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Narodowe Centrum Kultury pod koniec ubiegłego 

roku przeprowadziło sondaż wśród użytkowników 

swoich stron internetowych na temat potrzeb szkole-

niowych dotyczących przygotowania metodycznego

i kierunkowego w zakresie części edukacji kulturalnej,   

w której ważna jest działalność twórcza. Zaproszenie 

do wypełnienia ankiety zostało przesłane do domów 

kultury oraz osób współpracujących z instytucjami 

kultury, a także do adresatów biuletynów informa-

cyjnych redagowanych przez Narodowe Centrum 

Kultury. Respondentów pytaliśmy o to, jaką rolę 

edukacja kulturalna pełni w ich placówkach, w jakich 

formach jest realizowana, kto za nią odpowiada, jakie 

umiejętności artystyczne są ważne w prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz które z nich chcieliby do-

skonalić. Interesowało nas także to, jakimi zasobami 

rzeczowymi i infrastrukturą potrzebną do realizacji 

działań z zakresu edukacji artystycznej dysponują 

badani. Przedmiotem naszej analizy były również 

czynniki wpływające na wybór dziedzin twórczo-

ści (malarstwo, teatr, rzeźba, muzyka, itp.), których 

dotyczą projekty kulturalne. Pytaliśmy też o to, czy 

badani wykorzystują w swoich działaniach elemen-

ty dziedzictwa kulturowego. Zestawianie i analiza 

zebranych odpowiedzi to niewielki obraz praktyka 

działającego w sektorze kultury. Ma on nam pomóc 

w dopasowaniu programu tegorocznych szkoleń do 

potrzeb osób wykorzystujących w swojej pracy zawo-

dowej różnorodne praktyki artystyczne. Chcieliśmy 

uchwycić pewne tendencje, zestawić je z wnioskami 

z reprezentatywnych badań, a przede wszystkim po-

znać opinie osób, które śledzą informacje na stronach 

Edukację kulturalną rozumiemy szeroko. Bliska jest nam definicja edukacji kulturowej Marka Krajewskiego i Maciej Frąckowiaka 
przedstawiana w raporcie z pierwszego etapu realizacji programu „Bardzo Młoda Kultura” (2016). Edukacja kulturowa przez autorów 
rozumiana jest jako „(…)  nie tylko przygotowywanie do tworzenia i odbioru sztuki oraz efektów pokrewnych jej praktyk, ale również 
[jako] wyposażanie w zdolność bycia w kulturze, korzystania z jej zasobów i ich współtworzenia” (Krajewski, Frąckowiak 2016, s. 5).

internetowych Narodowego Centrum Kultury i są za-

interesowane wydarzeniami, w tym także szkoleniami 

organizowanymi przez naszą instytucję. 

     Poniżej przedstawiamy główne wyniki badania. 

Badanie zostało przeprowadzone z zastosowaniem 

metody ilościowej. Polegało ono na zebraniu danych za 

pomocą sondażu diagnostycznego z użyciem ankiety. 

Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte oraz 

pytania półotwarte. Ankieta została wypełniona

w formie elektronicznej przez 382 osoby, w terminie 

od 24 listopada do 14 grudnia 2016 r. 
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przed przystąpieniem do sondażu, na podstawie dostępnych 
raportów, przejęliśmy kilka ustaleń badawczych ważnych ze 
względu na problematykę diagnozy, a wśród nich m.in.:

Coraz częściej zwraca się uwagę na inne czynniki 

niż strukturalne decydujące o uczestnictwie

w kulturze i rolę kultury w kształtowaniu postaw 

otwartości, twórczości i innych ułatwiających korzy-

stanie z oferty publicznych instytucji. Obok takich 

czynników, jak m.in.: wykształcenie, zawód, status 

materialny, wymienia się np. cechy osobowościowe. 

Jednocześnie podkreśla się, że w wielu przypadkach 

ludzie podejmują różne aktywności kulturalne ze 

względu na towarzyszące im relacje międzyludzkie, 

a działalność twórcza jest przestrzenią, w której 

można wzmacniać pewne cechy osobowościowe

i umiejętności sprzyjające uczestnictwu w kulturze 

(zob. M. Krajewski, M. Frąckowiak, Raport z realizacji 
programu „Bardzo Młoda Kultura”, Narodowe Cen-

trum Kultury, Warszawa 2016; M. Krajewski, Kompe-
tencje kulturowe Polaków, [w:] R. Drozdowski

i in., Praktyki kulturalne Polaków, Toruń 2014;

A. Bachórz i in., Kulturalna hierarchia: Nowe dystynkcje 
i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna,

Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2016).

Działania w sektorze kultury kierowane są do 

różnych grup społecznych - różnicowanych m.in. 

wiekowo, zasobem umiejętności artystycznych

i aktywnością społeczną. Niezbędne jest rozwijanie 

wśród praktyków kultury umiejętności pracy

z różnymi grupami społecznymi. Edukacja kultural-

na, a także edukacja artystyczna, wymagają uwzględ-

nienia możliwości i potrzeb uczestników na danym 

etapie ich rozwoju oraz sytuacji życiowej. 

Zajęcia i inne formy artystyczne w instytucjach 

kultury często prowadzone są przez osoby spo-

za placówki będącej ich organizatorem, co może 

skutkować nieregularnością działań, brakiem 

możliwości uwzględnienia w nich etapów procesu 

grupowego i zanikiem ich funkcji animacyjnych.

Tomasz Rakowski w komentarzu do wyników

badań projektów zgłaszanych do programu 

MKiDN „Edukacja kulturalna” stwierdza:

Niewątpliwie proces „odspołecznienia” i niepełnego 
rozumienia lokalności przynosi (…) opisywana
w raporcie sytuacja, w której dom kultury czy
świetlica są wykorzystywane wyłącznie do przyjmo-
wania animatorów i artystów z zewnątrz, na zasadzie 
rezydencji, nie pełniąc w istocie samej funkcji anima-
cyjnej, społecznej, związanej z rozumieniem potrzeb 
lokalnych (M. Krajewski i in., Animacja/edukacja. 
Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji
kulturowej, Małopolski Instytut Kultury,

Kraków 2014, s. 127). 

Za realizację projektów kulturalnych zgłaszanych 

do programów grantowych odpowiadają osoby

posiadające bardzo różne kompetencje i doświad-

czenia zawodowe. Może to wynikać z przekonania, 

że realizacja działań animacyjnych i edukacyjnych 

nie wymaga wiedzy specjalistycznej (zob. M. Kra-

jewski i in., Animacja/edukacja. Możliwości i ogranicze-
nia edukacji i animacji kulturowej, Małopolski Instytut 

Kultury, Kraków 2014). 
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Informacja o badanych
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WYKRES 1.

OBSZARY ZADAŃ ZAWODOWYCH RESPONDENTÓW, N=382

Ponad 2/3 respondentów pracuje w ośrodku kultury. 

Blisko 10 proc. badanych jest związanych zawodowo

z muzeum, nieco mniej (8 proc.) – z biblioteką i 8 proc.

– z organizacją pozarządową. 

     Staż pracy respondentów w instytucjach lub orga-

nizacjach związanych z działalnością kulturalną jest 

zróżnicowany. Dość równomiernie rozkładają się prze-

działy w tym zakresie. Wśród respondentów znalazły 

się osoby, które dopiero rozpoczynają gromadzenie 

doświadczeń w działalności kulturalnej (19 proc.), te, 

które pracują w instytucji kultury lub inne placówce 

związanej z działalnością kulturalną od 3 do 10 lat (35 

proc.), a także doświadczeni pracownicy, których staż 

sięga do 20 lat (21 proc.) i ci, których doświadczenie 

zawodowe w działalności kulturalnej przekracza dwu-

dziestoletni pułap (25 proc.). 

     Respondenci proszeni o wskazanie obszarów ich 

zadań zawodowych najczęściej wskazywali „zarządzanie 

projektami kulturalnymi” (65 proc.) oraz „tworzenie 

programu instytucji” (64 proc.). Nieco mniej badanych 

przyporządkowało swoje obowiązki zawodowe do 

„promocji działalności instytucji” (59 proc.). Znacząca 

grupa respondentów odpowiada za organizację zajęć 

artystycznych (52 proc.) lub ich prowadzenie (36 proc.). 

tworzenie programu instytucji

impresariat artystyczny

prowadzenie zajęć artystycznych

organizacja zajęć artystycznych

zarządzanie projektami kultularnymi 

obsługa widowni i uczestników

promocja działalności instytucji

inne

*Respondenci byli proszeni o wskazanie maksymalnie dwóch obszarów
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Wśród respondentów dość równomiernie rozkładają się 

reprezentacje wszystkich województw. 51 proc. badanych 

pracuje w instytucjach kultury, które mają siedzibę w miej-

scowościach do 20 tyś. mieszkańców, a zatem w badaniu

w dużej mierze zostały uwzględnione opinie osób prowa-

dzących działalność kulturalną w małych miastach. 

WYKRES 2.

WOJEWÓDZTWO, N=382
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WYKRES 3.

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ INSTYTUCJI

KULTURY, W KTÓREJ PRACUJĄ RESPONDENCI, N=382



Działalność kulturalna 

W placówkach, w których pracują ankietowani 

najczęściej wskazywaną formą edukacji kulturalnej 

są cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży (73 proc.). 

Zdecydowanie rzadziej respondenci wskazywali na 

przedstawienia artystyczne (46 proc.). Tylko blisko 

1/3 badanych zaznaczyła działalność amatorskich 

grup artystycznych (35 proc.) oraz cykliczne zajęcia 

dla dorosłych (32 proc.). Podobną liczbę wskazań 

odnotowano dla takich form, jak festyny i imprezy 

folklorystyczne (25 proc.) oraz wystawy (28 proc.). 

Projekty animacyjne jako realizowaną formę edukacji 

kulturalnej wskazało tylko 1/4 respondentów.
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WYKRES 4.

REALIZOWANE FORMY EDUKACJI KULTURALNEJ, N=382 

przedstawienia artystyczne, koncerty, spektakle zaproszonych twórców

cykliczne warsztaty/zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży

cykliczne warsztaty/zajęcia artystyczne dla dorosłych

działalność amatorskich grup artystycznych

projekty animacyjne

konkursy

wystawy

imprezy folklorystyczne, festyny

w innej formie
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Najczęściej wskazywane formy edukacji kulturalnej 

znalazły odzwierciedlenie w odpowiedziach na pyta-

nie o grupy, do których instytucje kultury zwykle kie-

rują swoje działania. Najwięcej osób (92 proc.) wska-

zało dzieci i młodzież. Zdecydowanie rzadziej kierują 

swoje działania do osób dorosłych (56 proc.) bądź 

grupy określonej jako seniorzy (56 proc.). Niespełna 

1/4 respondentów wskazała osoby uzdolnione, a 1/3 

– rodziny. Tylko 7 proc. badanych koncentruje się

w swych działaniach na pracy z osobami wykluczony-

mi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
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WYKRES 5.

UCZESTNICY DZIAŁAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, N=382 
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do seniorów

do osób uzdolnionych
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do osób niepełnosprawnych
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Respondenci w większości uznali, że zadaniem

edukacji kulturalnej w ich organizacjach jest zainte-

resowanie społeczności sztuką i uczestnictwem

w kulturze (73 proc.). Blisko połowa badanych 

wskazała rozwijanie umiejętności artystycznych jako 

jedno z głównych zadań edukacji kulturalnej. Podob-

na część osób wskazywała na ludyczny charakter 

działań z zakresu edukacji kulturalnej (52 proc.) oraz 

na aspekt budowania tożsamości lokalnej (45 proc.). 

Zdaniem niespełna 1/4 respondentów edukacja 

kulturalna w ich instytucji ma na celu aktywizację 

społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast tylko 

7 proc. ankietowanych wskazało włączanie grup 

wykluczonych jako jedno z czterech najważniejszych 

zadań edukacji kulturalnej w ich placówce, a 15 proc. 

- rozwój społeczno-emocjonalny. 
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WYKRES 5.

CELE I ZADANIA EDUKACJI KULTURALNEJ, N=382

rozpoznawanie talentów

zainteresowanie sztuką i uczestnictwem w kulturze

rozrywka, przyjemna forma spędzania wolnego czasu

przygotowanie do krytycznego odbioru sztuki

budowanie tożsamości lokalnej

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

rozwijanie kreatywności

zapoznanie z dziełami sztuki

rozwijanie poczucia estetyki

rozówj emocjonalno-społeczny

włączanie grup wykluczonych

promowanie i wspieranie współpracy miedzypokoleniowej

aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego

inne
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WYKRES 6.

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, N=382

Najpopularniejszymi pracowniami artystycznymi 

funkcjonującymi w instytucjach ankietowanych są 

pracownie ogólnoplastyczne (70 proc.) oraz muzycz-

ne (62 proc.). Wyspecjalizowane pracownie są zde-

cydowanie rzadziej spotykane. Pracownię ceramiki 

wskazało blisko 20 proc. ankietowanych, rzeźby

– 9 proc., tkaniny – 9 proc. Wśród pozostałych typów 

pracowni wymienianych przez respondentów

w punkcie „Inne, jakie?” najczęściej pojawiały się pra-

cownie teatralne (6 proc. ogółu badanych), taneczne

(6 proc.) i rękodzielnicze (6 proc.). Rzadziej – foto-

graficzna i multimedialna. Blisko 10 proc. badanych 

zadeklarowało, że w ich placówkach nie ma pracowni 

artystycznych. 

     Blisko 2/3 badanych (64,4 proc.) zadeklarowało,

że w ich placówkach działają amatorskie grupy arty-

styczne. Najbardziej popularnymi grupami w placów-
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kach ankietowanych są zespoły muzyczne (67 proc. 

deklarujących działalność amatorskich grup artystycz-

nych w swojej instytucji, N=246), zespoły taneczne 

(65 proc.) oraz teatralne (61 proc.). Chór wskazało

44 proc. ankietowanych. Wśród odpowiedzi wymie-

nianych w kategorii „Inne, jakie?” najczęściej pojawia-

ły się grupy folklorystyczne, wokalne oraz plastyczne. 

Zajęcia w instytucjach ankietowanych równie

często prowadzą instruktorzy na stałe zatrudnieni

(29 proc.), co instruktorzy współpracujący z insty-

tucją (30 proc.). Rzadziej osobami prowadzącymi 

zajęcia artystyczne są pracownicy odpowiedzialni 

za edukację kulturalną (18 proc.) oraz animatorzy 

współpracujący z instytucją (12 proc.).



Ponad połowa ankietowanych (58 proc.) zadeklaro-

wała, że program edukacji kulturalnej w ich instytucji 

uwzględnia kalendarz świąt narodowych, nieco mniej 

- świąt religijnych (45 proc.) i rocznic lokalnych wy-

darzeń historycznych (45 proc.). Prawie co czwarty 

badany (27 proc.) zadeklarował, że w jego instytucji 

nie uwzględnia się kalendarza świąt w programie 

edukacji kulturalnej. Wśród świąt narodowych

obecnych w programach edukacji kulturalnej najpo-

pularniejsze są rocznica odzyskania niepodległości

przez Polskę oraz rocznica uchwalenia Konstytucji

3 maja. W przypadku świąt religijnych zdecydowanie 

przodują Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Spora-

dycznie respondenci wymieniali takie święta, jak: 

Trzech Króli, Wszystkich Świętych, Dzień Papieski, 

Niedziela Palmowa. W przypadku świąt lokalnych, 

które wymieniali badani, większość odpowiedzi doty-

czy specyficznych wydarzeń charakterystycznych

dla danego regionu. To, co powtarza się i można

ująć w pewną kategorię to jubileusze związane

z miejscowością np. nadanie praw miejskich, rocznica 

powstania gminy. Kolejną kategorią, która gromadzi 

znacznie mniej odpowiedzi, to są święta związane

z patronami szkół.

     W zdecydowanej większości (88 proc.) ankietowa-

ni uwzględniają w swoich działaniach edukacyjnych 

elementy dziedzictwa kulturowego. Najczęściej ba-

dani korzystają w swoich działaniach edukacyjnych 
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WYKRES 8.

ŚWIĘTA W PROGRAMIE EDUKACJI KULTURALNEJ, N=382 

rocznic lokalnych wydarzeń historycznych, jakich?

świąt narodowych, jakich?

świąt religijnych, jakich?

nie uwzględnia
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WYKRES 9.

ELEMENTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYKORZYSTYWANE

W DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH, N=335  

z zabytków i miejsc historycznych (61 proc.). Blisko 

połowa badanych wykorzystujących dziedzictwo kul-

turowe (49 proc.) sięga po tradycje ustne (podania, 

legendy, przysłowia). Dzieła sztuki są przedmiotem 

działań edukacyjnych tylko 36 proc. ankietowanych 

deklarujących obecność elementów dziedzictwa

w ich działaniach, zaś przedmioty historyczne

– 39 proc., a archiwalia – 34 proc. Ponadto znaczący 

odsetek odnotowano przy takich elementach dzie-

dzictwa, jak: tradycyjny krajobraz i założenia urba-

nistyczne (27 proc.), miejsca upamiętnienia znanych 

ludzi, wydarzeń (29 proc.), zwyczaje, obrzędy

(25 proc.), ginące zawody (23 proc.), tradycyjne

rzemiosło i rękodzieło (22 proc.), parki i ogrody
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(19 proc.). Osoby wskazujące na tradycyjne rzemio-

sło i rękodzieło wymieniały często włókiennicze 

tradycje takie, jak hafciarstwo i tkactwo. W odpowie-

dziach powtarza się również ceramika jako element 

dziedzictwa kulturowego wykorzystywany w działa-

niach edukacyjnych, a także malarstwo (głównie na 

szkle) i rzeźba. Wśród zwyczajów i obrzędów wy-

mienianych przez ankietowanych pojawiają się takie 

święta, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także noc 

świętojańska, dożynki, zaduszki, andrzejki, pierwszy 

dzień wiosny. Sporadycznie ankietowani wymieniali 

również zwyczaje weselne.

zabytki, historyczne miejsca

dzieła sztuki

przedmioty historyczne, pamiątkowe

archiwalia

tradycyjny krajobraz, założenia urbanistyczne

parki i ogrody

cmentarze

miejsca upamiętnienia znanych ludzi, wydarzeń

tradycyjne rzemiosło i rękodzieło, jakie?

zwyczaje i obrzędy, jakie?

ginące zawody

tradycje ustne: podania, legendy, przysłowia powiedzenia
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Najczęściej wskazywanym problemem w codziennej 

pracy w organizacji kultury jest niska frekwencja na 

zajęciach z zakresu edukacji artystycznej (53 proc.). 

Kolejnym problemem wskazywanym przez niemalże 

połowę respondentów jest brak umiejętności arty-

stycznych pracowników instytucji potrzebnych do 

realizacji zajęć edukacyjnych (47 proc.). Tylko nieco 

rzadziej (39 proc.) wskazywano brak umiejętności 

dydaktycznych artystów prowadzących zajęcia jako 

problem w codziennej działalności ankietowanych. 

Brak pracowni artystycznych oraz brak materiałów, 

instrumentów i rekwizytów potrzebnych do realizacji 

zajęć z zakresu edukacji artystycznej zostały uznane 

za istotne problemy przez kolejno 26 proc. i 17 proc. 

ankietowanych. To oznacza, że te braki są pewną 

barierą w organizacji działalności kulturalnej, której 

nie należy bagatelizować, jednak są one rzadsze niż 

problemy mające związek z kompetencjami kadr 

sektora kultury. Jako brakujące materiały ankieto-

wani najczęściej wymieniali instrumenty muzyczne, 

materiały plastyczne, materiały cyfrowe (rzutnik, na-

głośnienie, itp.) oraz rzadziej – rekwizyty teatralne. 

Wśród brakujących pracowni artystycznych najczę-

ściej pojawiały się pracownie ceramiczne, plastyczne 

oraz rzadziej – multimedialne, muzyczne, taneczne.

     Najbardziej powszechnym czynnikiem decydują-

cym o wyborze dziedziny twórczości, której dotyczą 

projekty kulturalne są możliwości finansowe instytu-

cji (74 proc.). Nieco rzadziej ankietowani wskazywali 

na zainteresowania mieszkańców (65 proc.). Zda-

niem prawie połowy respondentów ważna jest

w tym aspekcie infrastruktura instytucji (49 proc.) 

oraz zasoby rzeczowe instytucji (46 proc.). Kompe-

tencje artystyczne pracowników wskazało

aż 57 proc. badanych.

     Najczęstszym źródłem inspiracji w pracy ankie-

towanych jest Internet (83 proc.).  Warsztaty i inne 

formy doszkalające wskazało 66 proc. badanych. 

Istotnym źródłem inspiracji są także współpracow-

nicy (49 proc. wskazań). Wśród innych inspiracji 

wymienianych spontanicznie przez ankietowanych 

najczęściej pojawiają się książki, własna aktywność 

kulturalna, a także współpraca z innymi ośrodkami 

kultury.
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WYKRES 10.

PROBLEMY W DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, N=382 

brak artystów chętnych do współpracy z instytucją

brak umiejętności dydaktycznych artystów prowadzących zajęcia

niska frekwencja na zajęciach z zakresu edukacji artystycznej przez ich uczestników

niska ocena zajęć z zakresu edukacji artystycznej przez ich uczestników

brak materiałów, instrumentów, rekwizytów potrzebnych do realizacji zajęć z zakresu edukacji artystycznej, jakiej?
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kompetencje artystyczne pracowników

zainteresowania mieszkańców

adekwatność do lokalnych problemów społecznych

infrastruktura instytucji

zasoby rzeczowe instytucji

możliwości finansowe instytucji

obszary twórczości lokalnych artystów

decyzje zwierzchników samorządowych

inne czynniki

internet

współpracownicy

warsztaty i inne formy doszkalające

znajomi

telewizja

z innych źródeł, jakich?
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WYKRES 11.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYBÓR

DZIEDZIN TWÓRCZOŚCI, KTÓRYCH

DOTYCZĄ PROJEKTY KULTURALNE,

N=382

WYKRES 12.

ŹRÓDŁA INSPIRACJI DO ZAJĘĆ

Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ,

N=382



Kompetencje pracowników
sektora kultury i ich potrzeby
szkoleniowe

Wśród najczęściej wskazywanych kompetencji

potrzebnych do realizacji zadań z zakresu edukacji 

kulturalnej znalazły się kompetencje komunikacyjne 

(64 proc.), organizacyjne (64 proc.) oraz dydaktycz-

ne (56 proc.). Jako drugorzędne ankietowani uznali 

kompetencje artystyczne – plastyczne (27 proc.), 

muzyczne (24 proc.), teatralne (29 proc.), taneczne 

(12 proc.).

Zdecydowana większość ankietowanych (95 proc.) 

jest zainteresowana udziałem w szkoleniach z zakresu 

edukacji kulturalnej. 

     Najwięcej badanych swoje umiejętności artystyczne 

chciałoby rozwijać w zakresie mediów (60 proc.) Zde-

cydowanie mniej ankietowanych wskazało na umie-

jętności teatralne (33 proc.), plastyczne (29 proc.), 

muzyczne (20 proc.) oraz z zakresu literatury

14
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OBSZARY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNYCH, N=382
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(20 proc.). Umiejętności taneczne oraz z zakresu lite-

ratury chciał rozwijać prawie co dziesiąty respondent. 

     Osoby chcące rozwijać umiejętności plastycz-

ne najczęściej wskazywały kolejno na rzemiosło 

artystyczne, rysunek oraz malarstwo. W obszarze 

muzycznym najchętniej ankietowani rozwijaliby się 

wokalnie oraz instrumentalnie. Badani, którzy

wybierali umiejętności taneczne najczęściej wskazy-

wali choreografię jako obszar ich rozwoju, a także

– nieco rzadziej – taniec ludowy i taniec współczesny.

W przypadku umiejętności teatralnych większość 

osób wskazała reżyserię, rzadziej - recytatorstwo 

oraz scenopisarstwo. W zakresie mediów najwięcej 

osób chciałoby rozwijać się w obszarze grafiki kom-

puterowej, zdecydowanie mniej – w obszarze foto-

grafii i filmu. Radio, w porównaniu do innych mediów 

wskazywanych przez respondentów, można uznać 

za dość niszowy obszar, w którym chcieliby rozwijać 

się ankietowani. W odpowiedziach wymienianych 

spontanicznie najczęściej pojawiały się media spo-

łecznościowe. W przypadku architektury najwięcej 

osób wskazało architekturę wnętrz oraz planowanie 

przestrzenne. 

     2/3 badanych jest zainteresowanych udziałem

w szkoleniach z zakresu rzemiosła artystycznego.

Nie odnotowano zależności między typem pracowni

artystycznej funkcjonującej w instytucji a umiejętno-

ściami artystycznymi, które respondenci chcą rozwi-

jać. Najwięcej osób niezainteresowanych udziałem

w szkoleniach z zakresu rzemiosła artystycznego jest 

wśród osób, których staż pracy mieści się w przedziale 

3-10 lat. 

     Najwięcej osób chciałoby wziąć udział w szkole-

niach na temat ceramiki wyrobów użytkowych

15



i ozdobnych (48 proc.). Mniej respondentów jest

zainteresowanych takim tematami, jak malarstwo

na szkle (29 proc.), wikliniarstwo (23 proc.), rzeźba

w drewnie (17 proc.), malowanie na jedwabiu (17 proc.). 

Szkolenia z zakresu tkactwa wskazało 14 proc. spośród 

zainteresowanych udziałem szkoleniami z rzemiosła 

artystycznego, z hafciarstwa – 13 proc., zaś z koron-

karstwa – 11 proc.

     Najwięcej badanych jest zgodnych co do potrzeby 

uwzględnienia w programie szkolenia z zakresu

edukacji kulturalnej zagadnienia metodyki pracy

z różnymi grupami społecznymi np. technik artetera-

pii (73 proc.). Ponad połowa badanych uznaje,

że w programie takiego szkolenia powinny znaleźć się 

elementy wiedzy o kulturze (53 proc.), zagadnienia 

związane z dziedzictwem kulturowym (55 proc.) oraz 

wiedza specjalistyczna zależna od głównego tematu 

szkolenia (53 proc.). Mniej ankietowanych wskazało 

na zagadnienia z zakresu psychologii twórczości jako 

element programu szkolenia (44 proc.) oraz z psycho-

logii rozwojowej (34 proc.). Tylko co czwarty ankieto-

wany chciałby, aby w programie szkolenia znalazł się 

blok z zakresu historii sztuki.

W wielu opracowaniach zwraca się uwagę na to,

że bycie praktykiem w sektorze kultury wymaga

łącznia wielu kompetencji. Czasem w tej wielozada-

niowości nadrzędne stają się obowiązki związane

z zarządzaniem projektem, nie zaś z jego realizacją

i próbą osiągnięcia celów społecznych. W dużej mie-

rze szkolenia oferowane przez Narodowe Centrum 
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Kultury przez ostatnie lata miały wzmocnić kompe-

tencje organizacyjne pracowników sektora kultury. 

Tematyka szkoleń była odpowiedzią na to, co zadziało 

się w sektorze kultury – na zmiany, jakie zaszły w spo-

sobach finasowania i monitorowania projektów kultu-

ralnych, w narzędziach komunikacji, w stylach życia,

a także w sposobach uczestnictwa w kulturze oraz 

jego badania. Była ona również konsekwencją dys-

kusji na temat znaczenia kultury w wymiarze ekono-

micznym. 

     Na podstawie przeglądu wyników najnowszych 

analiz projektów kulturalnych, badań kompetencji 

pracowników instytucji kultury, a także ewaluacji 

dotychczasowych szkoleń Narodowego Centrum

Kultury można wnioskować, że pracownicy sektora 

kultury chcą rozwijać swoje umiejętności metodycz-

ne i dostosowywać działania do grup, do których je 

kierują. Z naszej analizy wynika, że w działaniach

z zakresu edukacji kulturalnej ważna jest wiedza

specjalistyczna i kompetencje artystyczne. Charak-

terystyczna dla obrazu tej działalności jest wielość 

i różnorodność dziedzin tworzenia, co skutkuje 

brakiem możliwości jednoznacznego wyodrębnienia 

obszarów twórczości, które cieszą się największą 

popularnością wśród pracowników sektora kultury

i uczestników ich działań. Nadal ważne w dosko-

naleniu zawodowym praktyków kultury są kwestie 

związane z mediami i zarządzaniem projektami, ale 

istotne są również wiedza i umiejętności umożliwiają-

ce regularność działań twórczych, uwzględnianie

w nich etapów procesu grupowego oraz możliwości

i potrzeb ich uczestników.
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PREFEROWANE BLOKI TEMATYCZNE SZKOLEŃ Z ZAKRESU

EDUKACJI KULTURALNEJ, N=382
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