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PAMIĘĆ O ZBRODNI KATYŃSKIEJ. 
RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO – 
WYNIKI WSTĘPNE

Autorki raportu: Zuzanna Maciejczak, Marlena Modzelewska 

(Dział Badań, Narodowe Centrum Kultury)

Założenia badawcze: Zuzanna Maciejczak, Marlena Modzelewska 

(Dział Badań, Narodowe Centrum Kultury), 

Roch Dąbrowski, Maksymilian Olenderek 

(Dział Edukacji Kulturalnej, Narodowe Centrum Kultury)

Realizacja sondażu: PBS

Narodowe Centrum Kultury w 2007 i 2010 roku prowadziło działania eduka-

cyjne dotyczące zbrodni katyńskiej. Przy okazji kolejnej odsłony kampanii 

społecznej chcieliśmy się przekonać, jak dzisiaj kształtuje się pamięć  

o zbrodni z 1940 roku i jej następstwach.  

Niniejszy raport zawiera omówienie wyników sondażu (CAPI) przepro-

wadzonego przez firmę PBS w dniach 25–27.08.2017 na ogólnopolskiej 

repre zentatywnej próbie Polaków liczącej 1000 osób w wieku 15+.

Pytania badawcze dotyczyły czterech istotnych komponentów kształ-

tujących pamięć społeczną, czyli: 

1. wiedzy o wydarzeniach z przeszłości,

2. znaczeń im przypisywanych,

3. form upamiętniania,

4. kluczowych nośników pamięci (symboli i tekstów kultury), a także osób  

i instytucji podtrzymujących pamięć. 

Z badań wynika m.in., że zdecydowana większość Polaków słyszała  

o zbrodni katyńskiej (90%). 10% deklaruje, że nic nie wie na ten temat.  

W porównaniu z wynikami badań z 2007 i 2010 roku, wzrósł odsetek osób, 

które przyznają, że nic o niej nie wiedzą. 81% Polaków wie, kto jest odpowie-

dzialny za zbrodnię w Katyniu. Od roku 2007 obserwujemy systematyczny 

wzrost prawidłowych odpowiedzi, przy czym największy skok nastąpił  

w roku 2010 i utrzymuje się do dzisiaj. Pamięć o zbrodni katyńskiej, po latach 

„kłamstwa katyńskiego” i tabuizacji, obecnie jest postrzegana jako pamięć 

oficjalna, o którą troszczą się instytucje państwowe. Dostrzegana jest także 

rola rodzin katyńskich i obywateli jako strażników pamięci o ofiarach. Dzień 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia), podobnie jak rocznica agresji 

http://nck.pl/badania/319382-pamiec-o-zbrodni-katynskiej-raport-z-badania-ilosciowego-wyniki-wstepne/
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ZSRR na Polskę w trakcie II wojny światowej (17 września) uznawane są za 

jedno ze świąt państwowych / rocznic zasługujących na szczególne upa-

miętnienie przez 14% Polaków.

2007: N=936 (TNS OBOP), 2008: N=968 (TNS OBOP), 

2010: N=978 (TNS OBOP), 2017: N=1000 (NCK/PBS)

 JAKIE SYMBOLE PRZYCHODZĄ PANU(I) DO GŁOWY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI, 
GDY MYŚLI PAN(I) O ZBRODNI KATYŃSKIEJ? 

PYTANIE OTWARTE, DANE W [%] 

Krzyż 10

Pomniki, tablice pamiątkowe 7

Las 6

Męczeństwo, zbrodnia, ludobójstwo, morderstwo, śmierć, płacz, krew, cierpienie 4

Mundur, czapka, guziki 4

Orzeł, flaga polska 4

Mogiły, cmentarz, zabici żołnierze 4

ZSRR, czerwona gwiazda, czerwona flaga, Stalin, sierp i młot 2

Pamiątki, listy, zdjęcia 2

Strzał w tył głowy / przestrzelona czaszka 2

Inne 7

Żadne 51

2017: N=1000 (NCK/PBS)

KTO, PANA(I) ZDANIEM, PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA ZBRODNIĘ W KATYNIU? DANE W [%]
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BADANIA EWALUACYJNE PIERWSZEGO 
ROKU FUNKCJONOWANIA PROGRAMU 
„BARDZO MŁODA KULTURA”  
REALIZOWANEGO W ROKU 2016  
I KOORDYNOWANEGO PRZEZ NARODOWE 
CENTRUM KULTURY

Autorzy raportu: prof. Leszek Korporowicz, dr Sylwia Jaskuła

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Podobnie jak sam program „Bardzo Młoda Kultura”, strategia jego ewaluacji 

realizować miała swoje cele poprzez działania innowacyjne, przełamujące 

stereotypowe formy organizacyjnej rutyny, jak również wypracować do-

świadczenia, które mogłyby być podstawą przyszłych przedsięwzięć o po-

dobnym charakterze. Nowe kompetencje i postawy, jakie mają być efektem 

podjętych działań, stanowić mają animację aktywności kulturotwórczej  

i ewaluacyjnej o jakościowo nowym charakterze i dawać nadzieję na połącze-

nie prac w obszarze edukacji i kultury, rozwój uspołecznionych umiejętności 

ich wartościowania i korekty. 

Jednym z najważniejszych zadań programu „Bardzo Młoda Kultura” jest 

wspieranie edukacji kulturowej w Polsce, o własnej konceptualizacji posze-

rzającej, ale i wykraczającej poza cele edukacji kulturalnej, spośród których 

jednymi z głównych są: 

  Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, 

iż stanowi ona jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycz-

nego społeczeństwa opartego na otwartości, tolerancji i solidarności, a przy 

tym wspierającego twórczy eksperyment i propagującego egalitarne formy 

życia zbiorowego.

  Wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się 

edukacją kulturową w Polsce, w tym nauczycieli, osób zatrudnionych w insty-

tucjach kultury i tych działających w organizacjach pozarządowych.

  Stwarzanie okazji do współdziałania osób zajmujących się edukacją kultu-

rową, reprezentujących sferę edukacji i kultury, a także kreowanie organi-

zacyjnych, finansowych i merytorycznych podstaw tego rodzaju współ-

pracy.
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  Identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia 

edukację kulturową, a także rozpoznawanie przeszkód i barier dla jej rozwi-

jania w regionie.

  Propagowanie zwyczaju prowadzenia wieloletnich programów edukacyjnych 

w  regionach.  

Zadanie wypracowania wspierającego typu ewaluacji programu „Bardzo 

Młoda Kultura” traktowane było podobnie jak koncepcja samego projektu, 

jako przedsięwzięcie innowacyjne, które wykorzystać ma wszystkie twórcze 

i rozwojowe możliwości działań ewaluacyjnych. Sama ewaluacja potrakto-

wana została zgodnie z inspiracją autorstwa jednej z najwybitniejszych 

współczesnych specjalistek w dziedzinie ewaluacji edukacyjnej, prof. Helen 

Simons, jako zaproszenie do rozwoju, a więc nie jako „mierzenie jakości”,  

a nawet nie tylko jako ocena konkretnego działania, ale jako refleksja nad 

szerokim wachlarzem realizowanych przez program wartości w celu dal-

szego jego rozwoju. Rozwojową i dialogiczną strategię ewaluacji, szczególnie 

w obszarze edukacji, kultury i nauki od siedemnastu już lat promuje Polskie 

Towarzystwo Ewaluacyjne, organizując liczne szkolenia, konferencje, jak 

również patronując przedsięwzięciom ukazującym jej twórczy potencjał.  

W tak przyjętym rozumieniu ewaluacji nie jest ona wspomnianym już 

„mierzeniem jakości” lub jakichkolwiek innych parametrów, nie jest także 

akredytacją, audytem, monitoringiem, inspekcją czy kontrolą. Rozwojowe, 

refleksyjne i wspierające rozumienie ewaluacji ma inspirować zarówno oso-

by bezpośrednio zaangażowane w program, jak i inne zainteresowane nim 

instytucje. W tym sensie koncepcja ewaluacji programu „Bardzo Młoda Kul-

tura”, oparta na prowadzonych już przez poszczególne ośrodki regionalne 

własnych badaniach ewaluacyjnych, usiłowała przełamać technokratyczne 

i biurokratyczne zagrożenia, jakie wiązać się mogą z wkomponowaniem 

ewaluacji w system nadzoru czy kontroli. Warto zauważyć, że promowana 

także przez animatorów programu koncepcja ewaluacji usiłuje uczynić z niej 

strategię uspołecznionej refleksyjności instytucjonalnej, animować umie-

jętności dialogiczne w budowaniu projektu ewaluacji, a w konsekwencji 

demokratyzować kulturę organizacyjną realizacji projektów.

Program „Bardzo Młoda Kultura” może stać się okazją do promocji pro-

cedur pełnego i nieokrojonego procesu ewaluacyjnego, który dopiero cało-

ściowo pozwoli na uzyskanie rozwojowego i wspierającego efektu podjętych 

czynności. Tak prowadzona ewaluacja wydaje się szczególnie przydatna  

w projektach innowacyjnych, w których staje się ciągle obecnym kompo-
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niom, okresom zwrotnym. Proponowana dla programu strategia i uspołecz-

niona forma kultury ewaluacyjnej spełnia wiele cech ewaluacji formatywnej, 

gdyż podejmowana jest w pierwszej fazie realizacji programu „Bardzo Młoda 

Kultura”, a więc po pierwszym roku, w  trzyletnim planie jego realizacji. Wiele 

wniosków może mieć więc charakter formatywny, korelować istniejące 

działania, alokować środki, zmieniać zasadnicze formy działania. Zgroma-

dzone i przeanalizowane w raporcie ewaluacyjnym dane wyraźnie na takie 

potrzeby wskazują i w tej właśnie funkcji zostały przedstawione, choć rów-

nie istotnym, a może jeszcze ważniejszym celem zrealizowanej ewaluacji 

jest też promocja jej potencjałów rozwojowych oraz swoista resocjalizacja 

praktyk, jakie ukształtowały się w wyniku jej technokratycznej redukcji.
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POLITYKI  
KULTURALNEJ
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DEAKCESJA (ANG. „DEACCESSIONING”)

Deakcesja (ang. „deaccessioning”) – to słowo nie ma jeszcze utrwalonego 

tłumaczenia na język polski. Oznacza trwałe pozbywanie się elementów 

muze alnych zbiorów poprzez sprzedaż, wymianę lub przekazanie w jakikol-

wiek sposób dowolnej osobie lub instytucji; czasem także: niezamierzone 

straty w wyniku kradzieży czy zniszczenia. Ta praktyka wzbudza wiele emocji 

w dyskusji o zarządzaniu muzeami. W Europie mamy do czynienia z dwoma 

modelami muzeów: w modelu anglosaskim muzeum to przede wszystkim 

instytucja służąca prezentowaniu obiektów swoim gościom – najważniejszy 

jest ten, kto ogląda obiekty; w modelu kontynentalnym (napoleońskim)  

muzeum to skarbnica obiektów – i to obiekty są przedmiotem najwyższej 

opieki, konserwacji i przechowywania. W drugim modelu pozbywanie się 

elementów kolekcji jest właściwie nieakceptowalne. Ale nawet w muzeach 

anglosaskich pozbywanie się obiektów, które często zostały przekazane 

muzeum w darze i będąc w muzeum, stały się dobrem publicznym, jest 

problematyczne z etycznego punktu widzenia. Z drugiej jednak strony prze-

strzeń magazynowa jest ograniczona. Może zbiory wymagają okresowego 

odświeżenia – które przy pękających w szwach magazynach może odbyć 

się tylko poprzez wymianę jednych obiektów na inne? Nieustanne gromadze-

nie powoduje, że coraz większa część kolekcji musi pozostawać w magazy-

nach – w najbogatszych muzeach poza zasięgiem wzroku odwiedzających 

często pozostają arcydzieła. To oczywiście prowokuje pytanie o efektywne 

realizowanie misji publicznej. Czy nie warto poświęcić niektórych obiektów, 

by nabyć inne, nowsze, może w przyszłości cenniejsze? Zdarza się, że muze-

um mające kolekcje warte miliony staje na granicy bankructwa – czy wtedy 

naruszanie zbiorów też jest zabronione?

W wielu przypadkach prawo uniemożliwia wyzbywanie się zbiorów. Więcej 

wolności w tym zakresie mają muzea prywatne. W przypadku muzeów publicz-

nych istotną rolę odgrywają względy etyczne: przekonanie, że muzeum nie 

ma prawa wyzbywać się tego, co w imieniu społeczeństwa w swoim czasie 

uznano za wspólne dziedzictwo. Nawet jednak w obrębie instytucji publicz-

nych wypracowano już dobre praktyki i wskazówki w tym zakresie, np. ICOM 

Code of Ethics for Museums z 2013 r.

Z punktu widzenia ekonomisty deakcesja jest przykładem klasycznego 

proble mu międzyokresowej alokacji zasobów – kwestii wyboru między  

dzisiejszą a przyszłą możliwością prezentacji obiektów. Zarówno obecne, jak 
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i przyszłe wystawy oznaczają konieczność poniesienia kosztów konserwacji 

i utrzymania zasobów. Pytanie dotyczy tego, jak bardzo powinniśmy uwzględ-

niać w kalkulacjach międzypokoleniową równość w dostępie do kolekcji 

muzealnych. W zjawisku deakcesji kumulują się także problemy związane 

z relacją kuratora z donatorami i gośćmi muzeów. Ci, którzy zasilają budżet 

muzeum prywatnymi donacjami i przekazują mu cenne kolekcje, mogą nie 

chcieć, by pozbywało się ono jakichkolwiek obiektów, szczególnie że na wiarę 

muszą przyjmować opinie o randze poszczególnych elementów kolekcji. 

Także w relacji z gośćmi muzeów deakcesja może mieć negatywny wpływ 

na wizerunek instytucji. Badania pokazują, że deakcesja ma jednak miejsce, 

choć często pozostaje w tzw. „szarej strefie”. Muzea, dla dobra włas nego 

imienia, nie informują o sprzedaży czy przekazaniu obiektów, nowe obiekty 

czasem nie zostają włączone formalnie do kolekcji, by nie utrudniało to ma-

newrowania nimi.

Deakcesja, zwana niekiedy „ubytkiem”, ma długą tradycję w Stanach 

Zjednoczonych. Europejska opinia publiczna dziwi się, gdy np. Metropolitan 

Museum of Art sprzedaje jedno z należących do niego płócien Claude’a Moneta, 

by uzyskać środki na zakup tzw. młodej sztuki, jak stało się w 2015 roku. Euro-

pejska doktryna konserwatorska nie dopuszcza podobnych rozwiązań, czego 

dowodem może być krytyka, z jaką spotkało się paryskie Musée Marmottan 

Monet, które w 2013 roku pozbyło się zabytkowych mebli, podarowanych 

instytucji zapisem testamentowym. Warto dodać, że obiekty te nie były nigdy 

eksponowane, lecz wykorzystywano je jako wyposażenie pomieszczeń biu-

rowych.  Obowiązująca w Polsce ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 roku 

(z później szymi nowelizacjami) określająca zasady funkcjonowania jednostek 

państwo wych i samorządowych precyzuje, że „pozwolenie na zamianę, 

sprzedaż lub darowiznę muzealiów może być udzielone tylko w wyjątkowych 

i uzasadnionych przypadkach. Środki uzyskane ze sprzedaży muzealiów mogą 

być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie zbiorów muzeum” (art. 23 ust. 1). 

Wykreślenie obiektu z inwentarza muzeum to skomplikowany proces wy-

magający zgody ministra kultury i dziedzictwa narodowego (art. 24 ust. 1),  

a muzealia określa się mianem „dobra narodowego” (art. 21 ust. 1). Praktyka 

pokazuje, że publiczne polskie muzea nie wyzbywają się swoich zbiorów. 

Uczestnicy I Kongresu Muzealników Polskich postulowali jednak w 2015 roku 

doprecyzowanie zasad deakcesji muzealiów. Uchwałę Kongresu oprotesto-

wało Stowarzyszenie Historyków Sztuki, wskazując, że zasada niezbywal-

ności stanowi fundament ochrony zbiorów muzealnych. Sprzeciwiono się 

także propozycji zniesienia obowiązku przeznaczania środków uzyskanych 
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dzięki deakcesji na zakup muzealiów. Kongres Muzealników proponował,  

by pieniądze uzyskane tą drogą mogły być przeznaczane na działalność  

muzeum. Krytycy zwrócili także uwagę na ryzyko utraty zaufania potencjal-

nych darczyńców, którzy nie chcą przecież, by przekazane przez nich dzieła 

zostały sprywatyzowane.

WYBRANA LITERATURA:

J.M. Montias, Are museums betraying the public’s trust?, „Museum News” 

51/1973, s. 25–31.

M. Vecco, A. Srakar, M. Piazzai, Visitor attitudes toward deaccessioning in 

Italian public museums: An econometric analysis, „Poetics” 63/2017,  

s. 33–46.

L. Di Gaetano, I. Mazza, „Better an egg today than a hen tomorrow” on the 

implications of deaccess policies for donations to museums, „Journal of 

Cultural Economics” 41(3)/2017, s. 237–259.

A. Srakar, M. Vecco, M. Verbič, Measuring de-accessioning in American 

museums: a structural equation model / MIMIC approach (w druku).
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EKONOMIA KULTURY

WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW. 
PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA

prof. dr hab. Dorota Ilczuk i in. (Uniwersytet SWPS)

Raport ukazuje obraz rynku pracy artystów oraz jego specyfikę. Głównym 

celem przeprowadzonego badania było zebranie różnych form bezpośred-

niego wsparcia dla działających w warunkach wolnorynkowych twórców 

oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy formy te okazały się skuteczne. 

Diagnoza rynku pracy artystów pozwoliła autorom badania na sformułowanie 

pewnych rekomendacji. W analizie skupiono się na wsparciu publicznym.

Pierwszym etapem pracy zespołu badawczego było przygotowanie listy 

źródeł i materiałów, które stały się przedmiotem późniejszej analizy. Zestawie-

nie polskich i zagranicznych danych statystycznych, artykułów, opracowań 

i raportów (pozyskanych na rzecz przygotowania ekspertyzy oraz tych ogólnie 

dostępnych) przygotowano metodą desk research. Następnie sprawdzono 

poziom wsparcia uzyskanego przez artystów w różnych krajach. Przygotowa-

ny w tym celu kwestionariusz przesłany finalnie do ośrodków badawczych 

i organizacji przedstawicielskich w dwunastu krajach stanowi załącznik do 

raportu.

Kraje wybrane do analizy międzynarodowego kontekstu (były to: Austria, 

Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania, Austra-

lia, Brazylia, Kanada oraz Korea Południowa) cechuje duża różnorodność we 

wspieraniu artystów. Autorzy badania wyróżniają pięć realizowanych w Euro-

pie w odniesieniu do kultury modeli polityki władz publicznych:

  nordycki, oparty na tradycjach socjokulturalnych,

  anglosaski, z dominującym rynkiem globalnym,

  śródziemnomorski, mocno oparty na dziedzictwie kulturalnym,

  francuski, gdzie odnajdujemy ostatni w Europie przykład planowania pań-

stwowego,

  niemiecki, wskazujący na ewolucję od państwa opiekuńczego do społeczeń-

stwa informacyjnego.

http://konferencjakultury.pl/_admin/stuff/okk_wsparcie_dla_tworcow_PREV2.pdf
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Obecny polski model polityki kulturalnej to model posttransformacyjny, który 

utrzymał odpowiedzialność wszystkich szczebli władzy państwowej za zacho-

wanie dziedzictwa i rozwój kultury współczesnej w warunkach decen tralizacji, 

gospodarki rynkowej i w ewoluujących praktykach kulturowych Polaków. 

Wywodzących się ze środowisk artystycznych ekspertów poproszono  

o zebranie przykładów dobrych praktyk (studiów przypadku) dotyczących 

zagadnień związanych z tematem badania.

Trzecim krokiem w pracy nad raportem była przeprowadzona w dwóch 

ujęciach (według struktury przyjętej do opisu profili oraz według grup zawo-

dowych) analiza porównawcza zebranego materiału.

Stanowiąca integralną część dokumentu bibliografia jest wskazówką, 

gdzie można znaleźć rozszerzone opisy proponowanych rozwiązań.

P
O

L
S

K
IE

 R
A

P
O

R
T

Y



17NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 3/2017

NOWE TECHNOLOGIE

KONDYCJA POLSKIEJ BRANŻY GIER ’17
Krakowski Park Technologiczny przy współpracy z partnerami: GRY-OnLine S.A., 

Grupą Onet S.A., Fundacją Indie Games Polska oraz Stowarzyszeniem Polskie Gry

Raport Krakowskiego Parku Technologicznego to najpełniejsze jak dotąd 

źródło danych o polskiej branży gier. Odnajdziemy w nim m.in. analizę  

krajowego rynku producentów gier, wypowiedzi czterdziestu specjalistów  

z branży oraz charakterystykę polskiego gracza sporządzoną na podstawie 

analizy badań Polish Gamers Research. Jak się okazuje, w Polsce gra tyle 

samo kobiet (50%), co mężczyzn (50%), a statystyczny gracz mieszka na 

wsi (37%), najczęściej gra w domu (90%) i woli urządzenia mobilne.

Przygotowany przez KPT dokument składa się z trzech rozdziałów. Pierw-

szy zawiera ogólne informacje na temat rynku globalnego oraz poszczegól-

nych elementów rynku gier w Polsce. Potrzebne do dokonania analizy infor-

macje zebrano m.in. dzięki przeprowadzeniu serii pogłębionych wywiadów 

z czołowymi przedstawicielami branży. W drugim rozdziale autorzy skupia-

ją się na sporządzeniu profilu polskiego gracza. Rozdział trzeci zawiera m.in. 

opis największych sukcesów polskich producentów gier. 

W raporcie pojawia się także wzmianka o piractwie internetowym. Oka-

zuje się, że gry kupowane legalnie stanowią maksymalnie 30% gier przez 

nas posiadanych, resztę stanowią m.in. gry ściągnięte z sieci. Wśród bada-

nych pojawiły się opinie, że ściągają gry z Internetu, gdyż „nie są przyzwy-

czajeni do płacenia” oraz że piractwo jest „darmowym nośnikiem marketin-

gowym”.

PŁEĆ POLSKICH GRACZY

2015
0%

53%

47%

2016
0%

50%
50%

2014
0%

43%
57%
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https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/70396/Kondycja_Polskiej_Bran_y_Gier_17.pdf
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STANOWISKA ZAJMOWANE PRZEZ KOBIETY W POLSKIM GAMEDEVIE
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RYNEK PRACY 

BILANS KOMPETENCJI SEKTORA 
FILMOWEGO – MIĘDZY POTRZEBAMI 
BRANŻY A MOŻLIWOŚCIAMI EDUKACJI

Polski Instytut Sztuki Filmowej, ECORYS Polska

Wykonany na zamówienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej bilans kom-

petencji sektora filmowego uwzględnia zarówno perspektywę rynku pracy, 

jak i środowisk akademickich oraz instytucji kształcenia.

Celem przeprowadzonych przez ECORYS Polska badań było ustalenie, 

jakie jest zapotrzebowanie sektora filmowego branży audiowizualnej na 

określone kwalifikacje i kompetencje (popyt) oraz czy efekty kształcenia 

oferowane przez uczelnie wyższe i instytucje są dopasowane do tych po-

trzeb (podaż).

Badaniem objęto pięćdziesiąt zawodów/specjalności sektora filmowego 

branży audiowizualnej. Zrealizowanie badania wymagało przyjęcia wielowy-

miarowego podejścia badawczego, które uwzględniałoby perspektywę strony 

popytowej i perspektywę strony podażowej. Etapowe przeprowadzenie bada-

nia pozwoliło na efektywne wykorzystanie przyjętych technik badawczych:

  dominujących w badaniu technik jakościowych (analiza danych zastanych 

i wywiady poglądowe),

  technik ilościowych (CAWI i CATI),

  metod heurystycznych (konsultacje branżowe z ekspertami poszczególnych 

Kół Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz panel ekspercki).

W badaniu jakościowym wzięło udział 110 osób. Łącznie przeprowa-

dzono: 7 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), 6 wywiadów pogłę-

bionych w małej grupie (AFG), z czego 5 w diadzie/triadzie oraz 51 indywidu-

alnych wywiadów pogłębionych (IDI). We wspomaganej komputerowo 

ankiecie internetowej wzięło udział 378 aktywnie działających przedstawi-

cieli branży.
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https://www.pisf.pl/files/dokumenty/Raport_badanie_kompetencji_PISF_2017/Raport_PISF_2017_Bilans_kompetencji_sektora_filmowego__midzy_potrzebami_brany_a_moliwociami_edukacji.pdf
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ROZMIESZCZENIE I LICZBA INSTYTUCJI KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE/

SPECJALNOŚCI: REŻYSER, ASYSTENT REŻYSERA

1

1

1

1

1
2

3
1

LEGENDA

Reżyser, asystent reżysera
– liczba uczelni publicznych

Reżyser, asystent reżysera
– liczba uczelni prywatnych

1

2

3

ROZMIESZCZENIE I LICZBA INSTYTUCJI KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE/

SPECJALNOŚCI: SCENARZYSTA, SCRIPT DOCTOR, AUTOR DIALOGÓW

1
1

11

1
2

3

1

LEGENDA

Scenarzysta, script doctor, autor dialogów
– liczba uczelni publicznych

Scenarzysta, script doctor, autor dialogów
– liczba uczelni prywatnych

1

2

3
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ROZMIESZCZENIE I LICZBA INSTYTUCJI KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE/

SPECJALNOŚCI: PRODUCENT WYKONAWCZY, PRODUCENT NADZORUJĄCY, 

PRODUCENT KREATYWNY, KIEROWNIK PRODUKCJI, KIEROWNIK PLANU

1
2

1

6

2

2

LEGENDA

Producent, kierownik produkcji, planu
– liczba uczelni publicznych

Producent, kierownik produkcji, planu
– liczba uczelni prywatnych

1

4

2

6

ROZMIESZCZENIE I LICZBA INSTYTUCJI KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODZIE/

SPECJALNOŚCI: KRYTYK FILMOWY, FILMOZNAWCA, DZIENNIKARZ FILMOWY

1

1

1

1

1
1

1

1

2

2

2

1

LEGENDA

Krytyk filmowy, filmoznawca, dziennikarz filmowy
– liczba uczelni publicznych

Krytyk filmowy, filmoznawca, dziennikarz filmowy
– liczba uczelni prywatnych

1

2

2

P
O

L
S

K
IE

 R
A

P
O

R
T

Y



22NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 3/2017

STATYSTYKA KULTURY

KULTURA W 2016 ROKU
Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki i Kultury (US w Krakowie)

W raporcie „Kultura w 2016 roku” odnajdziemy opis różnorodnych form 

działal ności (m.in. artystycznej, rozrywkowej, wystawienniczej oraz biblio-

teczno-informacyjnej) polskich instytucji kulturalnych, a także wskaźniki 

dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach mających na celu promowanie 

szeroko rozumianej kultury. Głównym źródłem prezentowanych danych jest 

roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego.  Istotną część 

raportu stanowi analiza rozkładu terytorialnego podmiotów kultury w po-

szczególnych województwach. Ponadto publikacja zawiera dane na temat 

wydatków publicznych (wydatków budżetu państwa oraz jednostek samo-

rządu terytorialnego) na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz 

przeciętnych rocznych wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych.

STRUKTURA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE KULTURY W 2016 R.

60,40%

9,00%

8,90%

6,70%

4,20%

3,10%

2,40% 2,10%

Biblioteki i placówki 
informacyjno-biblioteczne

Świetlice

Ośrodki kultury

Muzea i instytucje 
paramuzealne

Domy kultury

Kina

Centra kultury

Galerie i salony sztuki

Raport jest cykliczną publikacją GUS-u.
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2016-roku,
2,14.html
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EKONOMIA KULTURY

MODEL FINANSOWANIA KULTURY  
W POLSCE ORAZ WSPIERANIA TWÓRCÓW 
PRZEZ PLATFORMY CROWDFUNDINGOWE

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT 

– ZISPEE „Cyfrowa Polska”, serwis internetowy Patronite.pl

Celem badania było zgromadzenie informacji na temat tego, jak użytkownicy 

Internetu oceniają system finansowania pracy twórców w Polsce oraz jaka 

jest ich opinia na temat użyteczności platform crowdfundingowych i serwi-

sów z e-mecenatem.

Grupa 501 użytkowników serwisu Patronite.pl (426 patronów oraz 75 auto-

rów szukających za pomocą portalu finansowego wsparcia dla swojej twór-

czości) wypełniła ankietę z pytaniami o charakterze otwartym i zamkniętym.  

Pytania dotyczyły m.in. sytuacji ekonomicznej polskich artystów, którą 

66% ankietowanych oceniło jako złą lub bardzo złą. 64% ankietowanych 

twórców obwinia o ten stan rzeczy obecny system finansowania kultury, 

który promuje znanych artystów, nie udziela zaś wsparcia tym, którzy do-

piero rozpoczynają swoją karierę.

51% badanych zadeklarowało, że co najmniej raz w miesiącu wspiera 

wybrane projekty artystyczne za pomocą platform crowdfundingowych lub 

serwisów z e-mecenatem. Większość z badanych wspiera jednego wybra-

nego przez siebie twórcę.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WSPIERANIA TWÓRCÓW I PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH 

PRZEZ INTERNAUTÓW (PATRONÓW)

Wsparłem/wsparłam tylko raz

Raz w roku

Kilka razy w roku

Raz w miesiącu

Kilka razy w miesiącu

17%

5%

23%
51%

3% 1%
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http://zipsee.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport_ZIPSEE_Patronite_pl_marzec_2017.pdf 
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MARKETING W KULTURZE

POLITYKA PATRONATÓW MEDIALNYCH  
W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW  
I PODMIOTÓW KULTURY

Question Mark Biuro Badań Społecznych

Główną ideą ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Biuro Badań 

Społecznych Question Mark na zlecenie Obserwatorium Kultury przy Insty-

tucie Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz na potrzeby konferencji „Marketing 

w kulturze” było prześledzenie współpracy na linii media – podmioty kultury. 

Scenariusz badania miał pomóc określić podejmowane formy tej współpracy. 

Analiza materiału ilościowego zebranego w 2017 roku w okresie od 7 lutego 

do 10 marca pozwoliła przyjrzeć im się bliżej oraz ustalić stosunek badanych 

grup do narzędzia, jakim jest patronat medialny, wiązane z nim cele oraz 

skuteczność ich realizacji, a także kryteria decydujące o jego przyznawaniu 

oraz stopień trudności jego pozyskania.

Badanie o charakterze ilościowym przeprowadzone zostało metodą CATI 

(wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne). W sumie przeprowa-

dzono 403 wywiady – 103 z przedstawicielami mediów i 300 z pracownikami 

podmiotów kultury.

Pierwszą część raportu stanowi analiza badania ilościowego zrealizowa-

nego z przedstawicielami mediów: pracownikami stacji telewizyjnych, roz-

głośni radiowych, prasy oraz portali internetowych (64 ankiety telefoniczne 

z przedstawicielami mediów lokalnych lub regionalnych z każdego woje-

wództwa – po co najmniej 4 wywiady – oraz 37 ankiet z przedstawicielami 

mediów ogólnopolskich). Drugą – wyniki badania ilościowego przeprowa-

dzonego z reprezentantami podmiotów kultury – „możliwie różnych” insty-

tucji powiązanych z kulturą (próba nie była zrównoważona pod względem 

reprezentacji regionów w Polsce).

Materiał opisany w raporcie ukazał charakterystykę polityki przyznawania 

oraz ubiegania się o patronaty medialne. Obydwie grupy różnią oczekiwania. 

Okazało się, że patronat medialny jest narzędziem częściej praktykowanym 

przez media niż podmioty kultury. Jest zatem domeną tych, którzy go udzie-

lają i nie jest narzędziem priorytetowym dla tych, którzy mogą się o niego 

ubiegać. Raport kończą podsumowanie danych uzyskanych w procesie badaw-
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http://repozytorium.ikm.gda.pl/files/original/1b3c84e9344c20fded5a4a631c2d1f3f.pdf
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czym, wnioski i wskazania, gdzie można szukać pola do udoskonalenia tego 

narzędzia wzajemnej współpracy.

JAKIEGO RODZAJU PROBLEMY POJAWIAJĄ SIĘ WE WSPÓŁPRACY  

Z PODMIOTAMI KULTURY?*

Informacje o wydarzeniu są nieprecyzyjne, niekonkretne, zbyt rozbudowane

Niewywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z umowy

Nie ma żadnych problemów
Wnioski o patronat nie odpowiadają profilowi medium

Niewłaściwie przygotowane dokumenty aplikacyjne
Inne

Błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne w przygotowywanych informacjach

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

43,80%
31,30%

29,20%
25,00%

11,50%
9,40%

7,30%

50,00%

JAKIEGO RODZAJU PROBLEMY POJAWIAJĄ SIĘ WE WSPÓŁPRACY  

Z MEDIAMI W RAMACH PATRONATU?**

Uboga oferta wsparcia w ramach patronatu

Brak działów i dziennikarzy zajmujących się kulturą

Brak zainteresowania działalnością patronacką
Nie ma żadnych problemów

Niewywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z umowy
Zbyt mała liczba mediów branżowych przyznających patronaty

Zbyt skomplikowane wymagania formalne

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

30,50%
27,90%

27,50%
21,00%

19,10%
18,00%

12,20%

35,00%

* Uwaga! Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

** Uwaga! Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE

KREATORZY ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ. 
RANKING

DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

Zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica we współpracy z zewnętrznymi 

ekspertami porównał ze sobą sto największych polskich miast pod względem 

warunków, jakie stwarzają dla rozwoju kultury.

Konstruując ranking, autorzy wzięli pod uwagę liczbowe dane dotyczące 

następujących obszarów (priorytetów) polityki kulturalnej:

  dostępność do kultury / uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich 

instytucji kultury,

  otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej  i finansowanie/ zasoby 

kultury,

  działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych).

Zgromadzone dane (takie jak np. liczba muzeów, frekwencja w galeriach 

sztuki, bieżące wydatki na kulturę), które najlepiej reprezentują poszczególne 

obszary polityki kulturalnej, uwzględniono w przeliczeniu na liczbę miesz-

kańców.

W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się, że najlepsze warunki 

dla rozwoju kultury stwarza Sopot. „Letnia stolica Polski” wyróżnia się 

przede wszystkim dostępnością do infrastruktury kulturalnej, działalnością 

miejskich instytucji kultury, a przy tym znaczącymi kwotami przeznaczonymi 

dla NGO w ramach otwartych konkursów. Nie najlepiej jednak wypada Sopot 

pod względem uczestnictwa mieszkańców w kulturze. W pierwszej dziesiątce 

znalazły się jeszcze: Koszalin, Poznań, Katowice, Kraków, Toruń, Jelenia 

Góra, Wrocław i Lublin.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do pełnego rankingu. Dokładny 

opis metodologii, zgodnie z którą został skonstruowany Wskaźnik Sprzyjania 

Kulturze, a na jego podstawie sam ranking, zawiera plik „Wskaźnik Sprzyja-

nia Kulturze – metodologia” (http://www.nck.pl/attachment/26005/).

oprac. Z. Maciejczak
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http://www.nck.pl/baza-badan/319157-ranking-kreatorzy-rozwoju-kultury-miejskiej/
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA – PARTYCYPACJA 

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW  
KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW  
KRASNEGOSTAWU

Krasnostawski Dom Kultury

Zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury przeprowadził dia-

gnozę potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców miasta Krasnystaw. Ich 

praca była wynikiem uczestnictwa w programie NCK „Dom Kultury+ Inicja-

tywy lokalne 2017”. Zrealizowane w ramach dwuetapowego projektu „Kul-

tura z Wami!” badania diagnostyczne (ilościowe i jakościowe) miały pomóc 

ustalić m.in., czy mieszkańcy Krasnegostawu mają świadomość swojego 

uczestnictwa w kulturze, w jaki sposób w niej uczestniczą oraz w jakich 

miejscach na mapie swojego miasta widzą potencjał kulturotwórczy.

W raporcie odnajdziemy m.in. krótką analizę ankiety skierowanej do wszyst-

kich mieszkańców Krasnegostawu. Dane ilościowe uzupełniają opisane we 

wcześniejszej części raportu wnioski z przeprowadzonych badań ilościo-

wych. Przygotowaną przez KDK diagnozę należy traktować jako „przyczynek 

do dalszych, szczegółowych badań”.
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http://www.kultura.krasnystaw.pl/images/diagnoza_krasnystaw.pdf
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„BAŁUTY OŻYWIONE –  
BAZAR POMYSŁÓW”
Bałucki Ośrodek Kultury,   

Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego

Na potrzeby projektu  „Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów” realizowanego 

w ramach programu NCK „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017” zrealizowane 

zostały badania diagnostyczne, które dotyczyły aktywności kulturalnej i po-

trzeb kulturalnych mieszkańców łódzkiej dzielnicy Bałuty. Celem badania była 

identyfikacja braków w ofercie kulturalnej kierowanej do mieszkańców Bałut 

oraz wskazanie kierunków jej rozwoju. Łącznie w badaniach uczestniczyło 

396 osób. 

W badaniu ankietowym wykorzystano dwie postacie kwestionariusza: 

papierową oraz elektroniczną, dostępną on-line. Wykorzystanie różnych 

dróg dotarcia do respondentów miało zapewnić szeroki i trafny dobór próby 

badawczej. Na potrzeby badania przeprowadzono również 10 wywiadów 

grupowych ze społecznością lokalną dzielnicy. Spotkania przebiegały we-

dług scenariusza przygotowanego z wykorzystaniem coachingowych metod 

pracy w grupie o charakterze diagnostycznym. 

W podsumowaniu twórcy raportu prezentują wnioski, czyli istotne ich 

zdaniem kierunki rozwoju oferty kulturalnej na Bałutach, oraz rekomendują 

listę konkretnych działań społeczno-kulturalnych, które mogą pomóc ożywić 

dzielnicę.
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http://www.bok.lodz.pl/images/files/Raport%20z%20badan%20diagnostycznych%20-%20Baluty%20Ozywione.pdf
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UCZESTNICTWO W KULTURZE

WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO  
NA TEMAT CZĘSTOŚCI SŁUCHANIA  
MUZYKI POWAŻNEJ I LUDOWEJ

CBOS na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca

Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na zlecenie 

Instytutu Muzyki i Tańca na próbie 1136 respondentów. W formie tabel i wy-

kresów zestawiono dane dotyczące słuchania muzyki poważnej i ludowej 

zarówno na żywo, jak i za pośrednictwem różnego rodzaju nośników. Wyniki 

analiz z grudnia 2016 roku zestawiono z wynikami z lat poprzednich.

Jak wynika z analiz, muzyki klasycznej najchętniej słuchają mieszkańcy 

większych miast, z wyższym wykształceniem oraz dobrze sytuowani majątko-

wo. Zaskakuje natomiast wysoki procent odpowiedzi negatywnych o słucha-

niu muzyki tradycyjnej przez mieszkańców wsi (58%) oraz rolników (62%).

JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU SŁUCHAŁ(A) PAN(I) MUZYKI 

LUDOWEJ (TRADYCYJNEJ) WYKONYWANEJ „NA ŻYWO”, CZYLI W TRAKCIE 

KONCERTU, FESTIWALU CZY FESTYNU LUB PODCZAS OBRZĘDÓW I ŚWIĄT?

Ani razu 58% Wiele razy 5% 

Kilka razy 24% 

Raz 13% 

JAK CZĘSTO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU SŁUCHAŁ(A) PAN(I)  

MUZYKI LUDOWEJ (TRADYCYJNEJ) ZA POŚREDNICTWEM RADIA,  

TELEWIZJI, INTERNETU LUB PŁYT?

Ani razu 31% Wiele razy 25% 

Kilka razy 39% Raz 5% 

P
O

L
S

K
IE

 R
A

P
O

R
T

Y

http://imit.org.pl/uploads/materials/files/Instytut%20Muzyki%20i%20Ta%C5%84ca_wyniki%
20s%C5%82uchalno%C5%9Bci_grudzie%C5%84_2016.pdf
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NOWE TECHNOLOGIE

PIRACTWO W INTERNECIE –  
STRATY DLA KULTURY I GOSPODARKI. 
ANALIZA WPŁYWU ZJAWISKA PIRACTWA 
INTERNETOWEGO NA GOSPODARKĘ POLSKI 
NA WYBRANYCH RYNKACH KULTURY
Deloitte Polska

Raport Deloitte Advisory jest próbą oszacowania strat, jakie poniosła polska 

gospodarka z tytułu internetowego piractwa dotykającego przemysłu krea-

tywnego na rynkach treści wideo, transmisji, online, muzyki, książek, audio-

booków. Badaniami nie objęto rynków gier oraz oprogramowania. 

Na potrzeby badania wykorzystano następujące metody:

  analiza literatury (przegląd polskich i zagranicznych badań empirycznych  

w zakresie wpływu piractwa na gospodarkę, literatury prawniczej i innych 

dokumentów, np. wyroków sądowych),

  badania ilościowe (ankieta CAWI na próbie 1500 internautów w wieku 15–75 lat; 

nie przeprowadzono wcześniej w Polsce badania, które obejmowałoby aż 

tyle rynków przemysłu kreatywnego),

  wywiady indywidualne z ekspertami z branży,

  model ekonomiczny (oszacowanie bezpośredniego, pośredniego oraz induko-

wanego wpływu piractwa na polską gospodarkę przy użyciu modelu bazują-

cego na tablicach przepływów międzygałęziowych dla polskiej gospodarki, 

analiza spadku PKB per capita, zmniejszenia zatrudnienia oraz obniżenia 

dochodów fiskalnych na skutek piractwa),

  model ekonometryczny (szacunek skali i wpływu piractwa na gospodarkę 

w perspektywie kilkuletniej w wymiarze społecznym i ekonomicznym dla 

badanych rynków, przygotowany według modelu ekonometrycznego).

Raport jest rozszerzeniem przeprowadzonych w ostatnich latach analiz. 

Składa się na niego jedenaście rozdziałów dotyczących społeczno-ekonomicz-

nych zagadnień związanych z piractwem oraz powiązanych z nimi kwestii 

prawnych. Autorzy dokonują kolejno: charakterystyki powiązań przemysłu 

kreatywnego z gospodarką, szacują skalę piractwa w Polsce na wybranych 

rynkach, poruszają kwestię przychodów uzyskanych przez serwisy pirackie, 

przedstawiają metodologię oraz wyniki kalkulacji wpływu, jaki ma rozprze-
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_Raport_piractwo_june2017.pdf
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strzenianie się piractwa na krajową gospodarką, prezentują prognozę roz-

woju piractwa na poszczególnych rynkach, podsumowują badania przepro-

wadzone na rynkach zagranicznych oraz opisują obowiązujące rozwiązania 

o charakterze prawnym funkcjonujące w wybranych państwach europejskich 

(Austria, Dania, Francja, Niemcy, Portugalia i Wielka Brytania). Sugerowane 

rozwiązania legislacyjne bazują na przeglądzie krajowych oraz międzynarodo-

wych praktyk ochrony własności intelektualnej i przeciwdziałania piractwu 

w Internecie.

PODZIAŁ UŻYTKOWNIKÓW POZYSKUJĄCYCH TREŚCI Z INTERNETU WEDŁUG 

LEGALNOŚCI ODWIEDZANYCH PRZEZ NICH STRON  

źródła legalne

Audiobooki

Muzyka

Transmisje

Prasa

Książki

Wideo

źródła legalne i nielegalne źródła nielegalne

39,60%

54,50%

60,50%

57,00%

37,50%

27,10%

54,50%

38,30%

31,90%

35,10%

45,20%

58,70

5,90%

7,20%

7,60%

7,80%

17,30%

14,20%

PROGNOZY ROCZNYCH STRAT W WYNIKU WYSTĘPOWANIA PIRACTWA  

NA POSZCZEGÓLNYCH RYNKACH W LATACH 2017–2024 (W MLN ZŁ) 

ROK WIDEO KSIĄŻKI PRASA
TRANSMISJE 
NA ŻYWO

MUZYKA AUDIOBOOKI

2017 1780 274 124 412 106 34

2020 2142 282 133 458 130 40

2024 2356 289 140 484 146 42
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KOMPETENCJE CYFROWE

NASTOLATKI 3.0
Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK

Głównym celem przeprowadzonego przez NASK badania „Nastolatki 3.0” 

była analiza aktywności młodzieży w Internecie oraz jego edukacyjnej roli. 

Ważne były: zakres i cele użytkowania, zastosowanie Internetu w szkole,  

a także kwestie tożsamości internetowej oraz świadomości zagrożeń, z jakimi 

wiąże się użytkowanie sieci. „Uzyskane wnioski i rekomendacje z badań 

stanowią empiryczną podstawę do projektowania i modelowania skutecznych 

działań NASK w zakresie bezpieczeństwa internetowego oraz zastosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji”.

W badaniu wzięło udział 1394 uczniów z 55 szkół z całego kraju. Ankie-

towano także uczniów z niepełnosprawnością. Kwestionariusz wywiadu 

audytoryjnego składał się z 44 zamkniętych lub półotwartych pytań.

Dla nastolatków Internet to przede wszystkim strefa poznania i rozrywki. 

41,8% badanych codziennie korzysta z sieci w celu poszerzania wiedzy w ra-

mach swoich zainteresowań. 57,8% z nich uważa, że przeglądanie sieci jest 

lepszym źródłem rozrywki niż oglądanie telewizji, 16,2% – że czerpanie wiedzy 

z książek jest w czasach Internetu niepotrzebne. 

Przedstawiciele młodego pokolenia raczej biernie konsumują treści zasta-

ne w Internecie, niż aktywnie je tworzą (5,2% badanych codziennie korzysta 

z sieci w celu tworzenia i obróbki treści audiowizualnych, 5% do tworzenia 

muzyki, 4,7% do prowadzenie własnego bloga lub strony internetowej).

Wyniki badań wskazują też na to, że młodzież w wirtualnym świecie 

została „opuszczona” przez swoich rodziców, opiekunów i nauczycieli i choć 

przysposobienie do technologii informacyjno-komunikacyjnych przebiega 

w przestrzeni gospodarstwa domowego, to zwykle bez nadzoru osoby doro-

słej. 68,6% respondentów deklaruje, że edukacja z zakresu kompetencji 

cyfrowych to w ich przypadku samoedukacja.
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https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2017/684,Pokolenie-30-w-swiecie-wirtualnym-i-realnym-raport-z-badan-NASK.html
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RYNEK PRACY

MENEDŻER CZY ARTYSTA?  
PROFIL ZAWODOWY I WYNAGRODZENIA 
DYREKTORÓW SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Paweł Kamiński

Artykuł dotyczy sytuacji zawodowej dyrektorów samorządowych instytucji 

kultury na Dolnym Śląsku. Autor wykorzystał dwa źródła danych: ankietę 

internetową rozesłaną do dyrektorów oraz dane dostępne w Biuletynach 

Informacji Publicznej.  Do analiz wykorzystał 118 oświadczeń majątkowych. 

Na podstawie danych zastanych oszacowano udział kobiet wśród dyrektorów 

dolnośląskich instytucji kultury na 57,6%. Średni wiek dyrektora to 48 lat, przy 

czym najmłodszy z nich ma lat 29. Niemal wszyscy uwzględnieni w badaniu 

dyrektorzy mają wyższe wykształcenie (największy odsetek dyrektorów  

z wyższym wykształceniem ma dyplom z zarządzania). Jeśli chodzi o wynagro-

dzenia, to przeciętna miesięczna pensja dyrektora dolnośląskiej samorzą-

dowej instytucji kultury wynosi 5542 złote brutto.

Jak konkluduje autor: „dyrektorzy samorządowych instytucji silnie iden-

tyfikują się ze swoimi instytucjami(...) Istotnym czynnikiem demotywującym 

do pracy w sektorze kultury jest poziom wynagrodzeń, zbyt niski w odczuciu 

większości dyrektorów w stosunku do kompetencji, zaangażowania oraz 

specyfiki pracy” (s. 81 i 82).
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http://nck.pl/baza-badan/319113-artykul-menedzer-czy-artysta-profil-zawodowy-i-wynagrodzenia-dyrektorow-samorzadowych-instytucji-kultury-na-dolnym-slasku/


DZIEDZICTWO  
I PAMIĘĆ
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DZIEDZICTWO MATERIALNE

NOWE WPISY NA LISTĘ UNESCO
UNESCO

Delegaci zgromadzeni na 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Kra-

kowie (2–12 lipca br.) podjęli decyzję o wpisaniu kolejnych 21 miejsc na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Tym samym liczba obiektów znajdują-

cych się na prestiżowej liście wzrosła do 1073. Trzy spośród nowo wpisanych 

miejsc to dobra przyrodnicze, a pozostałe – dobra kultury. 

Wśród kandydatur, które sprostały wymagającym kryteriom kwalifikacji 

UNESCO, znalazł się zabytkowy zespół kopalni ołowiu, srebra i cynku w Tarnow-

skich Górach wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. To 

piętnasty obiekt leżący w Polsce uhonorowany wpisem na listę światowego 

dziedzictwa. Pozostałe miejsca dopisane do listy to m.in. Kujataa na Gren-

landii: krajobraz rolniczy (Dania), Asmara: modernistyczne miasto (Erytrea), 

zabytkowa część miasta Jazd (Iran), stare miasto w Hebronie (Palestyna), 

sobór Zaśnięcia Matki Bożej i monastyr w Swijażsku (Rosja) oraz Park Naro-

dowy Los Alerces (Argentyna). Podczas obrad w Krakowie zdecydowano 

również o zmianach granic pięciu miejsc ze światowej listy, a także zaktu-

alizowano listę zagrożonego światowego dziedzictwa. Informacje dotyczące 

nowych obiektów z list dziedzictwa dostępne są na stronach internetowych 

UNESCO.
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DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY
W 2016 ROKU

Główny Urząd Statystyczny

Ośrodek Statystyki Kultury krakowskiego oddziału GUS przygotował zesta-

wienie danych statystycznych dotyczących działalności muzeów, galerii 

sztuki oraz ośrodków kultury w ubiegłym roku. 

Ogólna liczba odwiedzających polskie muzea wzrosła z 22,2 mln w 2010 r. 

do 26,1 mln w 2016 r., a najwięcej zwiedzających odnotowano w muzeach 

mazowieckich (10,5 mln). Stale wzrasta również liczba muzeów i organizowa-

nych wystaw czasowych. Jak obliczono, średnia liczba wystaw czasowych 

przypadających na jedną instytucję rocznie wynosi 6, natomiast lekcji muze-

alnych – 92. Znacznie mniejszą popularnością cieszą się pozostałe aktyw-

ności oferowane przez muzea (warsztaty, seanse filmowe, prelekcje i inne). 

Cztery na pięć muzeów to instytucje sektora publicznego (79,6%), a w przy-

padku galerii sztuki stosunek placówek publicznych do prywatnych wynosi 

60,9% do 39,1%. W latach 2010–2016 odnotowano niewielki spadek liczby 

galerii sztuki przy jednoczesnym znacznym wzroście liczby zwiedzających. 

W ubiegłym roku galerie publiczne odwiedziło 6,4 mln zwiedzających, a pry-

watne jedynie 1 mln. 

STRUKTURA MUZEALIÓW WEDŁUG DYSCYPLIN

Stan w dniu 31 XII 2016 

0,2% kartografia

7,8% numizmaty 

20,4% archeologia

15,4% przyroda

13,7% sztuka

8,8% historia

7,1% fotografia

6,8% inne

6,1% etnografia

5,1% geologia

4,2% technika

3,0% archiwalia 1,4% militaria
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WYNIKI FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY 
W 2016 ROKU

Główny Urząd Statystyczny

GUS przedstawił informację na temat wyników finansowych polskich insty-

tucji kultury w ubiegłym roku na podstawie wiadomości uzyskanych od około 

4,5 tys. podmiotów. Dane pokazują, że ogólna wartość aktywów badanych 

instytucji wzrosła w stosunku do 2015 roku o 2,7%, a przychody z działalności 

były wyższe o 6,2% (74,2% stanowiły dotacje, 14,8% uzyskano dzięki sprze-

daży produktów). Znaczący spadek odnotowano natomiast w przypadku 

wyniku finansowego netto – w zeszłym roku wyniósł on zaledwie 16,9 mln zł, 

podczas gdy we wcześniejszych dwunastu miesiącach osiągnął poziom  

91,3 mln zł. Spadła również wartość aktywów obrotowych instytucji (o 2,8% 

w stosunku do 2015 roku).

Lakoniczny komunikat opublikowany przez GUS zawiera interesujące 

dane dotyczące źródeł finansowania publicznych instytucji kultury oraz struk-

tury ich wydatków. Potwierdzają one znaczne zróżnicowanie w strukturze 

przychodów i kosztów instytucji kultury różnych typów.

STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2016 R.

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

Przychody netto
ze sprzedaży produktów

Biblioteki
i archiwa

Muzea

Dotacje z budżetu 
państwa

Dotacje jednostek
samorządu terytorialnego

Inne

16%

1%
10%

27%

79%

41% 17%

9%

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/wyniki-finansowe-instytucji-kultury-w-2016-r-,8,2.html
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STRUKTURA KOSZTÓW W 2016 ROKU (MLN ZŁ)

Wynagrodzenie, ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia

Biblioteki i archiwa

Muzea

Inne koszty

53%

67%

47%

33%
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DZIEDZICTWO POLSKIE ZA GRANICĄ

OCHRONA POLSKIEGO DZIEDZICTWA  
ZA GRANICĄ

Najwyższa Izba Kontroli

NIK sprawdził, czy Rzeczpospolita Polska dba odpowiednio o zachowanie 

polskiego dziedzictwa materialnego znajdującego się poza granicami nasze-

go kraju. Badano m.in., czy właściwie przebiega współpraca międzyinstytucjo-

nalna w tym zakresie, czy właściwie określane są potrzeby i cele ochrony, 

wreszcie, czy obiekty polskiego dziedzictwa są skutecznie identyfikowane 

i otaczane opieką. Kontroli podlegała działalność Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rady Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska w la -

tach 2012–2016. Autorzy publikacji zauważają, że w obecnych czasach opie-

ka nad dziedzictwem kulturowym pozostającym poza granicami państwa 

może stać się efektywnym narzędziem polityki międzynarodowej, ugrunto-

wując i wzmacniając znaczenie Polski i jej kultury w pewnych regionach 

Europy, jak chociażby w dawnych wschodnich województwach I i II Rzeczy-

pospolitej. 

W latach 2012–2015 na ochronę dziedzictwa polskiego za granicą prze-

znaczono z budżetu państwa łącznie 64,8 mln zł. Kwota ta oceniana jest jako 

zdecydowanie niewystarczająca, gdyż odpowiada niespełna 50% funduszy 

niezbędnych do zaspokojenia diagnozowanych potrzeb finansowych. Kontro-

lerzy zwracają uwagę na brak spójnej międzyresortowej strategii ochrony 

oraz wspólnej ewidencji obiektów dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie 

przyznawane jest wnioskodawcom w trybie konkursowym raz w roku, bra-

kuje zatem mechanizmu mogącego wesprzeć działania o charakterze inter-

wencyjnym i ratunkowym. NIK chwali natomiast działania inwestycyjne – 

prace remontowe i konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem polskim 

wykonywane były zgodnie z założeniami. Zaobserwowano jednak brak  

należytej kontroli nad wykorzystaniem dotacji i pewne nieprawidłowości  

w finansowaniu zadań z zakresu ochrony dziedzictwa, dotyczące naruszeń 

zasad rozliczania i wydatkowania środków publicznych. 
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https://www.nik.gov.pl/plik/id,14417,vp,16876.pdf
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Kontrolerzy postulują m.in. stworzenie bazy miejsc polskiego dziedzictwa 

narodowego za granicą, wzmocnienie współpracy między MKiDN oraz MSZ 

w celu wypracowania strategii ochrony dziedzictwa, propagowanie wiedzy 

na jego temat w społeczeństwie i umożliwienie dofinansowania projektów 

interwencyjnych służących jego zachowaniu.
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STRATY WOJENNE

ODZYSKIWANIE UTRACONYCH  
DZIEŁ SZTUKI

Najwyższa Izba Kontroli

Kontrolerzy NIK przyjrzeli się działaniom podejmowanym przez państwo 

polskie w celu odzyskania eksponatów muzealnych, zaginionych lub zagra-

bionych począwszy od 1939 roku (na mocy prawa międzynarodowego oraz 

podpisanych umów restytucji nie podlegają dobra kultury zagrabione przed 

rokiem 1939). Sprawdzano zgodność podejmowanych działań z obowiązują-

cymi regulacjami prawnymi, prawidłowość współpracy podmiotów zaangażo-

wanych w odzyskiwanie dzieł oraz adekwatność budżetów tych instytucji 

do stawianych przed nimi zadań. Z przeszło pół miliona dzieł sztuki utraconych 

przez Polskę podczas II wojny światowej, tylko niewielką część udało się do 

tej pory odzyskać.

Z raportu NIK płyną alarmujące wnioski – urząd stwierdził liczne niepra-

widłowości w organizacji i finansowaniu procesu odzyskiwania dóbr kultury, 

co znacząco obniżało efektywność podejmowanych działań w analizowa-

nym okresie (2011–2016). Zdaniem kontrolerów brakuje nie tylko systemu 

międzyresortowej współpracy i koordynacji, ale również kompleksowej stra-

tegii państwa w zakresie restytucji dzieł sztuki oraz kompletnego katalogu 

strat (baza strat wojennych MKiDN jest dalece niewystarczająca), których 

istnienie zwiększyłoby skuteczność prób odzyskiwania obiektów. Izba postu-

luje również wprowadzenie formalnych regulacji dotyczących trybu i spo-

sobu działania w ramach postępowań restytucyjnych, których brak prowadził 

w ubiegłych latach do powielania interwencji administracji państwowej, 

obniżając jednocześnie wiarygodność strony polskiej w sporach międzynaro-

dowych. Pozytywnie oceniono natomiast działania podejmowane w kierunku 

upowszechniania wiedzy o stratach wojennych za pośrednictwem Internetu 

(portal Muzeum Utracone). 

W omawianym pięcioleciu MKiDN oraz MSZ odzyskały 28 pojedynczych 

zabytków oraz 6 zespołów, a NIMOZ współpracował przy skutecznej restytucji 

75 dóbr kultury. Autorzy zauważają, że wymienione instytucje nie zapewniły 
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https://www.nik.gov.pl/plik/id,13759,vp,16195.pdf
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wystarczających budżetów swym jednostkom odpowiedzialnym za odzyski-

wanie utraconych dzieł. W latach podlegających kontroli MKiDN zatrudnia-

ło zaledwie od trzech do czterech pracowników zajmujących się restytucją 

zabytków, MSZ – dwóch, a NIMOZ – od trzech do pięciu. Łączne wydatki na 

te zadania we wspomnianych instytucjach wyniosły niespełna 10 mln zł, 

przy czym ponad połowa wymienionej sumy pochodziła z budżetu MKiDN.
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OCHRONA ZABYTKÓW

POWSTAJE NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ZABYTKÓW

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał w sierpniu br. nowelizację 

ustawy o ochronie zabytków, zacznie funkcjonować Narodowy Fundusz 

Ochrony Zabytków (NFOZ). Inicjatorką powołania instytucji jest wiceminister 

kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin. Dysponentem bu-

dżetu NFOZ (około 20 mln zł rocznie), zasilanego przez administracyjne kary 

pieniężne nakładane na właścicieli lub zarządców nieruchomości prowadzą-

cych prace budowlane bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego, 

będzie MKiDN. Środki przyznawane będą na ratowanie zabytków zniszczo-

nych lub uszkodzonych w wyniku wypadków i klęsk żywiołowych. 

W myśl noweli poszerzą się również kompetencje Generalnego Konserwatora 

Zabytków oraz wprowadzona zostanie instytucja „ochrony tymczasowej”, 

obejmującej obiekt od momentu wszczęcia postępowania o wpis do rejestru 

zabytków. Zmiana ta ma zapobiec praktyce wyburzania zabytków. Ponadto 

nielegalne pozyskiwanie obiektów archeologicznych, rozkopywanie grobów 

i cmentarzy wojennych oraz poszukiwanie ukrytych i zaginionych skarbów 

przy użyciu sprzętu nurkowego lub elektronicznego zostały uznane za prze-

stępstwa.
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DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

NOWE WPISY NA KRAJOWĄ LISTĘ 
NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA  
KULTUROWEGO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego istnieje od 2014 roku 

i liczy obecnie 22 wpisy. O nadanie statusu niematerialnego dziedzictwa np. 

tradycyjnym aktywnościom rzemieślniczym mogą ubiegać się społeczności 

lokalne, wnioskując do MKiDN za pośrednictwem NID. Kolejnym krokiem 

może być podjęcie starać o wpisanie praktyk dziedzictwa niematerialnego 

na listę reprezentatywną UNESCO.

W tym roku lista krajowa poszerzyła się o dwa elementy: „turki” grodzi-

skie oraz tradycję wytwarzania koronki koniakowskiej. „Turki” to tradycyjna 

straż wystawiana przez mężczyzn od Wielkiego Piątku do Rezurekcji przy 

symbolicznych grobach Chrystusa w kościołach w rejonie gminy Grodzisko 

Dolne (Podkarpacie). Drugi wpis dotyczy techniki ręcznego szydełkowania 

serwet oraz elementów stroju z kordonku przez kobiety mieszkające w Konia-

kowie, Istebnej oraz w Jaworzynce (Beskid Śląski). Koronki koniakowskie 

wyróżniają się niezwykle bogatymi wzorami dekoracyjnymi oraz skompliko-

waniem splotu.
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DZIEDZICTWO POLSKIE ZA GRANICAMI

POLONIKA –  
NOWY PORTAL INTERNETOWY

Muzeum Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W czerwcu br. MKiDN udostępniło nową internetową bazę danych. Ambicją 

autorów przedsięwzięcia jest zebranie informacji o polskim dziedzictwie 

kulturowym znajdującym się poza współczesnymi granicami kraju. Udo-

stępniając interaktywną mapę poloników, Ministerstwo pragnie zachęcić 

internautów do jej współtworzenia poprzez przekazywanie informacji o kolej-

nych dobrach kultury. Odbiorcami i współtwórcami portalu mają być nie 

tylko specjaliści, lecz także turyści i Polacy mieszkający poza granicami kraju. 

Baza danych uwzględnia powstałe przed rokiem 2000 dzieła (malarskie, 

rzeźbiarskie, architektoniczne, urbanistyczne) o tematyce polskiej, stwo-

rzone przez polskich artystów lub związane z historią bądź kulturą naszego 

kraju. Ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa, także pozostającego 

poza granicami Rzeczypospolitej, to jedno z podstawowych zadań MKiDN.
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KULTURA I KREATYWNE MIASTA

MONITOR MIAST KULTURY  
I KREATYWNOŚCI. 
EDYCJA 2017

Competence Centre on Composite Indicators and Scoreboards (COIN), Komisja Europejska

Raport ma za zadanie pomóc społecznościom europejskim, w tym działaczom 

miejskim, w zidentyfikowaniu mocnych stron zamieszkiwanych przez nich 

regionów. Przygotowany ranking uwzględniający 168 miast w 30 krajach 

europejskich pozwala porównywać poszczególne miasta z podobnymi do 

nich ośrodkami miejskimi przy wykorzystaniu zarówno danych ilościowych, 

jak i jakościowych. Można zatem powiedzieć, że jest narzędziem promowania 

międzynarodowej wymiany wartości kulturowych oraz wiedzy. Zgromadzenie 

porównywalnych danych pozwoliło badaczom na wygenerowanie nowych 

pytań oraz poglądów na temat tego, jaka jest rola kultury i kreatywności  

w dąże niu miast do osiągnięcia dobrobytu społeczno-ekonomicznego oraz 

trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Raport wspiera działania Komisji Europejskiej mające na celu uczynić 

kulturę kluczowym elementem europejskiej agendy politycznej. Dostarcza 

bazy danych, podkreślającej znaczenie kultury i kreatywności oraz ich wkładu 

w poprawę perspektyw społecznych oraz udowadniającej, że dynamika życia 

kulturalnego jest nierozerwalnie powiązana z innymi wymiarami życia w mie-

ście. Będzie aktualizowany w cyklu dwuletnim.

Na uwagę zasługuje bardzo atrakcyjny sposób prezentacji wartości  

indeksu w formie interaktywnej strony internetowej, umożliwiający łatwe 

przeglądanie wartości w podziale na podkategorie. Wartość niektórych 

wskaźników zaskakuje. Niestety każdy ranking ma w sobie pewną dozę  

arbitralności.

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/#

W czasach, gdy dochodzi do poważnych przemian społecznych, a konku-

rencja między miastami zaostrza się w skali globalnej, musimy wyjść poza 

tradycyjne źródła wzrostu i dobrobytu społeczno-gospodarczego oraz  

dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa kultura w dynamicznych, innowacyjnych 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf
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i różnorodnych miastach. Monitor miast kultury i kreatywności zawiera  

informacje na temat europejskich miast, które znalazły swój własny sposób 

na wykorzystanie potencjału kultury i kreatywności w celu stymulowania 

rozwoju, innowacji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewnienia swoim 

mieszkańcom lepszej jakości życia. 

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, 

odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze

POLSKIE MIASTA W MONITORZE MIAST KULTURY I KREATYWNOŚCI
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OPINIA SPOŁECZNA

EUROPEJCZYCY I ARCHEOLOGIA
Inrap, Harris Interactive

Dzięki współpracy z firmą Harris Interactive, w dziewięciu państwach euro-

pejskich przeprowadzono ankiety, które miały na celu zbadać, jaki jest sto-

pień zaznajomienia narodów europejskich z zagadnieniami nauki, jaką jest 

archeologia oraz zwiększyć ich wiedzę na temat związanych z nią pojęć oraz 

metod pozyskiwania i analizowania źródeł archeologicznych. Badane spo-

łeczności mają bardzo pozytywny stosunek do archeologii. Uznają wysoką 

wartość oraz użyteczność tej dyscypliny, zarówno na poziomie lokalnym,  

jak i międzynarodowym, a także jej wpływ na inne nauki. Zdecydowana 

większość badanych uważa, że obywatele powinni mieć podstawową wiedzę 

archeologiczną i że przedmiot ten powinien być nauczany w szkole. 

Europejczycy wiedzą niewiele o wykopaliskach prewencyjnych. Najbar-

dziej zaznajomieni z tym pojęciem są Polacy i Włosi. Kiedy wyjaśniono, jakie są 

podstawowe założenia konserwacji dziedzictwa archeologicznego, respon-

denci jednogłośnie opowiedzieli się za ochroną szczątków i zapobieganiem 

ich nieodwracalnemu uszkodzeniu. Większość Europejczyków uważa, że 

ochrona dóbr kultury powinna zostać powierzona sektorowi publicznemu, 

ponieważ tylko rząd może zadbać o zachowanie dziedzictwa archeologicz-

nego niezależnie od obecnie przyjętych priorytetów badawczych.

CZYM JEST ARCHEOLOGIA?

69%

48%

26%

Nauka Nauka  
o przeszłości

Prawdziwy
zawód
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http://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-2749-1/dissemination/pdf/NEARCH_Europeans_and_Archaeology.pdf
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FINANSOWANIE KULTURY

CROWDFUNDING – PRZEKSZTAŁCENIE 
SPOŁECZNOŚCIOWEGO ZAANGAŻOWANIA 
W KULTURĘ

Komisja Europejska –  DG EAC, IDEA Consult, European Crowdfunding Network & Ecorys

W ostatnich latach w Europie można było odnotować znaczący wzrost popular-

ności finansowania różnego rodzaju projektów przez zorganizowane wokół 

nich społeczności, czyli tzw. crowdfundingu. Celem przeprowadzonego na 

zlecenie Komisji Europejskiej badania było dokonanie analizy, w jakim stop-

niu narzędzie to jest używane w europejskich sektorach kulturalnych i kre-

atywnych (CCS). W oparciu o zestaw danych zawierający informacje z blisko 

75 000 kampanii crowdfundingowych autorzy badania dostarczają unikalnych 

informacji na temat tego, jak CCS wykorzystują różne modele crowdfundingu 

od 2013 roku. 

Badanie wykazało, że prowadzenie kampanii crowdfundingowej przez 

sektory kulturalne i kreatywne często służy celom innym niż finansowanie, 

takim jak rozwój widowni, zaangażowanie społeczności, rozwój umiejętno-

ści, promocja i badania rynku, co czyni go ciekawym narzędziem dla wielu 

działających w obszarze CCS podmiotów, również instytucjonalnych. 

Na stronie www.crowdfunding4culture.eu znajdziemy mapę wszyst-

kich europejskich platform crowdfundingowych (w tym informacje 

na temat stosowanych przez te platformy modeli finansowania, 

kosztów użytkowania itp.), które koncentrują się na sektorach kul-

tury i branży artystycznej.
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https://www.crowdfunding4culture.eu/study-reshaping-crowd%E2%80%99s-engagement-culture-now-available-0
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KULTURA I ZDROWIE

OBIEKTY MUZEALNE W DZIAŁANIACH 
ADRESOWANYCH DO OSÓB Z DEMENCJĄ

Canterbury Christ Church University (Paul M. Camic, Sabina Hulbert i Jeremy Kimmel),  

„Journal of Health Psychology”

Celem badania była analiza wpływu, jaki na osoby z demencją (w zależności 

od ich wieku, płci, stopnia obniżenia sprawności umysłowej oraz czasu trwa-

nia choroby) ma interakcja z udostępnionymi im obiektami muzealnymi oraz 

dziełami sztuki. Radzenie sobie z demencją stanowi duże wyzwanie społecz-

ne na całym świecie. Autorzy raportu zwracają uwagę, jak duży wpływ na 

poprawę samopoczucia osób borykających się z tą przypadłością może 

mieć, dotąd niewykorzystywana w tym celu, edukacja muzealna. 

Zorganizowane w ramach projektu sesje edukacyjne trwające około  

godziny, przeprowadzone w małych grupach przy wykorzystaniu obiektów 

muzealnych z kolekcji Tunbridge Wells Museum, przyczyniły się do znaczącej 

poprawy samopoczucia u wszystkich osiemdziesięciorga uczestników bada-

nia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od stopnia zaawansowania 

ich demencji. Konieczność osiągnięcia skupienia niezbędnego do uczestni-

czenia w zajęciach nie tylko nie wywołała u badanych zaburzeń pamięci,  

a była znaczącym stymulantem w prowadzonej przez nich dyskusji na temat 

uczuć, wspomnień oraz opinii związanych z udostępnionymi im podczas 

zajęć zbiorami. 
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http://create.canterbury.ac.uk/15185/
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ARTYŚCI I ZDROWIE

ZABURZENIA ŻYWIENIA  
WŚRÓD MUZYKÓW

Marianna Evangelia Kapsetaki, Charlie Easmon

Artykuł naukowy Marianny Kapsetaki i Charliego Easmona porusza problem 

zaburzeń odżywiania wśród muzyków. Z ankiety wypełnionej w Internecie 

przez 306 muzyków wynika, że 1/3 z nich cierpiała w jakimś okresie swojego 

życia na takie zaburzenia. Dodatkowo w przypadku 54% wskaźnik masy 

ciała (BMI) znajduje się poza normą. Uczestnicy badania charakteryzowali 

się też wysokimi wynikami na skalach depresji i niepokoju. Zdaniem autorów 

badania przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysoki poziom stresu związany 

z egzaminami i występami publicznymi oraz perfekcjonizm (szczególnie 

silny wśród osób wykonujących muzykę klasyczną).

Choć tekst jest napisany w języku mocno specjalistycznym, to zachę-

camy do jego lektury, ponieważ podejmuje problem dobrostanu twórców  

i artystów. Zagadnienie to rzadko podejmowane jest w badaniach rynku  

pracy artystów, zdominowanych przez zagadnienia ekonomiczne. A przecież 

zdrowie jest wartością podstawową.
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https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40519-017-0414-9.pdf
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TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA I PARTYCYPACJA

W KIERUNKU DEMOKRACJI KULTURALNEJ. 
PROMOWANIE POWSZECHNEJ 
DOSTĘPNOŚCI KULTURY

King’s College London

Sprawozdanie z realizacji 15-miesięcznego projektu badawczego dotyczy 

różnych zagadnień polityki kulturalnej, w tym – przede wszystkim –  demo-

kratyzacji kultury, wolności w jej współtworzeniu oraz promowania różnych 

opcji kulturowych. Autorzy raportu przedstawiają interesującą alternatywę 

dla sposobu budowania wspólnoty kulturowej. 

Przedstawione w raporcie wnioski wymagają radykalnego, ale i pragma-

tycznego podejścia do tematu wspierania sektorów i przemysłów kreatyw-

nych w Wielkiej Brytanii w całym ich bogactwie i różnorodności. Autorzy 

raportu w swoich poszukiwaniach skupili się na przejawach kreatywności 

kulturalnej, która jest w ich kraju codziennością, ale często – z różnych po-

wodów – bywa pomijana. 

W sporządzonym przez nich sprawozdaniu odnajdziemy czternaście 

proponowanych rekomendacji. Pierwsze dziewięć – skierowane do depar-

tamentów i agencji rządowych – ma na celu wyrażenie poparcia dla założeń 

koncepcji demokracji kulturalnej, w tym równych szans wszystkich twórców 

w dostępie do państwowych środków finansowania. Pozostałe pięć zaleceń 

skierowane jest do szerokiego grona interesariuszy, w tym prywatnych mece-

nasów, fundacji oraz lokalnych decydentów ds. polityki kulturalnej zajmują-

cych się sztuką i kulturą oraz inicjatyw kulturalnych. Ma to na celu wspomaga-

nie rozwoju zintegrowanych strategii mających wspierać twórców oraz ich 

projekty z pogranicza różnych dziedzin sztuki.
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https://www.kcl.ac.uk/Cultural/-/Projects/Towards-cultural-democracy.aspx
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ZAUFANIE DO MUZEÓW

DLACZEGO LUDZIE KOCHAJĄ MUZEA. 
BADANIE REPUTACJI OSIEMNASTU 
NAJPOPULARNIEJSZYCH MUZEÓW SZTUKI 
WŚRÓD ODWIEDZAJĄCYCH 

Cees van Riel, Patricia Heijndijk (Erasmus University)

W wyborze muzeów objętych projektem kierowano się statystykami do-

tyczącymi rocznej liczby ich gości. Badanie zostało przeprowadzono online 

i wzięło w nim udział prawie 12 tysięcy osób. Każde z osiemnastu muzeów 

musiało zostać ocenione przynajmniej przez 150 osób z kraju, w którym się 

ono znajduje oraz 50 osób spoza. Starano się unikać nadmiernego skupienia 

na muzeach Europy i Stanów Zjednoczonych, z tego powodu wybrano maksy-

malnie po trzy muzea z jednego kraju, w tym z Brazylii, Chin i Rosji.

Największym zaufaniem cieszą się muzea europejskie, z Luwrem na 

czele. W przypadku wszystkich muzeów wyższa jest ocena osób z danego 

kraju niż z zagranicy. Autorzy badania zwracają uwagę na to, że dobra opinia 

o muzeach wynika nie tyle z wartości zgromadzonej kolekcji, co ze społecznej 

roli przez nie wypełnianej. Muzea chronią dziedzictwo, prowadzą działania 

edukacyjne oraz zarządzają środkami publicznymi.

RANKING REPUTACJI MUZEÓW

1. Luwr, Paryż

2. Muzeum Vincenta van Gogha, Amsterdam

3. Rijksmuseum, Amsterdam

4. Ermitaż, Sankt Petersburg

5. Muzeum Brytyjskie, Londyn

84,3%

81,9%

81,7%

81,4%

80,8%
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https://vangoghmuseum-assetserver.appspot.com/serve?id=5710246563545088&filename=Art-Museums-reputation-study-by-Professor-Cees-van-Riel-RSM-2017
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Wbrew powszechnemu przekonaniu, wśród osób najczęściej odwiedza-

jących muzea nie można wyróżnić grupy o określonym poziomie wykształ-

cenia ani uzyskiwanych dochodów, która znacząco dominowałaby nad  

innymi. Stereotypowe myślenie, że im wyższe wykształcenie oraz im większy 

uzyskiwany dochód, tym częściej odwiedzamy muzea, jest fenomenem glo-

balnym i zostało potwierdzone w tym badaniu, nie ma jednak zbyt wiele 

wspólnego z rzeczywistym stanem rzeczy. Z
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SPRAWOZDANIE Z EUROPEAN WORKSHOP 
ON APPLIED CULTURAL ECONOMICS, 
KRAKÓW 2017 

Na początku września na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyły 

się międzynarodowe warsztaty poświęcone ekonomii kultury – European 

Workshop on Applied Cultural Economics (EWACE). Naukowcy z całej Europy 

(i nie tylko) przedstawiali zastosowania ekonomii kultury w praktyce. Kilka 

tematów wracało nieustannie na wokandę. Te same tematy są obecne w arty-

kułach naukowych publikowanych w trzecim kwartale 2017.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KULTURY

D. Yermack, Donor governance and financial management in prominent US art museums, 

„Journal of Cultural Economics” 41(3)/2017.

Zarówno publiczne, jak i prywatne instytucje kultury muszą mierzyć się  

z wymaganiami tych, którzy finansują ich działalność. W przypadku insty-

tucji publicznych to dotacje powinny pomagać we właściwym zarządzaniu 

i wypełnianiu misji. W przypadku instytucji prywatnych środki pochodzą od 

prywatnych fundatorów, sponsorów i darczyńców. Autor opisuje skompliko-

waną relację między sponsorami a kuratorami kierującymi największymi 

prywatnymi muzeami w USA. Kuratorzy posiadają monopol na profesjonalną 

wiedzę z zakresu historii sztuki, otwierają donatorom drzwi do świata sztuki, 

doświadczają jednak pokusy nadużycia środków im przekazywanych. Dla-

tego coraz częściej przekazaniu środków towarzyszy wskazanie sposobu ich 

wykorzystania (np. ograniczenie do finansowania prac konserwatorskich 

czy zakupu nowych eksponatów). Wyniki badania pokazują, że w muzeach, 

w których „naznaczone” środki stanowiły większą część budżetu, koszty 

administracyjne były znacznie niższe niż tam, gdzie kuratorzy nie mieli ogra-

niczeń w dysponowaniu donacją. Większą część stanowiły za to wydatki 

związane bezpośrednio z realizacją celów kulturalnych. Wskazywanie spo-

sobu wykorzystania przekazywanych pieniędzy jest więc skuteczną metodą 

wpływania na decyzje osób zarządzających instytucjami kultury. 

EWACE  Wbrew stereotypom, bieżące badania pokazują, że publiczne środki 

sprzyjają efektywności instytucji kultury. Do takich wniosków dochodzą 
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Concetta Castiglione, Davide Infante i Marta Zięba (Do public funds increase 

the efficiency of the Italian theatres?), analizując wpływ subsydiów na ogólne 

dochody niemal dwustu teatrów we Włoszech. Efektywność to skutecz -

ność instytucji w wykorzystywaniu zasobów do realizacji celów. Jaki jest cel 

teatrów? I czy na pewno da się go wyrazić jedną miarą? Víctor Fernández-

-Blanco, Ana Rodríguez-Álvarez i Aleksandra Wiśniewska (Measuring tech-

nical efficiency and marginal costs in the performing arts; the case of the 

municipal theatres of Warsaw) twierdzą, że teatr to instytucja, która ma 

kilka celów do zrealizowania. W przypadku warszawskich teatrów miejskich 

można mówić przynajmniej o dwóch: przygotowywaniu nowych premier 

(odświeżanie oferty) i regularnym graniu spektakli znajdujących się w reper-

tuarze (zróżnicowanie oferty). Oba te cele są lepiej realizowane, gdy udział 

dotacji w kosztach całkowitych jest większy. Calogero Guccio, Isidoro Mazza, 

Anna Mignosa i Ilde Rizzo (A round trip on decentralization: Lessons from a 

quasi-natural experiment for Italian tourist sector) dostarczają argumentów 

z drugiej strony. Decentralizacja zarządzania instytucjami kultury we  

Włoszech, która miała miejsce w 2001 roku, spowodowała spadek efektyw-

ności tych instytucji. Przyczyny należy szukać w tym, że za przekazaniem 

odpowiedzialności władzom lokalnym nie poszły środki publiczne, które 

umożliwiłyby efektywne działanie. Publiczne środki służą nie tylko publicz-

nym instytucjom, ale także prywatnym przedsiębiorstwom działającym  

w sektorze kultury. Takie wyniki otrzymali Elsa Fontainha, Elisabetta Lazzaro 

i Marco Mossinkoff (Cultural and creative entrepreneurs in financial crises: 

Sailing against the tide?): w czasie kryzysu gospodarczego obecność sub-

sydiów zwiększała prawdopodobieństwo, że prywatne firmy utrzymają się 

na rynku.

MUZEA – DEACCESSIONING

M. Vecco, A. Srakar, M. Piazzai, Visitor attitudes toward deaccessioning in Italian public museums: 

An econometric analysis, „Poetics” 63/2017.

L. Di Gaetano, I. Mazza, „Better an egg today than a hen tomorrow’’on the implications of 

deaccess policies for donations to museums”, „Journal of Cultural Economics” 41(3)/2017.

Deaccessioning – pojęcie to przybliżyliśmy w Nowym słowniku polityki kultu-

ralnej na początku tego numeru „Nowości Badawczych”. Oznacza ono wyzby-

wanie się obiektów z kolekcji przez muzea. Ta praktyka wzbudza wiele emocji 

w dyskusji o zarządzaniu muzeami.
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Autorzy najnowszych artykułów analizują stosunek dwóch grup intere-

sariuszy do zjawiska wyzbywania się zasobów: gości muzeów i tych, którzy 

przekazują muzeom swoje kolekcje (donatorów). Badanie empiryczne zre-

alizowane w centrum Rzymu w dwóch publicznych muzeach potwierdziło 

przypuszczenia: odwiedzający chętniej akceptują deaccessioning, gdy wiedzą, 

że dochód będzie przeznaczony na rozbudowę kolekcji albo poprawę infra-

struktury (a nie cele komercyjne), zaś eksponat trafi w inne publiczne miej-

sce. Z kolei, zgodnie z symulacją przeprowadzoną przez Luigiego Di Gaetano 

i Isidoro Mazza, donatorzy, którzy czerpią satysfakcję z faktu, że ich dar może 

potencjalnie stać się elementem wystawy, gdzie wartość obiektów sankcjonu-

je m.in. status muzeum, będą mniej chętnie przekazywali muzeum swoje 

zbiory, jeśli istnieje ryzyko, że muzeum się ich pozbędzie.

EWACE  Przyznanie się do pozbywania się obiektów ze zbiorów to dla mu-

zeum stawianie się w niekorzystnym świetle (choć istnieją już tzw. dobre 

praktyki w tym zakresie wypracowane przez zagraniczne stowarzyszenia 

muzealne). Dlatego większość sprzedaży dokonywanych przez muzea pozo-

staje w „szarej strefie” – trudno znaleźć ich ślady. Stosując metody badaw-

cze właściwe analizie szarej strefy, Andrej Srakar, Marilena Vecco i Miroslav 

Verbič (Measuring de-accessioning in American museums: a structural 

equation model / MIMIC approach) stwierdzili, że deaccessioning jest po-

wiązany z ogólnymi wynikami makroekonomicznymi: w im gorszej kondycji 

jest gospodarka, tym muzea chętniej pozbywają się zasobów – szukając 

zapewne środków, które zrównoważyłyby budżet w sytuacji mniejszych 

wpływów zarówno ze strony instytucji publicznych, jak i gości muzeum.

EWACE  Monika Murzyn-Kupisz i Jarosław Działek (Valuing museums in the 

post-socialist context: determinants of WTP a museum-dedicated tax) od 

kilku lat badają społeczną wartość muzeów, stosując metody wyceny nie-

rynkowej. Wybierając za przedmiot badania Muzeum – Zamek w Łańcucie 

(województwo podkarpackie) i Muzeum Zamkowe w Pszczynie (wojewódz-

two śląskie), pokazali, że mieszkańcy regionów, w których znajdują się oba 

muzea (badano mieszkańców miast wojewódzkich) są gotowi zapłacić wię-

cej za konserwację i dostępność tych obiektów, chociaż niektórzy woleliby 

płacić więcej za bilety, inni zaś obciążyliby kosztami utrzymania obiektów 

dziedzictwa kulturowego całe społeczeństwo. Muzealni entuzjaści (ludzie, 

którzy byliby gotowi zapłacić za muzea zarówno w formie podwyżki cen 

biletów, jak i wyższych podatków) stanowią ok. 1/3 badanych. Tyle samo 

zadeklarowało brak zgody na jakiekolwiek wyższe opłaty na rzecz muzeów. 

Więcej na temat tego badania w publikacji Instytucje muzealne z perspektywy 
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ekonomii kultury, prezentowanej w dziale Książki. Turyści są gotowi zapłacić 

więcej za bilety do muzeów, muszą tylko przyjść – dowodzą Roberto Cellini 

i Tiziana Cuccia (How free admittance affects charged visits to museums: 

An analysis of the Italian case). Po wprowadzeniu we Włoszech bezpłatnych 

wejściówek do różnych muzeów w 2014 roku, odnotowano także wzrost do-

chodów z płatnych biletów. Pozostaje pytanie: jak długo ten efekt może się 

utrzymać – czy już zawsze ludzie zachęceni bezpłatnymi wejściówkami 

chętniej będą kupowali płatne bilety np. na wystawy czasowe, czy też  

w ciągu kilku lat wszyscy dotychczas zniechęceni samym istnieniem płatnych 

biletów odwiedzą muzea, po czym wpływy z biletów wrócą do normy?

EWACE  Coraz więcej instytucji kultury ucieka się do pozyskiwania środków 

na swoją działalność od osób prywatnych – nie tylko gości czy widzów, ale 

w ogóle „sympatyków”. To, co w wielu krajach Europy Zachodniej jest stan-

dardem, u nas jest stosunkowo nowym zjawiskiem – warto uczyć się od 

bardziej doświadczonych, jak zwracać się do potencjalnych sympatyków, by 

zyskać finansowanie. Boram Lee, Ruth Rentschler, Fara Azmat i Ahmed 

Ferdous (Value creation of the Islamic Museum of Australia and the effect 

of the funding information on its value appropriation) sprawdzili, jak na 

skuteczność crowdfundingu wpływa informowanie potencjalnych darczyń-

ców o obecnym budżecie instytucji. Autorzy zakładali, że informacja o tym, 

że instytucję już dziś wspierają różni ludzie, zachęci innych do płatności – 

skoro inni zaufali instytucji, mogę mieć większą pewność, że moje pieniądze 

zostaną dobrze wykorzystane. Wyniki przeczą jednak tej intuicji: zarówno 

informacja o innych datkach, jak i o ich braku ma bardzo mały wpływ na 

postawę potencjalnych płatników. A zatem liczy się, być może, po prostu 

jakość instytucji i jej działalność, którą każdy z nas ocenia niezależnie. Ważna 

jest jednak jasna informacja, czy instytucja otrzymuje jakieś stałe środki  

na utrzymanie, czy też polega wyłącznie na wpłatach od osób prywatnych.  

Dobrowolne opłaty za wycieczki z przewodnikiem po Starym Mieście  

w Warszawie, badane przez Annę Kukla-Gryz, Petera Szewczyka i Katarzynę 

Zagórską (Cultural differences affect voluntary payment decisions: evidence 

from guided tours) były wyższe, gdy uczestnicy zdawali sobie sprawę, że to 

jedyna zapłata, jaką otrzyma przewodnik (a nie tylko napiwek). Turyści pła-

cili za wycieczki zgodnie z zasadą „Pay What You Want” (płać, ile chcesz). 

Najwięcej za wycieczki płacili ci, którzy pochodzili z krajów, których społe-

czeństwa mają silniejsze przekonania równościowe, większą tolerancję dla 

ryzyka (nowości), cenią działalność charytatywną i mogą sobie pozwolić na 

większą swobodę przy wydawaniu pieniędzy.
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PRACA W KULTURZE – KLASTRY – PREKARIAT 

EWACE  Pod okiem profesora Johna O’Hagana pracują kolejne pokolenia 

ekonomistów kultury, zajmujących się specyfiką pracy artystów. Dzięki nim 

jesteśmy pewni, że artyści lubią gromadzić się w pewnych miastach –  

tworzyć klastry. Na przykład Mekką pisarzy niemieckich przez cały XIX i połowę 

XX wieku okazuje się Berlin (John O’Hagan i Lukas Kuld, Geographic cluste-

ring, networks and productivity of prominent literary writers in Germany). 

Przeprowadziwszy się tutaj za młodu, rywalizując ze sobą, pisarze osiągali 

najwyższą produktywność (pisali najwięcej książek). W USA istotnym czynni-

kiem rozwoju artystycznego byli… imigranci. Karol Jan Borowiecki i Kathryn 

Graddy (The role of immigrant artists in the development of artistic clusters 

in major U.S. cities: 1850 to the present) pokazują, że wraz ze wzrostem 

liczby imigrantów w populacji takich miast jak Chicago czy Nowy Jork coraz 

większy odsetek mieszkańców stanowili artyści. Do 1900 roku nawet poło-

wa określających się jako artyści to imigranci.

Changwook Kim, The political subjectivization of Korean creative workers: working and living 

as urban precariat in creative city Seoul, „International Journal of Cultural Policy”, publikacja 

internetowa DOI: 10.1080/10286632.2017.1361942

Współcześnie klastrowanie się artystów to nie tyle spontaniczne decyzje 

poszczególnych artystów, co raczej efekt istnienia polityk miejskich, które 

w gentryfikacji upatrują sposób na regenerację obszarów miejskich. Zapra-

szani do miast artyści, czy raczej: pracownicy kreatywni, znajdują prze-

strzeń dla swojej twórczości, samorozwoju i działania w pojedynkę. Patrząc 

na to jednak z innej strony: stają się częścią prekariatu, pozbawionego ele-

mentarnego bezpieczeństwa pracy i stabilności. W takiej sytuacji znaleźli 

się artyści mieszkający w Seulu – mieście, w którym przemysły kreatywne 

są sposobem na rozwój gospodarczy, gdzie mamy do czynienia z niezwykłą 

nadpodażą pracy artystów, zmuszonych do ostrego konkurowania między 

sobą. Autor opisuje proces, w którym artyści zderzający się z nędzą warun-

ków życia ponownie dowartościowali swój status pracownika/robotnika, 

który pozwolił im wyjść poza myślenie w kategoriach jednostek, którym jest 

jak najdalej od innych członków społeczeństwa, w kierunku myślenia zbioro-

wego – i upodmiotowienia swojej grupy jako siły politycznej. Czy rzeczywiście 

artyści staną się wzorem do naśladowania przez wszystkich prekariuszy?
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INSTYTUCJE MUZEALNE Z PERSPEKTYWY EKONOMII KULTURY

Monika Murzyn-Kupisz, współpraca Jarosław Działek, 

UNIVERSITAS, Kraków 2016.

Muzea to jedne z tych instytucji kultury, którym 

ekonomiści najchętniej przypisują status dobra 

publicznego. Autorzy książki starają się dociec 

publicznej, czy też społecznej, roli muzeów i zna-

leźć uzasadnienie dla finansowania ich ze środ-

ków publicznych, stosując narzędzia ekono-

miczne, przede wszystkim wycenę nierynkową. 

Okazuje się, że co drugi płatnik podatków w Pol-

sce byłby gotów zapłacić więcej za muzea – czy 

to w formie wyższych podatków, czy też wyż-

szych cen biletów. Publiczne finansowanie mu-

zeów otrzymuje legitymizację nie tylko ze strony 

ich użytkowników, ale także tych, którzy ich nie 

odwiedzają – ale być może odczuwają korzyści, jakie społeczeństwu przy-

nosi istnienie tych instytucji. Jednak to nie cena biletu jest najważniejsza 

dla gości muzeów. Do muzeów chodzą ci, którzy… chodzą do muzeów. Ten 

pozornie tautologiczny wynik potwierdza założenia teorii ekonomii. O jakości 

dóbr kultury możemy przekonać się tylko wtedy, gdy z nich korzystamy.  

Im częściej korzystamy, tym więcej rozumiemy, gromadzimy kapitał kulturo-

wy i większą przyjemność sprawiają nam kolejne wizyty. Nic więc dziwnego, 

że to właśnie dotychczasowi goście muzeów tworzą grupę osób, które  

w przyszłości także je odwiedzą. Te ogólne wyniki autorzy opatrują komen-

tarzem dotyczącym zróżnicowania geograficznego. Dwa studia przypadku: 

Muzeum – Zamek w Łańcucie i Muzeum Zamkowe w Pszczynie położone są 

w zdecydowanie odmiennych regionach Polski (województwo śląskie i pod-

karpackie), co pozwala autorom sformułować ciekawe wnioski dotyczące 

różnic w politykach kulturalnych, które mogłyby wspierać muzea w obu  

regionach.

Publikacja jest już kolejnym tomem z serii „Muzeologia” wydawnictwa 

UNIVERSITAS.

http://universitas.com.pl/produkt/3506/Instytucje-muzealne-z-perspektywy-ekonomii-kult
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THE IMPACT OF ARTISTS ON CONTEMPORARY  
URBAN DEVELOPMENT IN EUROPE 

red. Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, 

Springer 2017, seria „GeoJurnal Library”, vol. 123.

Geografia artystów – to w największym skrócie 

temat tej publikacji. Autorzy śledzą ścieżki i lo-

kalizacje artystów, sprawdzają ich przestrzenne 

preferencje i różne przejawy ich obecności  

w życiu współczesnych miast. Książka składa 

się z badań przeprowadzonych w szesnastu 

miastach Europy, m.in. Brukseli, Berlinie, Bel-

gradzie, Barcelonie, Paryżu, ale także Krakowie 

i Warszawie. Kolejne rozdziały pozwalają spraw-

dzić autentyczność różnych dyskursów opisują-

cych rolę artysty w rozwoju miast: od inicjatora 

zmian, pioniera gentryfikacji, po kontestatora 

neoliberalnych polityk miejskich.

EFEKT ESK. JAK KONKURS NA EUROPEJSKĄ STOLICĘ KULTURY 2016 
ZMIENIŁ POLSKIE MIASTA

Paweł Kubicki, Bożena Gierat-Bieroń, Joanna Orzechowska-Wacławska, 

NOMOS, Kraków 2016.

Ukazała się książka zespołu krakowskich naukow-

ców, którzy na zlecenie Biura Festiwalowego Impart 

2016 zbadali długofalowe zmiany, jakie dokonały się 

w Polsce w wyniku organizacji konkursu na ESK. 

Przy pomocy metod jakościowych przeanalizowa - 

no wpływ konkursu na sytuację w następujących  

miastach: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, 

Szczecin i Wrocław. Tytuło wy efekt ESK został opisa-

ny w kontekście procesów transformacyjnych do-

konujących się w Polsce, proeuropejskich postaw 

widocznych w okresie poakcesyjnym oraz dwóch tradycji składających się 

na polską tożsamość: chłopskiej i szlacheckiej.
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http://www.springer.com/br/book/9783319532158
http://www.nomos.pl/producers/443/p/724
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MOZAIKA COOLTURALNA.  
EUROPEJSKA NOC MUZEÓW W WARSZAWIE 2016

red. Anna Linek i Sławomir H. Zaręba, 

KONTRAST, Warszawa 2016.

Dostępny jest już raport badaczy z Pracowni 

Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (IS UKSW) 

prezentujący wyniki sondażu przeprowadzo-

nego wśród 829 osób uczestniczących w wyda-

rzeniach w ramach Europejskiej Nocy Muzeów 

w Warszawie w 2016 roku. Autorzy raportu 

analizują zależności pomiędzy postawami  

i wartościami badanych a ich charakterystyka-

mi socjodemograficznymi. Jest to kolejna fala 

badania realizowanego od 2014 roku przy po-

mocy metody zyskującej ostatnio na popular-

ności w Polsce – przeprowadzania wywiadów  

z osobami odwiedzającymi instytucje kultury.

NOWE PRAKTYKI KULTUROWE POLAKÓW. 
MEGACEREMONIAŁY I SUBŚWIATY

Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki,  

PWN, Warszawa 2017.

W swojej książce Tomasz Szlendak i Krzysztof 

Olechnicki opisują życie kulturalne Polaków  

po 1989 roku. Efektem ich pracy jest wnikliwy 

repor taż socjologiczny o Polakach jako społe-

czeństwie potransformacyjnym.

Jak podkreślają sami autorzy, ich „książka 

to mariaż traktatu teoretycznego z reportażem 

etnograficznym. Wszystko to, co wyda się czy-

telnikom bliskie nieznośnemu wartościowaniu, 

nie wynika z chęci zaprezentowania i uwypukle-

nia klasowych przewag, jest natomiast efektem 
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http://is.pppiw.uksw.edu.pl/node/58
https://ksiegarnia.pwn.pl/Nowe-praktyki-kulturowe-Polakow,727636431,p.html


66NOWOŚCI  BADAWCZE NCK 3/2017

przyjętej tu konwencji spotkania z egzotyką. Zwraca ona uwagę na tezy  

o kulturze zastępującej strukturę”.

Nowe praktyki kulturowe Polaków to także rozważania na temat naszego 

uczestnictwa w kulturze oraz form, jakie ono przybiera (od „wielozmysłowej 

konsumpcji karnawałowej kultury popularnej”, czyli tzw. wielozmysłowej 

kultury eventu, po „ciche działania wewnątrz wirtualnych subświatów kultu-

rowych”). Autorzy stawiają kolejne tezy na temat kompetencji kulturowych 

Polaków oraz wyjaśniają, skąd bierze się obecne przekonanie o tym, że „być 

kulturalnym obywatelem” znaczy tyle, co „uczestniczyć w wydarzeniach”.
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