 371.
23  Por. A. Kozie , Za chwil  dalszy ci g programu… Telewizja Polska czterech dekad 1952–1989, Warszawa 

2003, s. 83.
24  Por. A. Kozie , Publicystyka w Telewizji Polskiej do 1989 r. Przegl d informacyjny, „Studia Medioznawcze” 

2002, nr 1, s. 96.
25  Tam e, s. 83–84.
26  Tam e, s. 96.
27  J. Ko czak, Od Tele Echa…, s. 59.
28  A. Kozie , Za chwil …, s. 155–156.
29  Tam e, s. 157.
30  Tam e, s. 158.
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Adamiec, publicysta i pracownik Biblioteki Na-

rodowej, z powodu obÞ to ci ró norakich pre-

zentacji ksi ek na antenie wyrazi  pogl d, e 

„w latach 70. i dawniej radio, a nawet telewizja, 

literatur  sta y”31.

W latach osiemdziesi tych w ofercie publi-

cystyki kulturalnej w bloku audycji o ksi kach 

funkcjonowa y nast puj ce pozycje: Magazyn 

literacki Pegaza, Literatura Polski Ludowej, 

Forum wydawców, Literatura w teatrze32, a tak-

e o funkcji reklamowo-promocyjnej Telewi-

zyjny Informator Wydawniczy33.Audycja trwa-

a oko o 15 minut, by a emitowana na kanale 

TVP1 raz w tygodniu, w rody o sta ej godzinie, 

tj. o 17:55.  

Jak wida  z tego szkicowego rysu w ci gu 

ca ego okresu 1952–1989 w ofercie programo-

wej TVP pojawia y si  raczej magazyny literac-

kie po wi cone kulturze literackiej, natomiast 

programy o ksi kach (o kulturze ksi ki) sta-

nowi y rzadko . Punktem wyj cia dla danego 

programu by a przede wszystkim literatura, 

a ewentualna promocja ksi ki znajdowa a si  

na drugim planie. 

W pocz tku lat dziewi dziesi tych progra-

my o ksi kach równie  nale a y do rzadko ci. 

G ównym celem audycji w wi kszo ci przypad-

ków by o informowanie o ruchu literackim. Za-

gadnienia ksi garsko-wydawnicze traktowano 

drugorz dnie. W tym okresie zaprzestano emi-

sji Telewizyjnego Informatora Wydawniczego, 

a TVP1 rozpocz a produkcj  cyklu Miniatura 

– prezentacja ksi ki, który by  nadawany oko o 

godz. 15:00. Daje si  zauwa y , e po przemia-

nach ustrojowych z roku 1989 w polskiej tele-

wizji publicznej pró no by o szuka  wzmo onej 

aktywno ci w sferze produkcji programów po-

wi conych sprawom ksi ki. Z jaki  wzgl dów 

telewizji publicznej ksi ka nie interesowa a. 

W a nie robiono wszystko, by wyeliminowa  j  

ze szklanego ekranu. Tadeusz Górny34 skrupu-

latnie wylicza, jakie warunki stawia  informacji 

o ksi ce jeden z terenowych o rodków TVP: 

„nie wolno pokazywa  logo wydawcy, nale y 

unika  prezentowania produktu ko cowego, 

a ewentualne recenzje powinny by  pozbawione 

elementów warto ciuj cych”35. Podobnie prezen-

towano nowo ci w Pegazie. Miros aw Spychal-

ski poda , e prezentuj c tam ksi k , starano si  

nie pokazywa  nazwy oÞ cyny wydawniczej, po-

niewa  promocja mia a dotyczy  autora, ewentu-

alnie tekstu, a nie wydawnictwa36.

W Polskiej bibliograÞ i literackiej zareje-

strowano audycj  Ksi garnia Dwójki (TVP2, 

przyk adowa data emisji 12.02.1991) – by  to 

trzydziestominutowy program, w którym roz-

mawiano o twórczo ci Gustawa Herlinga-Gru-

dzi skiego37. Natomiast na kanale TVP1, pod 

koniec 1992 roku, rozpocz to nadawanie trwa-

j cego oko o 15 minut cyklu Kultura i my – do-

oko a ksi ki, w którym omawiano najwi ksze 

wiatowe encyklopedie 38. 

Zasadnicze zmiany rozpocz y si  w latach 

1993–1994. Wtedy stacja Polsat, jako jedna 

31  T. Bartel, Promocja ksi ki – czy to mo liwe?, „Wydawca” 2000, nr 6, s. 4–5.
32  Por J. Ko czak, Od Tele Echa…, s. 241.
33  Por. A. Kozie , Za chwil …, s. 242.
34  Mowa o Tadeuszu Górnym, redaktorze kilku popularnych audycji ksi kowych emitowanych w kolejnych 

latach.
35  K.M., Ludzie ksi ki: Tadeusz Górny, „Rzeczpospolita”, dod. „Plus Minus” 1995, nr 15.
36  Por. D. Szczepa ska, W stron  dokumentu: z Miros awem Spychalskim, szefem redakcji „Pegaza”, rozmawia 

Danuta Szczepa ska, „Megaron. Biuletyn Nowo ci Wydawniczych” 1995, nr 12, s. 27. Dopiero w XXI wieku re-

daktorzy odeszli zupe nie od tych praktyk na rzecz podawania rzetelnych informacji o wydawcy, cho by w celach 

identyÞ kacyjnych. 
37  Polska bibliograÞ a literacka, http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ [dost p: 25.05.2013].
38  Repertuar TVP1, „G os Pomorza” 1992, nr 213, s. 5.



120 Sebastian D. Kotu a

z pierwszych, wyprodukowa a kilka cykli o te-

matyce ksi kowej. W grudniu 1993 roku nada-

no cykl Pó  metra ksi ek. Taka nazwa serii 

wzi a si  od pewnego klienta, który za yczy  

sobie w jednej z ksi gar , aby sprzedano mu pó  

metra ksi ek o wysoko ci nieprzekraczaj cej 

siedemdziesi ciu centymetrów, bo w a nie tyle 

wolnego miejsca mia  na nowo zakupionym re-

gale39. Z wywiadu udzielonego przez Górnego 

dla „Wydawcy” mo na si  tak e dowiedzie , 

e to on by  pomys odawc  tego cyklu40. Pro-

gram trwa  pó  godziny, co jego zdaniem, jak 

na ówczesne czasy, by o stanowczo za d ugo. 

Nast pn  audycj  by  Pi tek z ksi k , a od 

pa dziernika 1994 roku rozpocz to emisj  cy-

klu Ksi ki z górnej pó ki, której gospodarzem 

zosta  Górny41. W programie omawiano nowo-

ci i wydarzenia na rynku ksi ki. Dodatkowo, 

w czasie trwania Mi dzynarodowych Targów 

Ksi ki „Megaron”, czyli producent Ksi ek 

z górnej pó ki, przygotowywa  w ramach Studia 

targowego codzienne pi tnastominutowe pro-

gramy, równie  transmitowane w Polsacie42. 

Rok 1993 obÞ towa  w produkcje tematycz-

ne, np. seria S owa i twarze (TVP2) – program 

po wi cany twórczo ci jednego pisarza, np. 

Józefa Mackiewicza, Jerzego Giedroycia czy 

Mirona Bia oszewskiego43, a tak e cykl Por-

trety wspó czesnej prozy w re yserii Tomasza 

Lengrena, a tworzony z udzia em krytyków 

literackich skupionych wokó  miesi cznika 

„Twórczo ”. W audycji Portrety wspó czesnej 

prozy prezentowano twórczo  m odych pisarzy 

(debiutantów), jak np. Andrzeja ucze czyka, 

Krystyny Sakowicz, Dariusza Bitnera, Jerzego 

ukosza, Krzysztofa Bieleckiego. Nast pnie 

inscenizowano fragment ksi ki, rozmawiano 

z autorami oraz zamieszczano wypowiedzi kry-

tycznoliterackie44. 

Cho  w telewizji publicznej nadal domino-

wa y programy bardziej literackie, to jednak co-

raz cz ciej zacz to wprowadza  do  tre ci do-

tycz ce kultury ksi ki, a w latach 1993–1994 

zacz y si  równie  pojawia  programy stricte 

ksi kowe. Cztery z nich wskaza a i krótko 

scharakteryzowa a dziennikarka Urszula Do-

ma ska. W ród nich znalaz  si  emitowany na 

kanale TVP1 Klub Dobrej Ksi ki. Prowadz -

cym by  J drzej Dutkiewicz. Program nada-

wano raz na dwa tygodnie o godz. 11:20. Pre-

zentowano tam od kilku do kilkunastu nowo ci 

oraz ksi ek, które dopiero mia y si  ukaza , 

a wszystkie tytu y przywo ane w jednym odcin-

ku by y podporz dkowane jednemu g ównemu 

tematowi, np. literaturze dla dzieci. W Klubie 

Dobrej Ksi ki pojawiali si  specjalni recen-

zenci, którzy wydawali ksi kom równie  opi-

nie negatywne. Kolejnym cyklem by y Minia-

tury Literackie pod redakcj  Hanny Etemadi, 

emitowane w poniedzia ki, po Teatrze Telewi-

zji, a powtarzane na kanale TV Polonia. W Mi-

niaturach Literackich omawiano jedn  ksi k . 

Program by  dotowany przez Ministerstwo Kul-

tury i Sztuki, a czasami tak e przez Polsk  Izb  

Ksi ki. Swoje aktualno ci mog y tam demon-

strowa  rozmaite oÞ cyny wydawnicze. Wtedy 

jednak musia y zap aci  za promocj  jednego 

tytu u 5 mln ówczesnych z otych45. W TVP2 

transmitowano równie  cykl Moje ksi ki, przy-

gotowywany przez Gra yn  Banaszkiewicz. 

39  Por. Rozmowa z górnej pó ki: wywiad z Tadeuszem Górnym o historii i dniu dzisiejszym jego autorskiego pro-

gramu telewizyjnego, „Wydawca” 2004, nr 9, s. 4.
40  Tam e.
41  Por. K.M., Ludzie ksi ki…
42  Por. .G., Tytu y bran owe, „Rzeczpospolita”, dod. „Plus Minus” 1995, nr 19.
43  Por. Polska bibliograÞ a…
44  Por. K. Niedziela, Poczytaj, mi telewizjo!, „Przegl d Tygodniowy” 1993, nr 22, s. 17. 
45  Por. U. Doma ska, Ksi ka w radiu i telewizji, „Notes Wydawniczy” 1994, nr 7/8, s. 16–20.
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Audycja by a emitowana raz w miesi cu, w po-

niedzia ki o godz. 15:00. Osoby znane i medial-

ne, m.in. arty ci, pisarze, politycy opowiadali 

o swoich literackich fascynacjach, domowych 

bibliotekach, dawniejszych i dzisiejszych lek-

turach46. Na koniec audycji zadawano zagadk  

literack , a w ród autorów poprawnych odpo-

wiedzi losowano nagrod  ksi kow 47. W tym 

okresie pojawi  si  tak e Magazyn Kulturalny, 

który systematycznie informowa  o nowo ciach 

rynku ksi garskiego48. 

W telewizji publicznej kolejny zwrot nast pi  

w roku 1995, kiedy pojawi o si  kilka nowych 

magazynów kulturalnych. Publicystka Agnieszka 

Dajbor na pierwszym miejscu wymieni a 4,5-mi-

nutowy klip ksi kowy (TVP1), który mia  by  

przewodnikiem po rynku wydawniczym. W ka -

dym odcinku mia y si  znale  has owe rekomen-

dacje oko o dziesi ciu wa nych ksi ek danego 

tygodnia. Osobami doradzaj cymi mia y by  

m.in. Andrzej Paczkowski, Tomasz Strzembosz, 

Marcin Król, o. Jacek Salij, Zygmunt Kubiak, 

Jan B o ski, Tomasz Burek. Na emisj  wybra-

no dni od rody do pi tku, nie ustalaj c jednak 

dok adnej godziny emisji, a to dlatego, e pro-

gram pomy lano jako kilkakrotnie powtarzany 

d ingiel, czyli przerywnik mi dzy programami. 

Na tematyk  wybierano ambitniejsz  literatur , 

tote  w programie nie rekomendowano powie ci 

popularnych, np. kryminalnych, sensacyjnych, 

jak równie  ksi ek dla dzieci49. 

Drugim nowym cyklem by y S dy i prze-

s dy (TVP1), czyli talk-show o ksi kach50. 

W zamierzeniu twórców program mia  by  pol-

sk  wersj  s ynnego francuskiego Apostrophes. 

Prowadz cym by  Cezary Michalski. W audycji 

skupiano si  na nowo ciach z zakresu humani-

styki prezentowanych podczas rozmowy pro-

wadz cego z jej autorem. 

Z kolei w TVP2 pojawi  si  Magazyn Lite-

racki. Program przygotowali Gra yna Bry uk 

oraz Jerzy Kapu ci ski, natomiast czo ówk  

zrobi  re yser Þ lmów animowanych Piotr Du-

ma a51. Program w zamierzeniach re ysera Du-

ma y mia  by  i do ogl dania, i do s uchania. 

Tematyka audycji mia a dotyczy  tylko nowo ci 

wydawniczych. Planowano, aby dyskusje pole-

ga y na szybkiej wymianie zda , dyskutantów 

Þ lmowano na kontrplanach (np. naprzemienne 

pokazywanie siedz cych vis-a -vis osób). Ma-

gazyn trwa  oko o 30 minut, a przy jego realiza-

cji uczestniczyli historycy literatury: Jan Tom-

kowski, Anna Nasi owska, a tak e recenzentka 

„Gazety Wyborczej” Helena Zaworska oraz 

t umaczka Anna Ko yszko i ksi garz Czes aw 

Apiecionek. Magazyn Literacki emitowano do 

1999 roku52. Podsumowuj c, „Program I stawia 

na autorytety i elitarne rozmowy, Program II 

na atrakcyjny wizualnie magazyn literacki”53. 

Do tego wyliczenia trzeba doda  jeszcze seri  

Kultura duchowa narodu oraz wyemitowane po 

raz pierwszy we wrze niu 1995 roku Miniatury 

– cykl omówie  jednej ksi ki, który notabene 

przetrwa  rok. By  to rodzaj Þ lmowych felieto-

nów o nowo ciach ksi kowych, a za prezen-

towane tam tytu y wydawca musia  zap aci  

46  Tam e, s. 17.
47  Tam e.
48  Tam e. 
49  Por. A. Dajbor, Czy Cezary Michalski zostanie polskim Bernardem Pivot?, „Gazeta Wyborcza” – „Kultura” 

1995, nr 195, s. 8.
50  Por. M.A. Kowalski, Kultura na cmentarzu (fragment), „Opcja na prawo” 2002, nr 11, http://www.opcja.pop.

pl/index.php?id_artykul=202 [dost p: 1.03.2009].
51  Por. W. Adamiec, Po wakacjach, po jagodach, „Notes Wydawniczy” 1995, nr 11, s. 50.
52  Por. M.A. Kowalski, Kultura na…
53  Por. A. Dajbor, Czy Cezary…, s. 8.
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500 z otych54. W tym samym roku nadawano 

równie  Kwadrans o ksi ce (WOT) i paromi-

nutowe serie Telemegaron (Polsat)55.

W 1996 roku na kanale TV Polonia nadano 

pierwsze odcinki cyklu pt. Telewizyjne Wiado-

mo ci Literackie56. Program pojawia  si  rów-

nie  na kana ach TVP1 i TVP257. Redaktorem 

prowadz cym by  literaturoznawca, historyk li-

teratury, krytyk, eseista, poeta i t umacz z Uni-

wersytetu Wroc awskiego prof. Stanis aw Bere . 

Pomimo chwilowego zawieszenia produkcji 

tego cyklu w 2001 roku58 Telewizyjne Wiado-

mo ci Literackie nadawano do roku 2010 i by  

to program o ksi kach o najd u szym rodo-

wodzie w Telewizji Polskiej. Powodem zdj cia 

audycji z anteny by a trudna sytuacja Þ nanso-

wa Dwójki59. Program trwa  oko o trzydziestu 

minut, a w 2000 roku osi gn  ogl dalno  na 

poziomie 2–3,4% (ponad milion widzów)60. 

W audycji m.in. informowano o nowo ciach 

literackich i nagrodach przyznanych pisarzom. 

Przeprowadzano w plenerze wywiady z autora-

mi ksi ek; recenzowano wybrane tytu y, a tak-

e odczytywano ich fragmenty.

W Polskiej bibliograÞ i literackiej odnotowa-

no, e TVP1 wyemitowa a równie  wiele oko o 

dwudziestominutowych odcinków serii Ksi -

ki, które wstrz sn y wiatem61 (TVP1), a tak e 

seri  Wspó czesna proza polska (TVP1)62. 

We wrze niu 1997 roku pojawi o si  Czy-

tad o (do marca 1999 roku) – program infor-

macyjny o nowo ciach ksi kowych, kr cony 

w formie wideoklipu63. W 1999 roku na an-

tenie TVP swoj  premier  mia  cykl Witryny, 

emisj  zako czono równie  w 1999 roku. 

Na miejsce tego magazynu we wrze niu tego 

samego roku wprowadzono do ramówki Bia-

e kruki. Program zosta  równie szybko zdj ty 

z anteny. Krytycy programu negowali g ównie 

animacje komputerowe, na których opiera  si  

ca y cykl, w rezultacie czego dyskutanci mieli 

zbyt ma o czasu na zabranie g osu. Dodatko-

wo w programie zgromadzono widowni , któ-

r  stanowi a m odzie 64. W tym samym roku 

powsta a pierwsza ods ona cyklu Co czyta . 

Audycja realizowana w studiu by a po wi co-

na nowo ciom wydawniczym, mia a charak-

ter rozmowy z pisarzami i t umaczami litera-

tury, a emitowano j  na antenie OTV Lublin 

do roku 200165.

Dekada lat 90. obÞ towa a w ró norodne 

produkcje telewizyjne po wi cone zagadnie-

niom rynku ksi ki. Tytu y tych produkcji jasno 

sugerowa y odbiorcy, jakie tre ci b d  zawie-

ra . Programy emitowano (wraz z powtórkami) 

o rozmaitych godzinach – od wczesnorannych, 

po udniowych, popo udniowych, do wieczor-

nych. Prezentowano literatur  ambitn  oraz 

54  Por. M.A. Kowalski, Kultura na…
55  Por. W. Adamiec, Pod grusz , pod lip , pod Psi  Gwiazd , „Notes Wydawniczy” 1995, nr 9, s. 36.
56  Program pojawi  si  dok adnie w lutym 1996 roku i by  nadawany g ównie na antenie wroc awskiej telewizji 

regionalnej oraz na TV Polonia. Por. M.A. Kowalski, Kultura na…
57  Por. A. Ko ody ska, Jubileusz najstarszego w TVP programu o ksi kach: Telewizyjne Wiadomo ci Literackie, 

„Gazeta Wyborcza” 2006, dod. „Gazeta Telewizyjna”, nr 35, s. 8. 
58  Por. J. Olech, Jest pokój, jest telefon..., „Gazeta Wyborcza” 2001, dod. „Gazeta Telewizyjna”, nr 262, s. 8.
59  Por. D. Subbotko, W TVP karczuj  ksi ki, „Gazeta.pl”, http://wyborcza.pl/1,75478,8894947,W_TVP_2_kar-

czuja_ksiazki.html#ixzz19xZp4HSO [dost p: 9.02.2011].
60  Por. Stanis aw Bere , http://www.stanislawberes.pl/ [dost p: 1.07.2013].
61  Cykl ten w 2009 roku nadawa a stacja TVP Historia, np. 19 I 2009, godz. 16:40.
62  Por. Polska bibliograÞ a…
63  Tam e.
64  Tam e.
65  Por. T. Skoczek, Telewizja regionalna, Kraków 2002, s. 85.
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aktualno ci rynku wydawniczego. Twórcami 

audycji, prowadz cymi, a tak e zaproszony-

mi go mi byli g ównie specjali ci bran owi, 

tj. literaturoznawcy, krytycy literaccy, litera-

ci, ksi garze, znawcy rynku ksi garskiego itp. 

Programy o ksi kach przyjmowa y formy od 

krótkich, kilkuminutowych klipów, po d u sze, 

nawet trzydziestominutowe magazyny. Co zro-

zumia e, w zale no ci od przeznaczonego czasu 

antenowego, wyst powa a tam jedna lub kilka 

osób, a zatem telewidz zapoznawa  si  z pre-

zentacjami wybranych tytu ów, wywiadami, 

rozmowami itd. W tej grupie programowej po-

jawia y si  zarówno efemerydy, jak i audycje, 

które przetrwa y wiele lat. Wa ne jest równie  

to, e do promocji ksi ki i czytelnictwa w -

czy y si  nowo powsta e stacje komercyjne. 

Dodatkowo, w ramach niektórych audycji, 

umo liwiono wydawcom odp atne reklamowa-

nie w asnej oferty.

W dniu 27 kwietnia 2000 roku wyemitowa-

no po raz pierwszy w TVP cykl Ksi ki z górnej 

pó ki, po wi cony promocji czytelnictwa oraz 

informacji o ksi ce – z prowadz cym, znanym 

z Polsatu, redaktorem Tadeuszem Górnym66. 

W programie krótko recenzowano jedn  lub 

dwie ksi ki. Pocz tkowo by y to trzyminutowe 

prezentacje (podobnie jak w Polsacie). W kolej-

nych latach cykl wzbogacano o takie audycje 

jak Ksi ka tygodnia (od 2001 roku), Ksi ka 

dla malucha (od 2002 roku) oraz Ksi ka mie-

si ca (od 2004 roku)67. Medioznawca Tadeusz 

Skoczek Ksi ki z górnej pó ki scharakteryzo-

wa  nast puj co: „codzienny program o nowo-

ciach wydawniczych”68. W tym okresie wy-

emitowano te  pierwszy odcinek audycji Dobre 

ksi ki (TVP1), jednej z wa niejszych pozycji 

tego bloku. Dobre ksi ki nadawano w latach 

2001–2004 w TVP169. Program ukazywa  si  

dwa razy w miesi cu, pó nym wieczorem (po-

mi dzy 22:00 a 24:00), w poniedzia ki70; by  

realizowany w studiu i trwa  40 minut71. Do-

bre ksi ki okre lano jako polski odpowiednik 

Kwartetu Literackiego72. Gospodarzy programu 

by o troje. W ci gu ca ego okresu nadawania 

Dobrych ksi ek w ich roli wyst powa y ró -

ne osoby. Od pocz tku 2001 roku do czerwca 

2002 roku byli to krytycy literaccy, publicy ci, 

literaci, pisarze: Kazimiera Szczuka, Tomasz 

ubie ski, Witold Bere 73. Potem tak e m.in. 

Kinga Dunin, Tomasz ubie ski i Pawe  Du-

nin-W sowicz (maj 2004 rok)74. Program przy-

biera  form  rozmowy o ksi ce. 

Poza tym wa nym debiutem, oferta publi-

cystyki kulturalnej z lat 1999–2001 na falach 

samej tylko Telewizji Regionalnej stanowi-

a 42 ró ne cykle, cho  niekoniecznie stricte 

ksi kowe75. Obecno  audycji ksi kowych 

w pa mie regionalnym, jak np. Ksi ek z gór-

nej pó ki, dobrze wró y a recepcji tego typu 

66  Por. „Ksi ki z górnej pó ki” maj  5 lat, „Biblioteka Analiz” 2005, nr 10, s. 30.
67  Por. Wydawca, http://www.wydawca.com.pl/index.php?s=info&kat=2&dzial=0&poddzial=0&id=241 [do-

st p: 20.02.2009].
68  T. Skoczek, Telewizja regionalna…, s. 86.
69  Pierwszy odcinek serii Dobre ksi ki wyemitowano 30 kwietnia, na podstawie: Kazimiera Szczuka, http://

www.zgapa.pl/zgapedia/Kazimiera_Szczuka.html [dost p: 17.03.2009].
70  Por. K. Mas o , Gdzie s  dobre ksi ki?, „Rzeczpospolita” 2003, nr 72.
71  Na podstawie sprawozdania KRRiT: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji za rok 

2003, s. 101, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/sprawozdania/spr2003/inf2003.pdf [dost p: 17.03.2009].
72  „Lepsze Ksi ki” zamiast „Dobrych Ksi ek” w TVP Kultura, http://www.ksiazka.net.pl/modules.php?name-

=News&Þ le=article&sid=4477 [dost p: 28.05.2013].
73  Strona domowa Witolda Beresia, http://www.beres.pl/dobre_ksiazki.html [dost p: 17.03.2009].
74  Na podstawie: „Spinacz” 2004, nr 12, s. 15.
75  Por. T. Skoczek, Telewizja regionalna…, s. 15–16.
76  Por. Tam e, s. 8.
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programów, bowiem w 2000 roku TVP3 obej-

mowa a swym zasi giem 60% powierzchni kra-

ju i 82,8% ludno ci76.

Rok 2001 jest te  startowym dla cyklu prze-

znaczonego dla dzieci pt. Bajeczki Jedyneczki. 

T  trwaj c  ok. 10 minut audycj  nadawano 

nieregularnie, kilka razy w tygodniu w stacji  

TVP1, ok. godz. 9:4077. W 2002 roku mia a miej-

sce pierwsza ods ona cyklu Ksi ka dla dzieci 

(Ksi ka dla malucha)78, programu tworzone-

go w ramach produkcji Ksi ki z górnej pó ki, 

a przeznaczonego dla najm odszych telewi-

dzów79. W programach przeznaczonych dla dzie-

ci odczytywano fragment ksi ki wybranej do 

prezentacji. W tym samym roku na antenie TVP3 

pojawi  si  te  cykl Ksi gozbiór, w którym kilku 

prowadz cych, m.in. pisarz i publicysta Krzysz-

tof Teodor Toeplitz, rozmawia o z zaproszonymi 

do studia autorami o ich ksi kach80.

Zako czenie
Od pocz tku istnienia telewizji w Polsce wy-

dzielano w niej wa ne miejsce dla programów 

z bloku publicystyki kulturalnej. Niekiedy po-

wi cano je szeroko poj tej kulturze, literaturze 

(w tym tak e ksi ce); innym razem dedykowa-

no g ównie sprawom ksi ki. Telewizja Polska, 

a pó niej tak e stacje komercyjne, podejmo-

wa y dzia ania na rzecz promocji ksi ki i czy-

telnictwa, emituj c rozmaite cykle telewizyjne 

przybieraj ce formy od najprostszych kilkumi-

nutowych po rozbudowane kilkudziesi ciomi-

nutowe magazyny. 

Mo na odnie  wra enie, e przed rokiem 

1989 wi cej by o programów po wi conych 

ruchowi literackiemu, tzn. programów, w któ-

rych omawiano twórczo  pisarzy (ich dzie-

a literackie), po rednio za  wskazywano na 

ksi ki (konkretne wydania). Dopiero od lat 

70. da o si  obserwowa  wzmo on  aktywno  

TVP w zakresie tworzenia audycji skupionych 

na prezentacjach nowo ci rynku wydawnicze-

go. Pocz tkowo programy przybiera y posta  

rozmów o literaturze i wywiadów z pisarza-

mi. Pó niej ten schemat zacz to stopniowo 

uzupe nia  i zast powa  krótkimi recenzjami 

i prezentacjami ksi ek dost pnych w obiegu 

ksi garskim. Ten stan utrzymywa  si  równie  

w latach 80. Obok rozbudowanych magazynów 

literackich telewidzowie otrzymywali skrótowe 

informacje o nowo ciach rynku ksi garsko-wy-

dawniczego. Po roku 1989 ofert  TVP zacz to 

wzbogaca  cyklami po wi conymi prezentacji 

jednej ksi ki. Rozszerzono repertuar wyko-

rzystywanych form narracyjnych – poza skró-

towymi recenzjami i prezentacjami ksi ek 

wprowadzono d ingiel ksi kowy oraz wypro-

dukowano talk-show o ksi kach. W ród osób 

obecnych na wizji, poza krytykami literacki-

mi i literaturoznawcami, zacz li si  pojawia  

specjali ci z bran y wydawniczo-ksi garskiej, 

tj. wydawcy, ksi garze, ale tak e osoby znane 

i medialne. W ramówkach TVP nadawano krót-

kie formy cykliczne informuj ce o jednej lub 

dwóch nowo wydanych ksi kach, jak równie  

blisko pó godzinne magazyny o rozbudowanej 

77  Por. S.D. Kotu a, Przegl d telewizyjnych programów…, s. 17; Spo eczne oddzia ywanie wspó czesnej ksi ki: 

wybory czytelnicze, red. J. Chru ci ska, E. Kubisz, Warszawa 2002, s. 25.
78  W sprawozdaniu TVP mo na przeczyta , e w 2002 roku program emitowano regularnie raz w miesi cu w re-

gionalnej Trójce. Por. Informacja o podstawowych..., s. 107.
79  Por. Informacja o podstawowych…, s. 106, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/sprawozdania/spr2003/

inf2003.pdf [dost p: 04.07.2009].
80  Por. Telewizyjny ksi gozbiór, http://ksiazki.wp.pl/tytul,Telewizyjny-ksiegozbior,wid,2506,wiadomosc.html?ti-

caid=111394 [dost p: 31.08.2013]; W. Adamiec, Zabije mnie kto  albo ja kogosik!, „Notes Wydawniczy” 2003, nr 5, 

s. 42.
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strukturze, w której prezentowano zarówno no-

wo ci wydawnicze, jak i bie ce wydarzenia ze 

wiata literackiego oraz wywiady z pisarzami.

Nie da si  wskaza  jednolitych schematów 

formalnych powielanych w wielu audycjach, 

chyba e przyj , e sama rozmowa o ksi -

ce kilku osób (tzw. „gadaj ce g owy”) by aby 

takim schematem. Jednak e gdyby przeanali-

zowa  przebieg rozmowy; sceneri , w której 

si  odby a; profesj  osób bior cych w niech 

udzia ; cel i realizowane strategie dyskursyw-

ne rozmówców, to okaza oby si , e programy 

by y oryginalne. Zauwa alne jest wi c raczej 

to, e re yserzy i pomys odawcy programów 

o ksi kach starali si  wprowadza  nieszablo-

nowe rozwi zania, dodaj c np. animacj  mul-

timedialn  do audycji realizowanej w formie 

statycznej rozmowy. Podsumowuj c, oferta 

programowa ewoluowa a, wykorzystuj c coraz 

nowsze mo liwo ci warsztatowe technologii 

telewizyjnej, kreatywno  i wyobra ni  swoich 

twórców oraz niekiedy do wiadczenia telewizji 

zachodnich.

W publikacjach poruszaj cych zagadnienie 

oferty programowej polskich stacji telewizyj-

nych zasadniczo nie wydziela si  audycji tylko 

ksi kowych. Autorzy, wyliczaj c programy 

promuj ce ksi ki i czytelnictwo, cz sto wska-

zuj  na programy kulturalne, literackie i eduka-

cyjne. Je li dodamy do tego, e w dyskursie pu-

blicznym od wielu lat funkcjonuje przekonanie 

o ma ej ilo ci i niskiej jako ci audycji o ksi -

kach, to wy ania si  obraz sugeruj cy, e tak 

naprawd  nie ma czemu po wi ca  uwagi. Ten 

artyku  powsta  te  mi dzy innymi po to, aby 

pokaza , e wcale tak nie jest…


