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BADANIE AMATORSKIEGO RUCHU  
TEATRALNEGO W POLSCE –  
ZAPOWIEDŹ RAPORTU

Anna Kozak (Dział Badań, Narodowe Centrum Kultury)

Narodowe Centrum Kultury zaprojektowało i przeprowadziło, w okresie od 

czerwca do września 2017 roku, jakościowe badanie amatorskiego ruchu 

teatralnego (ART) w Polsce. Projekt badawczy polegał na zrealizowaniu  

15 pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz zogniskowanego wywiadu 

grupowego z instruktorami amatorskich zespołów teatralnych z całej Polski. 

Przeprowadzono także pogłębione wywiady grupowe z 5 ekspertami repre-

zentującymi różne zaplecze instytucjonalne, a także zogniskowany wywiad 

grupowy z młodzieżą zaangażowaną czynnie w pracę w ramach amator-

skich zespołów teatralnych w całej Polsce.

Badanie miało charakter eksploracyjny, brakuje bowiem komplekso-

wych opracowań na temat ART w Polsce. Z tego faktu wynikała przyjęta 

przez nas logika procesu badawczego: zdecydowaliśmy się pojechać tam, 

gdzie mieliśmy okazję spotkać przedstawicieli tego ruchu z całej Polski i – 

oprócz realizacji wywiadów – przeprowadzić także obserwację uczestniczącą. 

Gościliśmy na Finale Turnieju Recytatorskiego i Turnieju Wywiedzione ze 

Słowa w Ostrołęce (województwo mazowieckie), odbywającego się w ramach 

62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którego organizatorem jest 

Towarzystwo Kultury Teatralnej. Gros uczestników tego Finału to na co dzień 

aktorzy grający w teatrach amatorskich. Wielu opiekunów recytatorów zaś 

na co dzień pracuje jako instruktorzy amatorskich zespołów teatralnych.   

W Ostrołęce udało się nam zrealizować 8 pogłębionych wywiadów indywi-

dualnych z instruktorami reprezentującymi 4 województwa oraz zognisko-

wany wywiad grupowy z młodzieżą grającą w amatorskich zespołach  

teatralnych, reprezentującą 8 województw. Zogniskowany wywiad grupowy 

z udziałem 8 instruktorów reprezentujących 3 województwa zrealizowaliśmy 

podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów i Monodramistów Wyżyna  

Teatralna w Rudce (gmina Ruda-Huta, województwo lubelskie). Pozostałe  

7 wywiadów indywidualnych z instruktorami zrealizowaliśmy podczas  

Festiwalu Teatrów Ulicznych odbywającego się w ramach 26. Międzynaro-

dowych Plenerowych Spotkań ze Sztuką w Żarach (województwo lubuskie), 

w Lublinie, Warszawie i jej okolicach, zaś ostatni wywiad przeprowadziliśmy 
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telefoniczne. Wywiady pogłębione z ekspertami zrealizowaliśmy w Warsza-

wie (4) oraz jeden telefonicznie.

Narodowe Centrum Kultury, niegdyś Centrum Animacji Kulturalnej,  

a jeszcze wcześniej Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 

ma za sobą wieloletnią tradycję wspierania amatorskiego ruchu artystycz-

nego (ARA), wynikającą z jego misji i statutowych celów – ówczesna insty-

tucja była opiekunem merytorycznym tego ruchu. ART, który był przedmio-

tem naszych badań, jest częścią ARA. Choć dzisiaj zmienił się profil 

działalności Narodowego Centrum Kultury, w dalszym ciągu prowadzimy 

działania wspierające ARA i chcemy to wsparcie rozwijać, szczególnie na 

polu ART.

W swym pierwotnym założeniu badanie miało służyć stworzeniu reko-

mendacji do prac nad programem wsparcia ART w Polsce. Ten cel udało się 

nam osiągnąć. Zebrany materiał badawczy okazał się jednak tak bogaty  

w treść, że zdecydowaliśmy się przygotować raport, który za cel stawia sobie 

przybliżenie Czytelnikowi rzeczywistości ART w Polsce. Raport ukaże się na 

początku 2018 roku. W planach na przyszły rok mamy także przeprowadze-

nie badań ilościowych dotyczących ART w Polsce.
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ŚWIĘTOWANIE NIEPODLEGŁOŚCI –  
KOMUNIKAT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Marlena Modzelewska, Zuzanna Maciejczak 

(Dział Badań, Narodowe Centrum Kultury)

Zgodnie z wynikami badań z 2016 roku zrealizowanych na potrzeby Wielo-

letniego Programu Rządowego „Niepodległa” tylko 12% Polaków w ciągu 

ostatniego roku uczestniczyło w obchodach świąt państwowych, zaś ponad 

połowa z nich (51%) zadeklarowała, że nie obchodzi Święta Niepodległości 

w szczególny sposób. Jednocześnie z tych samych badań wynika, że wiele 

form obchodów wzbudza ich zainteresowanie. 

Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są bariery, które powodują, że osoby 

zainteresowane historią Polski nie biorą udziału w obchodach świąt pań-

stwowych oraz jakie są motywy osób, które aktywnie w nich uczestniczą. 

Mamy nadzieję, że wyniki będą inspiracją do wypracowywania pomysłów, 

które mogą zainteresować również osoby mało lub w ogóle niezaangażowane. 

W ramach części jakościowej przeprowadziliśmy 6 zogniskowanych 

wywiadów grupowych. Każdy z nich trwał 2 godziny. Wywiady zostały prze-

prowadzone w październiku 2017 roku w Warszawie i Skarżysku-Kamiennej.

Święta państwowe kojarzą się z różnymi, częściowo sprzecznymi ze sobą 

emocjami i wartościami. Najważniejsze grupy emocji i wartości powta rzają-

cych się w wypowiedziach badanych, to: 

  pamięć, zaduma, wdzięczność, smutek, 

  wspólnota, jedność, bycie razem, 

  radość, feta, zabawa,

  wolność, swoboda, 

  podziały, konflikty, zamieszki, brak wspólnoty, 

  dzień wolny, czas z rodziną, spokój, odpoczynek, 

  duma, podniosłość, tożsamość, ciągłość. 

Dominującym oczekiwaniem wobec obchodów świąt państwowych jest 

budowanie jedności i wspólnoty. Niezależnie od tego, czy badani mówili  

w kontekście świąt o jedności, czy raczej o ujawniających się wtedy podzia-

łach i konfliktach, to właśnie poczucie wspólnoty z innymi jest tą wartością, 

którą święta państwowe powinny ich zdaniem wzmacniać. 

Aktywne świętowanie w rozumieniu tych, którzy obchodzą święta pań-

stwowe, to przede wszystkim: wyjście z domu, udział w obchodach, bycie  

z innymi. Respondenci podkreślali też wagę refleksyjnych form: uświadamia-
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http://nck.pl/media/attachments/319652/PrezentacjaNCK_%C5%9Awi%C4%99towanie%20Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_VgCmya1.pdf
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nie innym sensu obchodów, upamiętnienie, okazanie szacunku, oddanie 

hołdu. 

Mniej oczywistą, ale również wymienianą przez badanych formą święto-

wania może być spędzenie czasu w domu: uroczysty obiad z rodziną,  

lektura tematycznej książki itp., niemasowe wydarzenia sportowe, happe-

ningi – zwykle traktowane jako formy „towarzyszące”. Rzadziej i mniej spon-

tanicznie wskazywane jako formy aktywnego świętowania były spotkania 

w gronie przyjaciół, znajomych i oglądanie filmów.

Można dostrzec wyraźne różnice w świętowaniu niepodległości w du-

żym i w małym mieście. Pierwsza opcja z jednej strony kojarzy się z wielo-

ścią możliwości (wydarzenia masowe, jak marsze i biegi, oraz wydarzenia 

bardziej kameralne ) i indywidualizacją formy świętowania, a z drugiej –  

z obawami przed agresją w przestrzeni publicznej. Świętowanie w małym 

mieście to z kolei ograniczone możliwości (badani wymieniali głównie  

obchody oficjalne, wizytę na cmentarzu, akademie szkolne i wydarzenia 

w Miejskim Centrum Kultury). Jako atrakcyjna alternatywa dla udziału  

w lokalnych wydarzeniach wymienione zostały oglądanie obchodów cen-

tralnych w telewizji i wyjazd do większego miasta. Jako stały punkt obchodów 

wskazano udział w mszy za ojczyznę, w której uczestniczą też lokalne władze.

Co zachęca do obchodów Święta Niepodległości?

  Waga wydarzenia: respondenci spontanicznie wskazywali na ogromną wagę 

wydarzenia jako jednego z tych, które najbardziej wpłynęły na losy kraju – po 

wielu latach bycia pod zaborami Polska odzyskała niepodległość. 

  Poczucie wspólnoty: tego dnia można poczuć, że wszyscy są razem, wziąć 

wspólnie udział w oficjalnych uroczystościach, a potem po prostu nieoficjal-

nie spotkać się w gronie znajomych; jest niewielu przeciwników świętowa-

nia niepodległości – potencjalnie wszyscy mogą obchodzić święto razem, 

niezależnie od poglądów. 

  Poczucie obowiązku: niektórzy nie podawali konkretnych argumentów –  

obchodzenie Święta Niepodległości jest dla nich czymś oczywistym, nie 

zastanawiają się nad tym. 

  Manifestowanie wartości: to odpowiedni dzień do zamanifestowania wyzna-

wanych wartości: patriotyzmu, przynależności, przywiązania do ojczyzny. 

  Kultywowanie pamięci: biorąc udział w obchodach można uczcić pamięć 

tych, którzy walczyli za ojczyznę, oddać im szacunek i hołd.

  Radosny charakter.

  Atrakcyjna oferta kulturalna.

  Okazja do przekazywania dzieciom wyznawanych wartości i wiedzy o historii.
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SEKTORY KREATYWNE

ZNACZENIE GOSPODARCZE  
SEKTORA KULTURY W POLSCE  
W LATACH 2008-2015

Instytut Badań Strukturalnych

300 tys. osób (1,9% wszystkich pracujących) – tyle wynosiło zatrudnienie 

w sektorze kultury w roku 2015; w 2008 – 259 tys. Wartość dodana (wartość 

dóbr i usług wytworzonych przez sektor pomniejszona o wartość dóbr  

i usług pośrednich wykorzystanych w procesie wytwórczym) wy twarzana 

przez sektor kultury wyniosła zaś 30 mld zł; w 2008 – 27 mld zł. Ekspansja 

zatrudnienia w tym sektorze była szybsza niż tempo wzrostu zatrudnienia 

w całej gospodarce – pod tym względem sektor kultury zyskuje na zna-

czeniu.  

Zgodnie z definicją opracowaną przez grupę roboczą Sieci ds. Kultury 

Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSnet-Culture) sektor kultury 

obejmuje: „działalność artystyczną, funkcjonowanie instytucji kultury,  

wydawanie książek i gazet, tworzenie filmów i programów TV, wydawanie 

gier komputerowych, nagrywanie muzyki, nadawanie programów (telewizja 

i radio), projektowanie architektoniczne, reklamę, działalność agencji infor-

macyjnych, fotografię, sprzedaż książek i czasopism, tłumaczenia, pro-

jektowanie specjalistyczne oraz edukację artystyczną”. Choć niezwykle 

zróżnicowany, sektor ten jest jednym z mniejszych. Dla porównania, prze-

twórstwo przemysłowe, czyli największy sektor, skupia około 10 razy więcej 

osób pracujących i wartości dodanej. 

29% osób zatrudnionych w kulturze pracuje w województwie mazowiec-

kim, w którym silnie skupia się działalność kulturalna. Odsetek ten jest wyż-

szy niż wynikałoby to z udziału ludności tego województwa w ogóle popula-

cji. Najwięcej osób pracuje w branży: przedstawienia artystyczne, twórczość 

literacka oraz działalność obiektów kulturalnych (75 tys. osób – 1/4 całego 

zatrudnienia w sektorze). Na drugim miejscu znajduje się działalność  

architektoniczna, a na trzecim – agencje reklamowe, w których pracuje co  

10 zatrudniona w kulturze osoba. 

Pod względem generowanej wartości dodanej – największe znaczenie 

ma telewizja (5,6 mld zł w 2015 roku).

http://ibs.org.pl/publications/znaczenie-gospodarcze-sektora-kultury-w-polsce-w-latach-2008-2015/
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STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ W SEKTORZE KULTURY (W MLD ZŁ), 2015

Pozostała działalność 
kulturalna 7,8

Przedstawienia 
artystyczne,
twórczość literacka,
obiekty kulturalne 3,3

Wydawanie książek,
gazet i czasopism 3,5 Agencje reklamowe 4,9

Biura
architektoniczne 5

Telewizja 5,6

ZATRUDNIENIE W KULTURZE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 ROKU
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NOWE MEDIA

POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. 
DIAGNOZA 2017
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, PCG Edukacja, Librus Sp. z o.o.

Badanie zespołu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu  

Warszawskiego i firmy PCG „Polska szkoła w dobie cyfryzacji” przeprowa-

dzone zostało w czerwcu 2017 roku na grupie ponad 100 tys. responden - 

tów (uczniów, rodziców i nauczycieli). Zebranie tak licznej grupy respon-

dentów umożliwiła firma Librus – partner technologiczny badania. Jest to 

największe jak dotąd badanie polskich szkół diagnozujące poziom wykorzy-

stania technologii w edukacji. Raport z badania dostarcza odpowiedzi na 

liczne pytania, m.in. czy i jak polskie szkoły są scyfryzowane oraz z jakich 

nowych technologii korzystają nauczyciele i uczniowie.

Jak podsumowuje autorka badania i wieloletnia badaczka zagadnienia 

cyfryzacji szkół, prof. Marlena Plebańska, aktualny obraz polskiej szkoły to 

„zaawansowani cyfrowo uczniowie, ciekawi nowych możliwości, lecz nieufni 

wobec technologii w szkole rodzice oraz nauczyciele słabo wyposażeni 

przez swoje placówki w odpowiednie narzędzia oraz cyfrowe kompetencje”.

ODPOWIEDZI RODZICÓW:

CZY W TWOJEJ OPINII CYFROWE TECHNOLOGIE EDUKACYJNE

WSPIERAJĄ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY?
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https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOQ4UX8Db5IZqrw&cid=3D4AC758B37A833C&id=3D4AC758B37A833C%21108&parId=root&action=locate
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Ponad 70% badanych nauczycieli ocenia wpływ, jaki mają nowe techno-

logie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych lekcji na dobry lub bardzo 

dobry. 90% pedagogów deklaruje korzystanie z technologii cyfrowych  

podczas zajęć, jednak zwykle korzystają z tzw. metod podawczych (m.in. 

prezentacje multimedialne lub tablice interaktywne), prowadząc zajęcia 

nastawione na przekaz informacji, a nie – rozwój kreatywny uczniów. 

Z badania wynika, że rodzice nie boją się technologii cyfrowych, jednak 

nie do końca im ufają i nie są przekonani co do ich efektywności. 
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CZYTELNICTWO

ZWYCZAJE POLAKÓW ZWIĄZANE  
Z UŻYTKOWANIEM EBOOKÓW  
I AUDIOBOOKÓW 

ARC Rynek i Opinia, Virtualo Sp. z o.o.

Celem badania było poznanie zwyczajów użytkowników ebooków i audio-

booków wśród Polaków. Respondentów pytano o: 

  urządzenia, na których czytają i słuchają, 

  formaty, z których najczęściej korzystają, 

  sposób pozyskiwania e-książek, 

  okoliczności czytania i słuchania, 

  zalety i bariery w korzystaniu z książek elektronicznych. 

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie 1107 osób, z czego 

576 z tych osób stanowili użytkownicy ebooków, a 306 użytkownicy audio-

booków. Respondentami były osoby, które w ciągu ostatniego roku przeczy-

tały co najmniej trzy książki w dowolnej formie.

Do wniosków wyciągniętych przez autorów raportu należy między inny-

mi to, że korzystanie z ebooków wcale nie oznacza zaprzestania czytania 

książek tradycyjnych, a to, z jakiej formy książek korzystamy zależy w głów-

nej mierze od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ebooki mają przewagę  

nad książkami w formie drukowanej w sytuacjach przemieszczania się  

(np. w komunikacji miejskiej), a po książki drukowane sięgamy najczęściej 

w sytuacjach bardziej intymnych (np. w domu lub na łonie natury).

KORZYSTANIE Z EBOOKÓW I AUDIOBOOKÓW

Tylko ebook 47%

Tylko audiobook 15%

Ebook i audiobook 38%
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https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiQo6uLvN_XAhUBMZoKHdCNBjgQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fbiuroprasowe.netpr.pl%2Ffile%2Fmediakit%2F1079064%2Fbe%2FRaport%2Bz%2Bbadania%2BZwyczaje%2BPolako%25CC%2581w%2Bzwia%25CC%25A8zane%2Bz%2Buz%25CC%2587ytkowaniem%2Bebooko%25CC%2581w%2Bi%2Baudiobooko%25CC%2581w.pdf&usg=AOvVaw1HREfefNNAOWzEFq31lqLr
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Ważną rolę w korzystaniu z ebooków odgrywa wpływ otoczenia i reko-

mendacje innych (aż 36% obecnych użytkowników ebooków wskazało,  

iż spróbowało czytania ebooków za namową znajomych). Najczęstszym spo-

sobem pozyskiwania książek elektronicznych jest pobieranie bezpłatnych 

tytułów z oficjalnych źródeł, a największe zalety ebooków zdaniem respon-

dentów to brak konieczności noszenia ciężkich książek (43%), szybki dostęp 

do swoich tytułów (32%) oraz wygoda w korzystaniu (20%).

Najczęściej używanym formatem audiobooka są pliki mp3. Z płyt CD 

korzysta co czwarty badany użytkownik audiobooków. Najczęściej prakty-

kowany sposób pozyskania audiobooka to pobieranie bezpłatnych tytułów 

z oficjalnych źródeł. Co trzeci respondent, podobnie jak w przypadku  

ebooków, przyznaje się do pobierania audiobooków z nieoficjalnych źródeł.
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NOWE MEDIA

RAPORT STRATEGICZNY  
INTERNET 2016/2017
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska  

Kolejna edycja raportu podsumowującego najważniejsze wydarzenia  

branży on-line oraz prezentującego innowacje i rynkowe trendy przygoto-

wana została we współpracy z ekspertami rynku oraz przedstawicielami grup 

roboczych Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Raport udziela odpowiedzi na liczne pytania – dowiadujemy się z niego m.in., 

jakie zmiany zachodzą w zachowaniu użytkowników sieci, jak wielki jest rynek 

reklamy on-line w Polsce i w Europie oraz jak zmienia się rynek treści wideo.

W prezentowanym materiale znalazły się informacje na temat: dostęp-

ności Internetu w Polsce, profilu użytkowników sieci, zmian w sposobie 

korzystania z jej zasobów, a także w podejściu do zagadnienia prywatności. 

Wiele miejsca autorzy raportu poświęcili na opisanie sposobów mierzenia 

efektów komunikacji oraz jej skuteczności.

Z dużą starannością omówiony został rynek reklamy on-line, który w ze-

szłym roku wzrósł o kolejne 14% i którego wartość wynosi już ponad 3,6 mld zł. 

Inne poruszane w raporcie kwestie to: trendy w mediach społecznościowych, 

popularność stron www i kształtowanie wizerunku marek.

WARTOŚĆ (W MLN ZŁ) I DYNAMIKA WZROSTU REKLAMY WIDEO ON-LINE W POLSCE
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https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/IAB_Raport-strategiczny_INTERNET_2016_2017_FIN.pdf


18NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 4/2017

UCZESTNICTWO W KULTURZE

JAROCIN FESTIWAL 2017
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

Między 14 a 16 lipca zespół ankieterów koordynowany przez pracowników 

Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM w Poznaniu przeprowadził  

badanie publiczności „Jarocin Festiwal 2017”. Objęło ono 340 uczestników 

imprezy, a jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania o to, jak zmie-

niła się publiczność festiwalu. 

„Dzięki badaniom ankietowym, które nasze centrum zrealizowało w 2014 

i 2017 roku, mogliśmy zestawić ze sobą dwie odmienne koncepcyjnie edycje 

festiwalu. Pozwoliło nam to zobrazować za pomocą danych, jak wraz ze 

zmianą formuły wydarzenia zmienił się profil uczestników imprezy. Dziś  

w większym stopniu odbiorcami Jarocin Festiwalu są osoby lepiej wykształ-

cone, w średnim wieku, pracujące, z dużych miast. Porównując tegoroczną 

edycję festiwalu z tą z roku 2014, można zauważyć także, że zmienia on swój 

zasięg przyciągania publiczności z regionalnego na ogólnopolski” – Michał 

Mękarski z ROK UAM.

Istotnym elementem badania była analiza opinii uczestników festiwalu 

na temat nowej formuły imprezy. Badanie miało umożliwić zrozumienie  

motywacji poszczególnych grup jej odbiorców. 

Inicjatorem badania był Urząd Miejski w Jarocinie. Prezentowane przez 

autorów raportu dane dotyczą kwestii fundamentalnych z punktu widzenia 

planowania przyszłych edycji festiwalu.
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http://rok.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/ROK-UAM-Jarocin-Festiwal-2017-badanie-publiczno%C5%9Bci-RAPORT.pdf
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DLACZEGO POJAWIŁEŚ SIĘ NA JAROCIN FESTIWAL?* 

**  Respondent mógł wykazać więcej niż jedną poprawną odpowiedź (maks. 3), dlatego łącznie wartości 

procentowe wynoszą więcej niż 100%.

**  Tej możliwej odpowiedzi nie było w ankiecie przeprowadzonej podczas Jarocin Festiwal 2014.
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8,30%Nakłonili mnie znajomi 9,50%

10,40%Mam blisko, więc wpadłem/-am
zobaczyć, co się tu dzieje 6,80%

7,70%Chcę ostro poimprezować,
poszaleć 19,10%

14,90%To dla mnie sposób na wyrwanie się
z domu i oderwanie od codzienności 19,10%

16,70%Ciekawość nowej formuły festiwalu**

24,40%Legenda festiwalu 25,70%

18,80%Mam sentyment do przeszłości,
przypomina mi młodość 15,70%

11,80%To mój sposób na spędzenie wakacji 16,40%

47,60%Chcę przyjemnie spędzić czas 48%

42%Chcę spotkać się z ludźmi,
z którymi się dobrze czuję 42,60%

56,50%Dla muzyki i występujących zespołów 69,40%

Jarocin Festiwal 2014 Jarocin Festiwal 2017
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KULTURA POPULARNA

IMPREZY MASOWE W 2016 ROKU
GUS

W zeszłym roku odbyło się w Polsce 6480 imprez masowych (dla porówna-

nia w 2011 r. – 5081), gromadząc 24,4 mln uczestników (w 2011 r. – 16,1 mln). 

Średnia liczba uczestników imprezy wyniosła 3,8 tys. Najwięcej wydarzeń 

o tym charakterze miało miejsce w województwach śląskim (817), mazo-

wieckim (695), wielkopolskim (632) oraz małopolskim (614).  

Prawie wszystkie imprezy masowe należą do dwóch kategorii: wydarzenia 

sportowe (49,7%) oraz artystyczno-rozrywkowe (48,6%). W tej drugiej grupie 

najczęstsze to koncerty (23,8%), a festiwale stanowią 12,7% ogólnej liczby. 

STRUKTURA IMPREZ WEDŁUG        STRUKTURA IMPREZ MASOWYCH 

RODZAJÓW          WEDŁUG RODZAJÓW

Widowiska cyrkowe

Interdyscyplinarne 2%

Artystyczno-
-rozrywkowe 48%

2,10%

2,80%

3,30%

3,60%

12,70%

23,10%

Pokazy / seanse filmowe

Przedstawienia i spektakle

Kabarety

Imprezy łączone

Festiwale

Inne

Koncerty

0,10%
0,20%

Sportowe 50%

 

oprac. Wojciech Głowacki
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UCZESTNICTWO W KULTURZE

RAPORTY Z EWALUACJI EUROPEJSKIEJ 
STOLICY KULTURY WROCŁAW 2016
Zespół Ewaluacyjny ESK Uniwersytetu Wrocławskiego 

W cyklu raportów tematycznych omówione zostały zjawiska społeczne 

związane z tworzeniem i uczestnictwem w kulturze w roku Europejskiej Stolicy 

Kultury. Najważniejsze wydarzenia związane z obchodami tego tytułu starano 

się opisać z perspektywy ich uczestników (mieszkańców  Wrocławia i osób 

przyjezdnych) oraz twórców. Cykl ten miał stanowić punkt wyjścia do rozmów 

na temat kultury miejskiej podczas konferencji „Miasto i Kultura”, która miała 

miejsce we wrześniu 2017 roku.

UCZESTNICTWO W KULTURZE W PERSPEKTYWIE  
EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY WROCŁAW 2016.  
RAPORT Z BADAŃ CATI Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW  
WROCŁAWIA I WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W raporcie omówione zostały wyniki przeprowadzonych w  ramach ewaluacji 

programu ESK Wrocław 2016 badań, których problematyka odnosiła się do 

kontekstów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych odbywających się 

przede wszystkim we Wrocławiu w roku 2016 oraz ich oddziaływania w wy-

miarze indywidualnym, jak i strategicznym.

Badania, które miały charakter przekrojowy i długookresowy, przepro-

wadzone zostały techniką CATI wśród mieszkańców Wrocławia i aglomeracji 

wrocławskiej). Objęto nimi wszystkich, którzy spełnili minimalne wymagania 

uczestnictwa odnoszące się do wieku (powyżej 15 lat).
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http://www.wroclaw2016.pl/ewaluacja-esk-wroclaw-2016-raporty-do-pobrania
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_1_uczestnictwo-w-kulturze-70204-1504696931.pdf
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UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH ESK – DANE WEDŁUG STOPNIA  

UCZESTNICTWA W RODZAJACH IMPREZ (N=2500)

W JAKIEGO RODZAJU WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH ESK 

WROCŁAW 2016 BRAŁ(A) PAN(I) UDZIAŁ DO TEJ PORY?

ARCHIPELAGI KULTURY. EUROPEJSKA STOLICA KULTURY WROCŁAW 2016 
W DOŚWIADCZENIU SPOŁECZNYM. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH

Celem przeprowadzonych z mieszkańcami Wrocławia w formie zogniskowa-

nych wywiadów grupowych badań jakościowych było zdiagnozowanie funkcjo-

no wania kultury w mieście. Raport stanowi podsumowanie rocznego pro -

jektu badawczego i choć powiela niektóre ustalenia zawarte w sporządzanych 

systematycznie raportach częściowych, to stanowi także ich częściową  

reinterpretację. Ustalenia badawcze zaprezentowano w formie glosariusza. 
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54,70%

96%
86,30%

30,60%

87,90%
71,50%

18%

95,20%
60,70%

25,90%

91,50%
61,10%

16,30%

95,60%
48,40%

23,30%

83,10%
56,20%

10,90%

77%
44,10%

16,90%

73%
35,70%

4,70%

74,60%
23,60%

9,70%

66,10%
27,20%

2,70%

53%
13,20%

Wydarzenia masowe, gromadzące
dużą publiczność

Imprezy otwarte, bezpłatne,
na które był wolny wstęp

Imprezy odbywające się w plenerze, na powietrzu,
(w parkach, na ulicach, na podwórkach)

Festyny, zabawy, pikniki, kiermasze,
imprezy kulinarne itp.

Imprezy odbywające się w instytucjach
kulturalnych (w teatrach, muzeach, galeriach)

Imprezy kameralne, gromadzące
najwyżej kilkadziesiąt osób

Imprezy dla dzieci i rodzin

Imprezy odbywające się w klubach,
kawiarniach itp.

Imprezy sportowe

Imprezy, w których brał(a) Pan(i) aktywny (czynny)
udział, jak warsztaty i działania twórcze

W żadnej z podanych

W 8–11 rodzajach

0%

W 4–7 rodzajach W 1–3 rodzajach

20% 40% 60% 80% 100%

http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_2_fgi-archipelagi-kultury-95282-1504696953.pdf
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Obszar poszukiwań badawczych organizowały trzy przyjęte kategorie: 

„uczestnictwo w kulturze”, „miasto” i „kultura miejska”. 

Wywiady przeprowadzone z respondentami ujawniły kilka odmiennych 

sposobów traktowania kultury.

KULTURA JAKO REZERWUAR 

„(...) co nam dają te wszystkie wydarzenia? Przede wszystkim to, 

że my tutaj obecni potrafimy z tego, co nam ta kultura w szerokim 

rozumieniu daje, wybrać wydarzenia, w których my chcemy uczest-

niczyć, bo nas w jakiś sposób rozwiną, poszerzą nasze horyzonty, 

miło spędzimy czas, pójdziemy na wernisaż, pójdziemy na koncert 

jazzowy, pójdziemy obejrzeć wspólnie film, potrafimy refleksją po 

tym koncercie, wernisażu się podzielić i to jakby napędza, wzbogaca 

naszą osobowość, wzbogaca naszą duchowość, czyli coś dla ciała, 

coś dla umysłu” – Paweł, gr. 3.

SPECJALNE WEEKENDY ESK. RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Uczestnicy i publiczność wydarzeń ESK uznali, że Wrocław dobrze wywią-

zał się z roli gospodarza tego wydarzenia, wystawiając miastu ocenę 3,95 pkt. 

NA 5-STOPNIOWEJ SKALI PROSZĘ OKREŚLIĆ, JAK PANA(I) ZDANIEM WROCŁAW 

SPRAWDZA SIĘ W ROLI ESK 2016

CZĘSTOŚĆ PROCENT

BARDZO ŹLE 50 2,4

ŹLE 128 6,1

CZĘŚCIOWO ŹLE, A CZĘŚCIOWO DOBRZE 446 21,3

DOBRZE 826 39,5

BARDZO DOBRZE 542 25,9

NIE POTRAFIĘ TEGO OCENIĆ 94 4,5

NIE WIEDZIAŁEM / NIE WIEDZIAŁAM,  
ŻE WROCŁAW JEST EUROPEJSKĄ  
STOLICĄ KULTURY 2016

5 2

OGÓŁEM 2091 100
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http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_3_specjalne-weekendy-32849-1504696975.pdf


24NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 4/2017

Powyższa średnia, choć kształtowała się przez cały rok obchodów ESK, 

nie jest wprost powiązana z tym, jak oceniane były pojedyncze wydarzenia. 

Po koncercie Ennio Morricone ocena była bliska najwyższej – jednak po 

weekendzie kwietniowym (również ocenionym względnie wysoko) – spadła 

poniżej 4. A następnie po weekendzie majowym (ocenionym już słabiej) – 

wzrosła. Od połowy roku ocena Wrocławia jako gospodarza ustabilizowała 

się na poziomie czwórki (i pozostała niewrażliwa na przykład na bardzo wy-

soką ocenę letniego koncertu Davida Gilmoura), by nieco spaść pod koniec 

roku, kiedy opinia publiczna ukształtowała się i utrwaliła oraz wiadome było 

już, które z nadziei pokładanych w ESK uda bądź już się udało zrealizować.

RAPORT „MIKROGRANTY ESK 2016”. EDYCJA 2016

Ocenie poddane zostało przeprowadzenie konkursu oraz realizacja dofinan-

sowanych działań. Zagadnienia, dzięki którym możliwe było opisanie efektu 

społecznego, jaki program wywołał w społeczności lokalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem współudziału wrocławian w wytwarzaniu i korzystaniu 

z kultury, były tutaj szczególnie istotne. Mając na uwadze partycypacyjny 

charakter programu „mikroGRANTY ESK 2016” („mieszkańcy dla mieszkań-

ców”), skupiono się na następujących problemach badawczych:

  określenie beneficjentów, dziedzin/obszarów inicjowanej aktywności spo-

łecznej oraz motywacji stojących za udziałem w programie, 

  ocena kryteriów wspierania partycypacji społecznej,

  określenie potencjału społecznego, jaki ujawnił się w składanych wnioskach,

  ocena wydarzeń realizowanych w ramach programu, 

  ocena zasadności realizacji idei „mieszkańcy dla mieszkańców” w społecz-

ności lokalnej,

  „ujawnienie”, jakie aktywności kulturalne, a w konsekwencji, jaki sposób 

myślenia o kulturze można odnaleźć w działaniach mikrograntowych,

  zdiagnozowanie problemów utrudniających realizację programu zgodnie  

z  ideą partycypacji społecznej – włączania mieszkańców we współtworzenie 

kultury i korzystanie z niej.

WROCŁAW – WEJŚCIE OD PODWÓRZA. RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

Projekt „Wejście od podwórza” to przedsięwzięcie innowacyjne, które łączy 

aktywizację społeczną z elementami edukacji kulturalnej oraz promocją 

terenów położonych poza centrum Wrocławia. Projekt polegał na realizacji 
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http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_5_wejscie-od-podworza-08300-1504697020.pdf
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_4_mikrogranty-26523-1504697001.pdf
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interwencji artystycznych na terenach uznanych przez organizatorów za 

zaniedbane zakątki Wrocławia.

Materiał ewaluacyjny zgromadzono na podstawie następujących metod: 

  obserwacja uczestnicząca podejmowana w trakcie otwarcia wybranych  

instalacji oraz w ramach działań informacyjnych adresowanych do mieszkań-

ców i organizowanych po otwarciu lub przed otwarciem, 

  zogniskowane wywiady grupowe z mieszkańcami Wrocławia zaangażowa-

nymi w tworzenie ewaluowanych instalacji bądź biorącymi udział w otwar-

ciach działań artystycznych podejmowanych na wybranych podwórzach, 

  indywidualne wywiady z organizatorami oraz artystami zaangażowanymi  

w tworzenie instalacji powstających w ramach projektu, 

  analiza treści materiałów medialnych (listów do redakcji, artykułów praso-

wych i materiałów telewizyjnych autorstwa członków redakcji, wywiady  

z organizatorami projektu).

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH  
PROGRAMU REZYDENCJI ARTYSTYCZNYCH A-I-R WRO

„Rezydencje artystyczne (A-i-R – Artist in Residence) to znana od 

dawna forma uprawiania rozmaitych dziedzin sztuki. Sposoby ich 

praktykowania, dobierania twórców czy podsumowania różnią się 

jednak od siebie. Rezydencje mogą trwać od kilku tygodni do wielu 

miesięcy, a organizatorzy często zapewniają artyście miejsce pracy, 

narzędzia niezbędne do realizowania projektu i/lub stypendium na 

pobyt, w każdym jednak przypadku chodzi o wymianę: rezydent 

otrzymuje możliwość komfortowego wykonywania swojej pracy,  

a w zamian daje jej efekty, np. przygotowuje wystawę albo prezen-

tację, przeprowadza warsztaty lub cykl spotkań.” 

Program A-i-R Wro prowadzony był od 2014 roku jako część obchodów 

Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

Charakter wiedzy wypracowanej w projekcie badawczym jest ekspercki 

(wiedza instrumentalna kierowana przede wszystkim do środowiska poza-

akademickiego). Podstawowym pytaniem badawczym było pytanie o reali-

zację wytycznych programu. Pytania szczegółowe sformułowane zostały 

podczas spotkań roboczych poświęconych omówieniu poszczególnych 
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http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_6_rezydencje-artystyczne-02726-1504697043.pdf
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założeń Parlamentu Europejskiego, które odnoszą się do idei ESK Wrocław 

2016. Oto one: 

  Do jakich wartości europejskich, w jaki sposób i w jakim zakresie odwoły-

wano się w rezydencjach? 

  Czy i w jaki sposób realizacja programu przyczyniła się do pogłębienia 

współpracy między instytucjami kultury, artystami, miastami? 

  Jaka była dynamika procesu uczenia się organizacji? 

Wywiady poddano transkrypcji, a następnie analizie wywiedzionej z meto-

dologii KAD (krytyczna analiza dyskursu).

TERRA (IN)COGNITA. EUROPEJSKA STOLICA KULTURY  
W PERSPEKTYWIE WROCŁAWSKICH INSTYTUCJI KULTURY.  
ANALIZA FORMALNA

U podstaw badań znalazła się chęć ustalenia, czy, co i jak zmienił fakt organi-

zacji Europejskiej Stolicy Kultury w funkcjonowaniu instytucji kultury we 

Wrocławiu.  

Respondentami były osoby z tak usytuowanych w strukturze instytucji, 

by umożliwiało im to: „znajomość jej samej i jej otoczenia oraz publiczności/

widowni, współpracę z otoczeniem instytucjonalnym/artystycznym oraz 

posiadanie jakiegoś zakresu decyzyjności”. Były to osoby, które pracują raczej 

w „pionie artystycznym” niż administracyjnym (choć mogły łączyć obie te 

funkcje) na tyle długo, by miały wiedzę na temat tego, co działo się w latach 

poprzedzających ESK we Wrocławiu.

Europejska Stolica Kultury wywołała ambiwalentne odczucia. Niewielu 

spośród respondentów uważało, że uzyskanie tytułu ESK zaowocowało  

pomysłami, które można by rozwijać w nadchodzących latach. Jak zauważył 

jeden z uczestników badania, pracujący w instytucji publicznej (i nie była to 

wypowiedź odosobniona): 

„Niesamowite jest to, że [śmiech] Europejska Stolica Kultury się 

skończyła kiedy – dwa miesiące temu [śmiech], już wszyscy o niej 

zapomnieli, nikt już o niej nie mówi, już było, przeszło, do widzenia 

(…) to jest projekt, projekt ESK, który został wygrany, wykonany  

i zakończony i trzeba iść do, do następnych projektów”.
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http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_7_terra-incognita-49951-1504697068.pdf
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OLIMPIADA TEATRALNA. WIĘCEJ NIŻ TEATR.  
RAPORTY PODSUMOWUJĄCE

Raport traktuje o cyklu wydarzeń pod nazwą Olimpiada Teatralna „Świat 

miejscem prawdy” zorganizowanych w ramach ESK Wrocław 2016.

Do najważniejszych celów przeprowadzonych w ramach projektu badań 

należało określenie: 

  charakteru publiczności wydarzenia, 

  postaw jego uczestników, 

  preferencji i oczekiwań związanych z teatrem w szerokim rozumieniu tego 

pojęcia.

Tym kwestiom poświęcona była pierwsza część ewaluacji, w której do 

pomiaru wykorzystano ankietę internetową adresowaną do uczestników olim-

piady. Druga część miała charakter jakościowy oraz była skupiona na studium 

przypadku. Przeprowadzono serię obserwacji uczestniczących, polegających 

m.in. na indywidualnych rozmowach z artystami oraz kuratorami cyklu.  

Powstały w ten sposób zapis stał się przedmiotem osobnego opracowania.

WROCŁAWSKIE PRZEMYSŁY KULTURY W PYTANIACH  
I ODPOWIEDZIACH. RAPORT Z BADAŃ

Opracowanie jest raportem z badań empirycznych realizowanych w ramach 

ewaluacji projektu ESK Wrocław 2016. Dotyczyły one tzw. „przemysłów kre-

atywnych”, a ich zasadniczym celem było określenie, na ile organizacja ESK 

we Wrocławiu była impulsem pobudzającym sektory związane z kulturą, 

rozrywką i informacją. 

Cele badań obejmowały m.in.: 

  profil społeczny respondentów, 

  poziom ich zainteresowania wydarzeniami, 

  określenie, jak organizacja ESK wpłynęła na sektor przedsiębiorstw działa-

jących w sektorach określanych jako przemysły kultury.

WIZERUNEK WROCŁAWIA W PERSPEKTYWIE ESK WROCŁAW 2016.  
RAPORT Z OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ SONDAŻOWYCH

Raport przygotowano w oparciu o wyniki badania ankietowego zrealizowa-

nego przez firmę badawczą IPSOS sp. z o.o. na zlecenie Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Badanie zaprojektowano przez zespół ewaluacyjny, w skład 
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http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_8_olimpiada_teatralna-08968-1504697092.pdf
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport_9_wroclawskie-przemysly-kultury-97027-1504697111.pdf
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/news/raport-10-wizerunek-wroclawia-w-perspektywie-esk-wroclaw-2016-1504697167.pdf
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którego wchodzili pracownicy naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Jego szczegółowe cele związane były z kwestią oceny: 

  potencjału wizerunkowego Wrocławia, 

  rozpoznawalności Wrocławia jako ESK,

  uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych we Wrocławiu w 2016 roku, 

  Wrocławia jako organizatora ESK, 

  potencjału rozwojowego miasta – korzyści z przyznania miastu tytułu.

WIELOWYMIAROWA OCENA POTENCJAŁU WROCŁAWIA (W%)  

PRÓBA OGÓLNOPOLSKA (N=1000)

CZY ZGADZA SIĘ PAN(I)  
Z TWIERDZENIAMI, ŻE WROCŁAW  
WYRÓŻNIA SIĘ TYM, ŻE JEST MIASTEM:
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z ciekawą architekturą 35,4 44,2 10,1 1,9 0,2 8,3 4,23

atrakcyjnym dla turystów 34,2 47,3 9,5 2,7 0,2 6,2 4,20

nowoczesnym 30,2 47,6 11,8 2,2 0,2 8,0 4,15

z bogatymi tradycjami historycznymi 32,1 45,4 13,8 1,9 0,1 6,8 4,15

z bogatym życiem kulturalnym 29,0 47,0 11,3 2,3 0,2 10,2 4,14

oferującym dużo możliwości spędzania 
czasu wolnego

28,1 47,2 11,2 2,6 0,3 10,7 4,12

otwartym na nowe prądy i idee 27,2 46,5 12,9 2,1 0,3 11 4,10

dynamicznie się rozwijającym 28,5 44,5 13,4 3,1 0,2 10,2 4,09

wyróżniającym się szczególną atmosferą 24,6 45,7 14,1 3,3 0.0 12,3 4,05

mającym swoją unikalną tożsamość 25,2 44,2 14,5 3,1 0,4 12,5 4,04

które nazwać można unikalną metropolią 23,6 45,5 14,8 4,7 0.6 10,9 3,97

* w skali 1–5, gdzie 1 – zdecydowanie nie, a 5 – zdecydowanie tak.
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EKONOMIA KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU 
MIASTA GDAŃSK 2030 PLUS  
– RAPORTY Z REALIZACJI PROGRAMÓW 
OPERACYJNYCH ZA 2016 ROK

Potrzeby rozwojowe Gdańska zostały ujęte w dziewięciu obszarach, które 

obejmują Programy Operacyjne, tj.: Edukacja, Zdrowie Publiczne i Sport, 

Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Kultura i Czas Wolny, Inno-

wacyjność i Przedsiębiorczość, Atrakcyjność Inwestycyjna, Infrastruktura, 

Mobilność i Transport oraz Przestrzeń Publiczna. Każdemu z Programów 

przypisany jest Koordynator, który ma czuwać nad systematycznym wdra-

żaniem założeń i nadawać ton działaniom służącym urzeczywistnieniu celów 

operacyjnych.

Raporty mają służyć zarówno udokumentowaniu działań zrealizowanych 

w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, jak i dostarczeniu 

wiedzy niezbędnej do zarządzania nimi. Podczas ich przygotowania kiero-

wano się myślą o tym, że: „usprawnianie procesów wdrażania rozwiązań, 

które służą rozwojowi Gdańska, musi opierać się o analizę działań prowa-

dzonych w różnych obszarach życia miasta oraz uwzględniać lokalny kapi-

tał społeczny, czyli pogłębiać aktywną współpracę i wzmacniać aktywność 

obywatelską”. 

Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej integralna część, 

jaką jest dokument Gdańsk Programy Operacyjne 2023 stanowią nadrzędne 

instrumenty zarządzania rozwojem Gdańska.

KULTURA I CZAS WOLNY

Miejskie instytucje kultury zrealizowały w 2016 r. 7369 wydarzeń, w których 

udział wzięło 1 484 825 uczestników, czyli o 2206 wydarzeń i 578 741 uczest-

ników więcej niż w 2015 r. W 2016 r. o blisko 40% w stosunku do roku po-

przedniego miasto zwiększyło środki finansowe przeznaczone na realizację 

zadań z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego. 

846,3 tys. osób zwiedziło w 2016 r. gdańskie muzea (to o 25% więcej niż 

w 2015 r.). 73,6% gości, którzy odwiedzili Gdańsk, poleciłoby odwiedziny 

miasta swojej rodzinie oraz znajomym. Więcej tego typu danych w raporcie. 
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http://grop.pl/wp-content/uploads/2017/10/raport_Kultura-2017.10.06.pdf
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gdańszczan uczestniczy w wydarzeniach
kulturalnych przynajmniej jeden lub kilka
razy w miesiącu.

23,1%

Źródło: Badanie „Jakości życia w Gdańsku”, 2016 r.

Uniwersytet Gdański, Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszej części raportu zaprezentowane zostały dane liczbowe odno-

szące się do wybranych zagadnień związanych z gospodarką i inwestycjami. 

W kolejnej części raportu scharakteryzowano kluczowe przedsięwzięcia 

zrealizowane w 2016 roku, które zostały uznane za warte wyróżnienia.  

Dla podsumowania, w formie tabelarycznej zaprezentowano jakościowe  

i kontekstowe wskaźniki realizacji celów operacyjnych w latach 2012–2016, 

co umożliwia dokonania analizy zmian, jakie zaszły w wyniku wprowadzo-

nych działań. 
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http://grop.pl/wp-content/uploads/2017/10/raport_AtrakcyjnoscInwest.pdf
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – PARTYCYPACJA 

ŚWIATŁA MAŁEGO MIASTA
Instytut Reportażu i Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii przy wsparciu Orange i PBS

„Światła Małego Miasta” to projekt badawczo-reporterski, którego celem  

było zbadanie i opisanie życia codziennego w najmniejszych polskich mia-

steczkach, czyli takich, w których żyje mniej niż 20 tys. mieszkańców.  

Z 704 miast poniżej 20 tys. mieszkańców wybrano te, które są oddalone 

przynajmniej 80 kilometrów od najbliższego miasta wojewódzkiego i nie 

mają charakteru turystycznego ani innych specyficznych cech (np. leżą na 

granicy) czy konotacji historycznych.

Ubiegłego lata badacze i reporterzy – w sumie prawie czterdzieści osób 

– odwiedzili 35 miasteczek rozsianych po całej Polsce. Pytali o to, jak się żyje 

na co dzień w Olecku, Połczynie, Wyśmierzycach i innych miasteczkach. W tym 

samym czasie zrealizowano badanie ilościowe. Efektem projektu „Światła 

Małego Miasta” jest strona www projektu: swiatlamalegomiasta.pl, raport 

badawczy, który powstał na podstawie analizy danych oraz wybór reportaży.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

małe miasta miasta 200k+

Ludzie się stąd
wyprowadzają

Ludzie się tu 
wprowadzają

41%36% 23%

Tradycyjne Postępowe
43%36% 21%

Zacofane Rozwijające się
55%28% 17%

Miasto ludzi
młodych

Miasto ludzi
starych

49%25% 25%
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https://swiatlamalegomiasta.pl/images/swiatla_malego_miasta_raport_2017.pdf
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – PARTYCYPACJA 

PODWÓRKO BOGUSZOWICE.  
RAPORT Z DIAGNOZY
Aleksander Lysko we współpracy z Łukaszem Dziubą i Maciejem Zygmuntem

Projekt „Podwórko Boguszowice” zrealizowany został przez Dom Kultury  

w Rybniku-Boguszowicach w ramach programu Narodowego Centrum Kul-

tury – „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.

Celem strategicznym Programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017” 

jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domu kultury 

w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału 

kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.  

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach to aktywny kreator i promotor 

treści kulturalnych w dzielnicy oraz mieście, profesjonalnie i świadomie 

spełniający rolę koordynatora działań kulturalnych w lokalnym środowisku. 

Celem podstawowym projektu „Podwórko Boguszowice” było nawiązanie 

stałych relacji z wybranymi do współpracy grupami społecznymi i wiekowymi, 

zainicjowanie współpracy w organizowanych przez Dom Kultury działaniach 

i zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne.

Celem etapu diagnostycznego była próba zidentyfikowania możliwości 

i ograniczeń względem aktywności społeczno-kulturalnej w dzielnicy. Ta część 

prac w projekcie polegała na przeprowadzeniu następujących działań:

  pięciu spotkań diagnostycznych przeprowadzanych w różnych miejscach 

dzielnicy (trzech adresowanych do młodzieży, kobiet i seniorów oraz dwóch 

do ogółu społeczności),

  spacerów diagnostycznych,

  spotkań konsultacyjnych skierowanych do pracowników Domu Kultury  

w Rybniku-Boguszowicach,

  działań promocyjnych i informacyjnych.

https://domkulturyboguszowice.files.wordpress.com/2017/07/raport_dkplus.pdf
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – PARTYCYPACJA 

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH 
W TRAKCIE PROJEKTU  
„AKTYWNI W KULTURZE”

Miejski Dom Kultury w Kaletach

Miejski Dom Kultury w Kaletach od lutego 2017 realizuje projekt „Aktywni  

w kulturze”, na realizację którego otrzymał grant z Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu „Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2017”. Celem 

projektu było otwarcie instytucji na pomysły społeczności lokalnej oraz pod-

niesienie świadomości kulturowej wśród osób, które dotychczas z różnych 

powodów nie uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych przez MDK,  

a także doprowadzenie do sytuacji, w której nie będą one jedynie odbiorcami 

tych działań, ale również ich współtwórcami. 

Projekt zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie przepro-

wadzono diagnozę potencjału kulturotwórczego i potrzeb w zakresie kultury 

społeczności Kalet. Zorganizowano serię spotkań warsztatowych, w trakcie 

których omawiano słabe i mocne strony MDK i miasta Kalety w prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz określono oczekiwania i priorytety mieszkań-

ców Kalet w zakresie oferty kulturalnej. Ponadto przeprowadzono badanie 

ankietowe. Na podstawie uzyskanych informacji z udziałem zaproszonych 

specjalistów opracowano raport, który stanowi diagnozę potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców Kalet w zakresie organizacji życia kulturalnego w mieście. 

http://www.mdkkalety.pl/upload/DIAGNOZA%20-%20RAPORT%20MDK%20Kalety%20pdf%202.pdf


DZIEDZICTWO  
I PAMIĘĆ

3.
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OCHRONA ZABYTKÓW

DZIEDZICTWO MATERIALNE.
NOWE WPISY NA LISTĘ PAMIĘĆ ŚWIATA 

UNESCO

Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny Programu Pamięć Świata UNESCO 

zarekomendował 78 nowych wpisów na listę kolekcji i dokumentów o szczegól-

nym znaczeniu dla dziedzictwa światowego. Znajdujące się na liście Pamięć 

Świata obiekty mają bardzo różny charakter, są to wszelkiego typu doku-

menty, począwszy od zapisów na kamieniach, przez średniowieczne księgi 

manuskryptowe, po nagrania dźwiękowe.

Wśród wytypowanych archiwaliów znalazły się zgłoszone przez Polskę 

dokumenty wywiadu z okresu bitwy warszawskiej 1920 r., a także raport 

Jürgena Stroopa z likwidacji warszawskiego getta. Ponadto akt zawarcia 

Unii Lubelskiej znalazł się na liście jako element wspólnego dziedzictwa 

polsko-litewsko-ukraińsko-białorusko-łotewskiego. 
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NOWE MIASTA KREATYWNE
UNESCO

Sieć miast kreatywnych UNESCO wzbogaciła się o 64 nowe miejscowości. 

Uhonorowanie tym tytułem miasta świadczy o jego znaczeniu w rozwoju 

różnych dziedzin szeroko pojętej kultury i rzemiosła. Miasta kreatywne  

podzielone są na kategorie (m.in. muzyka, design, gastronomia, literatura, 

sztuki cyfrowe). Nadawanie tytułu miasta kreatywnego ma służyć w założe-

niu UNESCO nie tylko podniesieniu prestiżu ośrodka, ale również rozwojowi 

ekonomicznemu i kulturalnemu oraz ułatwianiu współpracy między miastami, 

dzieleniu się doświadczeniami i modelami dobrych praktyk. 

Wśród miast nowoprzyjętych do zrzeszenia znalazła się Łódź (w kategorii 

film), a także np. Seattle (literatura), Norrköping (muzyka) i Tunis (rzemiosło). 

Kraków i Katowice zorganizują kolejne doroczne spotkanie sieci miast krea-

tywnych UNESCO w czerwcu 2018 r. 
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Ć SYMBOLE NARODOWE

STOSUNEK DO WYKORZYSTYWANIA  
SYMBOLI NARODOWYCH
Fundacja CBOS

CBOS zapytał Polaków o stosunek do wykorzystywania w przestrzeni pu-

blicznej barw narodowych, godła i hymnu oraz znaku Polski Walczącej – 

chronionych prawnie symboli. Pytano o to, w jakich sytuacjach użycie owych 

symboli jest odpowiednie, a kiedy nie na miejscu.

Niemal połowa respondentów (45%) deklaruje, że wywiesza biało-czer-

woną flagę z okazji państwowych świąt, co trzeci badany (33%) posiada 

przedmioty, a mniej niż co piąty (18%) – ubrania ozdobione symbolami naro-

dowymi. Blisko co drugi ankietowany (46%) jest zdania, że symbole te są wyko-

rzystywane w odpowiedni sposób, ale aż jedna trzecia (32%) twierdzi, że są 

one nadużywane, przy czym osoby o poglądach prawicowych są tego zdania 

zauważalnie rzadziej (27%) niż zwolennicy centrum (36%) i lewicy (43%). 

Kontrowersji nie wzbudza eksponowanie symboli narodowych podczas 

uroczystości państwowych, a także zawodów sportowych (82% respondentów 

popiera wykorzystanie ich w tej sytuacji). Ozdabianie samochodów, przedmio-

tów codziennego użytku oraz odzieży akceptuje odpowiednio 62%, 51% i 50% 

badanych. Co ciekawe, mniej niż połowa pytanych (41%) aprobuje wykorzysta-

nie tych symboli w czasie demonstracji politycznych. Ponadto Polacy krytycz-

nie nastawieni do rządów Beaty Szydło częściej niż respondenci wobec niego 

przychylni akceptują użycie flagi państwowej podczas manifestacji politycz-

nych. Jak zauważa badacz CBOS, ma to zapewne związek z obecną sytuacja 

polityczną. Co więcej, Polacy znacznie bardziej krytycznie nastawieni są do 

wykorzystywania znaku Polski Walczącej niż barw narodowych i godła Polski. 

JAK PAN(I) SĄDZI, CZY OBECNIE W POLSCE SYMBOLE NARODOWE – FLAGA I GODŁO:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

są nadużywane są eksponowane zbyt rzadko

są wykorzystywane we właściwy sposób trudno powiedzieć

32% 46% 15% 7%
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PROSZĘ POWIEDZIEĆ, CZY APROBUJE PAN(I) WYKORZYSTANIE ZNAKU POLSKI 

WALCZĄCEJ W TYCH SYTUACJACH, CZY TEŻ JEST PAN(I) TEMU PRZECIWNY(A)?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zdecydowanie aprobuję

Jako tatuaż

Raczej nie Trudno powiedzieć

Raczej jestem temu przeciwny(a) Zdecydowanie jestem temu przeciwny(a)

8%5% 15% 24% 49%

Przez demonstrantów w trakcie
manifestacji politycznych

12%7% 16% 30% 35%

Na przedmiotach codziennego
użytku, np. kubkach

6%6% 24% 28% 36%

Na samochodzie, 
np. formie naklejek

8%7% 22% 30% 32%

Na ubraniach (np. koszulkach)
noszonych na co dzień

9%8% 22% 29% 32%

W trakcie oficjalnych
uroczystości państwowych

9%47% 27% 11% 6%
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DZIEDZICTWO MATERIALNE

NOWE POMNIKI HISTORII
Prezydent RP

W listopadzie br. prestiżowa prezydencka lista Pomników Historii – zabytków 

o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa Polski – wzbogaciła się  

o 11 wpisów. Zgodnie z obowiązującą procedurą Narodowy Instytut Dziedzictwa 

przedstawił Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przygotowany przez siebie 

wybór zabytków wraz z uzasadnieniem potrzeby objęcia ich tą szczególną 

przewidzianą przez ustawodawcę formą ochrony. Informacje dotyczące naj-

nowszych oraz wcześniejszych Pomników Historii (w sumie 84 zabytki) 

dostępne są na portalu zabytek.pl. 

Wyróżnione przez Prezydenta zabytki to: 

  zespół tężni w Ciechocinku,

  pocysterskie opactwo w Gdańsku Oliwie,

  zabytkowe spichlerze Grudziądza,

  stadnina koni w Janowie Podlaskim,

  kompleks episkopalny w Kielcach,

  krakowski Kopiec Kościuszki,

  Nieborów wraz z Arkadią,

  klasztor w Gościkowie-Paradyżu,

  zespół cerkiewny w Radrużu,

  Sandomierz,

  kościół św. Michała Archanioła w Szalowej,

  katedra w Katowicach (rozszerzenie wpisu z 2012 r.).
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OCHRONA ZABYTKÓW NA POMORZU

NIK

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zgodność działań podejmowanych przez 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prawem dotyczącym 

ochrony dziedzictwa. NIK zainteresował się gdańskim Urzędem z powodu 

zaniepokojenia rozbiórką budynków należących do kompleksu dawnej 

Stoczni Gdańskiej oraz planowanego wywozu za granicę obrazu „Sąd Osta-

teczny” Hansa Memlinga. Po pierwszej kontroli (2015), która wykazała liczne 

nieprawidłowości w zakresie ochrony zabytków, nastąpiła kolejna (2017),  

w celu sprawdzenia wprowadzenia w życie zaleceń kontrolerów.

Tym razem wyniki są pozytywne. Konserwator dąży do objęcia prawną 

ochroną najcenniejszych obiektów postoczniowych. Zauważone nieprawi-

dłowości w zakresie prowadzenia rejestru pozostają bez większego nega-

tywnego wpływu na skuteczność działań służących ochronie zabytków. 

Pozytywnie oceniono również sporządzenie nowego wojewódzkiego planu 

ochrony zabytków, mimo iż zawiera on istotne uchybienia prawne. Konser-

wator podjął próbę wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków historycz-

nych zabudowań stoczniowych, miejsc ważnych w najnowszej historii Polski. 

Jego decyzja została jednak uchylona z powodu błędów formalnych zawar-

tych w dokumencie. Do tej pory prawną ochroną objęte były jedynie Plac 

Solidarności wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców grudnia 1970 r.  

z murem wzdłuż północnej pierzei Placu oraz dawną Bramą nr 2, a także 

dawny magazyn torped. 

Izbę niepokoi jakość decyzji wydawanych przez Urząd Konserwatorski: 

spośród zaskarżonych 47 wydanych w latach 2013–2014 decyzji, aż 41 (czyli 

87%) zostało uchylonych przez kompetentny organ odwoławczy. W latach 

2015–2016 nastąpiła poprawa: odsetek uchylonych decyzji wyniósł 57%, 

pozostając wciąż na wysokim poziomie. Kontrolerzy wypomnieli również 

urzędnikom niemonitorowanie realizowania decyzji administracyjnych, któ-

rym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W efekcie nadzór konser-

watorski działał nieskutecznie, jak w przypadku nielegalnej rozbiórki pozo-

stałości spichlerza „Woli Łeb”. Błędem w ocenie Izby było zezwolenie na 

wielokrotny wywóz wspomnianego wcześniej dzieła malarskiego Memlinga 

bez przeprowadzenia uprzednio kontroli stanu zachowania obiektu. 

Zdaniem NIK Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno 

zaproponować rozwiązania prawne, które pozwolą na skuteczne egzekwo-
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wanie od jednostek samorządu terytorialnego wykonania obowiązku opra-

cowania planów ochrony zabytków. Ministerstwo powinno także, w myśl 

wniosków kontroli, uzyskać od wojewódzkich konserwatorów stosowne 

plany ochrony oraz wzmocnić nadzór nad urzędami konserwatorskimi. 

DECYZJE W SPRAWACH OCHRONY ZABYTKÓW W LATACH 2013–2014

Decyzje zaskarżone

Decyzje wydane

50 5154
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POLITYKA HISTORYCZNA

STRAŻNICY PAMIĘCI
MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodziło zaangażowanie 

w pielęgnację pamięci i dziedzictwa narodowego. Doroczna nagroda „Straż-

nik Pamięci” przyznawana jest w trzech kategoriach: twórca, instytucja  

i mece nas. Kapituła wyróżniła Jarosława Marka Rymkiewicza (kategoria 

twórca), Stowarzyszenie Rodzina Ponarska (kategoria instytucja) oraz  

Macieja Radzi wiłła i Fundację Polskie Górnictwa Naftowe i Gazownictwo 

(kategoria mecenas). 
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RYNEK SZTUKI

RYNEK DZIEŁ SZTUKI W POLSCE
GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował na swoich stronach informację  

dotyczącą rynku sztuki i antyków w Polsce za 2016 rok. Zbadano działalność 

225 podmiotów zajmujących się sprzedażą dzieł sztuki. Niemal 70% prze-

prowadzonych transakcji dotyczyła obrazów, na drugim miejscu wśród 

przedmiotów budzących zainteresowanie kolekcjonerów uplasowały się 

wyroby rzemiosła artystycznego (11,5%), na trzecim – rzeźby i instalacje 

(7,6%), a na czwartym – rysunki i grafiki (6,7%). Pod względem dochodów 

ze sprzedaży dominował wyraźnie region centralny (70% ogólnej kwoty 

sprzedaży). Oprócz Warszawy tradycyjnie istotnym ośrodkiem handlu  

sztuką pozostaje Kraków. 

STRUKTURA SPRZEDAŻY DZIEŁ SZTUKI I ANTYKÓW WŁASNYCH  

ORAZ KOMISOWYCH WEDŁUG RODZAJÓW

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Malarstwo Rzemiosło artystyczne Rzeźby, instalacje

Bibliofilstwo Fotografia Inne

Rysunek, grafika

68,9%

3,4%
0,4%

1,5%

11,5% 7,6% 6,7%
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RYNEK SZTUKI

SZTUKA DAWNA I WSPÓŁCZESNA  
W LICZBACH
Artinfo.pl

Opracowanie portalu Artinfo.pl porównuje rynki tzw. sztuki dawnej (podmio-

ty działające na tym rynku używają tego terminu w odniesieniu do dzieł po-

wstałych przed 1945 rokiem) oraz współczesnej (analogicznie – od 1945 roku) 

na podstawie danych finansowych i statystycznych za ubiegły rok kalenda-

rzowy. Osobny podsegment rynku stanowi tzw. młoda sztuka – dzieła arty-

stów żyjących, rozpoczynających dopiero profesjonalną karierę artystyczną.

Pozornie wydawać by się mogło, że między wymienionymi fragmentami 

rynku panuje równowaga, jak sugeruje liczba przeprowadzonych transakcji. 

Jednak analiza struktury obrotów finansowych ujawnia dysproporcje: sztuka 

współczesna napędza rynek – to przeszło połowa sumy transakcji (57%), 

sztuka dawna zapewnia 38% obrotów, a najnowsza – zaledwie 5%.  

Raport zawiera zestawienie udziału domów aukcyjnych w rynku, a także 

listy najlepiej sprzedających się artystów wraz rekordami cenowymi. Liderem 

finansowym wśród domów aukcyjnych pozostaje Desa Unicum posiadająca 

ok. 25% udziałów w rynku sztuki dawnej i ok. 56% w rynku sztuki współczes-

nej. Dla porównania, Polswiss Art może pochwalić się odpowiednio ok. 23% 

i ok. 21% udziałów, Agra-Art ok. 17,5% i 4,5%, Sopocki Dom Aukcyjny ok. 11% 

i 3%, a Rempex 11% i ok. 3%.

STRUKTURA WEDŁUG LICZBY TRANSAKCJI NA RYNKU SZTUKI W POLSCE  

W 2016 ROKU

Sztuka współczesna 35%

Młoda sztuka 31%

Sztuka dawna 34%
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ZESTAWIENIE WYBRANYCH DOMÓW AUKCYJNYCH WEDŁUG LICZBY  

WYLICYTOWANYCH OBIEKTÓW 

DOM AUKCYJNY
LICZBA WYLICYTOWANYCH OBIEKTÓW

SZTUKA WSPÓŁCZESNA SZTUKA DAWNA

Desa Unicum 1816 1054

Sopocki Dom Aukcyjny 248 961

Polswiss 199 131

Rempex 194 695

Arga-Art 138 269

Rynek Sztuki 85 100

Ostoya 66 398

Polski Dom Aukcyjny 61 –

Piękna Gallery 54 –

Nautilus 48 160

Okna Sztuki – 304

Desa Kraków – 73
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RYNEK SZTUKI

ŚWIATOWY RYNEK  
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Artprice

Portal zbierający informacje o aukcjach dzieł sztuki na całym świecie udo-

stępnił na swoich stronach komunikat o stanie rynku współczesnych dzieł 

sztuki w ubiegłym roku. Analiza przeprowadzona przez ekspertów Artprice 

potwierdza, że ten segment rynku rozwija się w sposób stabilny i najbardziej 

dynamiczny, stając się motorem napędowym całego rynku sztuki. Ceny 

osiągane na aukcjach nowszych prac (np. obraz Jeana-Michela Basquiata 

wylicytowany za historyczne 110 mln dolarów) zbliżają się do wyników osią-

ganych w przypadku tzw. dawnych mistrzów. Autorzy opracowania spodzie-

wają się w najbliższych latach dalszego wzrostu zainteresowania sztuką 

ulicy (ang. street art), a także sztuką kobiet (spośród pięciuset artystów współ-

czesnych, których dzieła osiągają najwyższe ceny, zaledwie 14% to kobiety).

ŚWIATOWY RYNEK DZIEŁ SZTUKI

Stany Zjednoczone
Ameryki 44%

Inne 11%

Chiny 24%

Wielka Brytania 22%

Globalny rynek wzrósł o 3,2% w stosunku do poprzedniego analogicz-

nego okresu, wynosząc 1,58 mld dolarów. Odsetek niesprzedanych dzieł na 

aukcjach utrzymał się na poziomie 41%. Średnia cena za pojedyncze dzieło 

sztuki wzrosła natomiast z 26 160 do 27 600 dolarów. Najważniejsze rynki to 

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017
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Stany Zjednoczone (43,8% udziałów), Chiny (23,5%) oraz Wielka Brytania 

(22,1%). Czwarte państwo w zestawieniu – Francja – odpowiada za jedynie 

2,4% obrotów na rynku dzieł sztuki współczesnej, a Polska plasuje się na 

dziewiętnastej pozycji (0,2%). Rynek sztuki współczesnej przyciąga inwesto-

rów mimo ryzyka związanego z zakupem dzieł, gdyż oferuje potencjalne zyski 

daleko przekraczające te osiągane na rynku sztuki dawnej.



ZAGRANICZNE
RAPORTY

4.
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TRENDY W KULTURZE

CULTURE TRACK 2017
LaPlaca Cohen i Kelton Global

Raport przygotowany przez firmy doradcze stara się przewidzieć przyszłość 

sektora kulturalnego gospodarki. Na podstawie danych zebranych w Sta-

nach Zjednoczonych autorzy opracowania zwracają uwagę na obserwowa-

ne obecnie przesunięcie znaczenia terminu „kultura” – stał się on znacznie 

pojemniejszy niż dotychczas. Demokratyzacja kultury pojmowanej w nowy 

sposób (już nie jako własny rozwój utożsamiany z wyrafinowaniem, wiedzą, 

obyciem) doprowadziła do daleko idących zmian w potrzebach odbiorców  

i ofercie instytucji, co poskutkowało chociażby otwarciem muzeum lodów 

w USA. Badacze twierdzą, że zmiany zaszły tak daleko, iż „kultura” może 

niebawem w ogóle utracić swoje znaczenie.

AKTYWNOŚCI UWAŻANE ZA KULTURALNE

Wyjście do opery

0% 30%20%10% 40% 50% 60% 80%70%

48%

Uczestnictwo w sztuce teatralnej 48%

Doświadczenia kulinarne 51%

Słuchanie muzyki klasycznej 52%

Obcowanie ze street artem 54%

Uczestnictwo w festiwalu muzycznym 59%

Uczestnictwo w festynie 62%

Obcowanie ze sztuką 63%

Zwiedzanie zabytków 69%

http://2017study.culturetrack.com/
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Jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety, za aktywność kulturalną 

odwiedzenie muzeum uważa 69% badanych, ale wizytę w operze – tylko 

48% respondentów. Większość odbiorców kultury szuka w niej rozrywki 

(81% wskazań), a nie edukacji. Raport sugeruje, że aby przyciągnąć publikę, 

muzea powinny tworzyć przestrzeń społeczną, miejsca spotkań, a nie indy-

widualnej kontemplacji i skupienia. Publikacja porusza także kwestie finanso-

wania instytucji i sposobów na pozyskiwanie funduszy od osób prywatnych.

oprac. Wojciech Głowacki
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RYNEK MUZYCZNY

BRANŻA MUZYCZNA NA ŚWIECIE 2017
Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI

Raport stanowi podsumowanie zmian, jakie zaszły na globalnym rynku  

muzycznym w ubiegłym roku. Łączne przychody przemysłu muzycznego  

w 2016 roku wyniosły 15,7 mld dolarów, a wartość rynku wzrosła o prawie 6%. 

Połowę przychodów światowego przemysłu muzycznego stanowiły dochody 

ze sprzedaży muzyki cyfrowej. Spadek przychodów z pobrań oraz sprzedaży 

fizycznej został zniwelowany przez ponad 60-procentowy wzrost przycho-

dów ze streamingu.

Błyskawicznie rozwija się na polu nielegalnego rozpowszechniania zja-

wisko stream rippingu (nielegalne pozyskiwanie plików z serwisów stre-

amingowych), z którym do czynienia miał co trzeci badany internauta (aż 

49% badanych w przedziale wiekowym od 16 do 24 lat).

Do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków streamingowych 

należą Chiny (+20,3%), Indie (+26,2%) i Meksyk (+23,6%). Tendencje wzro-

stowe dotyczą wszystkich regionów świata, przy czym najszybciej rozwija 

się rynek Ameryki Łacińskiej (12% wzrostu), zaś najwolniej – rynek europejski 

(4% wzrostu). Jednocześnie ubiegłoroczny wzrost jest największym odnoto-

wanym od 1997 roku, kiedy to IFPI po raz pierwszy dokonała analizy rynku.

Szeroko omówione w raporcie zostało zjawisko tzw. „luki wartości”, czyli 

rozbieżności uzyskanej przez niektóre serwisy typu YouTube między warto-

ścią a wyso kością wypłacanych na rzecz twórców i inwestorów świadczeń.  

Środowisko muzyczne skupia się obecnie na wprowadzeniu rozwiązań 

prawnych mających wyeliminować ową rozbieżność. 
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http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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RYNEK MUZYCZNY

BADANIA ODBIORCÓW MUZYKI

Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Ipsos Connect autorzy raportu 

analizują, w jaki sposób fani korzystają z nagrań muzycznych. 

Coraz popularniejsze staje się korzystanie ze streamingu audio: aż 45% 

badanych z całego świata słucha muzyki za pośrednictwem licencjonowanej 

usługi streamingowej (37% w 2016 r.). 90% z nich odsłuchuje utwory muzycz-

ne na swoim smartfonie. Pomimo dużej ilości konkurencyjnych mediów 

młodzi ludzie nie tracą zainteresowania muzyką, aż 85% spośród badanych 

w wieku 13–15 lat korzysta z serwisów streamingowych.

Podobnie jak w IFPI Global Music Report 2017, istotną częścią dokonanej 

przez autorów opracowania analizy jest zagadnienie tzw. „luki wartości”. 85% 

użytkowników YouTube'a korzysta z witryny w każdym miesiącu, 76% użytkow-

ników korzysta z niej także w przypadku muzyki już przez nich znanej i lubianej. 

Poważnym problemem w dalszym ciągu pozostaje piractwo. 40% respon-

dentów pozyskuje muzykę z nielicencjonowanych źródeł.

Rozwiązanie wymienionych wyżej problemów stanowi obecnie najwięk-

sze wyzwanie dla branży muzycznej na świecie.
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http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2017.pdf
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BRANŻA MUZYCZNA – #MUSICMINDSMATTER

WYKONYWANIE ZAWODU MUZYKA  
A ZDROWIE
University of Westminster na zamówienie Help Musicians UK

Na 40-stronicowy raport z drugiej części badań MusicTank składa się analiza 

materiału uzyskanego metodą jakościową, w ramach której przeprowadzono 

wywiady z 26 muzykami z szerokiego przekroju branży. Respondenci opowia-

 dali przede wszystkim o swoim zdrowiu i samopoczuciu oraz o tym, jaki wpływ 

na powyższe ma ich zdaniem specyfika ich profesji oraz sam akt tworzenia.

W 2016 roku na grupie 2200 respondentów przeprowadzono pierwszą 

część badania. Wyniki badania wskazywały wówczas na to, że muzycy są 

trzykrotnie bardziej narażeni na depresję w porównaniu do ogółu społeczeń-

stwa. Druga część raportu stanowi rozwinięcie analiz przeprowadzonych  

w roku ubiegłym. Jak podkreślają autorzy badania – Sally Anne Gross  

i dr George Musgrave: „badania te są kluczowe dla zrozumienia złożo nego 

związku między tym, jakie są warunki pracy muzyków a utrzymaniem przez 

nich zdrowia psychicznego. Uczciwość i gorliwość rozmówców umożli wiła 

to zadanie”. 

Twórcy raportu wyrażają także nadzieję na to, że przeprowadzone przez 

nich badania staną się inspiracją oraz impulsem do rozpoczęcia także  

w przemyśle muzycznym debaty na temat dobrostanu tych, którzy stanowią 

jego trzon – artystów.

 „Ludzie mogą być mniej lub bardziej podatni na depresję, ale jeżeli  

istnieje biznes, który ją z ciebie wyciągnie, to niewątpliwie jest nim branża 

muzyczna” – Jamie Binns, Lateral Management.

http://www.musictank.co.uk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2017/10/Can-Music-Make-You-Sick-Part-2-Qualitative-Study.pdf


ARTYKUŁY  
NAUKOWE

5.
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CO NAM DAJĄ RANKINGI,  
CZYLI O FENOMENIE KONKURSU PIOSENKI 
EUROWIZJI I LIST PRZEBOJÓW

A. Prinz, Rankings as coordination games: the Dutch Top 2000 pop song ranking, „Journal of 

Cultural Economics”, 41(4)/2017.

O. Budzinski, J. Pannicke, Do preferences for pop music converge across countries? – Empirical 

evidence from the Eurovision Song Contest, „Creative Industries Journal”, 10(2)/2017

O. Budzinski, J. Pannicke, Culturally biased voting in the Eurovision Song Contest: Do national 

contests differ?, „Journal of Cultural Economics”, 41(4)2017.

Ranking szkół wyższych, ranking najlepiej sprzedających się książek, ranking 

czasopism naukowych – stąd czerpiemy wiedzę o wartości świata wokół nas 

i dowiadujemy się, jak ten świat oceniają inni ludzie. Uczestnicy gry układa-

nia rankingów dążą do skoordynowania jakiegoś rodzaju społecznej aktyw-

ności. Może chodzić o wspólne gromadzenie wiedzy (produkcja wiedzy  

w świecie nauki), a innym razem o rozrywkę, np. słuchanie muzyki w radiu czy 

w ramach konkursu Eurowizji. W obu przypadkach możemy mówić o pry-

watnych i publicznych korzyściach z uczestniczenia w grze. Naukowiec,  

pisząc artykuł, pracuje na swój status, słuchanie muzyki to prywatna przyjem-

ność. Ale zarówno naukowiec, jak i słuchacz w pełni doświadczają korzyści  

z pisania artykułu czy słuchania muzyki, gdy indywidualnej aktywności  

towarzyszy aktywność innych ludzi – dopiero w gronie innych naukowców 

pisanie artykułów jest w pełni produktywne, a słuchanie muzyki w gronie  

słuchaczy w pełni satysfakcjonujące. 

Skoro ocena muzyki popularnej ma niewiele wspólnego z jej jakością, 

może warto potraktować wszelkie konkursy i rankingi w tej dziedzinie z więk-

szym dystansem – po prostu jak zabawę, której gracze nie tyle wyrażają 

swoje preferencje muzyczne, co raczej starają się osiągnąć pewne cele, biorąc 

pod uwagę możliwe zachowania współuczestników. Prinz właśnie w ten 

sposób analizuje duńską narodową listę przebojów (The Dutch Top 2000) 

– zjawisko na miarę polskiego Topu Wszech Czasów Trójki. Słuchacze chcą, 

by wysoko na liście przebojów znalazły się ich ulubione piosenki, ale jedno-

cześnie znajdują przyjemność w fakcie, że inni też cenią wysoko te same 

utwory. Innymi słowy: moja przyjemność słuchania rośnie wraz z liczbą 

osób, które chcą usłyszeć tę samą piosenkę. W związku z tym wygrywają 

znane, starsze piosenki, a na pierwszych miejscach z roku na rok utrzymują 



56NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 4/2017

się te same utwory. „Listy wszech czasów” służą w ten sposób jako narzę-

dzie koordynacji preferencji muzycznych. Preferencji, które przekładają się 

także na zjawiska ekonomiczne: zgodnie z badaniem cytowanym przez Prinza 

wyniki Konkursu Piosenki Eurowizji mogą służyć za wskaźnik kierunków 

rozwoju handlu międzynarodowego.

Konkurs Piosenki Eurowizji, kolejny przykład „gry w ranking”, wyczekiwane 

co roku w całej Europie (i nie tylko) widowisko, stanowi inspirację i źródło 

danych do badań ekonomicznych już od lat 70. Od 1997 roku nie tylko profesjo-

nalne jury, ale także telewizyjna publiczność głosuje na swojego faworyta.  

W praktyce często oznacza to głosowanie na najlepszego wykonawcę spośród 

reprezentantów krajów podobnych do mojego: gdzie mówi się podobnym  

językiem, bliskich kulturowo i geograficznie. Te czynniki wypływają na wynik 

głosowania zdecydowanie bardziej niż jakość wykonania artystycznego.

Można byłoby spodziewać się, że to, co tak silnie wpływa na sympatie 

widzów na poziomie zróżnicowanej publiczności z całej Europy, będzie mniej 

istotne, jeśli zbadalibyśmy publiczność bardziej jednorodną. Budzinski  

i Pannickie porównali konkurs europejski z konkursem przeprowadzanym 

wewnątrz Niemiec, w którym obowiązują niemal identyczne zasady, z tym 

że artyści reprezentują nie kraje, a landy. Autorzy stwierdzili, że także w tym 

przypadku mamy do czynienia z faworyzowaniem artystów ze względów 

innych niż artystyczne. Najważniejsza w przypadku konkursu niemieckiego 

okazała się bliskość geograficzna. Wyniki sugerują, że zawsze, gdy ocenę 

sztuki pozostawiamy szerokiej publiczności, aspekty jakościowe pozostają 

na dalszym planie. 

Konkurs Eurowizji stanowi także asumpt do refleksji na temat procesu 

digitalizacji i postępującej dostępności dóbr kultury – źródeł rzekomej homo-

genizacji kultury. Analiza wyników konkursu na przestrzeni ponad pół wieku 

(1956–2016) każe autorom stwierdzić, że nic takiego nie nastąpiło. Piosenki  

są bardziej dostępne, od wielu edycji Eurowizji na wyciągnięcie ręki w Inter-

necie, a mimo wszystko głosy wcale nie skupiają się na wybranych arty-

stach (liderach), co dowodziłoby zanikania regionalnych różnic w gustach 

kulturalnych. Łatwy dostęp do wszelkich wytworów kultury wcale nie spra-

wia, że pozbywamy się odruchów patriotycznych (przynajmniej w zakresie 

muzyki popularnej). Nowe technologie, choć w przypadku muzycznych „list 

wszech czasów” potęgują znaczenie największych przebojów i sprzyjają 

„koordynowaniu gustów”, sprzyjają też funkcjonowaniu nisz – jeśli niszą  

w kontekście Konkursu Piosenki Eurowizji można nazwać krajowy rynek 

muzyczny.
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„POŚREDNIAKI”  
W SEKTORZE KREATYWNYM
E. Munro, Building soft skills in the creative economy: Creative intermediaries, business sup-

port and the ‘soft skills gap’, „Peotics”, 64/2017.

Wielka Brytania dla wielu stanowi wzór rozwoju sektora kreatywnego. Zrozu-

miawszy, że kreatywność stanowi klucz do rozwoju ekonomicznego, posta-

wiono na maksymalizację wpływu sektora kreatywnego na ekonomię naro-

dową – a to wymaga przekonania twórców, by ich talent został przekuty nie 

tylko w sukces artystyczny, ale także biznesowy. Artykuł pozwala przyjrzeć 

się, jak na wyspach funkcjonują instytucje pośredniczące między rządem  

i politykami (tymi, którzy dysponują środkami i władzą) a twórcami i mikro-

biznesem w sektorze kreatywnym. Analizując ich działalność, dowiadujemy 

się, jak to się dzieje, że pewne dobra stają się wartościowe, jak tworzone są 

i urzeczywistniane normy dotyczące rozwoju kariery artystycznej czy zacho-

wywania równowagi między pracą i życiem zawodowym w sektorze kreatyw-

nym. Jako przykład służy Cultural Enterprise Office [Biuro Przedsiębiorczości 

w Sektorze Kultury], który pomaga funkcjonować twórcom w systemie bizne-

sowym tak, by jak najlepiej spełniali przypisywaną im rolę w całym systemie 

gospodarki opartej na kreatywności. Cultural Enterprise Office jest, jak pisze 

autor, instytucją przeznaczoną do rozwijania tzw. „umiejętności miękkich”,  

w które należy wyposażyć twórców, by stawili czoła wyzwaniom rynku. Chodzi 

o umie jętności zarządcze i przywódcze, utrzymywanie relacji z klientem, 

marketing, zdolności rozwijania biznesu itp. 

Spośród różnych usług Cultural Enterprise Office „praktycy kreatywno-

ści” (jak klientów tej instytucji nazywa autor: ang. creative practitioners) 

najwyżej cenią rady udzielane w czasie bezpłatnych spotkań indywidual-

nych. To szczególnie ważne dla młodych twórców dopiero rozpoczynających 

karierę w sektorze kreatywnym. W Cultural Enterprise Office jak na dłoni 

widać wszystkie bolączki klasy kreatywnej: długie godziny pracy, niskie wyna-

 grodzenie, bariery związane z przynależnością do klasy społecznej czy płci. 

Te problemy są identyfikowane, jednak słabością instytucji jest brak możli-

wości zmiany stanu rzeczy. Dysponując zbyt małymi środkami, pracownicy 

tego biura nie są w stanie pomóc twórcom w przekształcaniu się w przed-

siębiorców kreatywności. W szczególności rzadko decydują się na konfron-

tację klienta z trudną rzeczywistością sektora kreatywnego, nie potrafią 

doradzić klientom, którzy tego mogą potrzebować, by w sferze twórczości 
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artystycznej pozostali amatorami. Jednocześnie w spotkaniach z artystami 

często służą jako swego rodzaju terapeuci. Twórcy przychodzą do nich  

z poczuciem samotności, niepokojem, brakiem poczucia własnej wartości. 

Dlatego też pracownikom instytucji pośredniczących potrzebne są umiejęt-

ności trenerskie. Problemem takich instytucji jak Cultural Enterprise Office 

pozostaje fakt, że ich istnienie finansowane jest z tych samych środków, co 

bezpośrednia działalność twórcza – zamiast ośrodkiem wsparcia, w praktyce 

stają się zatem konkurentem w dostępie do publicznych pieniędzy. 
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RYZYKO EKONOMICZNE –  
RYZYKO ARTYSTYCZNE
B. Kleppe, Theatres as risk societies: Performing artists balancing between artistic and  

economic risk, „Poetics”, 64/2017.

Organizacja rynku teatralnego i związana z nim polityka teatralna państwa 

wpływają na to, w jaki sposób ludzie teatru zarządzają ryzykiem ekonomicz-

nym związanym z działalnością teatralną, a w konsekwencji także: jak są 

zachęcani do podejmowania ryzyka artystycznego. Artysta to figura współ-

czesnego człowieka w „społeczeństwie ryzyka”: pozbawionego stabilności 

i trwałości, wystawionego na zmienność i niepewność, spontanicznego, 

szukającego ryzyka, a nie unikającego go. W tej narracji ryzyko ekonomiczne 

często miesza się z ryzykiem artystycznym. Autor tekstu próbuje rozwikłać 

te dwa splecione ze sobą wątki. 

Badanie jest efektem rozmów przeprowadzonych w trzech krajach:  

w socjaldemokratycznej Norwegii, gdzie zarządzanie ryzykiem odbywa się 

na poziomie państwa (instytucjonalne zarządzanie ryzykiem), w Wielkiej 

Brytanii, gdzie artysta jest pozostawiony sam z ryzykiem ekonomicznym 

działalności artystycznej, i w Danii, która oferuje swoim artystom „kolektywne 

zarządzanie ryzykiem”. Okazuje się, że podejmowanie ryzyka ekonomicznego 

i artystycznego to zadania skrajnie różne i, mimo wspólnej nazwy, trudno je 

łączyć. Znacznie łatwiej podejmować ryzyko artystyczne w ramach bez-

piecznego i przewidywalnego środowiska pracy, które nie wymaga równo-

czesnego codziennego podejmowania ryzyka ekonomicznego. Zinstytucjo-

nalizowane teatry tzw. państw dobrobytu wymagają oczywiście rosnących 

nakładów publicznych, ale cenę neoliberalnej polityki teatralnej w stylu 

brytyjskim płacą artyści pozbawieni bezpieczeństwa i korzyści związanych 

ze stabilnym zatrudnieniem. Tak często w ostatnim czasie podnoszone pro-

blemy pracy kreatywnej nie są jednak „prawem natury”. Zarówno polityki 

kulturalne, jak i strategie zarządzania sektorem kultury silnie wpływają na 

warunki pracy i zarządzanie ryzykiem ekonomicznym przez pojedynczych  

artystów. I to w rękach polityków jest, jak rynek pracy artystów, a w konse-

kwencji w ogóle rynek pracy, będzie wyglądał w przyszłości.
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CYFROWE DZIECI.  
ZJAWISKO, UWARUNKOWANIA, KLUCZOWE PROBLEMY

Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, 

Adam Szwedzik, Agnieszka Taper, ASPRA, Warszawa 2017.

Cyfrowe dzieci to napisana w przystępnym języ ku 

monografia wieloautorska, oparta m.in. na wy nikach 

dużego projektu badawczego. „Autorzy są nie tylko 

teoretykami, ale także i prak tykami spo łecznymi, ob-

serwującymi dane zjawiska społecz ne, szczególnie  

w sferze zagadnień związanych z juwentologią i cyber-

przestrzenią. Łączą przy tym kilka ról przy pisywanych 

naukowcom w dziedzinie nauk spo łecznych, w tym 

rolę badacza zjawisk spo łecznych, praktyka, a także 

dydaktyka, o czym się można przekonać, czytając 

konkluzje” – dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRz.

Publikacja jest próbą przeanalizowania funkcjonujących społecznie  

obrazów dzieci i ich relacji z otoczeniem stanowiącym dla nich swego  

rodzaju przestrzeń edukacyjną. 

MIASTO. NOWA KWESTIA I NOWA POLITYKA

Iwona Sagan, SCHOLAR, Warszawa 2017.

Dwie poruszane w książce Iwony Sagan – dr hab., 

profesor Uniwersytetu Gdańskiego – perspektywy to 

kwestia miejska i polityka rozwiązywania problemów. 

Na zakres praktycznej interwencji w obszary, które 

uznane zostały za problemowe oraz na polityczne ro -

z  umienie polityki miejskiej wpływ mają m.in. badania 

analityczne, a działalność lokalnych władz oraz aktyw-

ność wspólnotowa mieszkańców, a także inte resy  

gospodarcze sektora prywatnego dostarczają anality-

kom nowych tematów badawczych. Wymiary te nie-

ustannie się przenikają oraz wchodzą ze sobą w interakcję. Wraz z każdą próbą 

jej opisania, polityka miejska staje się coraz bardziej usystematyzowana.

 

https://ksiegarnia.pwn.pl/Cyfrowe-dzieci,731751868,p.html
http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2699&
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VIDEO MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Robert Stępowski, ROSTER, 2017.

„W Polsce smartfon posiada więcej osób niż 

średnio na świecie.

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

korzystają z Internetu na telefonie przez 188 min. 

dziennie. 70 proc. nastolatków codziennie słucha mu-

zyki i ogląda wideo w Internecie. Ponad 64 proc.  

badanych Polaków, przynajmniej raz w tygodniu oglą-

da wideo na urządzeniach mobilnych. 51 proc. Pola-

ków deklaruje, że obejrzało w ciągu ostatniej doby 

wideo online. YouTube to druga najczęściej używana 

przez Polaków aplikacja mobilna i druga największa wyszukiwarka na świecie.

Dzięki reklamie na Facebooku w ciągu jednego dnia możemy dotrzeć do 

większej liczby Polaków, niż poprzez cztery największe stacje telewizyjne.

Ze Snapchata korzysta już ponad 6 proc. polskich internautów”.

W książce Roberta Stępowskiego Video marketing w mediach społecz-

nościowych odnajdziemy te i wiele innych danych, jak też informacje o tym, 

jak dotrzeć ze swoim komunikatem do wybranych odbiorców oraz które plat-

formy wybrać do dystrybucji treści.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A FUNKCJE MIAST. 
Badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast  
w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej

Agnieszka Dembicka-Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,  

Opole 2017.

Przeprowadzone przez autorkę książki badania do-

tyczą okresu od 1995 do 2010 roku. W efekcie restruk-

turyzacji gospodarki kraju, a także – w późniejszym 

okresie – akcesji Polski do Unii w latach tych w mia-

stach następowały widoczne transformacje. Przemia-

ny te, z uwzględnieniem wymiarów: gospodarczego, 

społecznego i środowiskowo-przestrzennego, porów-

nano do osiąganych przez miasta poziomów zrówno-

ważonego rozwoju. Badania oparte zostały na danych 

statystycznych – ich podstawą były wskaźniki Syste-

mu Analiz Samorządowych. 
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http://wydawnictwo.uni.opole.pl/zr-243-wnowazony-rozw-243-j-a-funkcje-miast-w-polsce-badanie-zwiazk-243-w-miedzy-zr-243-wnowazonym-rozwojem-srednich-miast-w-polsce-a-ewolucja-ich-struktury-funkcjonalnej-studia-i-monografie-nr-540.html
https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,103664,Video-marketing-w-mediach-spolecznosciowych
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