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Szanowni Państwo,

prezentujemy pierwszy numer „Nowości ba-
dawczych Obserwatorium Kultury” w nowej 
odsłonie.

Wśród polskich raportów na szczególną 
uwagę zasługują (A) publikacja Zofii Zasac-
ki (IBE, BN) dotycząca czytelnictwa dzieci 
i młodzieży oraz (B) GUS-u poświęcona ko-
rzystaniu z Internetu przez Polaków. Są to 
bogate źródła wiedzy o rzadko badanej gru-
pie – młodzieży w wieku 12-15 lat.

(A)
Zofia Zasacka przeprowadziła reprezen-
tatywny sondaż wśród uczniów 6. klasy 
szkoły podstawowej (12 lat) i 3. klasy gim-
nazjum (15 lat). Dowiadujemy się z niego 
m.in., że grupa młodzieży nieczytającej 
książek jest wśród dwunastolatków wy-
raźnie mniejsza (5%) niż wśród piętna-
stolatków (14%). Z komputera i Internetu 
codziennie lub prawie codziennie korzy-
sta mniejsza grupa dwunastolatków (66%) 
niż piętnastolatków (85%). Co ciekawe, 
z telewizją trend jest przeciwny – codzien-
nie lub prawie codziennie ogląda ją 76% 
dwunastolatków i 68% piętnastolatków. 
W raporcie znajdziemy pogłębioną analizę 
tych wyników obejmującą motywacje czy-
telnicze oraz opinie uczniów o lekturach 
szkolnych.

WPROWADZENIE

(B)
Z raportu GUS-u dowiadujemy się, że 
w 2014 roku 95,4% młodzieży korzystała 
regularnie z Internetu, w tym 77,2% z serwi-
sów społecznościowych. Blisko jedna trzecia 
młodzieży publikuje w Internecie stworzone 
przez siebie teksty, zdjęcia, muzykę, filmy, 
oprogramowanie, itp. (30,2%). Raport GUS-u 
zawiera też bardzo szczegółowe dane doty-
czące korzystania z Internetu przez doro-
słych Polaków.
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Wśród raportów zagranicznych na szcze-
gólną uwagę zasługują (C) nowy raport Johna 
Holdena wprowadzający do słownika polity-
ki kulturalnej pojęcie „ekologii kultury” i ideę 
„kultury jako ekosystemu” oraz (D) finał dzia-
łań UNESCO ustalający 22 wskaźniki dla ob-
szaru „kultury i rozwoju”. 

(C)
Ekologia kultury jest motywem przewod-
nim naszego pierwszego przeglądu badań 
w obszarze polityki kulturalnej, jako jeden 
z bardzo inspirujących pomysłów na zrozu-
mienie charakterystyki relacji zachodzących 
w dziedzinie kultury, dlatego umieściliśmy 
go jako pierwszą propozycję do cyklicznego 
„nowego słownika polityki kulturalnej”. John 
Holden myśli o kulturze nie jako sektorze, 
zdeterminowanym ekonomicznie, lecz jako 
ekosystemie kształtowanym przez liczne 
organizmy wchodzące we wzajemne relacje, 
uwarunkowane przez lokalne ekosystemy 
kultury. Myślenie ekosystemem pomaga 
zrozumieć w jaki sposób kultura jest zorga-
nizowana, jak działa w kontekście otoczenia, 
jakie są warunki i przyczyny jej wzrostu, re-
generacji lub uwiądu. 

(D)
Raport i zestaw narzędzi przygotowany 
przez UNESCO do mierzenia relacji kultury 
i rozwoju na obszarze wielu krajów świata, 
przetestowany został do końca 2014 roku 
w 11 krajach, od Kolumbii po Kambodżę. Po 
szerokich konsultacjach zdecydowano się 
na wskazanie 7 wymiarów i w ramach nich 
łącznie 22 wskaźników informujących nas 
o poziomie relacji kultury i rozwoju spo-
łecznego oraz gospodarczego danego kra-
ju świata. Czy ten układ wskaźników może 
dać prawdziwy obraz rozwoju poprzez 
kulturę oraz rozwoju kultury w każdym 
kraju, także w Polsce?

Zestaw raportów uzupełniają informacje 
o najciekawszych nowościach wydawni-
czych  – lekturach obowiązkowych dla osób 
decydujących o kształcie polityk kultural-
nych oraz zarządzających organizacjami 
kulturalnymi.

Życzymy owocnej lektury!
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NOWY SŁOWNIK POLITYKI KULTURALNEJ
oprac. Marcin Poprawski

Ekologia kultury to pojęcie opracowane 
przez Johna Holdena w raporcie pt. „Eco-
logy of Culture”, przygotowanym dla bry-
tyjskiej Arts and Humanities Research 
Council, opublikowanym w styczniu 2015 
roku. Autor adaptuje definicję tego poję-
cia za Ann Markussen i wprowadza jako 
klucz w obiegu myślenia o politykach 
kulturalnych i zarządzaniu organizacjami 
kulturalnymi*;

 Kultura nie jest sektorem lecz ekosyste-
mem, w skład którego wchodzą:

a. instytucje kultury,
b. komercyjne organizacje kulturalne,
c. prywatne jednostki tworzące artefak-

ty kulturalne w domowym zaciszu lub 
w organizacji społecznej poza domem, 
w ramach wolontariatu.
Relacje zachodzące pomiędzy tymi pod-
miotami nie mają charakteru zaledwie 
ekonomicznego – jak chciałoby wielu 
polityków i ekonomistów, dlatego mogą 
być lepiej wyjaśnione za pomocą podej-
ścia „ekologicznego”.

 Ekologia kultury to złożone współzależ-
ności, które kształtują potrzeby i proce-

sy tworzenia sztuki oraz oferty w ob-
szarze aktywności kulturalnej. 

 Kultura jest organizmem, a nie mechani-
zmem, jest znacznie bardziej pogmatwana 
i dynamiczna niż linearne, logiczne proce-
sy znane z nauk o ekonomii. Dla opisu pro-
cesów w dziedzinie kultury warto używać 
metafor ekologicznych, takich jak: rege-
neracja, symbioza, kruchość, wzrost, czy 
cykl życia. 

 Myślenie metaforą ekosystemu pomoże 
w zrozumieniu natury relacji między kul-
turalnymi organizmami, a docelowo po-
lepszy jakość polityk kulturalnych i dostęp 
do wartości kultury. Pozwala uwolnić się 
od myślenia ekonomicznego. 

 Ekologia kultury nie zgadza się na uprzy-
wilejowaną pozycję finansowej i ekono-
micznej wartości kultury względem in-
nych wartości, głębiej zakorzenionych 
w kulturze.

 Ekologia kultury nie zatrzymuje się na ja-
łowym polu dyskusji o pożytku płynącym 
z istnienia kultury, lecz sięga dalej do wyja-
śniania jak kultura jest zorganizowana, jak 
działa w kontekście otoczenia. Metafora 

Ekologia 
kultury

* źródło: http://www.ahrc.ac.uk/News-and-E-

vents/News/Documents/AHRC%20Ecology%20

of%20Culture%20%28A%29.pdf
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ekologii kultury prowadzi do nowych tak-
sonomii, połączeń, wizualizacji, do lepsze-
go rozumienia charakterystyki danego 
obszaru kultury, poprzez myślenie o ukła-
dzie zachodzących relacji, sposobie ich 
organizowania. 

 Pojęcie ekologii kultury prowadzi do dys-
kusji o istocie sztuki amatorskiej i dylema-
tów kwalifikowania osób do bycia artystą 
– amatorem. Twórcy – amatorzy, odzysku-
ją (wreszcie), w koncepcji ekologii kultury 
swoje dobre imię. Wspomaga to również 
moda na wolontariat pracowniczy. Istnieje 
istotny wielokierunkowy związek między 
kulturalną twórczością, która powstała 
w skromnych, amatorskich warunkach 
domowych, dalej tym co na średnią i dużą 
skalę wytwarzane jest w subsydiowa-
nych instytucjach oraz w końcu na ska-
lę masową w podmiotach komercyjnych 
i vice-versa.

 Prywatni twórcy działający z własnych, 
niefinansowych pobudek jako miłośni-
cy kultury lub wolontariusze działający 
w zespołach i grupach artystycznych, to 
według danych z 2007 roku - 15% popu-

lacji Wielkiej Brytanii, ponad 9 milionów 
mieszkańców, w tym ponad pół miliona 
osób zaangażowanych jako menedżero-
wie kultury, liderzy - wolontariusze. 

 Postawa „ekologiczna” badaczy i decy-
dentów w obszarze kultury to ocena wie-
lokierunkowych relacji różnorodnych 
profesjonalnych podmiotów kulturalnych 
i osób zaangażowanych w wolontariat 
kulturalny w zakresie:

a. rozwoju kompetencji osób,
b. przekazu idei i pomysłów do dalszej reali-

zacji między nimi,
c. transferu środków finansowych,
d. przemieszczanie się produktów i treści 

kulturalnych. 
 Kulturalny ekosystem jest regulowany 
przez cykl regeneracji, zawsze coś inne-
go wzrasta w miejsce tego, co obumarło. 
Dziedzictwo kulturowe powiązane jest 
trwale z tworzeniem. 

 Najistotniejsze są lokalne ekologie kul-
tury – miejsca trwałego zakorzenienia 
aktywności kulturalnej z warunkami dla 
jej wzrostu lub uwiądu. Ekologia kultury 
jest obszarem na który bezustannie, po-

zytywnie i negatywnie oddziałują liczne 
czynniki, charakterystyczne dla danego 
terytorium.

Pojęcie ekologii kultury 
prowadzi do dyskusji o istocie 
sztuki amatorskiej i dylematów 
kwalifikowania osób do bycia 
artystą – amatorem. Twórcy – 
amatorzy, odzyskują (wreszcie), 
w koncepcji ekologii kultury swoje 
dobre imię. 
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w Polsce 63% osób regularnie korzysta 
z Internetu, w UE 72% osób

dużo więcej gospodarstw domowych 
z dziećmi niż tych bez dzieci posiada 
dostęp do Internetu w domu (odpowiednio 
94,0% i 65,2%)

dostęp do Internetu na wsi i w dużych 
miastach jest bardzo podobny 
(odpowiednio 79,9% oraz 71,5%)

26,8% Polaków łączy się z Internetem 
przez telefon komórkowy lub smartfona 
(2014 r.)

3,2% Polaków oglądy filmy w serwisie 
wideo (YouTube) za pomocą telewizora 
podłączonego do Internetu (Smart TV)

30,2% młodzieży w wieku 12-15 lat 
używa Internetu w celu publikowanie 
stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, 
muzyki, filmów, oprogramowania, itp.
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Zakupy przez internet (2013 r.) – % osób
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Internet

Społeczeństwo informacyjne 
w Polsce. Wyniki badań 
statystycznych z lat 2010-2014
Główny Urząd Statystyczny

Raport prezentuje wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystania Internetu w przed-
siębiorstwach, gospodarstwach domowych 
oraz przez członków tych gospodarstw 
w wieku od 12 do 74 lat. Zawiera dane z lat 
2010-2014 dla Polski oraz dane europejskie 
porównawcze za 2014 rok. Dokument zgodny 
z Agendą Cyfrową w ramach Strategii Euro-
pa 2020 Komisji Europejskiej. Bardzo bogate 
źródło wiedzy zawierające informacje ważne 
dla polityki kulturalnej.

Filmy i muzyka

Książki, czasopisma, materiały do e-learningu

Ubrania i sprzęt sportowy

Bilety na imprezy sportowe lub kulturalne

20%
UE

15%
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10%
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27%
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63%

79,9%

26,8%

3,2%

30,2%

94%
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Liczba osób kupujących książki 
w ksiegarniach i supermarketach
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Czytelnictwo

Stan czytelnictwa 
w Polsce w 2014 r.
Biblioteka Narodowa
(Izabela Koryś, Dominika Michalak,
Roman Chymkowski)

Wstępny raport z badania czytelnictwa 
w Polsce cyklicznie realizowanego przez 
Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej. Zawiera analizę sondażu prze-
prowadzonego na reprezentatywnej próbie 
3000 Polaków. Podaje statystyki dotyczące 
czytania książek i prasy, zarówno wydanej 
w formie papierowej jak i elektronicznej. 
Raport zawiera charakterystykę społeczną 
osób czytających i nieczytających, informacje 
o kupowaniu książek, wyborach lekturowych 
i inne.

po latach gwałtownego spadku poziomu 
czytelnictwa (2006-2008) czytelnictwo 
ustabilizowało się w Polsce w 2014 roku 
na poziomie 60% osób, które przeczytały 
w ciągu roku co najmniej jedną książkę

w latach 2010-2014 spadła liczba osób 
kupujących książki w tradycyjnych 
księgarniach (z 58% do 49%) 
a wzrosła liczba osób kupujących książki 
w supermarketach (z 4% do 12%)

o tym co warto przeczytać Polacy 
najczęściej dowiadują się od znajomych 
(50% czytających) na podstawie 
bezpośredniego kontaktu z książką (28%) 
lub od rodziny (27%)

50%

60%

58%
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w czasie wolnym przynajmniej 
raz w tygodniu książkę czyta 48% 
dwunastolatków i 33% piętnastolatków

5% dwunastolatków i 14% piętnastolatków 
nie czyta żadnych książek

wśród młodzieży czytającej książki 
w czasie wolny 45% dwunastolatków 
i 46% piętnastolatków najchętniej czyta 
fantastykę

wraz z wiekiem „najsilniej słabną 
motywacje zewnętrzne, czyli 
obowiązkowość w czytaniu. Słabną też 
motywacje wewnętrzne, szczególnie 
umiejętność czerpania przyjemności 
z zaangażowania w lekturę, a nawet 
znaczenie przypisywane czytaniu. Chłopcy 
w mniejszym stopniu niż dziewczęta 
odczuwają motywacje wewnętrzne”

w grupie dwunastolatków 60% dziewcząt 
i 49% chłopców rozmawia o czytanych 
książkach z mamą, 26% dziewcząt i 40% 
chłopców rozmawia z tatą

co najmniej raz w tygodniu

codziennie

co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku

rzadziej niż raz w roku

15%

18%

27%

27%

13%

Czytanie książek w czasie wolnym 
przez piętnastolatków
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48%

5%

33%

14%

Czytelnictwo

Czytelnictwo 
dzieci i młodzieży
Instytut Badań Edukacyjnych
(Zofia Zasacka)

Pełny raport z pionierskiego badania doty-
czącego czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-
ży. Autorka opisuje co czyta młodzież, dla-
czego i skąd bierze książki. Wnioski oparte są 
na wywiadach pogłębionych oraz badaniu an-
kietowym przeprowadzonym z 2053 ucznia-
mi klas szóstych szkoły podstawowej oraz 
2197 uczniami trzecich klas gimnazjum (przy 
bardzo wysokim response rate przekraczają-
cym 80%). W aneksie znajdziemy informacje 
na temat sposobu spędzania czasu wolnego 
przez 12- i 15-latków. Bardzo ważny raport 
dla polityki kulturalnej w Polsce.
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Polaków można podzielić na 5 grup 
ze względu na sposób uczestnictwa 
w kulturze:

„Telewizja powiedziała!” (39% Polaków),

ambitni (27% Polaków),

elektroniczna rozrywka (17% Polaków),

sporadyczni (11% Polaków),

zmarginalizowani (5% Polaków).

Dieta tekstowa Polaków

9

5 grup

39%

27%

17%

11%

5%

książki i inne teksty

tylko książki

tylko inne teksty

nieczytający

24%

6%

47%

23%
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Czytelnictwo

Kierunki i formy transformacji 
czytelnictwa w Polsce
PIK, OPI-PIB, CBOS
(Krzysztof Krejtz i in.)

Raport końcowy z dwuletnich badań 
na transformacją czytelnictwa obejmujących 
część ilościową (sondaż, reprezentatywna 
próba 2031 Polaków w wieku 15+) i jakościo-
wą (wywiady pogłębione, wywiady etnogra-
ficzne). Autorzy przyjęli perspektywę, zgod-
nie z którą Polacy „konsumują” różne teksty: 
obok książek są to prasa codzienna, informa-
cje w Internecie, e-maile, sms-y. Dodatkowo 
raport zawiera ekspertyzę na temat polskie-
go rynku książki, komentarz przedstawicieli 
branży wydawniczej do wyników badań oraz 
analizę 1500 krótkich wywiadów przepro-
wadzonych z uczestnikami targów książki 
w Warszawie i Krakowie. Publikacja stano-
wi cenne uzupełnienie badań prowadzonych 
przez Bibliotekę Narodową.
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Stan bibliotek w Polsce

Tytuły wydawane w Polsce w 2013 r.

0 5000 10000 15000 20000 25000 liczba bibliotek w Polsce w 2013 r.

biblioteki publiczne

filie bibliotek
łącznie –
131 mln woluminów

łącznie –
156,3 mln woluminów

biblioteki szkolne (rok szkolny 2013/14)
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Czytelnictwo

Stan bibliotek w Polsce 2013. 
Wybrane dane i wskaźniki
Biblioteka Narodowa 
(Pracownia Bibliotekoznawstwa, 
Instytut Książki i Czytelnictwa)

Podsumowanie danych zbieranych przez 
Główny Urząd Statystyczny dotyczących 
bibliotek publicznych (dane do 2013 r.) uzu-
pełnione o informacje na temat bibliotek 
szkolnych wg Systemu Informacji Oświato-
wej (dane za rok szkolny 2013/2014).

w 2013 r. w bibliotekach 
publicznych odbyło 
się ok. 434 tys. imprez 
(literackich, edukacyjnych)

Ruch wydawniczy w liczbach 
LIX:2013
Biblioteka Narodowa

Cykliczna publikacja Biblioteki Narodowej 
prezentująca statystyki dotyczące rynku wy-
dawniczego w Polsce.

434 tys. imprez

39,9 % – książki naukowe
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najpopularniejszą aktywnością kulturową 
jest chodzenie do centrum handlowego 
(87,2% Polaków)

najmniej popularną aktywnością jest 
chodzenie do opery (13,4% Polaków)

im wyższy poziom wykształcenia, tym 
większa aktywność kulturalna we 
wszystkich formach – włącznie z festynami

45,7% Polaków uważa, że piractwo jest 
zawsze złe, a 9,2% Polaków akceptuje je

14,8% Polaków zadeklarowało, że 
zdarzyło im się kupić nieoryginalne 
oprogramowanie bądź multimedia 
(muzyka, filmy, gry).

Najpopularniejsze praktyki kulturalne 
Polaków (2013 r.) – % osób
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3. Biorą udział w imprezach towarzyszących
4. Biorą udział w koncertach na powietrzu
5. Wyjeżdżają na weekendy
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Uczestnictwo w kulturze

Praktyki kulturalne Polaków
(Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, 
Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, 
Tomasz Szlendak)

Szeroko zakrojony projekt prezentujący ob-
raz uczestnictwa Polaków w kulturze (prak-
tyk kulturalnych) alternatywny wobec badań 
prowadzonych przez GUS. Prezentuje zało-
żenia teoretyczne oraz wyniki sondażu prze-
prowadzonego na reprezentatywnej próbie 
1800 dorosłych Polaków w 2013 roku. Za-
wiera odpowiedzi na takie pytania: czym dla 
Polaków jest kultura, jak często uczestniczą 
w szerokim wachlarzu praktyk kulturalnych, 
jak spędzają czas wolny (czas dla siebie), jaki 
mają stosunek do piractwa, jak często spo-
tykają się z rodziną i znajomymi, jakie mają 
kompetencje kulturowe.

87,2%

13,4%

45,7%

9,2%

14,8%
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Aktywność Polaków (co najmniej raz w roku)

1. kino
2. impreza sportowa
3. koncert
4. wystawa, galeria, muzeum
5. teatr

2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
10

20

30

40

50

44%

35%

34%

26%

18%

43%

47%

40%

37%

28%

20%

37%

27%

19%

45%

39%39%

31%

19%

37%

1

2
3

4

5

12

Uczestnictwo w kulturze

Aktywności i doświadczenia 
Polaków w 2014 roku
CBOS
(Rafał Boguszewski)

CBOS opublikował kolejny komunikat z re-
gularnie prowadzonych badań dotyczących 
aktywności kulturalnych Polaków. Wyniki 
uzyskano w oparciu o ankietę przeprowa-
dzoną na ogólnopolskiej reprezentatywnej 
próbie Polaków (N=1005). Publikacja oprócz 
informacji o życiu kulturalnym zawiera sta-
tystyki dotyczące poczucia szczęścia, relacji 
towarzyskich i rodzinnych, dobroczynności, 
poczucia bezpieczeństwa.
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„Ważnym wnioskiem 
z przeprowadzonych 
badań jest jednak 
wyeksponowanie 
pozornego charakteru 
tego, co określa się 
jako brak uczestnictwa 
w kulturze. Nie ulega 
wątpliwości, że kultura 
instytucjonalna 
rzeczywiście jest 
w doświadczeniu 
badanych 
marginalizowana, 
jednocześnie podejmują 
oni wiele praktyk 
alternatywnych 
w stosunku 
do korzystania z oferty 
instytucji.” [s. 104]

„tradycyjny model 
instytucji kultury nie jest 
wystarczający z punktu 
widzenia potrzeb 
i stylów życia wielu grup 
uczestników” [s. 109]

Praca w kulturze

Fabryka Sztuki. Podział pracy 
oraz dystrybucja kapitałów 
w polu sztuk wizualnych 
we współczesnej Polsce
Wolny Uniwersytet Warszawy 
(red. M. Kozłowski, J. Sowa i K. Szreder)

Raport podsumowuje dwuletni projekt ba-
dawczy zespołu Wolnego Uniwersytetu 
Warszawy dotyczący polskiego pola sztuk 
wizualnych. Autorzy z perspektywy krytycz-
nej i socjologicznej patrzą na pracę artystów, 
kuratorów, koordynatorów i techników. Ba-
danie zostało zrealizowane przy pomocy au-
torskiej ankiety wizualnej, którą wypełniło 
85 osób zaangażowanych w 18 projektów 
w różnych rejonach Polski. Uzupełnieniem 
ankiety wizualnej były wywiady indywidual-
ne i zogniskowane wywiady grupowe.

„Elastyczne, czyli 
prekarne formy 
zatrudnienia, dotyczą 
ponad połowy badanych”

„środowisko sztuki 
odznacza się znacznie 
większą wrażliwością 
egalitarną niż reszta 
społeczeństwa”

w badanej grupie 
najwięcej było osób, dla 
których dochód na osobę 
w gospodarstwie 
domowym mieścił się 
w przedziale od 2000 
do 3600 pln

48% badanych 
zadeklarowało, że praca 
nieopłacona to połowa 
lub więcej ich pracy 
w polu sztuki

elastycznośćmarginalizacja

wrażliwość

2000 - 3600 pln

48%

niewystarczalność

Uczestnictwo w kulturze

Punkty styczne: między kulturą 
a praktyką (nie)uczestnictwa
Instytut Kultury Miejskiej, 
Uniwersytet Gdański, IBnGR

Raport podsumowujący dwuletnie badanie 
naukowe, którego wynikiem jest pogłębie-
nie rozumienia tego jak Polacy uczestniczą 
w kulturze. Badanie zrealizowano przy po-
mocy wachlarza technik jakościowych. 
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Animacja kulturowa

Animacja/edukacja. Możliwości 
i ograniczenia edukacji i 
animacji kulturowej w Polsce
(Marek Krajewski, Filip Schmidt)

Raport ten ukazał się w połowie grudnia 
2014 roku, jednak ze względu na jego kom-
pleksowe ujęcie tematu edukacji kulturowej 
i animacji oraz ciągłą aktualność postanowi-
liśmy zamieścić go w naszym przeglądzie. 
Autorzy podjęli się próby odpowiedzenia 
na tak ważne pytania jak: kim są edukatorzy 
i animatorzy, w jaki sposób rozumieją kultu-
rę, jakie modele edukacji i animacji preferują 
oraz wcielają w życie, jakimi posługują się 
narzędziami, w jakim środowisku działają 
oraz do kogo swoje działania kierują. Ponadto 
raport porusza tak ważną kwestię jak ocena 
programu Edukacja kulturalna Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez sa-
mych edukatorów i animatorów.

Raport końcowy stanowi podsumowanie 
projektu badawczego o tym samym tytule. 
Składa się z dziewięciu tez i stanowi cało-
ściowy obraz animacji i edukacji kulturowej 
w Polsce. Pozostałe 3 raporty cząstkowe 
dotyczą wyników badań na poszczególnych 
etapach: wywiadów telefonicznych, ankiety 
internetowej oraz case studies.

oprac. Natalia Nowińska

Seniorzy

Seniorzy partycypują
Laboratorium Badań 
i Działań Społecznych „SocLab”

Fundacja SocLab z Białegostoku w styczniu 
2015 roku opublikowała dwie inforgafiki 
do wydanego w grudniu 2014 roku raportu 
pt.: „Seniorzy partycypują” prezentujące naj-
ważniejsze wnioski płynące z badania prze-
prowadzonego przez SocLab.

Projekt „Seniorzy partycypują” jest działa-
niem badawczo-edukacyjnym realizowanym 
przez Fundację „SocLab”, które ma na celu 
upowszechnienie partycypacji społecznej 
i obywatelskiej wśród mieszkańców Białego-
stoku po 60. roku życia. W 2014 przeprowa-
dzone zostało badanie diagnozujące aktyw-
ność społeczną i obywatelską osób starszych, 
które w dalszej perspektywie posłużyć ma 
stworzeniu właściwej polityki senioralnej 
miasta.

oprac. Natalia Nowińska
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Domy kultury – ewaluacja

Badanie ewaluacyjne 
programów dotacyjnych: 
Dom Kultury+. Edukacja 
Artystyczna (2012) 
oraz Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne (2013)
Public Profits Sp. z o.o.

Raport podsumowuje badanie ewaluacyjne 
dwóch edycji programu dotacyjnego Dom 
Kultury+. Autorzy rzucają światło na możli-
wość współpracy domów kultury ze szko-
łami oraz na mini-granty (mikro-wsparcie) 
jako furtkę otwierającą instytucję na spo-
łeczność lokalną. Dokument zawiera analizę 
przebiegu współpracy, rezultatów i opinii 
wszystkich zaangażowanych stron. Wska-
zuje na pojawiające się trudności. Wyniki 
oparte są na analizie dokumentacji progra-
mu, ankietach wypełnionych przez 284 oso-
by, wywiadach osobistych, 4 studiach przy-
padku (Krotoszyn, Przemyśl, Ełk, Sępólno 
Krajeńskie).

Rok Kolberga

Zbiory muzyczne w muzeach 
etnograficznych i skansenach. 
Raport
Instytut Muzyki i Tańca
(Daniel Kunecki)

Raport stanowi zestawienie informacji na te-
mat zbiorów dotyczących muzyki i tańca, 
m.in. instrumentów muzycznych, nagrań au-
dio i video, znajdujących się w zbiorach pol-
skich muzeów etnograficznych i skansenów. 
Na końcu raportu znajduje się spis treści, 
w którym wyróżnione są instytucja posiada-
jące szczególnie cenne zbiory.

Raport - Rok Kolberga 2014
Instytut Muzyki i Tańca

Raport opisuje przebieg i rezultaty Roku 
Kolberga ogłoszonego z okazji 200. rocz-
nicy urodzin Oskara Kolberga. Bogato ilu-
strowana publikacja prezentuje m.in. wyniki 
badania sondażowego, w którym zapytano 
Polaków kim był Oskar Kolberg. W styczniu 
2015 roku 11,3% badanych udzieliło popraw-
nej odpowiedzi.
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Wskaźniki dla kultury i rozwoju

UNESCO CDIS (Culture 
for Development Indicators) 
TOOLBOX
UNESCO

UNESCO upubliczniło na początku tego roku 
komplet zaktualizowanych po konsulta-
cjach materiałów związanych z powstającym 
od 2005 roku, z pomocą finansową Rządu 
Hiszpanii, zestawem wskaźników dla obsza-
ru współzależności kultury i rozwoju. Publi-
kacja końcowych efektów prac na rzecz wy-
tworzenia porównawczych warunków oceny 
wpływu kultury na aktywność społeczną 
i gospodarczą, uzupełniona została obec-
nie o zestaw metod, narzędzi i wskaźników 
dla oceny relacji kultury i rozwoju w danym 
państwie.

Wskaźniki testowano w 11 krajach świata 
(dane te dostępne są w Internecie)

ZAgRANICZNE RAPORTY

CDIS wskazuje 7 zasadniczych wymiarów 
współistnienia kultury i rozwoju:
1. Ekonomiczny;
2. Edukacyjny;
3. Zarządzania publicznego (Governance);
4. Partycypacji społecznej;
5. Przeciwdziałania dyskryminacji 

ze względu na płeć; 
6. Komunikacji społecznej; 
7. Dziedzictwa kulturowego;

Do 22 wypracowanych przez zespół 
UNESCO wskaźników wpisanych 
w 7 wymiarów, zaliczono:
1. Wkład przychodów z kultury do PKB;
2. Zatrudnienie w kulturze; 
3. Wydatki gospodarstw domowych 

na kulturę;
4. Dostępność edukacji; 
5. Wielojęzyczność edukacji; 
6. Edukacja artystyczna; 
7. Wzmacnianie profesjonalnych 

kompetencji w sektorze kultury;
8. Jakość standardów prawnych 

dotyczących obszaru kultury;
9. Ramy polityk kulturalnych i instytucji 

kulturalnych służących ochronie, 
dostępowi i promocji dóbr kultury;

10. Rozlokowanie i dostęp 
do infrastruktury kulturalnej;

11. Partycypację organizacji 
pozarządowych w decydowaniu 
o kształcie kulturalnych polityk 
publicznych;

12. Uczestnictwo mieszkańców kraju 
w wydarzeniach kulturalnych;

13. Uczestnictwo mieszkańców państwa 
w wydarzeniach kulturalnych 
służących wzmacnianiu tożsamości 
kulturowej;

14. Tolerancję dla innych kultur;
15. Zaufanie do innych mieszkańców 

państwa;
16. Wolność samostanowienia jednostek;
17. Poszanowanie równych praw 

dla kobiet i mężczyzn;
18. Percepcję społeczną 

równouprawnienia płci;
19. Wolność słowa;
20. Dostęp i korzystanie z Internetu;
21. Proporcje rodzimej do zagranicznej 

produkcji filmowej obecnej 
w ogólnodostępnej, bezpłatnej 
telewizji;

22. Zapewnienie wielowymiarowych ram 
dla trwałości dziedzictwa kulturowego.

7 wymiarów

22 wskaźniki

11 krajów
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Przemysły kreatywne i sztuki performatywne

The Creative Wealth of Nations. How the Performing Arts 
can Advance Development and Human Progress
The World Bank – Bank Światowy
(Patrick Kabanda)

Raport powstał w listopadzie 2014 roku 
na zlecenie Banku Światowego w Waszyng-
tonie. Jego przedmiotem jest rozpoznanie po-
tencjału społecznego i ekonomicznego sztuk 
performatywnch (w tym zwłaszcza muzyki, 
teatru, filmu, tańca) oraz ulokowanie tych 
aktywności w działaniach strategicznych 
na rzecz rozwoju społeczeństw narodowych 
na całym świecie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemów i zasobów kulturalnych 
państw Afryki. Sztuki oparte na wykonaw-
stwie oddziałują również na rozwój w ob-
szarach turystyki, ochrony środowiska na-
turalnego, budowania wizerunku - marki 
narodowej państw, rozwój procesów demo-
kratyzacji systemów politycznych, włącza-
nie osób i grup społecznie zdefaworyzowa-
nych, wpływają na zmiany postaw jednostek 
w społeczeństwach narodowych. 

Studium opublikowane przez Bank Świa-
towy wzmacnia pozycję sztuk performatyw-
nych jako dotychczas niedoceniane źródło 
bogactwa państw narodowych, nie tylko 
w znaczeniu dziedzictwa kulturowego, ale 
również w sensie ekonomicznym i społecz-

nym. Dokument jest tym samym podstawą 
dla zmian w strategii Banku Światowego 
na rzecz rozwoju. Raport oscyluje w obsza-
rach edukacji kulturalnej, badań społecznych, 
międzynarodowego handlu i współpracy go-
spodarczej. Zwraca również szczególną uwa-
gę na relacje między sytuacją konsumentów 
i biznesu międzynarodowego a problematy-
ką włączania do partycypacji społecznej po-
przez aktywności artystyczne. 

3 największe utrudnienia w badanym ob-
szarze, w kontekście międzynarodowym to:
1. problemy z pozyskiwaniem adekwat-

nych danych, mierzalności aktywności 
kulturalnych;

2. wyzwania związane z własnością intelek-
tualną, jej ochroną oraz prawem i dostę-
pem do kultury;

3. dwuznaczne i trudno mierzalne, wza-
jemne oddziaływanie turystyki kulturo-
wej i gospodarek narodowych w kontek-
ście globalnego obrotu i dostępu do dóbr 
kultury.

Raport zawiera szereg rekomendacji dla po-
lityk kulturalnych służących prawidłowe-

mu korzystaniu ze sztuk performatywnych 
na rzecz rozwoju mieszkańców krajów roz-
wijających się.

Sztuki oparte na wykonawstwie 
oddziałują również na rozwój 
w obszarach turystyki, ochrony 
środowiska naturalnego, budowania 
wizerunku - marki narodowej państw, 
rozwój procesów demokratyzacji 
systemów politycznych, włączanie osób 
i grup społecznie zdefaworyzowanych, 
wpływają na zmiany postaw jednostek 
w społeczeństwach narodowych. 
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Rynek pracy a kryzysWłasność intelektualna i festiwale

Intellectual Property and Folk, 
Arts and Cultural Festivals
WIPO – 
World Intellectual Property Organization

Przewodnik pomaga odnaleźć się w mean-
drach prawa własności intelektualnej w kon-
tekście organizacji festiwali, w których do-
minującą treścią jest twórczość ludowa, 
artystyczna i dziedzictwo kulturowe. Publi-
kacja ujawnia najczęstsze wyzwania i pro-
blemy z którymi spotykają się organizacje 
i osoby organizujące projekty kulturalne 
o szerokim zasięgu z udziałem artystów i ar-
tefaktów chronionych prawem w różnym za-
kresie. Festiwale folkloru, tradycji, sztuki, ży-
wego dziedzictwa kulturowego zapewniają 
szansę do prezentacji, wspólnotowego dzie-
lenia się tożsamością kulturową jak i promo-
cji różnorodnych, wartościowych kulturalnie 
i społecznie treści. Niewielu organizatorów 
ma jednak dostateczną wiedzę, jak przestrze-
gać reguł i mądrze budować markę festiwalu, 
szanować cudze i chronić własne dobra inte-
lektualne związane z ekspresją kulturalną. 
To wiedza szczególnie istotna, gdy festiwal 
wchodzi w szerszy obiegu komunikacji, sta-
je się marką, trafia w przestrzeń usług ko-
mercyjnych. Przewodnik pozwala zbudować 
krok-po-kroku strategię zarządzania wła-
snością intelektualną w obszarze różnorod-
nych typów festiwali.

The resilience of employment 
in the Culture and Creative Sectors during the crisis
Komisja Europejska / European Experts Network on Culture 
(Interarts)

W lutym 2015 roku zespół ekspertów d.s. po-
lityki kulturalnej przy Komisji Europejskiej 
opublikował studium na temat rynku pracy 
w sektorze kultury i jego odporności na kry-
zys. Dokument zlecony do przygotowania 
przez europejski dyrektoriat edukacji i kul-
tury dotyczy zwłaszcza osób młodych, oraz 
trendów wskazujących na obszary aktywno-
ści kreatywnej, w których należy spodziewać 
się wzrostu nowych miejsc pracy. 

Raport przygotowany pod kierunkiem 
Giulio Stumpo, zbiera i analizuje dostępne 
dane z 28 państw członkowskich UE, które 
wskazują na dziedziny działań w sektorze 
kulturalnym i kreatywnym, które opar-
ły się kryzysowi finansowemu, zachowa-
ły dużą ilość miejsc pracy oraz generują 
wzrost zatrudnienia. Według autorów ra-
portu, dla uniknięcia zapaści w tym obsza-
rze aktywności zawodowej, konieczne jest 
uaktywnianie Europejczyków do uczest-
nictwa w kulturze i większego korzystania 
z ofert, usług i produktów kulturalnych, 
tym samym zwiększaniem wartości rynku 
produktów opartych na aktywności kultu-
ralnej i własności intelektualnej. Dla inten-
syfikacji i zwiększenia dostępności do dóbr 

kultury, i w efekcie dla rozwoju sektora, 
potrzebne są również ułatwienia w obsza-
rze regulacji prawnych na poziomie insty-
tucji Unii Europejskiej jak i państw człon-
kowskich Unii.

Ranking krajów UE w obszarze tema-
tyki raportu: lista zbudowana w oparciu 
o 6 wskaźników: zatrudnienie w sekto-
rze kreatywnym, zatrudnienie w sektorze 
technologii informacyjnych, wydatki rządu 
na kulturę, uczestnictwo w kulturze, odse-
tek mieszkańców użytkowników Interne-
tu, PKB w obszarze podmiotów technologii 
informacyjnej. Opracowanie autorów ra-
portu w oparciu o dane Eurostatu. 
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Ranking 28 państw UE - odporność na kryzys rynku pracy 
w sektorze kreatywnym, wg średniej z rankingów w 6 badanych obszarach

20

Country Employment in CCIs 
/ Employment

Employment in ICT 
/ Employment

Public Expenditure in Culture 
/ general goverment expenditure Participation % of Individuals 

using the Internet gDP in ICT on total Average

denmark 2 5 10 4 2 6 4,8

Finland 3 2 19 1 4 14 7,2

Sweden 4 3 18 3 1 19 8,0

luxembourg 20 6 4 6 5 n/a 8,2

netherlands 8 9 7 7 3 17 8,5

slovenia 5 11 5 14 13 7 9,2

latvia n/a 13 3 n/a 14 n/a 10,0

Germany 7 22 23 2 6 4 10,7

united kingdom 6 7 17 5 7 22 10,7

estonia 1 16 2 17 9 20 10,8

czech republic 11 12 1 10 16 21 11,8

austria 12 15 21 15 8 2 12,2

Hungary 10 14 6 13 17 15 12,5

Belgium 15 8 26 12 10 9 13,3

France 9 19 11 9 18 16 13,7

ireland 13 1 16 16 12 24 13,7

Spain 19 10 24 11 15 8 14,5

poland 16 23 9 18 19 3 14,7

lithuania n/a 27 12 20 20 1 16,0

croatia 14 21 8 n/a 24 n/a 16,8

slovakia 25 18 25 8 11 18 17,5

Malta 22 4 14 24 21 25 18,3

cyprus 18 24 15 21 25 11 19,0

portugal 24 26 20 19 22 5 19,3

italy 21 17 27 22 23 10 20,0

Bulgaria 17 20 13 25 27 23 20,8

Greece 23 25 28 23 26 12 22,8

romania 26 28 22 n/a 28 13 23,4
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Mobilność artystówTurystyka kulturowa

UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Toolkit
UNESCO

W styczniu 2015 roku UNESCO udostępni-
ło przewodnik dla organizacji i osób zajmu-
jących się turystyką kulturową i dziedzic-
twem kultury. Zrównoważone planowanie 
i zarządzanie w obszarze turystyki kulturo-
wej jest jednym z najtrudniejszych wyzwań 
współczesnych narodowych, regionalnych 
i lokalnych polityk kulturalnych, jest rów-
nież jednym z najistotniejszych obszarów 
współpracy międzynarodowej. Przewodnik 
skonstruowany jest w sposób praktyczny, by 
przyczynić się do pozytywnych zmian, które 
równolegle zabezpieczają dziedzictwo przed 
zniszczeniem, ale również włączają aktywne, 
partycypacyjne sposoby myślenia o turysty-
ce kulturowej jako metodzie wzmacniania 
kompetencji kulturalnych, poznawania świa-
ta, dialogu międzykulturowego i wzbogaca-
nia tożsamości kulturowej.

Mobility of artists 
and culture professionals
Komisja Europejska: OMC working group

Rezydencje artystyczne stają się nieodłącz-
nym elementem ścieżki rozwoju dla wielu 
artystów. Mechanizm ten pozwala na ich 
łatwiejsze przemieszczanie się, zdobywanie 
nowych doświadczeń i wzbogacanie praktyki 
artystycznej. Udział artystów w programach 
rezydencyjnych pozwala budować mosty 
pomiędzy kulturami i krajami co przyczynia 
się do wzajemnego zrozumienia i tolerancji. 
Niniejszy raport jest efektem pracy europej-
skich ekspertów przeprowadzonej w ramach 
Grupy Roboczej działającej wg. Otwartej Me-
tody Koordynacji (OMC). Podręcznik stanowi 
źródło wiedzy o programach rezydencyjnych 
oraz ich oddziaływania, zarówno na artystów, 
instytucje kultury jak i najbliższe otoczenie. 
Prezentuje około 30 przykładów realizowa-
nych aktualnie programów rezydencyjnych. 
Zawarte w nim rekomendacje oraz zebrane 

dobre praktyki ułatwią osobom odpowie-
dzialnym za kształtowanie polityki kultural-
nej podejmowanie decyzji w tym obszarze 
na poziomie europejskim, państwowym, re-
gionalnym i lokalnym.

oprac: Aleksander Pałasiński
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Kino

W pierwszym kwartale 2015 roku w czaso-
pismach naukowych poświęconych ekono-
mii kultury, zarządzaniu kulturą i polityce 
kulturalnej dominowała tematyka rynku 
filmowego. Przemysł filmowy należy do naj-
bardziej ryzykownych dziedzin gospodarki: 
wg bieżących statystyk większość filmów 
przynosi straty. Autorzy artykułów przy-
glądają się różnym pomysłom na obniżanie 
ryzyka produkcji. Od końca lat 90. rośnie 
liczba remake’ów i sequeli. Wydawałoby się, 
że produkcja drugiej części popularnego fil-
mu (ang. sequel) powinna przynosić podob-
ne skutki, co nakręcenie jego nowej wersji 
(ang. remake). Jednak publikacje z ostatnich 
miesięcy pokazują, że sequele sprawdza-
ją się znacznie lepiej jako metoda obniża-
nia ryzyka inwestycji (zob. „Journal of cul-
tural economics”, 2015, vol. 39, artykuły: 
B. Bohnenkamp, A.-K. Knapp, T. Hennig-Thu-
rau, R. Schauerte „When does it make sense 
to do it again? An empirical investigation of 
contingency factors of movie remakes” oraz 
J. Ma, D. Huang, M.V.S. Kumar, A. Strijnev 
“The impact of supplier bargaining power on 
the advertising costs of movie sequels”). Jeśli 
jednak producent nie chce powielać znanych 
treści, powinien sięgnąć po inne narzędzia, 
które pomogłyby podjąć właściwe decy-
zje. Dlaczego nie zapytać widzów, co im się 
podoba?

ARTYKUŁY NAUKOWE

W przemyśle filmowym bardzo wysokie 
koszty produkcji i rosnące koszty promocji 
spotykają się z całkowitym brakiem pew-
ności, jakie reakcje wśród widzów wywoła 
końcowy efekt pracy zespołu filmowego. 
Bardzo trudno przewidzieć wynik finan-
sowy takiej inwestycji. Autorzy artykułu 
proponują, by narzędziem do ograniczania 
ryzyka produkcji uczynić „mądrość tłumu” 
(ang. crowd-wisdom). Jest to zaobserwo-
wane przez naukowców już na początku 
XX wieku zjawisko statystyczne polegają-
ce na tym, że odpowiedzi udzielane przez 
dużą liczbę przedstawicieli różnych grup 
społecznych (jeśli analizuje się je wspólnie) 
są bliższe prawdzie niż opinia jakiejkolwiek 
jednostki, choćby był to ekspert w danej 
dziedzinie. Autorzy zebrali dużą bazę da-
nych – opinii na temat filmów udzielanych 
przez ekspertów i przypadkowych respon-
dentów-internautów po obejrzeniu traile-
rów lub całych filmów przed i po wejściu 
tytułów na amerykańskie ekrany. Okazało 
się, że:

 „mądrość tłumu” to dobry wskaźnik, któ-
ry pozwala przewidzieć przyszłe wyniki 
kasowe produkowanego filmu;

The Wisdom of Crowds in the Movie Industry: 
Towards New Solutions to Reduce Uncertainties
Nadine Escoffier, Bill McKelvey
„International journal of arts management”, 2015, vol. 17 (2)

 lepsze prognozy uzyskuje się na podsta-
wie odpowiedzi udzielanych przez ludzi 
indywidualnie i niezależnie od opinii in-
nych osób; jeżeli respondenci znają spo-
łeczną opinię na temat danego filmu, po-
trzeba znacznie większej grupy, by wyniki 
były wiarygodne;

 niezależne opinie nawet małej grupy nie-
profesjonalistów w danej dziedzinie są 
bardziej wiarygodne niż zdanie porówny-
walnie dużej grupy ekspertów.

Autorzy zalecają producentom filmowym 
przygotowywanie trailerów nie tylko z my-
ślą o promocji, ale jako narzędziu do ewalu-
acji przygotowywanego filmu prowadzonej 
z wykorzystaniem efektu „mądrości tłumu”.

W przemyśle filmowym bardzo wysokie 
koszty produkcji i rosnące koszty 
promocji spotykają się z całkowitym 
brakiem pewności, jakie reakcje wśród 
widzów wywoła końcowy efekt pracy 
zespołu filmowego. 
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Wycena nierynkowa

Nie tylko wiara w “mądrość tłumu” skłania 
badaczy do zadawania ludziom bezpośred-
nich pytań na temat dóbr kultury. Odpowie-
dzi na dobrze postawione pytania mogą być 
źródłem wiedzy na temat wartości dóbr kul-
tury szacowanej za pomocą metod wyceny 
nierynkowej. Artykuł Malstroma, w którym 
autor szybko przechodzi do szczegółowych 
rozwiązań problemów ekonometrycznych 
związanych ze stosowaniem tych metod, 
pokazuje, że metody te należą już do uzna-
nych narzędzi ekonomicznej analizy kultury. 
Z roku na rok rośnie liczba badań prowadzo-
nych w tej metodologii.

Autor wykorzystuje metodę kosztu podróży 
do oszacowania ekonomicznej wartości miej-
sca dziedzictwa kulturowego i naturalnego: 
Cowpens National Battlefield w Karolinie 
Południowej (USA), gdzie odbyła się ważna 
bitwa amerykańskiej wojny o niepodległość. 
Dane pochodzą z ankiety prowadzonej wśród 
gości obiektu. Podstawą wyceny było osza-
cowanie modelu, w którym popyt na wizyty 
potraktowano jako funkcję kosztu, jaki go-
ście ponoszą w związku z podróżą do tego 
miejsca. W ten sposób określono gotowość 
do zapłaty, czyli maksymalną wielkość środ-
ków, które gość chce poświęcić, by odwiedzić 
Cowpens National Battlefield. 

Modelowanie pozwala stwierdzić, że:
 wizyty w miejscu dziedzictwa podlega-
ją normalnym prawom ekonomicznym: 
wraz ze wzrostem kosztu podróży ma-
leje liczba wizyt, a łatwy dostęp do sub-
stytutu (innego miejsca historycznej bi-
twy) zmniejsza częstotliwość odwiedzin 
w miejscach dalej położonych;

 odwiedzanie miejsc historycznych zale-
ży od cech socjo-demograficznych, m.in. 
starsi ludzie statystycznie rzecz biorąc 
częściej odwiedzają badane miejsce;

 średnia gotowość do zapłaty za wizytę 
w Cowpens National Battlefield (czyli jej 

średnia wartość) wynosi $12 (wynik jest 
zbliżony do innych wycen obiektów hi-
storycznych), co oznacza, że przy ponad 
200 tys. gości rocznie, korzyść ekono-
miczna, jaką analizowane miejsce przynosi 
społeczeństwu w ciągu roku (ok. $2,7 mln), 
znacznie przewyższa roczne koszty jego 
utrzymania ($0,5 mln).

Melstrom rozwiązuje problemy techniczne 
napotykane przez badaczy wykorzystują-
cych metodę kosztu podróży, m.in. kwestię 
braków w danych (wynikających z tego, że  
respondenci nie odpowiadają na wszystkie 
pytania) i pokazuje, że pominięcie tych pro-
blemów może prowadzić do dużych różnic 
w wynikach.

Valuing a historic site with multiple visitor types 
and missing survey data
Richard T. Melstrom
“Journal of Cultural Heritage”, 2015, vol. 16, s. 102–105

Wizyty w miejscu dziedzictwa podlegają 
normalnym prawom ekonomicznym: 
wraz ze wzrostem kosztu podróży 
maleje liczba wizyt, a łatwy dostęp 
do substytutu (...) zmniejsza 
częstotliwość odwiedzin w miejscach 
dalej położonych.
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Partnerstwo kultury i biznesu

Współczesna rzeczywistość wymaga od firm 
nowych kompetencji: innowacyjności, nie-
szablonowego myślenia, szybkiego adapto-
wania się do zmieniających się warunków 
czy umiejętności interpersonalnych. Dyskurs 
przemysłów kreatywnych, obecny w Polsce 
od kilku lat, świadczy, że to właśnie w tym 
sektorze można szukać wzorców działania 
instytucji we współczesnej gospodarce.

Potraktowanie instytucji artystycznych jako 
źródła kreatywności rzuciło nowe światło 
na sprawę relacji sztuki i biznesu przez lata 
zamkniętą w hasłach filantropii i sponsorin-
gu. Autorka artykułu, pracownik Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, obok tradycyjnej relacji mię-
dzy kulturą a biznesem opartej na świadcze-
niu przez instytucje kultury usług promo-
cyjnych w zamian za wsparcie finansowe, 
wskazuje nową formę współpracy: partner-
stwo, polegające na realizowaniu wspólnych 
projektów. 

Przebadano ponad 200 firm (polskich 
lub posiadających swoje oddziały w Polsce) 
współpracujących z instytucjami kultury. 
Podstawą analizy były opinie pracowników 
dotyczące charakteru tej współpracy i jej 
konsekwencji. Badanie pokazało, że zarów-
no sponsoring, jak i partnerstwo są dobrą 
metodą na budowanie relacji ze społeczeń-
stwem, ale partnerstwo dodatkowo wiąże 
się z utrzymywaniem pozytywnych rela-
cji z udziałowcami i członkami wewnątrz 
badanych firm. Wyniki wskazują, że firmy 
wchodzące w partnerstwo ze światem sztu-
ki częściej charakteryzują się partycypacją 
pracowników w podejmowaniu decyzji, są 
zasadniczo bardziej kreatywne i przejmują 

From Sponsorship to Partnership in Arts 
and Business Relations
Kamila Lewandowska
“The journal of arts management, law, and society”, 45: 33–50, 2015

od współpracujących instytucji kultury zdol-
ność uczenia się, co nie ma miejsca w przy-
padku sponsoringu. 

Wspominana od czasu do czasu stosunko-
wo niska efektywność w promowaniu swo-
jej marki poprzez sponsorowanie sztuki (np. 
w porównaniu do sponsorowania wydarzeń 
sportowych) nie powinna zatem zniechęcać 
firm do podejmowania współpracy z insty-
tucjami kultury. Zyski z tej współpracy są 
być może trudne do wycenienia, ale pozwa-
lają biznesowi dostosować się do wyzwań 
współczesności.

Badanie pokazało, że zarówno 
sponsoring, jak i partnerstwo są 
dobrą metodą na budowanie relacji 
ze społeczeństwem, ale partnerstwo 
dodatkowo wiąże się z utrzymywaniem 
pozytywnych relacji z udziałowcami 
i członkami wewnątrz badanych firm. 
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Rewitalizacja obszarów miejskich

Namysł nad rolą sektora kreatywnego 
w rozwoju współczesnych społeczeństw, 
ewaluacja wpływu przemysłów kreatyw-
nych na sytuację społeczności miejskich sta-
nowi stały temat zagranicznych artykułów 
naukowych (szczególnie „International jour-
nal of cultural policy”). Niektóre z nich przy-
noszą bardzo praktyczne rady dotyczące re-
alizowania projektów rewitalizacji obszarów 
miejskich.

Artykuł stanowi studium przypadku – reali-
zacji projektu dofinansowywanego ze środ-
ków unijnych w ramach programu JESSI-
CA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). W przeciwień-
stwie do wielu programów, w których środki 
były przyznawane w formie grantów, oma-
wiany program służył realizacji projektów, 
które będą w stanie przynajmniej się samo-
finansować, czyli pokryć koszty inwestycji. 
Unijne finansowanie z tego programu było 
ciągłe i odnawialne oraz dopuszczało łącze-
nie z innymi źródłami funduszy. Według 
autorów taki mechanizm finansowania sta-
nowił bardziej zrównoważoną alternatywę 
wobec tradycyjnych grantów.

Publikacja poświęcona renowacji Uni-
wersytetu w Coimbrze (obiekt dziedzictwa 
kultury wpisany na listę UNESCO) dostar-
cza narracji wpisującej rewitalizację obsza-
rów miejskich w szerszy kontekst rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. Autorzy 
podkreślają, że renowacja budynków histo-
rycznych służy rozwojowi całego miasta, 
podnosi jego atrakcyjność i poziom życia 
mieszkańców. Tego typu projekty często słu-
żą walce z wykluczeniem społecznym, doty-
kają problemów ochrony miejskich obsza-

Supporting urban regeneration and building refurbishment. 
Strategies for building appraisal and inspection 
of old building stock in city centres
Romeu Vicentea, Tiago Miguel Ferreiraa, J.A. Raimundo Mendes da Silva
„Journal of Cultural Heritage”, 2015, vol. 16, s. 1–14 

rów przyrody, zarządzania ruchem i innych 
spraw. Niemniej są to projekty bardzo kosz-
towne. Celem autorów jest zaproponowanie 
narzędzi, dzięki którym łatwiej wyznaczyć 
i osiągnąć cele renowacji przy dostępnych za-
sobach. W artykule znajdują się wzory ankiet 
inspekcji budynków czy schematy skutecz-
nego działania, omawiane są raporty o stanie 
budynków, karty oceny ryzyka oraz szaco-
wanie kosztów i korzyści inwestycji.

Unijne finansowanie z tego programu 
było ciągłe i odnawialne oraz 
dopuszczało łączenie z innymi źródłami 
funduszy. Według autorów taki 
mechanizm finansowania stanowił 
bardziej zrównoważoną alternatywę 
wobec tradycyjnych grantów.
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KSIążKI

Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. 
Transmisja kultury pisma
Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak
Biblioteka Narodowa, Warszawa 2015, s. 432

„Najnowsza publikacja Biblioteki Na-
rodowej Stan czytelnictwa w Polsce 
w 2012 roku. Transmisja kultury pi-
sma Olgi Dawidowicz-Chymkowskiej 
i Dominiki Michalak przedstawia wy-
niki sondażu czytelnictwa przepro-
wadzonego dla BN w 2012 roku. Praca 
nawiązuje do stanowiącego podsumo-
wanie dwóch dekad badań BN rapor-
tu Społeczny zasięg książki w Polsce 
w 2010 roku – pogłębia podjętą w nim 
analizę czytelnictwa w kontekście róż-
nic demograficznych, ekonomicznych 
i kulturowych. Autorki prezentowanej 
publikacji starają się uchwycić zależno-
ści pomiędzy kulturą pisma a strukturą 
społeczną oraz zidentyfikować naj-
ważniejsze z punktu widzenia trans-
misji owej kultury instytucje i socjolo-
giczne mechanizmy. Zrozumienie tych 
zależności jest niewątpliwie ważnym 
krokiem w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie o to, jak sprawić, by w Pol-
sce czytano chętniej i więcej.”

za: www.bn.org.pl

Czas muzeów w Europie Środkowej. 
Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014)
Katarzyna Jagodzińska
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015, s. 560.

Najnowsza książka wydana przez 
Międzynarodowe Centrum Kultury 
stanowi pierwsze całościowe spoj-
rzenie na krajobraz współczesnych 
muzeów i centrów sztuki w Europie 
Środkowej. Autorka omawia muze-
alny boom po roku 1989, sytuując go 
w kontekście historii muzeów w re-
gionie, społecznych interesów, ocze-
kiwań i wielkich muzealnych dyskusji. 
Muzea jako ikony, architektoniczne 
dzieła sztuki, które będą przycią-
gać turystów, a wśród mieszkańców 
miast budować poczucie dumy, to 
wyznacznik polskiej pogoni za mu-
zeami. Konkursy architektoniczne 
i społeczne dyskusje na temat budo-
wy muzeów zdominowało tu myśle-
nie w kategoriach budynku-symbolu, 
który, niczym Muzeum Guggenheima 
w Bilbao, „wprowadzi” dane miasto 
na mapę świata – tłumaczy Katarzyna 
Jagodzińska, która zagadnieniu mu-
zealnych ikon poświęciła obszerny 
rozdział swojej książki. Innym go-
rącym tematem jest wykorzystanie 

postindustrialnej architektury na po-
trzeby sztuki współczesnej, a także 
muzealne dzielnice, prywatne muzea 
oraz zagadnienie mecenatu w kontek-
ście instytucji sztuki.

za: www.mck.krakow.pl
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Cultures of Optimism. 
The Institutional Promotion of Hope
Oliver Bennett
Palgrave – Macmillan, 2015, s. 248, ISBN 9781137484802

Oliver Bennett jest pionierem współ-
czesnych badań nad polityką kultural-
ną w Europie, założycielem prestiżo-
wego Centre for Cultural Policy Studies 
na Uniwersytecie Warwick. Każda jego 
kolejna publikacja jest wytyczaniem 
nowego kierunku refleksji o organi-
zacyjnych, społecznych i ideowych 
fundamentach kultury. Jego najnow-
sza książka o optymizmie kulturalnym 
jest długo oczekiwanym dopełnie-
niem tomu o pesymizmie kulturalnym 
z 2001 roku (Cultural Pessimism: Nar-
ratives of Decline in the Postmodern 
World). Obecna książka Bennetta po-
święcona jest oddziaływaniu instytu-
cji na jednostki w zakresie promocji 
optymizmu w pięciu najważniejszych 
zakresach: polityk demokratycznych, 
pracy, rodziny, religii, psychoterapii. 
Autor sięga po temat nieistniejący do-
tąd w literaturze nauk o kulturze i w 
politykach kulturalnych. Trudno jed-
nak nie dostrzec jak bardzo optymizm 
i pesymizm stoją za naszymi wyborami, 
decyzjami, postawami w codziennym 
życiu i jak duży wpływ na nie mają in-
stytucje, zwłaszcza te zainteresowane 
wartościami, tożsamością kulturową, 
dziedzictwem i twórczością. Bennett 
docieka odpowiedzi na pytania o: funk-
cje optymizmu we współczesnym spo-
łeczeństwie, dlaczego i w jaki sposób 

instytucje promują optymizm i wiarę 
w pozytywne zakończenie długolet-
nich procesów, w które jesteśmy za-
angażowani. Jakie wartości i postawy 
są promowane w powiązaniu z wizjami 
szczęśliwej przyszłości, optymizmem 
gospodarczym i kulturowym, jak od-
najdują się w tym zakresie instytucje 
kultury? Książka Benneta jest kolej-
ną intelektualną przygodą, w której 
wracamy do podstaw sensu istnienia 
polityk kulturalnych, to wywrócenie 
tej dyscypliny wiedzy od podszew-
ki, w pięknym, nie często dziś obec-
nym, erudycyjnym stylu. Potrakto-
wanie przez brytyjskiego akademika, 
optymizmu jako polityki kulturalnej, 
sytuuje ten obszar jako meta-dyscy-
plinę inną niż historia kultury czy 
kulturoznawstwo. 

Learning Museum. Practice manual. Collaborative 
Partnerships between Museums, Teacher Training 
Colleges and Schools 
Musem of Contemporary Art. Roskilde, Danish Agency for Culture, 
Danish School Serveices, Zealand.

Podręcznik „Learning Museum” ujrzał 
światło dzienne w grudniu 2014 roku, 
jako efekt współpracy 30 duńskich 
muzeów (historii i kultury, nauki, sztu-
ki) i 13 uczelni przygotowujących ka-
dry nauczycielskie pracujące z dziećmi 
ze szkół podstawowych. Jego celem 
jest inspirowanie zarówno nauczycieli 
jak i pracowników instytucji kultury 
do odkrywania licznych możliwości 
współdziałania na rzecz edukacji kul-
turalnej w ramach zintegrowanych 
działań muzeów i szkół. Odpowiada 
na pytania jak nauczyciele i ucznio-
wie mogą korzystać z muzeów jako 
przestrzeni edukacyjnej, ale także jak 
młodzi użytkownicy muzeów mogą 
przyczyniać się do ich rozwoju i pro-
fesjonalizacji oferty edukacyjnej in-
stytucji muzealnych. Książka jest efek-
tem 3 lat wspólnej pracy osób o bardzo 
zróżnicowanym, cennym doświadcze-
niu. Publikacja ukazuje liczne modele 
otwarcia muzeum na powszechną edu-
kację, schematy współpracy, konkret-
ne i możliwe efekty współtworzenia 
interakcji ludzi muzeów, nauczycieli, 
studentów- adeptów w obszarze edu-
kacji i uczniów szkół. Podręcznik poka-
zuje jak profesjonaliści z jednego świa-
ta mogą poznawać odmienny świat 
i otoczenie zawodowe. W projekcie 

muzea szeroko otworzyły swoje drzwi 
na studentów, przyszłych nauczycie-
li, których wprowadzono do instytu-
cji w ramach staży i stypendiów, jako 
współtwórców treści i metod pracy 
muzeum z odwiedzającą ich najmłod-
szą publicznością. Muzea weszły tym 
samym w proces uczenia się i stwarza-
nia przestrzeni do nauczania. To znów 
poszerzyło horyzonty młodych na-
uczycieli w zakresie myślenia o meto-
dach pracy i oddziaływania na uczniów 
z pomocą nowych pomysłów poza salą 
szkolną.
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Cultural Policy. 
Key ideas in Media & Cultural studies
David Bell, Kate Oakley
Routledge, 2014, s. 175 ISBN 9780415665018

Książka Davida Bella i Kate Oakley jest 
najnowszym kompendium wielowy-
miarowej dziedziny wiedzy, którą jest 
polityka kulturalna. Ich studium jest 
przekrojem przez najważniejsze ob-
szary, trendy i debaty obecne w ostat-
nich latach na poziomie miast, państw 
oraz we współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie organizacyjnych aspek-
tów kultury. Interesującą ramą myśle-
nia o tytułowym obszarze jest osobna 
refleksja poświęcona „kulturze polityk 
kulturalnych” oraz, z drugiej strony 
„polityce polityk kulturalnych”. Publi-
kacja przestrzega przed instrumen-
talnym traktowanie kultury i polityk 
kulturalnych. Autorzy podkreślą esen-
cję dyscypliny badań i praktyki którą 
jest polityka kulturalna. Nie jest ona 
zaledwie kwestią administrowania, 
decydowania o finansowaniu, liczenia 
i porównywania wskaźników wzrostu 
i efektywności kosztów przeznacza-
nych na instytucje kultury, czy festi-
wale. Jest strategicznym działaniem, 
które angażuje sprawy wartości, prze-
konań, priorytetów społeczeństw 
i osób w bardzo zasadniczy, zobowią-
zujący sposób.
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