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Publikacja „Po co nam centra kultury?” zawiera zbiór wypowiedzi, ma-
teriałów warsztatowych, rekomendacji zebranych wśród animatorów, 

menadżerów, twórców i badaczy kultury z całej Polski podczas realizacji 
projektu „Miejski? dom? kultury? Laboratorium Żywej kultury”. 

Projekt współorganizowały trzy instytucje: Miejskie Centrum kultury 
w  Bydgoszczy, Instytut kultury Miejskiej w Gdańsku i Warsztaty kultury 
w Lublinie, w partnerstwie z organizacjami i instytucjami prowadzącymi 
dyskusję na temat zmian systemu zarządzania kulturą w Polsce, takimi 
jak: Centrum Cyfrowe, Collegium Civitas, Fundacja Pro Cultura, MediaLab, 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia kultury 
Współczesnej w Toruniu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

W ramach projektu odbyły się warsztaty, seminaria i debaty dotyczące roli 
centrum/domów kultury w dużych ośrodkach miejskich, oraz budowania 
strategii rozwoju opartej na partycypacji obywatelskiej, kreatywnych part-
nerstwach, uwzględniających nowe modele uczestnictwa w kulturze.

książka adresowana jest do wszystkich aktorów społecznej sceny, którym 
nieobce są sprawy sektora kultury, a zatem nie tylko do jej twórców i od-
biorców, ale i do osób na różne sposoby zaangażowanych w działalność 
kulturową: pracowników i zarządców instytucji kultury i organizacji poza-
rządowych, liderów lokalnych społeczności, kreatorów rozmaitych inicja-
tyw. W sposób szczególny jednak chcemy ją zaadresować do organizato-
rów działalności kulturalnej na szczeblu lokalnym i centralnym.

więcej o projekcie: www.miejski-dom-kultury.pl
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OD REDAKCJI

Miejskie instytucje kultury – na których niekiedy całkowicie spoczywa od-
powiedzialność za realizację obowiązków miasta w sferze kultury wobec 
jego mieszkańców – znajdują się w centrum dyskusji dotyczącej przemian 
modelu zarządzania. O ile jednak wiadomo po co są inne instytucje kultu-
ry, takie jak teatry miejskie czy biura wystaw artystycznych, o tyle miejskie 
ośrodki kultury mają najbardziej niejasną misję, struktury, zależności, zo-
bowiązania. Znajdują się dokładnie pomiędzy sektorem administracji, gdyż 
często działają jako „przedłużenie” Wydziału kultury, a środowiskami. dla-
tego bywają „przytuliskiem” niezależnych artystów i znajdują się pod stałą 
obserwacją i atakiem organizacji pozarządowych, które coraz częściej czu-
ją się na siłach przejąć realizację części zadań miejskich.

Postulaty dotyczące nowego modelu zarządzania, wypracowane przez 
lokalne ruchy społeczne i obywatelskie, takie jak bydgoskie Forum kul-
tury, Sztab antykryzysowy w Poznaniu czy Społeczny komitet Organiza-
cyjny SPOkO w Lublinie określają jednak głównie kondycję i oczekiwania 
sektora pozarządowego, podczas gdy istnieje paląca potrzeba definicji 
obszaru odpowiedzialności miasta, określenia roli miejskich instytucji 
kultury oraz narzędzi ich współpracy z pozostałymi sektorami, tak jak 
potrzebujemy zintegrowanego myślenia o mieście, kulturze i o – kultu-
rze miejskiej.

Czy miasto ma animować kulturę czy nią zarządzać? Jaka jest rola miej-
skich instytucji kultury? Czy są to instytucje prowadzące własne programy? 
animujące życie kulturalne miasta? Czy mają być służebne w stosunku do 
środowiska twórców? W jaki sposób realizować postulat partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego? Co znaczy w przypadku miejskiego ośrodka kultury 
partycypacyjny model zarządzania?

W taki właśnie sposób sformułowaliśmy na początku roku założenia pro-
jektu „Miejski? dom? kultury?”, już w swojej nazwie opatrzonego znaczący-
mi znakami zapytania. Bezpośrednim impulsem, który w ogóle umożliwił 
wyartykułowanie tych wszystkich pytań, było doświadczenie aktywnego 
uczestnictwa w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy kultury 2016, któ-
re znacząco wpłynęło w zasadzie na wszystkich współorganizatorów 
projektu – z Bydgoszczy, Gdańska, Lublina. Połączyło nas podobieństwo 
tego doświadczenia, i chęć wykorzystania olbrzymiego, nagromadzonego 
w ostatnich latach potencjału – na rzecz zmiany i wyprowadzenia z impasu 
sektora kultury w Polsce.

a potem – jak to w projektach bywa – nadeszła „faza realizacyjna”, spotka-
nia, aktualizowanie starych i zawieranie nowych kontaktów, planowanie 
działań w przeróżnych miejskich konfiguracjach. a co najważniejsze – in-
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tensywna debata, prowadzona przez kilka miesięcy w wielu miastach Pol-
ski. Jej punkty zapalne, wzbudzające emocje i ożywione polemiki wśród 
praktyków kultury – to tematy otwartości instytucji kultury, sposobu ich 
zarządzania (w tym relacji z organizatorem, czyli administracją lokalną), 
możliwości partycypowania lokalnej społeczności w tworzeniu programu, 
konieczności przemyślenia na nowo działalności kulturalnej, przed którą 
postawiła nas cyfrowa rewolucja. Mamy nadzieję że kształt niniejszej pu-
blikacji odzwierciedla gorącą niekiedy atmosferę tych rozmów, podczas 
których przy jednym stole ścierały się racje samorządowców, pracowni-
ków publicznych instytucji kultury i „trzeciego sektora”. dlatego właśnie 
zdecydowaliśmy się na otwartą, dość swobodną formułę publikacji: nie 
tyle zamkniętej w PdF-owych „okładkach” spójnej i konkluzywnej całości, 
co uchwyconego w ruchu zapisu dyskusji, wielowątkowej, czasem we-
wnętrznie sprzecznej, zestawiającej solidnie przepracowaną praktykę ze 
śmiałymi ideami. Bardzo szybko bowiem zrozumieliśmy że niemożliwe jest 
wypracowanie zadawalającego wszystkich modelu czy choćby zestawu 
rekomendacji. Z drugiej jednak strony, zgodziliśmy się, że mamy na tyle 
bogate i zróżnicowane doświadczenie, i że błędem byłoby nie podzielenie 
się nim, nie zapisanie go chociażby w takiej, niedoskonałej formie, ucieka-
jąc od zamkniętego wnioskami i konkluzjami „raportu badawczego”. Być 
może jednak ta nasza próba „wglądu” w dzisiejszą sytuację kultury instytu-
cjonalnej pomoże w wypracowaniu spójnej propozycji poprawy lokalnego 
modelu zarządzania kulturą, stworzeniu projektu tych zmian, wychodzą-
cego od skonsolidowanego środowiska twórców kultury. 

Olga a. Marcinkiewicz, Grzegorz kondrasiuk
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PRZESTRZEŃ ABSOLUTNIE 
OTWARTA

B o ż e n a  B e d n a r e k- M i c h a l s k a 

koalicja Otwartej Edukacji; Biblioteka Uniwersytecka, Toruń

Chciałabym zadać nieco prowokacyjne pytanie – czy centra kultury w ogó-
le MUSZĄ istnieć? kiedy patrzę na to, co dzieje się w sieci, jak fantastyczne 
zdarzenia mają tam miejsce i jak młodzi ludzie uczestniczą w wydarzeniach 
sieciowych, to zastanawiam się, czy oni jeszcze znajdują czas i mają chęć 
pójść do tych naszych domów kultury. Na pewno chodzą do takich miejsc, 
które są dla nich ważne i zaczarowane, bo tam ich można spotkać. ale czy 
są to domy kultury? Nie mam pewności. Wydaje mi się, że niektóre domy 
kultury omijają szerokim łukiem. Moje pytanie brzmi: jak te współczesne 
centra kultury, które istnieją w Polsce, mogą konkurować z bogactwem 
sieci, gdzie cały świat kulturalny się promuje i tworzy nowe zdarzenia kul-
turalne? Internet daje niesamowitą wolność w tym sensie, że wypowiada-
nie się w sieci jest dużo prostsze i chwilami wydaje mi się bardziej szczere; 
nawet wtedy, kiedy ludzie chcą pozostać anonimowi. Nasze domy kultu-
ry wydają się zbyt zamknięte w porównaniu z siecią, która może dać im 
wolność. Nie chodzi tylko o to, żeby zawsze miały otwarte drzwi, żeby nie 
miały ścian, ale żeby ludzie, którzy tam pracują, byli mentalnie otwarci na 
drugiego człowieka. 

Bliska jest mi idea domu kultury, takiego, którego nie nazwałabym nawet 
„domem kultury”, tylko przestrzenią otwartą, absolutnie otwartą. Wyda-
je mi się, że największą przeszkodą w instytucjach kultury jest to, że te 
instytucje nie mówią ludziom, którzy gdzieś dookoła nich funkcjonują, że 
ta instytucja należy do nich. Należy im powiedzieć tylko tyle: „Słuchaj! 

Bożena Bednarek-Michalska od 2010 roku zastępca dyrektora 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ds. 
informacji i innowacji. Przewodnicząca Koalicji Otwartej Edukacji, 
działaczka EBIB, EIFL i  SPARC. Redaktor naczelna Biuletynu EBIB, 
autorka ponad 100 publikacji z zakresu informacji naukowej, In-
ternetu, Open Access, bibliotek cyfrowych, e-edukacji oraz nowych 
technologii. Zrealizowała wiele projektów polskich i międzynarodo-
wych związanych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Nasze domy 
kultury wydają się 

zbyt zamknięte 
w porównaniu 
z bogactwem 

i wolnością internetu. 

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
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Płacisz podatki i w związku z tym masz prawo robić, co chcesz w tej in-
stytucji”; trzeba im powiedzieć, że ta instytucja jest dla nich i że mogą 
tam funkcjonować i robić, co im się podoba. Jestem pewna, że zaczną się 
wówczas dziać ciekawe rzeczy. Nie łudźmy się, kultura elitarna jest dla elit. 
Cała reszta funkcjonuje w zupełnie innym obszarze kultury i czego innego 
potrzebuje. dlatego wydaje mi się, że jeśli te instytucje mają jeszcze żyć 
i funkcjonować – to muszą być otwarte.

W wielu miastach pojawiają się fajne, otwarte inicjatywy – w łodzi, we 
Wrocławiu, także w Bydgoszczy czy w Toruniu. kluczem jest wchodzenie 
w przestrzeń, która już jest przez jakąś grupę społeczną zaadoptowana, 
polubiona i w której się dobrze czują. Jesteśmy mocno zakorzenieni w tra-
dycyjnej europejskiej kulturze, która od wieków funkcjonuje w budynkach: 
muzeach, bibliotekach, teatrach, które zawsze były instytucjami zamknię-
tymi. Chyba najszybciej wyszły na ulicę, do ludzi, teatry. Wspaniałe teatry 
amerykańskie, które w latach sześćdziesiątych zakładały komuny i spoty-
kały się z ludźmi tam, gdzie ci ludzie byli – w przestrzeni lasu, na farmach. 
kiedy w latach siedemdziesiątych powstał Festiwal Teatru Otwartego we 
Wrocławiu, odwiedzały go tłumy. Ludzie przyjeżdżali tam jak na Wood-
stock, wiedzieli, że to jest ich przestrzeń i że odnajdą w niej jakiś sens, ja-
kąś ważną wypowiedź, która wypełni ich życie. Takie inicjatywy na pewno 
będą miały przyszłość.

Uważam, że organizacje pozarządowe, które w Polsce powstały w latach 
dziewięćdziesiątych są absolutnie fantastyczne. Mają fantastyczne nazwy: 
Bęc Zmiana albo klub Tektura, które świetnie się kojarzą, są na jakimś lu-
zie. do takiego domu kultury Tektura chętnie bym poszła, bo zaciekawiło-
by mnie: co tam w tej Tekturze jest? albo np. Fabryka Trzciny w Warszawie, 
gdzie są świetne imprezy w otwartych halach, gdzie każdy może przyjść, 
gdzie nikogo się nie wyrzuci. Istotne jest w tym wszystkim przełamywanie 
barier między pokoleniami, bo jak się pójdzie do takich klubów jak Fabryka 
Trzciny, to widać tam bardzo młodych i bardzo starych ludzi. To znaczy są 
starsi wiekiem, ale też czują kulturę nieformalną, świetnie odnajdują się 
w przestrzeni nieoficjalnej. Takie przestrzenie powstają w mieście oddol-
nie, jakby obok tych oficjalnych centrów.
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PO CO NAM CENTRUM 
CZEGOKOLWIEK?

s ł a w o M i r  c z a r n e c k i

Instytut kultury Miejskiej, Gdańsk

kiedy myślimy o centrach kultury, warto zachować ostrożność, ponieważ 
łatwo stać się niewolnikiem języka i metafor. Jeżeli o kulturze nie mówimy 
już w kategoriach centrum, kanonu, skoro używamy metafor sieci i nisz, to 
czy nazwa „centrum kultury” nie jest anachroniczna? Co ważniejsze, czy to 
przestarzałość na poziomie języka, czy na poziomie funkcji, które spełnia 
instytucja? Czy centrum kultury jest potrzebne?

Widzę tu dwa różne zagadnienia. Jedno dotyczy specyficznej formy orga-
nizacji, jaką jest centrum/dom kultury. dom kultury z definicji obejmuje 
różne dziedziny sztuki, stawia na edukację i aktywność odbiorców. W tym 
przypadku pytanie o „centrum” to poddanie w wątpliwość, czy dom kultu-
ry jest jeszcze w stanie promować kanon, zajmować się pełnym zakresem 
kulturalnych aktywności.

drugie pytanie ma szerszy wymiar i odnosi się do wszystkich instytucji kul-
tury, szczególnie tych, które nazywamy artystycznymi. To pytanie o nowy 
typ instytucji kultury. Czy nadal powinny istnieć jednofunkcyjne, wyspe-
cjalizowane instytucje, takie jak filharmonie, opery, teatry dramatyczne? 
Organizacje, które zajmują się jedną dziedziną sztuki i w tym sensie są tra-
dycyjne.

Widzimy przecież coraz wyraźniej tendencję do przekształcania takich 
miejsc w centra kultury. Oczekuje się od tych instytucji nie tylko tworze-
nia i prezentowania sztuki, ale również edukowania, animowania i angażo-
wania społeczności, inicjowania debat, bycia miejscem spotkań. Z jednej 
strony to pozytywny trend. Możemy w tych instytucjach napić się kawy, 
jest przyjemnie, są spotkania, dyskusje, ale z drugiej strony następuje roz-

Sławomir Czarnecki filozof, pracuje w Instytucie 
Kultury Miejskiej w Gdańsku, gdzie koordynuje progra-
my Obserwatorium Kultury i Medialab. Od dziesięciu lat 
związany z zarządzaniem i  public relations w kulturze. 
Prowadzi blog o kulturze Widownia (widowniablog.pl).

fot. Jarek Orłowski

Instytucje kultury nie 
strzegą dziś kanonu, 

to nie jedyne miejsca, 
w których możliwy jest 

kontakt z kulturą.

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?
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mycie ich funkcji, zatarcie tożsamości. Nieprzypadkowo wspominam o ka-
wie, która tak bardzo irytowała Franka Furediego, gdy w książce „Gdzie 
się podziali wszyscy intelektualiści?” krytykował koncepcję biblioteki jako 
miejsca spotkań.

dotychczas, wbrew brytyjskiemu socjologowi, byłem zwolennikiem przej-
ścia tradycyjnych instytucji od jedno do wielofunkcyjności. Sądziłem, że 
powinny podążać za zmianami kulturowymi. Na przykład teatr powinien 
stać się miejscem, gdzie nie tylko ogląda się przedstawienia, ale także 
spędza czas. Gdzie odbywają się warsztaty, debaty, wystawy, koncerty, 
wspólne gotowanie… Nie podzielam konserwatyzmu Furediego, ale za-
stanawiam się, czy na pewno jest to dobra interpretacja kierunku zmian? 
W kulturze popularnej zachodzi przecież daleko idąca specjalizacja. Fani 
Gwiezdnych Wojen, gdy już zajmują się swoim ukochanym uniwersum, to 
skupiają uwagę tylko na nim. Jeżeli nie ma centrum, pozostały nam tylko 
nisze. Mogę zainteresować się dowolnie niszowym zjawiskiem, znaleźć lu-
dzi, którzy fascynują się nim podobnie jak ja i zgłębiać temat. Ten jeden, 
konkretny. Tak działa teraz kultura, jednak od filharmonii oczekujemy, że 
będzie szła w innym kierunki i starała się zajmować wszystkim.

Zaczynam przekonywać się do tego, że lekcja dla instytucji płynąca z prze-
mian uczestnictwa w kulturze jest radykalnie odmienna. Może nie chodzi 
o wielofunkcyjność, a o specjalizację? To prawda, że współczesny odbior-
ca kultury jest wszystkożercą, może być równocześnie fanem Gwiezdnych 
Wojen i miłośnikiem opery. Co nie oznacza, że chciałby, aby ta sama insty-
tucja zajmowała się zlotami fanów science-fiction i wystawianiem oper. 
Podobnie, gdy naszego wszystkożercę najdzie ochota na włoską kuchnię, 
wybierze raczej klimatyczną trattorię, a nie restaurację serwującą pizzę, 
bigos i sushi. 

W tym sensie tradycyjne instytucje kultury nie mogą już dalej być centrami: 
jedynymi miejscami, w których możliwy jest kontakt z kulturą . Nie strzegą 
już kanonu. Podobnie domy kultury nie mogą już być centrum, które jest 
w stanie zgromadzić pod jednym dachem wszelkie aktywności i zaspokoić 
wszystkie potrzeby kulturalne. Instytucje te powinny raczej rozpoznawać 
i docierać do nisz obecnych w ich otoczeniu – dopełniać obraz. Zamiast się 
rozpraszać, może warto się skupić?
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Instytut kultury Miejskiej, Gdańsk. Fot. dominik Werner
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BYĆ JAK KAMELEON
we r o n i k a  c z y ż e w s k a

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Rozmyślając nad pytaniem „Po co nam centra kultury?”, wydaje się, że dziś 
mamy podobny problem, co w czasie transformacji ustrojowej pod koniec 
lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy domy kultury zostały przekazane w ręce 
samorządów i musiały podjąć samodzielną działalność, nie będąc do tego 
przygotowane. Te, którym udało się przetrwać, musiały zacząć działać jako 
samodzielne podmioty, wkraczając na drogę poszukiwań swojego miejsca 
i roli w nowej rzeczywistości. Wówczas z domów kultury przekształciły się 
w centra. dziś na nowo szukamy sensu ich istnienia. dlaczego? Są mało 
atrakcyjne? Nie słuchają otoczenia? Nie podążają za zmianami technolo-
gicznymi? Nie wychodzą naprzeciw potrzebom obywateli? Jeśli tak jest, to 
może warto zastanowić się co można w nich zmienić, aby na nowo mogły 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i spełniać swoje funkcje?

Niezależnie czy zostaną centrami czy będą nazywały się ośrodkami kultu-
ry (choć ta kwestia według mnie także wymaga uporządkowania), istotne 
jest, kogo i co tam znajdziemy. W ostatnich latach infrastrukturalne wspar-
cie instytucji kultury jest dość wysokie. Nie twierdzę, że odświeżone miej-
sce nie jest ważne – wręcz przeciwnie. ale po co nam ono, jeśli nie będą w 
nim przebywać ludzie. Rzeczywistym wsparciem i rozwiązaniem trudnej 
sytuacji w jakiej są domy kultury wydaje się powrót do zcentralizowanego 
zarządzania nimi, zapewniającego im przetrwanie i możliwość działania na 
wielu płaszczyznach. dom kultury to nie tylko budynek, wyspecjalizowana 
kadra animatorzy kultury, strategia rozwoju i promocji takiej jednostki, to 
ludzie, którzy chcą tam się spotykać. Zainwestujmy w obywateli i w ich 
głos.

Weronika Czyżewska w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych zajmuje się m.in. projektem Media i Kultura. Oby-
watelka Kultury, członkini Komitetu Społecznego ds. realizacji Pak-
tu dla Kultury przy MKiDN oraz Komisji ds. kampanii społecznych 
w  TVP S.A. Koordynatorka pierwszej Szkoły Reprezentacji NGO 
w  OFOP dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w różnych 
ciałach dialogu obywatelskiego.

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Im szybciej ośrodki 
kultury zauważą 

w NGO-sach 
partnera, a nie 

tylko konkurencję, 
tym lepiej będą 

mogły odpowiadać 
na potrzeby 

społeczeństwa.
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Zmiana w komunikacji międzyludzkiej jaka nastąpiła w ostatnich latach 
z  przejścia ze świata rzeczywistego do wirtualnego już daje się odczu-
wać. Obserwuje powrót do domowych prywatek. Ludzie pragną realnego 
kontaktu. Pomimo tego jak zmienia się kultura i jej odbiór, człowiek nadal 
potrzebuje/poszukuje przestrzeni, gdzie mógłby stworzyć coś z innymi. 
Trzeba takie miejsca wspierać, bo one są, ale niektóre zapomniały „jak 
żyć”. Skąd ten powrót do analogowych, tradycyjnych metod chociażby 
fotografowania, powrót do szydełkowania, majsterkowania? Ci, których 
wirtualny świat zmęczył, wychodzą na nowo szukać tradycji, twórczego 
dialogu. dużo mówi się o partycypacji, o jej znaczeniu. Jeśli i jej nie wpu-
ścimy w mury domów kultury, pozostaną one puste i nie będą jak kame-
leon, którym muszą być, chcąc służyć lokalnej społeczności. Może warto 
powrócić do idei pierwszych domów społecznych z czasów międzywojnia, 
które były tworzone przez tych, którym instytucja ta miała służyć, według 
pozytywistycznej zasady „sami dla siebie”?

Świetnie rolę domów kultury zaadaptowały organizacje pozarządowe, wy-
korzystując być może trochę trudniejszy ich czas organizacyjny. Im szyb-
ciej ośrodki kultury zauważą w NGO-sach partnera, nie tylko konkurencję, 
tym lepiej będą mogły odpowiadać na potrzeby społeczeństwa i aktywne-
go uczestnictwa w kulturze, którego model organizacjom pozarządowym 
chyba udało się wypracować.
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POTRZEBA TRANSFORMACJI
M a r t y n a  Fo łta

Uniwersytet Śląski, katowice

W pytaniu „Po co nam Centra kultury?” zawiera się już pewna odpowiedź. 
Zdaniem pytających bez wątpienia możemy stwierdzić, że po coś są. 
Znajdźmy uzasadnienie i wypiszmy ich zadania, zdają się mówić. Skoro jed-
nak pytają, to znaczy, że odpowiedź nie jest oczywista. Owe zadania cen-
trów kultury nie są jednorodne. Czy w ogólne istnieją? Czy przypadkiem 
nie są trakcie transformacji lub nie powinny jej ulec?

Centra, ośrodki czy też domy kultury to miejsca w swej istocie interdyscy-
plinarne, bo nie ukierunkowane na konkretną dziedzinę. Centra i ośrod-
ki najczęściej zlokalizowane są w centrum miasta, zaś domy rozsiane po 
dzielnicach. Różni je przede wszystkim skala działania. Niemniej wszystkie 
są miejskimi przestrzeniami publicznymi, w założeniach dostępnymi dla 
wszystkich. Ze względu na swoją interdyscyplinarność nie musiały prze-
chodzić przemiany takiej, jak na przykład muzea w duchu nowej muze-
ologii, która dodawała nowe obszary działania. Wydaje się jednak, że ów 
brak szczegółowego dookreślenia był i jest swoistą pułapką, niczym wedle 
powiedzenia, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Z tego 
powodu już w swych założeniach fundamentalnych centra/ośrodki/domy 
kultury są skazane na niepowodzenie. Jako kluczowa jawi się tutaj potrze-
ba tworzenia tożsamości miejsca. Takiej tożsamości niestety nie można 
zbudować na standardowych zajęciach edukacyjnych, rozszerzających 
program obowiązkowego szkolnictwa; średniej jakości koncertach i wysta-
wach lokalnych środowisk twórczych. Ową tożsamość można oprzeć na 
specjalizacji na wybranej dyscyplinie lub dyscyplinach albo na całościowej 
koncepcji programu, podporządkowanej ciekawej idei. Są to dwie dość 

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Nie mamy jednej 
definicji kultury i nie 
ma jedynej formuły 

centrum kultury.

Martyna Fołta kulturoznawczyni, kuratorka, doktorantka (Pracow-
nia Estetyki Uniwersytetu Śląskiego), koordynatorka licznych projek-
tów artystycznych i kulturalnych. Do listopada 2012 roku pracownik 
Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Mieszka w Katowicach.
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oczywiste drogi, ale jak wiemy raczej trudno znaleźć miejsca, które nimi 
podążają. 

Poza tym, centra kultury są zlokalizowane w mieście – dynamicznej 
tkance, a w swym działaniu koncertują się przede wszystkim na budyn-
ku, w  którym urzędują. Brakuje spojrzenia na miasto jako na z jednej 
strony obszar fizyczny, zaś z drugiej intelektualny, stanowiący splot 
historii i działań. To przestrzeń niejednorodna i stale się rozwijająca. 
W niej pojawiają się nowe budynki i ludzie tworzący lub chcący tworzyć 
kulturę na różnych poziomach. Centrum rozumiane jako miejsce kon-
centracji nie powinno być oderwane od tego, co tak naprawdę dzieje 
się wokół niego, powinno wychodzić poza swoje mury, być swoistą so-
czewką zmian lub ich współtwórcą. Miasto to przede wszystkim ludzie, 
którzy dziś przede wszystkim uczą się i/lub pracują, a dopiero później 
uczestniczą w kulturze. 

dla każdego animatora kultury przerażające są statystyki wskazujące na 
to, że mniej niż 50% społeczeństwa aktywnie uczestniczy w wydarzeniach 
kulturalnych. Większość Polaków wybiera telewizor lub komputer. Co za-
pewne w dużym stopniu wynika z lenistwa, braku pieniędzy lub czasu, ale 
bez wątpienia także z nieciekawej lub nieosiągalnej ze względu na terminy 
oferty najbliższych miejsc, jakimi są domy kultury. Z kolei ludzie zaintereso-
wani kulturą lubują się w miejscach, które starannie budują swój wizerunek 
i nie mają na swoim koncie pustych znaczeniowo działań oraz wypracowu-
ją pewien standard jakościowy. każdy odbiorca kultury ma bowiem jakieś 
oczekiwania, fascynacje, marzenia i tutaj pojawia się kolejny problem – czy 
ktoś go o nie pyta, a nawet jeśli to robi, to czy wyciąga z tego wnioski przy 
konstruowaniu programu na następny rok?

Nie da się także ukryć, że wiele polskich centrów kultury cierpi na swoiste 
unieruchomienie z powodu nieudolnego zarządzania i przeświadczenia 
dyrektorów, kierowników, że środki finansowe można otrzymać tylko od 
władz miasta. Trudno znaleźć przykłady placówek, znajdujących sposoby 
na mniej standardowe zarabianie pieniędzy niż wynajem pomieszczeń, ta-
kie, które konstruują liczne projekty współfinansowane przez sponsorów, 
międzynarodowe granty i inne fundusze zewnętrzne. Nieudolne zarządza-
nie opiera się także na braku kwalifikacji zatrudnianych osób, które nie-
rzadko w swym rozumieniu kultury zatrzymały się w minionym ustroju po-
litycznym lub związane są z humanistyką jedynie poprzez wykształcenie. 
Prawdziwym animatorem kultury nie jest się bowiem ani z tytułu znajo-
mości posiadanych „w mieście”, ani z wykształcenia, tylko z doświadczenia 
oraz mobilności i otwartości w jego nabywaniu.

kultura to żywioł, energia, ale także spotkanie, debata i wszechstronny 
rozwój oraz działanie na styku różnych dyscyplin. Czy centra kultury też 
takie powinny być? Tak, ale nie tylko, ponieważ równie ważne jest dobre 



18

zarządzanie, wykwalifikowana i ciągle rozwijająca się kadra oraz konkret-
na wizja rozumienia kultury. Nie da się bowiem ukryć, że podobnie jak nie 
istnieje jedna definicja kultury, nie powinna istnieć jedna formuła centrum 
kultury, a trochę tak obecnie jest. Wspominana już przeze mnie tożsamość 
miejsca to z jednej strony swoista marka, zaś z drugiej perspektywa rozwo-
ju. Owa tożsamość może składać się z różnych elementów: prezentowa-
nia ciekawych zjawisk, organizowania spotkań, zajęć, warsztatów, koncer-
tów... Niemniej chyba nie jest najważniejsze, jaką formę działań przyjmie 
to, co miejsce chce wyrazić, ale dlaczego i dla kogo, bo przecież celem naj-
wyższym nie powinno być puste obecnie upowszechnianie.

Stajemy zatem przed pytaniem, czy centra kultury w formie, jaką obecnie 
mają są nam potrzebne? Bo potrzebne są na pewno, ale chyba nie takie. 
Bo centra kultury potrzebne są nam jako miejsce spotkania, doświadczania, 
rozmawiania, a czasami po prostu odpoczynku od zgiełku dnia codziennego. 
Obecnie raczej odstraszają niż zapraszają. Bez ich gruntownej transformacji 
nie widzę szans na to, żeby ich ważna rola mogła być realizowana.

ALCHEMICZNY ALEMBIK
a l B r e c h t  G o e t z e

Meetingpoint Music Messiaen, Görlitz-Zgorzelec

Dlaczego potrzebujemy centrów kultury? a dlaczego potrzebujemy 
centrów handlowych? Bez chwili wahania, bez krzty wątpliwości co do 
ich potrzeby, pytanie to przywodzi na myśl długą listę bardziej niż waż-
nych powodów dla których ich potrzebujemy. By jednak odpowiedzieć 

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Fot. Paweł Sosnowski

Albrecht Goetze założyciel i dyrektor Meetingpoint Music Mes-
siaen. Wcześniej wykładowca w Wagner College, State Island (Nowy 
Jork). Napisał doktorat o twórczości Güntera Graßa na uniwersyte-
cie w Monachium. Po stypendium w Royal Shakespeare Company w 
Stratford oraz w Londynie, pracował jako reżyser teatralny w Bregenz, 
Grazu, Ingolstadt, Hannoverze oraz w Hamburgu, gdzie ostatecznie 
zdecydował się porzucić teatr. W roku 1996 zaczął komponować. Kiedy 
poznał twórczość Oliviera Messiaena, zdecydował przeprowadzić się 
do Görlitz-Zgorzelca, gdzie francuski kompozytor, jako więzień Stala-
gu VIIIA, ukończył i odegrał po raz pierwszy „Kwartet na koniec cza-
sów”. W roku 2006 rozpoczął tworzenie Meetingpoint Music Messiaen 
(www.messiaen.themusicpoint.net).
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Centrów kultury 
potrzebujemy 
jako plantacji, na 
których wzrasta 
ludzka osobowość, 
jako alchemicznego 
alembika…

na główne pytanie sformułowane w nagłówku, wystarczy parę słów, 
które otwierają nieskończone pole dalszej odpowiedzi: dla naszego we-
wnętrznego rozwoju, dla rozwoju każdej osobowości, tym samym więc: 
dla całego społeczeństwa. Jesteśmy tym, czym jesteśmy i czym stać się 
możemy, wyłącznie dzięki strawom dla umysłu, kulturalnym kaloriom, 
przyprawom dla ducha, soli dla duszy oraz widzialnym, słyszalnym i do-
tykalnym obrazom dla naszych zmysłów. Ponieważ nie żyjemy już w jaski-
niach, ani na sawannach, zamieszkując domostwa stworzone przez samą 
naturę, mając krajobraz za salon, funkcjonujemy raczej w przestrzeni in-
telektualnej, w której dorastamy i trwamy, dzięki – na przykład – miej-
scom, gdzie zagęszcza się przestrzeń wszystkiego tego, co związane z ja-
kąkolwiek formą naszej twórczej, a stąd także kulturalnej, działalności. 
Tym, co doprowadziło ludzkość do tego momentu ewolucji, momentu, 
z którego nie ma już powrotu, ale zarazem tym, co ludzkość wciąż ma do 
dyspozycji, jest komunikacja. autoreferencyjny i dopuszczający dowolne-
go rodzaju kombinacje charakter języka był kluczowy nie tylko dla zara-
nia i rozwoju ludzkiej świadomości, ale jest także kluczowy dla rozwoju 
jakiejkolwiek ludzkiej grupy, niezależnie od jej wielkości. komunikacja 
jest kamieniem węgielnym i zwornikiem kultury – zaś centra handlowe są 
niczym więcej niż materialnymi imitacjami agory, minionego, ale i pierw-
szego targowiska myśli w atenach, gdzie w dialogach szewca Sokratesa 
europejska kultura znalazła swoją kolebkę i początek. Bez wymiany, bez 
komunikacji jako najprostszych i pierwszych elementów wszelkiego ludz-
kiego rozwoju, kulturalne kanaan obumarłoby w jednej chwili, słońce zaś 
całego ludzkiego ducha zaszłoby na zawsze.

Centrów kultury potrzebujemy jako plantacji, na których wzrasta ludzka 
osobowość, jako alchemicznego alembika, jako kotła dla wszystkich sił 
twórczych i wytworów naszego współczesnego, tak dalece złożonego 
społeczeństwa.
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Centrum kultury Zamek, Poznań. Fot. M. kaczyński
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PO CO NAM CENTRA 
KULTURY?

a n n a  h r y n i e w i e c k a

Centrum kultury Zamek, Poznań

Najciekawsza odpowiedź pojawi się wtedy, gdy jasno i precyzyjnie okre-
ślimy zawarte w pytaniu słowo NaM – czyli komu potrzebne są centra 
kultury? działają one zawsze w bardzo konkretnym otoczeniu, mają 
swój zasięg oddziaływania, służą pewnym społecznościom. Potrzebne 
są o  tyle, o ile potrafią wykorzystywać całą gamę języków używanych 
w  przekazach kulturowych, stawać się miejscem wymiany idei, myśli, 
poglądów – być miejscem praktykowania żywej demokracji, szczególnie 
w jej lokalnym wymiarze. 

Jednym z głównych problemów jest to, że centra kultury, podobnie jak 
wszystkie instytucje, podlegają procesom inercji. dyrektorzy, animatorzy, 
cały pion merytoryczny wpleceni w mechanizmy biurokracji, sprawozdaw-
czości, a nade wszystko w oczekiwania miejscowych decydentów (czyli 
polityków) nie znajdują najczęściej ani miejsca, ani czasu na autorefleksję, 
na pogłębioną i krytyczną analizę podejmowanych działań i codziennej ak-
tywności. dyskusja zainicjowana przez Laboratorium Żywej kultury dosko-
nale trafia w tę wszechobecną lukę.

Tymczasem rola interdyscyplinarnych, niewyspecjalizowanych w konkret-
nych gatunkach sztuki centrów kultury, wciąż może być dla NaS, czyli lu-
dzi żyjących wspólnie w jednym mieście, miasteczku czy gminie, bardzo 
istotna. aby mogła się jednak wypełnić, aby przynieść oczekiwane efekty, 
prócz zdolności do stałej autorefleksji, instytucjonalne centra kultury po-
winny funkcjonować w pewnych określonych warunkach.

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Centra kultury są 
potrzebne jako 

miejsca wymiany 
idei, myśli, poglądów, 

miejsca praktykowania 
żywej demokracji, 

szczególnie w jej 
lokalnym wymiarze.

Fot. Maciej kaczyński

Anna Hryniewiecka od stycznia 2012 dyrektorka Centrum Kultury 
ZAMEK w Poznaniu. Przez 12 lat jako zastępczyni dyrektora odpowia-
dała za program tej instytucji. Wcześniej dziennikarka w poznańskim 
oddziale Telewizji Polskiej oraz sekretarz redakcji Radia „S” w Pozna-
niu. Przez 6 lat pełniła rolę rzecznika prasowa Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Malta. Jedna z założycielek Sztabu antykryzy-
sowego na rzecz poznańskiej kultury, organizatora Poznańskiego Kon-
gresu Kultury w 2012 roku.
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Po pierwsze: muszą one mieć zabezpieczone środki finansowe na realiza-
cję programu. W dobie kryzysu, jaki dotknął samorządy, coraz częściej wy-
sokość dotacji nie pokrywa nawet kosztów stałych – utrzymania siedziby, 
sprzętu, wynagrodzeń dla pracowników. Instytucje powinny oczywiście 
zabiegać o inne źródła pozyskiwania środków, lecz potrzebują choć mini-
mum komfortu w swoich budżetach. Choćby i z tego prostego powodu, 
że wszelkie starania o dofinansowanie projektów wymagają zabezpiecze-
nia wkładu własnego. Brak środków publicznych skutkuje komercjalizacją 
proponowanych wydarzeń, a to zaciera różnicę pomiędzy rynkiem posłu-
gującym się wyspecjalizowanymi formami promocji, potrafiącymi skutecz-
nie sterować gustami publiczności a misją, jaką winny pełnić centra kultu-
ry. Zanika miejsce na ryzyko, eksperyment, bez których żywa kultura nie 
może istnieć.

Po drugie: potrzebna jest niezależność programowa wolna od wpływu 
i oczekiwań lokalnych polityków. Rola organizatora jest często mylo-
na przez decydentów z pozycją mecenasa ingerującego w jakość wy-
darzenia artystycznego. Organizator powinien rzecz jasna kontrolować 
sposób wydawania publicznych pieniędzy przez instytucję, (w  myśl 
znowelizowanej ustawy przeprowadzić konkurs na dyrektora, a potem 
podpisać z nim kontrakt), niemniej nie po to, aby centrum kultury re-
alizowało zdarzenia na chwałę lokalnej władzy. Relację wzajemnego 
utwierdzania się, że wszystko jest w najlepszym porządku (obecną 
szczególnie podczas bankietów otwarcia i zamknięcia spektakularnych 
wydarzeń) zastąpić powinien mechanizm rzetelnej ewaluacji zawierają-
cy zarówno przejrzyste rozliczenie poniesionych kosztów, jak i analizę 
stopnia realizacji przyjętych założeń konkretnego zadania lub całorocz-
nej działalności instytucji.

Po trzecie – aby centra kultury służyły NaM właściwie, muszą rozumieć 
swoją rolę pośrednika pomiędzy nadawcami przekazu i ich odbiorcami. 
Wybór prezentowanych, funkcjonujących w kulturowym obiegu wydarzeń 
w sposób oczywisty buduje tożsamość instytucji. Od jej sprawności i kon-
dycji finansowej zależy, na ile będą to propozycje wybiegające poza komer-
cyjny obszar kultury. Centra kultury powinny stwarzać również warunki do 
nowych kreacji zarówno poprzez programy rezydencji artystycznych, jak i 
współpracę z trzecim sektorem, umożliwiając jego przedstawicielom do-
stęp do posiadanej infrastruktury. Obecny często w prowadzonej dyskusji 
zabieg przeciwstawiania zetatyzowanych, źle funkcjonujących instytucji 
kultury, prężnym i kreatywnym NGO-som to czysta ideologizacja. Obie 
formy mają swoje miejsce i zadania. Powinny się nawzajem uzupełniać, nie 
wchodząc jednocześnie w role, które pełni druga strona, jak to się dzieje 
np. w przypadku dużych fundacji realizujących wielkie całoroczne projekty 
finansowane ze środków publicznych. Stają się one de facto organizacjami 
pararządowymi czy też parasamorządowymi. abstrahując jednak od zawi-
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łości sytuacji trzeciego sektora, pewne jest, że współpraca ze stowarzy-
szeniami i fundacjami to obowiązek każdego centrum kultury działającego 
zazwyczaj w dużo bardziej stabilnej niż one sytuacji. To jeden z najlepszych 
sposobów wzbogacenia oferty programowej osadzającej instytucje w lo-
kalnej rzeczywistości. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „NaM – czyli komu?” potrzebne są 
centra kultury prowadzi do oczywistej prawdy, że rację bytu instytucji 
określają odbiorcy. Pomimo możliwości, jakie przynosi wymiana myśli i 
idei obecnych w sieci, formy wymagające bezpośredniego uczestnictwa 
wciąż są potrzebne. Obie te rzeczywistości przeplatają się wzajemnie, 
tworząc nowe szanse i wyzwania, pomagając np. w nowoczesnym rozu-
mieniu uczestnika wydarzeń kulturalnych jako aktywnego, równoprawne-
go podmiotu. To dla odbiorców czyli dla NaS niezbędne są programy edu-
kacyjne, dyskusje, spotkania organizowane w kontekście proponowanych 
wydarzeń artystycznych. Potrzebne są zarówno te rozumiane w starym 
stylu relacji mistrz–uczeń, jak i nowoczesne współuczestnictwo angażu-
jące odbiorców w kreowanie formowanego przekazu. Potrzebne są pra-
cownie i sale prób dla aktywności, która jest wartością samą w sobie, nie-
zależnie od poziomu artystycznego uzyskiwanych efektów. W tym sensie 
słuszne jest wymaganie od centrum kultury, aby było przyjazną, otwartą 
przestrzenią traktowaną przez jej użytkowników jako ich własność. Takie 
rozumienie jego funkcjonowania nie zdejmuje jednak z animatorów odpo-
wiedzialności za realizowany program. Nie powinien on być budowany w 
prostej zależności od zgłaszanych przez uczestników i odbiorców oczeki-
wań. Misja instytucji kultury powinna bowiem polegać na proponowaniu 
wydarzeń poruszających problemy jeszcze nierozpoznane, nowe, inspiru-
jące do wymiany myśli i idei. 

Owo napięcie pomiędzy „instytucją odbiorców” a koniecznością realizacji 
proponowanych przez animatorów nowatorskich i ryzykownych projek-
tów jest dla centrum kultury najtrudniejszym, a jednocześnie najbardziej 
uzasadniającym jego istnienie wyzwaniem. aktywne uczestnictwo potrze-
buje paradoksów i prowokacji, zabiegów polegających na trafnym wsadza-
niu kija w trudne napięcia, których społeczność jeszcze nie dostrzega lub 
wypiera je i spycha na margines. Poszukiwania na gruncie sztuki są drugą 
stroną aktywnego uczestnictwa i udziału obywateli w życiu społecznym, 
którego rozwój bez nowych idei, wzorów i propozycji rozwiązań jest nie-
możliwy. Właśnie po to, aby być miejscem żywej, wykorzystującej przeróż-
ne formy kultury demokracji, potrzebne są NaM centra kultury.

I.
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CENTRA  
KULTURY?
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Dorota Ilczuk profesor ekonomii Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej, dr hab. zarządzania w zakresie nauk 
humanistycznych, założyciel Fundacji Pro Cultura, członek 
Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. Od roku 1995 
jako ekspert Rady Europy uczestniczy w  międzynarodo-
wych programach badawczych poświęconych problemom 
kultury. Prezydent CIRCLE (Cultural Information and Rese-
arch Centres Liaison in Europe) europejskiej sieci instytu-
cji zajmujących się badaniami, dokumentacją i informacją 
w kulturze.

DOM, ALE Z OKNEM 
OTWARTYM NA ŚWIAT 

d o r o ta  i l c z u k

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Zastanawiając się nad rolą współczesnych centrów kultury w miastach, 
warto sięgnąć do czasów, kiedy w Europie rodziła się koncepcja dużych 
centrów kultury. Pierwsze centra kultury utworzył andre Malraux we 
Francji. To był wielki pisarz, przyjaciel de Gaulle’a a jednocześnie twór-
ca polityki kulturalnej Francji. Z dużym sukcesem działał jako pierwszy 
francuski minister kultury w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Zgodnie 
z jego koncepcją polityka kulturalna powinna przede wszystkim zmie-
rzać do upowszechniania i demokratyzacji kultury, czyli jednym z jej 
podstawowych celów powinno być takie budowanie struktur instytu-
cjonalnych kultury, aby jak najwięcej osób aktywnie z niej korzystało. 
W tym celu planował utworzenie po jednym dużym centrum kultury 
w każdym z 96 dyrektoriatów Francji. Udało mu się stworzyć 9 takich 
centrów, kolejne powstawały dzięki działaniom jego następców. Obec-
na francuska polityka kulturalna na pewno jest związana z tym, co za-
proponował Malraux, jednocześnie poparta bardzo dużymi środkami 
finansowymi, więc te centra ewoluują i  z  powodzeniem dostosowują 
się do potrzeb teraźniejszości. a cała Europa czerpała i czerpie wzory 
z francuskich rozwiązań. 

Co możemy powiedzieć o centrach i domach kultury w czasach współ-
czesnych? One dalej kontynuują ten wątek upowszechniania, ale niektóre 
z nich zaszły w ślepą uliczkę. Niektóre, tak jest w przypadku Polski, zaczęły 
funkcjonować jak typowe komunistyczne instytucje skupione wyłącznie 
na realizacji własnych potrzeb. Zajmują się, owszem, upowszechnianiem 

Zarówno dom kultury 
jak i duże centrum 
kultury powinny być 
wtopione w lokalną 
społeczność i wrażliwe 
na jej potrzeby, 
a jednocześnie być 
otwarte na wszystko 
co nowe.
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i edukacją, ale jednocześnie są bardziej nastawione na to, że dają miejsce 
pracy dla konkretnych animatorów, że odbywają się w nich głównie typo-
we cykliczne zajęcia. Wiele z nich działa jak urzędy zamykane o godzinie 
16.00. Wieczorem, czyli w czasie wolnym, praktycznie nie ma tam po co 
zaglądać. a tak naprawdę współczesny dom kultury, a tym bardziej duże 
centrum kultury powinny być wtopione w lokalną społeczność i wrażliwe 
na jej potrzeby, a jednocześnie mieć okno na świat, być bardzo otwarte na 
to wszystko, co jest nowe. Jeśli w tej chwili tym nowym jest tendencja sta-
wiania na holistyczne podejście do kultury i rozwój sektora kreatywnego, 
to niczym dziwnym powinno być zainteresowanie centrów tym zagadnie-
niem. Jego zrozumieniem, edukacją w tej dziedzinie, wreszcie działaniem 
w obszarach kultury (design, nowe technologie, etc.), które tradycyjnie nie 
były przez nie anektowane. 

Wczoraj byłam na spotkaniu w Miejskim Centrum kultury w Bydgoszczy. 
Skończyliśmy je o godzinie 19. I w tym czasie słyszeliśmy śpiewający chór, 
a także grupę przyszłych joginów. W każdym razie było to głośne i żywe 
miejsce, takie, jakie powinno być. I jakie powinny być współczesne centra 
kultury w tej chwili. Nie mogą unikać nowych, trudnych tematów i spraw. 
To tam powinna być agora, wokół której dyskutuje się na temat nowych 
problemów. To tam się wszyscy powinni kłócić o aCTa, to tam powinno 
się pokazywać wszelkie problemy związane z sytuacją artystów niczym w 
prawdziwym domu wykładać na stół to, co nas boli, czym się cieszymy. To 
one mają być też tym miejscem, gdzie mogą próbować swojej artystycz-
nej, amatorskiej działalności ci wszyscy, którzy chcą ją realizować. Mówi się 
o tym, że najlepsze są te domy kultury, które specjalizują się w konkretnej 
dziedzinie. Znam takie bardzo chlubne wyjątki, gdzie teatralna działalność 
czy plastyka są tym, co je wyróżnia i określa. ale to może być miks dzie-
dzin, zawsze jednak działanie powinno być oparte na współpracy z innymi 
sektorami, kreatywnymi partnerami, etc. konkludując, współczesne cen-
trum kultury to jest to żyjące w społeczności lokalnej, czyli jej dom, ale z 
oknem otwartym na świat.

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?
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Olga A. Marcinkiewicz ekspert ds. kultury EACEA, 
manager kultury, tłumacz, twórca Międzynarodowego 
festiwalu Światła w Toruniu Skyway’09. Kierownik zespołu 
programowego Bydgoskiego Kongresu Kultury 2011, ko-
ordynator Obywatelskiej Rady ds. Kultury w Bydgoszczy, 
członek zespołu ds. Masterplanu – strategii rozwoju kultu-
ry w Bydgoszczy do 2030 roku. Założycielka Laboratorium 
Żywej Kultury MCK w Bydgoszczy, pomysłodawczymi pro-
jektu „Miejski? Dom? Kultury?”.

MISJA PUBLICZNA?  
EDUKACJA

o l G a  a .  M a r c i n k i e w i c z 

Laboratorium Żywej kultury, Bygdoszcz

kluczowym problemem domów i centrów kultury jest nieokreśloność ich 
roli jako instytucji publicznych. Wydaje mi się, że zachodzą bardzo nie-
bezpieczne nieporozumienia: po pierwsze, stosowania upraszczającego 
myślenia ekonomicznego i traktowania odbiorców kultury jako klientów, 
którzy poprzez fakt, że płacą podatki, mają prawo wymagać od instytucji 
kultury literalnego zaspokojenia ich potrzeb, a po drugie, groźba wyko-
rzystania hasła „nowej kultury” do likwidacji infrastruktury (co zresztą ma 
miejsce w postaci likwidacji domów kultury i bibliotek), skoro kultura prze-
szła do świata wirtualnego. 

Niejasności dotyczą dwóch głównych aspektów: po pierwsze, jaką funkcję 
mają pełnić domy kultury w systemie kultury finansowanej ze środków pu-
blicznych – czyli jakie maja kompetencje i jaki jest obszar ich odpowiedzial-
ności (podobnie jak np. szkół, czy innych państwowych instytucji), a  po 
drugie, jeżeli mają edukować, to do jakiej kultury? 

Wbrew wielu opiniom uważam, że problem domów kultury jest proble-
mem ogólnopolskim i wymaga decyzji na poziomie Ministerstwa kultu-
ry i dziedzictwa Narodowego. domy kultury stanowią element systemu 
o znaczeniu ponadlokalnym i muszą być traktowane jako element eduka-
cji, a więc wchodzą w sferę odpowiedzialności państwa. 

Zgadzam się z karolem Zamojskim, że domów kultury nie jest za dużo, ale 
jest ich za mało, podobnie jak w ogóle podmiotów kultury i na pewno nie 
trzeba ich likwidować tylko jasno określić kompetencje w nowej rzeczywi-
stości, w której pojawiły się organizacje pozarządowe, buduje się demo-
kracja i społeczeństwo obywatelskie. 

Domy kultury 
mają znaczenie 
ponadlokalne 
i powinny być 
traktowane 
jako element 
edukacji, a więc 
wchodzą w sferę 
odpowiedzialności 
państwa.
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kultura jest w Polsce stanowczo niedofinansowana i z całą świadomością 
wielkiego uproszczenia powiem, że to jednak chodzi o pieniądze. Sytuacja, 
w której jedynie miejska instytucja kultury może zorganizować duże wy-
darzenia, podczas gdy organizacje pozarządowe borykają się z przetrwa-
niem, będzie rodziła konflikty i odwrotnie; sytuacja, w której dom kultury 
musi realizować „bezkosztowo” pojawiające się niezaplanowane imprezy 
miejskie, będzie również rodziła napięcia. Gdyby padła jasna odpowiedź – 
np. centra kultury mają zajmować się wspieraniem twórczości amatorskiej 
albo obsługiwać miasto w organizacji imprez miejskich (kierunek biuro festi-
walowe), byłoby łatwiej, ale w tej chwili pełnią zbyt wiele funkcji i wchodzą 
w konflikty lub trudne relacje ze wszystkimi. 

Gdybym miała określić podstawową rolę domów, centrów kultury i ich mi-
sję publiczną na najbliższe 10 lat, to wskazałabym zdecydowanie na edu-
kację kulturalną (w tym medialną) i edukowanie do różnorodnych form 
uczestnictwa w kulturze, w tym nowej kulturze.

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Marzena Matowska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Bydgoszczy. Od zawsze aktywna, zawsze związana z kulturą i Byd-
goszczą najpierw jako sekretarz literacki Teatru Polskiego, później 
kierownik pracowni teatralnej Pałacu Młodzieży, a następnie przez 
kilka lat jako dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Od 
momentu starań Bydgoszczy o tytuł ESK zaangażowana w przemiany 
życia kulturalnego Bydgoszczy i regionu. Już jako pełnomocnik Pre-
zydenta Miasta Bydgoszczy ds. polityki kulturalnej podjęła starania 
wypracowania partycypacyjnego modelu działania Miejskiego Cen-
trum Kultury.

Fot. dariusz Gackowski

PARTNER, INSPRIRATOR, 
INICJATOR 

M a r z e n a  M at o w s k a

Miejskie Centrum kultury, Bydgoszcz

Pytanie „Po co nam miejskie centra kultury?” od razu ustawia miejskie 
domy, ośrodki i centra kultury w pozycji podmiotów, które muszą udo-
wadniać, że są w ogóle potrzebne i muszą to udowadniać każdego dnia, 
wszystkim środowiskom. Wszystko byłoby dobrze, gdyby takie samo py-
tanie stawiano innym instytucjom kultury. Nikt dzisiaj nie pyta „Po co nam 
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galeria, muzeum, teatr czy nawet młodzieżowy dom kultury?”. ale pojawia 
się pytanie „Po co nam miejskie centra kultury?”, a co gorsza, bardzo wielu 
osobom, środowiskom i grupom zdaje się, że znają na nie odpowiedź, wie-
dzą, jak i po co miejskie centra kultury miałaby działać i czasami w swojej 
wiedzy nie pozostawią już żadnej przestrzeni zespołowi, który kształtuje 
program, wizerunek, strategię czy misję przestrzeni, nie pozwalając, by 
rzeczywiście generowały one jakąś autonomiczną ofertą. 

Często myli się miejskie centrum kultury z wydziałem czy departamentem 
urzędu miasta i bardzo często przychodzi się tu, żeby załatwiać sprawy czy 
wyrażać oczekiwania, które powinny być artykułowane w zupełnie innym 
miejscu. Często także patrzy się na miejskie centrum kultury, które w przy-
padku bydgoskiego centrum ma znakomitą infrastrukturę, jak na budynek 
i bardzo duże zaplecze sprzętowe, magazynowe. I jeszcze twierdzi się, że 
jest tu jakaś grupa „zupełnie niepotrzebnych pracowników, animatorów 
kultury”, którzy powinni służyć jedynie do obsługi tych, którzy zechcieli 
wyartykułować swoje potrzeby i oczekiwania. Bycie „wydziałem” urzędu 
nie jest rolą żadnego miejskiego centrum kultury, jakkolwiek nie odżegnu-
ję się od współpracy z urzędem w bardzo wielu przestrzeniach. Współpra-
cujemy z biurem kultury, wydziałem promocji i wieloma innymi, ale tylko z 
racji z tego, że możemy realizować wspólne miejskie projekty czy uczestni-
czyć w miejskich programach. Tylko tyle i aż tyle. 

Natomiast co do artykułowanych potrzeb, życzeń, a czasami wręcz rosz-
czeń, to mogę powiedzieć, że każde centrum kultury istnieje także po to, 
żeby wiele potrzeb odbiorców, zwłaszcza odbiorców kultury, ale także 
twórców, debiutantów i partnerów w jakiś sposób zaspokajać, ale nie dla-
tego, że musi, ale dlatego, że chce uczestniczyć we wspólnie realizowanych 
projektach. Centrum kultury jest PaRTNEREM dla twórców, debiutantów, 
uczelni wyższych, organizacji pozarządowych. Nie jest ani zleceniodawcą 
ani zleceniobiorcą. Staramy się razem tworzyć, kreować nowe jakości kul-
turalne, artystyczne czy edukacyjne, a nie zamawiać usługi lub je realizo-
wać. dlatego bardzo się cieszymy jeśli jesteśmy traktowani jako partner 
lub jesteśmy inspiratorem i sami tych partnerów pozyskujemy. Myślę, że 
to jest szalenie ważna odpowiedź na pytanie „Po co jest centrum kultury? 
Właśnie po to, żeby być partnerem, inspiratorem czy inicjatorem kultural-
nych zdarzeń lub różnorakich projektów: kulturalnych, edukacyjnych czy 
tych związanych z odkrywaniem i kształtowaniem tożsamości miasta. 

Miejskie Centrum kultury w Bydgoszczy ma chyba szczególną wrażliwość 
na wsłuchiwanie się w potrzeby i odbiorców, i twórców oraz tych naszych 
zarówno potencjalnych, jak i istniejących partnerów, bo mamy ich bardzo 
dużo – współpracuje z nami około 150 podmiotów. dzieje się tak dlatego, 
że misja MCk powstawała w procesie partycypacji społecznej, przy udziale 
Pracowni Badań Innowacji Społecznych Stocznia, w ramach projektu Funda-
cji Batorego. Wszyscy razem – pracownicy ówczesnego Miejskiego Ośrodka 

Centrum kultury nie 
jest ani zleceniodawcą 
ani zleceniobiorcą, 
ale PARTNEREM 
dla twórców, 
debiutantów, uczelni 
wyższych, organizacji 
pozarządowych.
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Miejskie Centrum kultury w Bydgoszczy. 
Fot. dariusz Gackowski
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kultury, partnerzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, odbiorcy 
kultury i reprezentanci urzędu miasta związani z zarządzaniem kulturą – 
wskazaliśmy, jakie ma być Miejskie Centrum kultury w Bydgoszczy. Ma być 
platforma kulturalna, na której spotykają się partnerzy, różne pokolenia i 
środowiska. Zgodnie z tą misją ma to być i jest interdyscyplinarna przestrzeń 
kultury we wszystkich jej przejawach i dziedzinach, i więcej nawet: jest to 
centrum, które bardzo mocno emanuje na zewnątrz i zaczyna tworzyć w 
przyszłym roku bardzo potrzebny program pod nazwą Lokalne Przestrzenie 
kultury. Oczywiście nie oznacza to, że MCk stworzy we wszystkich dzielni-
cach swoje filie i będzie prowadziło zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne 
albo będzie na zamówienie wysyłało do dzielnic pracowników, ale będzie 
razem z mieszkańcami, z radami osiedla, animatorami kultury, przedstawi-
cielami placówek oświatowych, w tym także Mdk-ów i szkół, tworzyło pro-
gram animacji tych dzielnic, program odkrywania ich tożsamości. 

Myślę, że miejskie centra kultury pełnią bardzo ważną rolę w przestrze-
ni publicznej, mają zdolność i możliwość (oczywiście dzięki temu, że mają 
znakomite zespoły ludzi) wciągania partnerów do wydarzeń w przestrzeni 
publicznej, których ani galerie, ani muzea, ani teatry nie robią. To druga 
bardzo ważna odpowiedź na pytanie „Po co centra kultury?”. Są po to, żeby 
razem z mieszkańcami i partnerami działać w przestrzeni publicznej, żeby 
ożywiać miasto kulturą i, jak piszemy w naszych informatorach, nadawać 
miastu kulturalny rytm. Bardzo ważną rzeczą jest edukacja we wszystkich 
dziedzinach: filmu, teatru, muzyki, edukacja związana nie tylko z uczest-
nictwem w kulturze, z kreatywnością i poznawaniem kultury, ale także 
z umiejętnościami, kolokwialnie mówiąc, „życia z kultury”: np. warsztaty 
Machina Muzyki, które pokazuję absolwentom akademii Muzycznej, jak 
żyć z tego, czego uczyli się pięć lat. 

MCk jest również miejscem, które w ramach swojej działalności inkuba-
cyjnej może być bardzo ważnym elementem w budowaniu przemysłów 
kreatywnych w mieście. Mówię o tym z punktu widzenia placówki, która 
ma kino, salę koncertową i teatralną, ma pomieszczenia laboratoryjne, ma 
fantastyczna kawiarnię, ale również dwa pałace i ogromny park w Ostro-
mecku i znakomitą galerię literacko-plastyczną o nazwie „Wspólna”. W 
tych wszystkich przestrzeniach tworzy się bardzo wiele projektów eduka-
cyjnych, kulturalnych, tożsamomościowych i marketingowych, które uczą 
aktywnego życia w kulturze. 

Wydaje mi się, że miejskie centra kultury są jedynymi instytucjami kultury, 
które mogą oddziaływać tak szeroko i w tak różnych aspektach na tak wie-
le środowisk i tak wiele pokoleń. 

Wracając do pytania „Po co nam centra kultury”, którego nie lubię, bo za-
kłada ono potrzebę wytłumaczenia się, to odpowiadam: po to tylu znako-
mitych ludzi, młodych, fantastycznych, kreatywnych, albo w średnim wielu, 
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ale równie fantastycznych, kreatywnych, świetnie zorganizowanych i cha-
ryzmatycznych, po to tylu tych ludzi tutaj pracuje, żeby tworzyć znakomita 
ofertę kulturalną, żeby pracować z partnerami i żeby nadawać kulturalny 
rytm miastu. Mogę się zgodzić na pytanie „Po co?”, ale tylko w kontekście 
jeszcze innych pytań podstawowych, które stawiamy sobie tutaj każdego 
dnia, przy okazji każdego projektu i każdej najdrobniejszej imprezy: „kTO?” 
– kim my jesteśmy?, „dLa kOGO?” – kim są nasi odbiorcy?, „Z kIM?” – kto 
jest naszym partnerem i „dLaCZEGO?” – z jakiej przyczyny to robimy, na ja-
kie potrzeby odpowiadamy, i w końcu: „Jak?”. Jeżeli pytanie „PO CO?” po-
jawia się w towarzystwie pozostałych, to odpowiadamy bardzo pozytywnie 
– jesteśmy potrzebni, wiemy po co istniejemy, a co ważniejsze czują to nasi 
partnerzy i OdBIORCY, których od lutego, od kiedy istniejmy w nowej prze-
strzeni mamy już 230 tysięcy. I to jest nasz największy sukces! 

Grzegorz Maryniec pochodzi z Bystrzycy Kłodzkiej, od niemal 
3 lat pracuje przy projekcie Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocła-
wiu (obecnie na stanowisku koordynatora zespołu ds. współpracy 
z  regionem). Naukowo związany z Uniwersytetem Wrocławskim, 
gdzie pisze doktorat poświęcony teorii polityki i nowoczesności 
Zygmunta Baumana. Zaangażowany w projekt Future City Jobs oraz 
rozwój spółdzielczości we Wrocławiu. Działacz, socjalista, biegacz 
długodystansowy.

Fot. Tomasz Walków

BRONIĘ DOMÓW KULTURY!
G r z e G o r z  M a r y n i e c 

Biuro Festiwalowe IMPaRT 2016, Wrocław

Jak wskazują raporty, kondycja domów kultury w wielkich metropoliach 
wcale nie jest radykalnie odmienna od placówek spełniających podobne 
funkcje w miastach małej i średniej wielkości, choć tym pierwszym wiedzie 
się lepiej. Niedofinansowane, często nieumiejętnie zarządzane, nieposia-
dające odpowiedniej infrastruktury lub wymagające poważnych remon-
tów, bez fachowej kadry animatorów społecznych i kulturalnych, na którą 
zawsze brakuje pieniędzy w budżecie, dopiero uczące się współpracować 
z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, zazwyczaj 
źle oceniane przez mieszkańców – jednym słowem: domy kultury z pro-

Brońmy domów 
kultury i walczmy 
o całościowy 
program zmiany ich 
funkcjonowania! 
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blemami. To właśnie te czynniki wpływają na sytuację domów kultury w 
Polsce i to właśnie te czynniki stanowią zazwyczaj żelazny – dodajmy, że 
bardzo wygodny dla decydentów – argument na rzecz ich zamykania. I 
właśnie takich domów kultury bronię!

dlaczego? dlatego, że jak wskazują te same raporty, domy kultury stano-
wią często jedyny kontakt mieszkańców z kulturą zorganizowaną insty-
tucjonalnie. Ich oferta jest mało atrakcyjna i niedostosowana do potrzeb 
ludzi młodych, natomiast już lepiej wpisują się w jej ofertę potrzeby senio-
rów (to właśnie te dwie grupy społeczne najczęściej zaglądają do domów 
kultury). Nie jest to wina instytucji i nie obwiniajmy jej za to, że „orze, jak 
może” – skądinąd wiemy, że instytucje uczą się najwolniej. Główny pro-
blem leży gdzie indziej. Po roku 1989 nie doczekaliśmy się ani jednego 
programu ministerialnego, który całościowo i w sposób planowy podjąłby 
temat domów kultury. Sytuację poprawił akces Polski do UE, co pozwoliło 
najbardziej rzutkim instytucjom pozyskać unijne fundusze i wykorzystać je 
na najpilniejsze remonty, a czasami nawet na rozbudowę. ale nawet w naj-
nowocześniejszych salach komputerowych, najpiękniejszych pracowniach 
plastycznych i salach widowiskowych, jakby nadal unosił się ten sam duch 
bezradności, a czas się zatrzymał. 

Brońmy domów kultury i walczmy o całościowy program zmiany ich funk-
cjonowania! 

Bartosz Mioduszewski Prezes Fundacji Ortus. Z wy-
kształcenia menadżer kultury, ekspert w dziedzinie wy-
korzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w kulturze, edukacji i integracji społecznej, a także za-
rządzania oraz finansów organizacji pozarządowych. In-
teresuje się kulturą cyfrową.

MEDIALAB JAKO NOWA 
INSTYTUCJA KULTURY

Ba r t o s z  M i o d u s z e w s k i

Fundacja Ortus

Idea współdziałania ludzi w projektach interdyscyplinarnych warta jest po-
pularyzacji i tego typu kierunek zmiany powinien zajść w działalności kul-
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turalnej tradycyjnych instytucji kultury, które mogą uczyć się od instytucji 
takich jak medialaby angażowania ludzi w żywą kulturę.

Medialab jest formą instytucji kultury, w której głównym motorem jest 
nie tyle infrastruktura, statut i określona polityka samorządu czy kraju, 
ale oddolne działanie ludzi, którzy w duchu kultury 2.0 chcą współdziałać 
i tworzyć projekty. Medialaby łączą różne kompetencje i doświadczenia 
różnych ludzi, którzy pracują nad projektami związanymi z mediami, ale 
również dziedzictwem kulturowym czy z designem i wszelkimi zagadnie-
niami związanym z technologią.

Ważnym elementem jest to, że są to grupy i projekty interdyscyplinarne, 
gdzie osoby, zajmujące się technologiami, internetem, programiści współ-
pracują z laikami w dziedzinie technologii, np. z socjologami, historykami 
sztuki, itd.

Czym się wyróżniają nowe instytucje kultury?

– Nie ma rozróżnienia między twórcami, uczestnikami działań i organiza-
torami.

– Tradycyjne podziały aktor-widz, bibliotekarz-czytelnik, muzealnik-zwie-
dzający, muzyk-słuchacz itp. nie funkcjonują.

– Jedyna relacja – to relacja z mistrzem będącym raczej moderatorem, 
mentorem niż wykładowcą czy trenerem.

– Uczestnicy nie muszą spełniać kryteriów takich jak formalne wykształ-
cenie.

– Medialaby cechuje niezależność, elastyczność, wolność i otwartość.
– Mimo, że niektóre medialaby działają z wykorzystaniem środków pu-

blicznych lub prywatnych (np. korporacyjnych),zazwyczaj nie dopusz-
czają żadnej ingerencji programowej nawet na poziomie priorytetów.

– Wolność dotyczy wyboru projektów do realizacji, metod działania, skła-
du zespołu, technologii, formy przekazu itd.

– Nie obowiązują żadne zasady, schematy czy standardy.

Tradycyjne instytucje 
kultury mogą uczyć 
się angażowania ludzi 
w żywą kulturę od 
interdyscyplinarnych 
medialabów.
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ODDAJMY DOMY KULTURY  
ORGANIZACJOM 
POZARZĄDOWYM

s ł a w e k  M o j s i u s z ko

Fundacja M. I. a. S. T. O., Centrum „Węglowa”, Białystok

każda instytucja kultury – zależna czy niezależna – stanowi „centrum kul-
tury”. animuje życie kulturalne jako jego inkubator (choć nie zawsze nie-
zbędny), albo sklep o szerokim asortymencie, dzięki któremu konsumuje-
my owoce czyjejś aktywności kreatywnej. kultura korzysta coraz częściej 
ze skomplikowanej „technologii pomostowej” pomiędzy twórcą a widzem: 
wyspecjalizowanej przestrzeni, wyposażenia technicznego, oprzyrządo-
wania organizacyjnego. W tym sensie instytucje kultury są jej ekosferą, nie 
tylko jako dysponenci środków, ale i posiadacze mandatu społecznego do 
ich – u- i nad- używania. To ostatnie jest o tyle ważne, że kultura kreuje 
zjawiska kontrowersyjne. Ich epifanie na terenie „centrum” są łatwiej ak-
ceptowalne niż w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. 

Mówiąc o centrum kultury mamy więc do czynienia zarówno z domem kul-
tury kojarzonym z otwartymi zajęciami plastycznymi realizowanymi przy 
użyciu prostych pomocy szkolnych, jak i z wysokobudżetową instytucją re-
alizującą kosztowne, wielkoskalowe wydarzenia artystyczne. Zakładając że 
„centra kultury” to przestrzenie wyposażone w dostępne (na określonych 
zasadach) środki techniczne, schematy organizacyjne oraz przyzwolenie 
społeczne, możemy śmiało stwierdzić, że są one bardzo ważnym elemen-
tem w łańcuchu uczestnictwa w kulturze.
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Domy kultury 
przetrwają dzięki 

symbiozie z trzecim 
sektorem. „Oddolnie” 

prowadzone, 
połączyłyby 

scenę niezależną 
z instytucjonalnymi 

wartościami 
edukacyjnymi.

Sławek Mojsiuszko animator kultury, dziennikarz, architekt. 
Współzałożyciel Fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok, Towarzystwa Ulicy Li-
powej, współtwórca centrum kultury niezależnej Węglowa w dawnych 
magazynach wojskowych w Białymstoku. Inicjator startu Białegosto-
ku w konkursie o tytuł ESK 2016. Przez kilka lat – doradca Prezydenta 
Miasta Białegostoku ds. Kultury. Obecnie niezależny obserwator życia 
z pozycji Open Space Plaza – konglomeratu białostockich organizacji 
pozarządowych.

Fot. dariusz Gackowski
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Własne doświadczenia pozwalają rozszerzyć opis problemu. 

Zdarzyło mi się w młodości walić w bębny w gitarowym zespole. Nie lubi-
liśmy miejskich domów kultury. korzystało się z nich tylko dlatego, że nie 
było sprzętu, sali, a „oni” to mieli. dom kultury oznaczał możliwość prób, 
ale też zależność od „papierków”. dom kultury był miejscem pierwszych 
występów, ale – paradoksalnie – pozwalając na nie, był elementem syste-
mu, bo „mógł pozwalać”. Osobiste kontakty pozwoliły nam odbywać pró-
by w szacownej białostockiej akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 
zamykanej dla studentów w okresie wakacji. Byliśmy kapelą używającą 
samizdatowej gitary, perkusji wspomaganej gwoździami, próbującą w wy-
rafinowanej sali koncertowej wyposażonej w koncertowy fortepian… Gdy 
graliśmy, zbierali się zadziwieni studenci, a czasem nawet wykładowcy. 
kiedyś proponowano nam występ podczas Laboratorium Muzyki Współ-
czesnej, co prawda nie dzięki umiejętnościom, ale posiadaniu przywiezio-
nych z Rosji kamer pogłosowych. Jednak niczego w akademii nie mogli-
śmy dotknąć. ani fortepianu, ani sprzętu. Wpuszczano nas pokątnie i w 
określonych godzinach. ale dla nas białostocka akademia Muzyczna była 
właśnie domem kultury. koniec wakacji oznaczał wyprowadzkę. Zabierali-
śmy nasze bambetle, żegnali z fortepianem i instalowali w zaprzyjaźnionej 
firmie. Tam nie było fortepianu, ale za to sporo sprzętu nagłośnieniowego 
używanego podczas imprez dla pracowników. Musieliśmy po każdej pró-
bie pakować graty do szafy, lecz conocne uznanie ciecia rekompensowało 
niedogodności. Wśród kwadratowych stolików, serwetek, przed zamknię-
tym białymi żaluzjami bufetem, mogliśmy – po 16 – robić wszystko. Czy 
to oznacza że tam był również dom kultury? Z naszego punktu widzenia 
(poza – oczywiście – fortepianem) akademia Muzyczna i stołówka „Na-
prawwind” spełniały te same role…

Instynktowna dla całego pokolenia redukcja „centrum kultury” do „domu 
kultury” to pamiątka czasów, w których niezależność była największą – i 
jedyną w sumie – cnotą. dom kultury jest wciąż pamiętany tak jak war-
szawski Pałac kultury – bardziej jako Pałac niż kultura. To spadek, który dzi-
siejsze miejskie domy kultury wciąż dźwigają. Czym jest dziś Miejski dom 
kultury?

„Głównym celem działalności domu kultury jest przygotowanie społecz-
ności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworze-
nia jej wartości” (Statut Miejskiego domu kultury w Sulejówku). 

„Głównym celem działalności Malborskiego Centrum kultury i Edukacji 
jest przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze oraz współtworzenia jej wartości”. (Uchwała nr XIII/150/2011 
Rady Miasta Malborka)

„Podstawowym zadaniem domu kultury jest pozyskanie i przygotowanie 
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, utrwalenie współ-
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tworzenia oraz upowszechniania jej wartości, a w szczególności prowa-
dzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury” (Statut Miejskie-
go domu kultury w Lubaniu).

Misja domów kultury jest określona jasno. Źródłem jasności jest Ustawa 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. Tak samo jasno opisane są możliwości Miejskich domów kul-
tury – jako jednostek samorządowych utrzymywanych z budżetów gmin. 
Jak w każdej tego typu instytucji nie ma tu zbyt wielkiego pola dla nieza-
leżności, ale też dziś bardziej się walczy o zależność, zapewniającą stałość 
finansowania, niż o jakąś nieokreśloną możliwość samoistnienia. Na tym 
tle nie sposób umieszczać Miejskich domów kultury w przestrzeni teorii o 
wielokątnych powiązaniach pomiędzy twórcą – dziełem – odbiorcą – ryn-
kiem – kulturą. Są one realne – co jest bardzo ważne – ale paradarwinow-
ska rzeczywistość każe przede wszystkim pytać o graniczne warunki prze-
trwania. Miejskie domy kultury wciąż spełniają podstawową rolę opisaną 
celnie w podpartych przemądrą ustawą statutach. Przygotowują społe-
czeństwo do udziału w kulturze. Teoria to czy praktyka? do uczestnictwa 
w określonym systemie aktywności przygotowują instytucje edukacyjne 
– ogólne u początku procesu, wyspecjalizowane u kresu jego pierwsze-
go etapu. Sztuka nie różni się tu bardzo od np. matematyki. Są jednostki, 
dla których i matematyka i sztuka są źródłem élan vital, i są takie, co będą 
jej unikać jak długo się uda. W tym sensie ustawowo traktowane Miejskie 
domy kultury są instytucjami powołanymi dla wspierania „kółek zaintere-
sowań” – ogniwem pośrednim pomiędzy szkołą a uczelnią lub wcieleniem 
idei w czyn. Jednocześnie zakres ich działania jest szerszy. Wykraczają 
poza linearny schemat edukacji umożliwiając praktykowanie pasji osobom 
znajdującym się na dowolnym etapie życia. 

Czy tak, czysto praktycznie, opisana idea działalności wystarcza dla ich 
przetrwania? Czy immanentna „pomostowość” Miejskich domów kultury 
jest uzasadnieniem ich istnienia?

Mój wymarzony Miejski dom kultury to połączenie dawnych doświadczeń. 
kombinacja wysublimowanej artystyczności akademii Muzycznej i swo-
bodnej prostoty stołówki zakładu naprawy wind. Jedno dawało nam spo-
łeczny mandat i kreatywny napęd. drugie – potęgę niezależności znaną 
tylko z początków nieskrępowanego niczym, rodzącego się kapitalizmu. 
Czy Miejskie domy kultury działające na podstawie dawnych przepisów są 
w stanie sprostać temu ideałowi?

Nie jestem pewien. Zdaje mi się że dwie strony medalu tworzą wyspecjali-
zowane instytucje twórcze oraz sponsorzy prywatni. I jedne i drugie – pod 
pewnymi warunkami – mogłyby realizować misję obecności obywateli w 
kulturze, choć na pewno z różnych powodów. Życzyłbym sobie, by przy 
każdej instytucji kultury – filharmonii, teatrze, operze, muzeum, galerii – 
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odbywały się działania otwarte, kreatywne, wynajdujące talenty, ale też 
podnoszące ogólny poziom społeczeństwa poprzez inkluzywne traktowa-
nie sztuki i jej poboczności. Chciałbym, by szkoły rozwijały koła zaintere-
sowań dzięki wyposażonym pracowniom i zaangażowaniu pracowników. 
Życzyłbym też wszystkim, by prywatni sponsorzy finansowali konkursy, 
kursy, stypendia, realizacje, otwierali możliwości dla realizacji działań kre-
atywnych, nawet gdyby mieli ukryty cel wyselekcjonowania jednostek. 
Czy, znowu „pomiędzy” tym, jest miejsce dla domów kultury? Zależnych 
finansowo, skrępowanych ustawowymi przepisami, pozbawionych „mar-
kowości” należnej twórcom sztuki?

Nie jestem pewien. Nie bardzo mogę znaleźć praktyczne miejsce dla do-
mów kultury. Z moich doświadczeń wynika, że przeżywają tylko te, które w 
odpowiednim momencie zdołały przekształcić się w instytucje komercyjne 
albo stały się przybudówkami większych, samofinansujących się instytucji 
kultury. Czy ta reguła oznacza poddanie? Niekoniecznie. Znowu odwołując 
się do własnych doświadczeń; od kilku lat angażuję się w powstanie, trwa-
nie, animację Węglowej – białostockiego centrum kultury niezależnej. Nie 
tworzymy instytucji (nie mamy żadnego finansowania publicznego), ani 
nie jesteśmy bytem prywatnym. Utrzymujemy się metodą zdefiniowaną 
przez niezapomnianą łódź kaliską jako „kultura zrzuty” organizacji poza-
rządowych. Balansujemy pomiędzy sztuką a komercją udowadniając, że 
domy kultury to przede wszystkim ludzie. 

Gdybym dziś miał decydować o losie Miejskich domów kultury, oddałbym 
je organizacjom pozarządowym. abstrahując od zawiłości sytuacji praw-
nej, ten ruch zapewniłby im kreatywność, niezależność i dostęp do źró-
deł finansowania (także publicznych). Trzeci sektor to nie tylko indykator 
demokracji, ale też najlepsza możliwość zapewnienia sprawności i zmniej-
szenia kosztów działania instytucji. dopiero na tej bazie budowałbym kon-
cepcje działania oparte na strukturach sieciowych – też łatwiejszych dla 
organizacji pozarządowych niż instytucji. Myślę, że Miejski dom kultury 
może przetrwać wyłącznie w symbiozie z trzecim sektorem. dowodzi 
tego (częściowo) sam fakt, że w ostatnim czasie to pozarządówki inicjują 
powstawanie małych, lokalnych „centrów kultury” (tylko w Białymstoku: 
Węglowa, Wierszalin, Teatr Trzyrzecze, Teatr Narwal), podczas gdy samo-
rządy podejmują trudne decyzje o ich likwidacji (zawsze w związku z kosz-
tami). Organizacje pozarządowe są w stanie utrzymać misyjność domów 
kultury, zakładając, że walka o finanse będzie stanowiła minimum 50% ich 
działalności. Jednocześnie domy kultury jako baza dla NGO potrafiłyby 
wesprzeć organizacje w tym czego im najbardziej brakuje – materialnej 
podstawie działalności, a także zapewniałyby naturalne sieciowanie, które 
jest coraz wyraźniejszą podstawą działalności NGO.

Oddajcie organizacjom domy kultury – to postulat dyskusyjny, ale oparty 
na wieloletnich doświadczeniach, zbieranych zarówno ze strony NGO jak 
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i instytucji samorządowych. Choć przedstawia uproszczoną wizję świata, 
zawiera jednak konstrukt bazowy, zmierzający do wykorzystania niewąt-
pliwego potencjału istniejących domów kultury i wsparcia ich statutowej 
działalności. Bez wątpienia prowadzone „oddolnie” domy kultury stanowi-
łyby połączenie sceny niezależnej z instytucjonalnymi wartościami eduka-
cyjnymi. I taka jest potrzeba istnienia Miejskich domów kultury.

Mateusz Nowak polonista, logopeda, animator kultury. Recyta-
tor i monodramista. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania kulturą i instytucją publiczną (Polska Akademia Nauk, 
Collegium Civitas). Kierownik Działu Organizacyjno-Programowego 
Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, miejskiej instytucji kultury w 
Lublinie, otwartej w 2011 roku dzięki staraniom mieszkańców dzielni-
cy. Budowa DDK „Weglin” oraz jego wyposażenie są współfinansowa-
ne ze środków europejskich. Program instytucji – od początku współ-
tworzony we współpracy z mieszkańcami.

KULTURA PIERWSZEGO 
KONTAKTU

M at e u s z  n o w a k

dzielnicowy dom kultury „Węglin”, Lublin

„Centra kultury” pozbawione są często kontaktu ze swoim odbiorcą, za-
nim przyjdzie on na świetnie przygotowane wydarzenie. Najczęściej widz 
przychodzi, siada mniej lub bardziej wygodnie, ogląda i wychodzi mniej 
lub bardziej pospiesznie. Zostawia swoje opinie w korytarzu, komentuje 
na forum internetowym… kiedy „kultura” jest na wyciągnięcie ręki, 200, 
100, 50 czy parę metrów od domu, widzowi jest bliżej.

Powstanie instytucji, w której pracuję, zdaje mi się być zjawiskiem god-
nym odnotowania. Po pierwsze – silna oddolna inicjatywa. Po drugie – na 
absolutnych peryferiach miasta. Po trzecie – ze środków unijnych. I naj-
ważniejsze – nowość w dzielnicy. Wydarzenie! Niektórych mieszkańców 
ciekawość roznosi, innych wypełnia niechęć. dzieciaki wbiegają zaraz po 
szkole, inni nawet nie spojrzą w drodze do kościoła. Narzekają, chwalą, 
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Kiedy „kultura” jest 
na wyciągnięcie ręki, 
parę metrów od 
domu, widzowi jest 
bliżej. Serdecznie 
przywitany, 
potraktowany 
poważnie i z empatią 
może przełamać 
swoją obawę wobec 
„awangardy”.

dyskutują, malują po elewacji, zapadają się w kanapy, kradną rynny, przy-
noszą swoje książki, przyprowadzają znajomych, piją kawę, uczą się, tań-
czą, słuchają, przychodzą od dziewiątej do dwudziestej pierwszej – SĄ. 
Odbiorcy, widzowie, klienci, domownicy swojego dzielnicowego domu 
kultury.

ktoś powie „praca u podstawa”, „pozytywizm” – Tak. Inny: „upowszech-
nianie kultury i sztuki” – TEŻ Tak. W atmosferze wzajemnego poznania, 
zrozumienia dla odmienności w potrzebach i odbieraniu sztuki oraz facho-
wości, jeśli potrzebne merytoryczne wsparcie. Warsztaty, spotkania, dys-
kusje, często spontaniczne, zaczynające się przed budynkiem, na przykład 
na temat prędkości przejeżdżających samochodów, a kończące się wspól-
nym seansem filmowym.

„Po co nam centra kultury?” – nie wiem. Na pewno wiem, dlaczego są 
ośrodki dzielnicowe, osiedlowe, spółdzielcze. Po to, by ktoś, serdecznie 
przywitany, potraktowany poważnie i z empatią mógł przełamać swoją 
obawę wobec artystycznej „awangardy”, „odkryć talent” i go rozwijać oraz 
poczuć się na tyle dobrze z kulturą, że nabierze chęci, by do „centrów kul-
tury” w ogóle pojechać.
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Hala Główna Warsztatów Kultury, Lublin (z archiwum WK)
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Agata Nowotny zajmuje się socjologią i  antropologią designu, 
kultury materialnej, kulturą wizualną, badaniami kultury popular-
nej oraz nowych mediów. Specjalizuje się w jakościowych badaniach 
społecznych i marketingowych oraz w szkoleniach i warsztatach 
kreatywnych dla różnych grup odbiorców. Pracuje jako badaczka 
społeczna w projektach badawczych i animacyjnych. Współpracuje 
z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie ZOOM oraz 
z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Współpracu-
je ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej w pracach badaw-
czych dotyczących obszaru polskiego projektowania graficznego.

MIEJSCE TRZECIE
a G ata  n o w o t n y

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Z punktu widzenia badawczego należałoby się przyczepić do każdego 
słowa pytania „Po co nam domy kultury?”. Chciałabym wiedzieć co to zna-
czy „nam”, co to znaczy „dom” i co to znaczy „kultury”. Myślę, że wszyst-
kie te elementy bardzo się problematyzują w nowym, zmieniającym się 
bardzo szybko świecie – zmieniają się oczekiwania wobec domu kultury 
i zmieniamy się też „my” sami. Skoro pytamy o to, po co nam dom kultu-
ry, odpowiedzmy najpierw kim są owi „my”. Nie jest to moim zdaniem 
wąska grupa odbiorców działań domów kultury, ale również pracownicy 
instytucji kultury, ich szersze otoczenie i kontekst, w jakim działają, a na-
wet ich obecni i potencjalni partnerzy, konkurencyjne placówki, a także 
urzędy itp. 

druga kwestia dotyczy określenia „dom kultury”. W trakcie naszej dys-
kusji wykrystalizowała się pewna opozycja i pytanie z niej wynikające: 
czy domy kultury mają być bastionami wartości, strażnikami kanonu 
kultury i mają pełnić w związku z tym misję edukacyjną związaną z wy-
soką kulturą, czy maja żywo odpowiadać na oczekiwania odbiorców 
i być raczej punktem usługowym z kulturą, co grozi zepchnięciem w 
stronę kultury popularnej? Wydaje mi się, że ta opozycja jest fałszywa. 
Nie chodzi przecież o to, żeby ulokować się bardziej po jednej lub po 
drugiej stronie, ale żeby znaleźć zupełnie inną formułę na dom kultury, 
jako miejsce wspólne, angażujące, inspirujące, ale również pokazujące 
pewne wzorce związane z kulturą. kulturę można też rozumieć bardziej 
szeroko – jako kulturę codzienną, jako praktyki społeczne, codzienne 
zachowania budujące nasze społeczności. W tym kontekście można się-

„Miejsca trzecie”, 
miejsca kultury 

wymykają się 
prostemu podziałowi 

na przestrzeń 
publiczną i prywatną, 

są dostępne i otwarte, 
ale wiążą nas z nim 
prywatne, własne 

relacje.
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gnąć po określenie Raya Oldenburga „miejsce trzecie”. Miejsce trzecie 
to miejsce wspólne, ale wymykające się prostemu podziałowi na prze-
strzeń publiczną i prywatną. Miejsce trzecie to miejsce zarówno pu-
bliczne (bo dostępne i otwarte), ale jednocześnie prywatne w tym sen-
sie, że wiążą nas z nim prywatne, własne relacje. Jest to miejsce, które 
potrafi wypracować z ludźmi, odbiorcami, użytkownikami bardzo spe-
cyficzne relacje – głębokie, ważne i twórcze. Wspólnie miejsca, miejsca 
trzecie, miejsca kultury – wszystkie one przekładają się na jakość życia 
lokalnego, ale też życia każdego z nas z osobna, i każdego z nas – jako 
członków społeczności lokalnej.

Joanna Orlik dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury z  in-
stytucją związana od 2002 r. Z wykształcenia polonistka, w 2007  r. 
obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ poświęconą 
znaczeniu polskiej kultury w Rosji radzieckiej w latach odwilży. Zało-
życielka i pierwsza redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. 
Pismo o dobrej przestrzeni”. Pracowała m.in. dla Stowarzyszenia 
Willa Decjusza w Krakowie, Związku Miast Polskich oraz Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współinicjowała powstanie 
Forum Kraków, zrzeszenia osób działających na rzecz animacji kultu-
ry oraz ruchu krakowskich Obywateli Kultury. Prywatnie przekona-
na, że dużo da się zrobić.

WSZELKA TWÓRCZOŚĆ 
POTRZEBUJE OKA

j o a n n a  o r l i k 

Małopolski Instytut kultury, kraków

Szukamy odpowiedzi na pytanie o wizję dla domów kultury. Zacznijmy od 
uwzględnienia podstawowego kontekstu: mamy w całym kraju potężną 
sieć infrastrukturalną (której ogromna większość intensywnie się moder-
nizuje, wykorzystując środki europejskie), zatrudniającą rzesze pracowni-
ków, często funkcjonujących według schematów z poprzedniej epoki, ale 
też w wielu wypadkach próbujących zaadaptować się do nowej sytuacji za-
równo ekonomicznej, jak i gospodarczej oraz mentalnej. Ta sieć jest utrzy-
mywana ze środków publicznych. 
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Potraktowałabym to jako punkt wyjścia. Skoro dysponujemy takim poten-
cjałem, mamy taki zasób do zagospodarowania, w ogóle nie należy pytać 
o to, czy należy domy kultury likwidować, czy nie (bo likwidacja zawsze 
będzie oznaczała stratę), tylko o skuteczne narzędzia dla ich rozwoju.

domy kultury działają w oparciu o finanse, które przydziela organizator, 
czyli władze samorządowe. Stajemy zatem wobec kwestii: interes publicz-
ny a interes polityczny, które – jak doskonale wiemy z praktyki – nie zawsze 
bywają tożsame. Rozwój kultury nie jest politycznym priorytetem, szcze-
gólnie w dobie kryzysu. Chciałabym być dobrze zrozumiana, nie chodzi mi 
o przerzucenie odpowiedzialności za kiepskie funkcjonowanie domów kul-
tury na władze. Lokalni politycy realizują swoje zadania w zgodzie ze wska-
zaniami ustawowymi. Jeżeli ustawa nie określa, że w mieście lub gminie 
należy prowadzić dom kultury, to politycy nie muszą tego robić. Jeżeli or-
ganizator nie jest zobowiązany do realizacji określonych zadań w ramach 
domu kultury, proponuje zakres działalności i budżet zgodny z własnym 
uznaniem i ma do tego prawo. 

dlatego kluczowym zadaniem, jakie dziś stoi przed osobami, które czują 
się odpowiedzialne za przyszłość domów kultury w Polsce, jest sformuło-
wanie, jaki dom kultury pozostaje w interesie mieszkańców miast i wsi. Mi-
nister Bogdan Zdrojewski, komentując w Senacie zmiany w Ustawie o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, mówił o nieuchwytności 
kultury, o konieczności pozostawienia dla niej szerokiego pola wolności, 
uzasadniając w ten sposób brak ustawowych wytycznych do prowadze-
nia działalności przez domy kultury. To prawda. Wszelkie próby wtłoczenia 
aktywności kulturalnej w sztywne wzorce wywołują odruchowy sprzeciw 
wobec zamykającego ograniczenia. Niemniej brak jakichkolwiek sprecyzo-
wanych oczekiwań w stosunku do domów kultury oznacza, że działalno-
ścią kulturalną (kulturotwórczą) staje się również prowadzenie basenu lub 
promocja gminy. Czy rzeczywiście o taką wolność nam chodzi?

Spróbujmy w takim razie dookreślić interes społeczny w przypadku do-
mów kultury, tak aby debata o kształcie domów mogła się rozpocząć. W 
moim przekonaniu inwestowanie w rozwój kultury w miastach i gminach 
musi się składać z dwóch elementów: z jednej strony z inwestowania w po-
tencjalnych twórców (kreatorów kultury), z drugiej strony z inwestowania 
w odbiorców. kluczowe jest, żeby rozwój kultury obejmował w tym samym 
stopniu oba elementy. Popularna w środowisku domów kultury fraza o 
wyszukiwaniu talentów opisuje sytuację całkowicie niewystarczającą. Roz-
wój kultury nigdy nie dokona się wyłącznie poprzez mnożenie wytworów 
kultury. Wszelka twórczość potrzebuje oka, dla którego powstaje. Rozwój 
kultury może się dokonać wyłącznie poprzez edukowanie społeczeństwa 
do odbioru kultury. 

Ilustracją niech będzie bardzo konkretny przypadek, o którym sporo roz-
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W przypadku domów 
kultury interes 

społeczny w miastach 
i gminach polega 
na inwestowaniu 

zarówno w twórców, 
kreatorów kultury,  

jak i – w jej odbiorców.
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mawialiśmy w ramach ruchu Obywateli kultury w krakowie. Mam na myśli 
edukację muzyczną, która w Polsce obejmuje utalentowanych muzycznie 
młodych ludzi, którzy mogą się rozwijać, przejść przez wszystkie stopnie 
zawodowego wtajemniczenia, by w rezultacie zostać wykształconymi, 
profesjonalnymi artystami. Oczywiście ten proces jest długi. W przypad-
ku edukacji muzycznej emocjonalnie dość wyczerpujący, dlatego że dzie-
ci bardzo wcześnie poddawane są wymogom startowania w konkursach, 
zdawania trudnych egzaminów, uczenia się wielu specjalistycznych przed-
miotów. Równocześnie zaledwie promil z tych osób, które rozpoczynają 
edukację muzyczną w podstawowych szkołach muzycznych, zostaje zawo-
dowymi artystami. Zaś całkiem z boku pozostaje cała rzesza dzieci, które 
nie zaczęły edukacji w szkole muzycznej i w związku z tym nie umieją śpie-
wać, nie umieją słuchać, nie umieją grać na instrumentach. Czyli pirami-
da edukacji artystycznej, która powinna obejmować jak największe grono 
osób, jest w Polsce zupełnie odwrócona, ograniczona do utalentowanych 
wybrańców, których z kolei męczy się zbyt wcześnie nieadekwatnymi do 
ich wieku wymaganiami. Naturalna i kulturotwórcza byłaby taka sytuacja, 
w której nie odławiamy talentów, tylko zakładamy, że umiejętność gry 
na instrumencie, umiejętność śpiewania czy wykształcony słuch są kom-
petencjami, które powinny być w społeczeństwie powszechne. Wszyscy 
uczmy się tańczyć, śpiewać, malować. 

Jeżeli jesteśmy przekonani, że edukacja kulturalna służy rozwojowi spo-
łecznemu, to patrzmy na domy kultury jako na miejsca za ten rozwój od-
powiedzialne. Miejsca nadążające za zainteresowaniami młodzieży. Miej-
sca wychodzące z propozycją podnoszenia kompetencji kulturalnych do 
mieszkańców w tzw. wieku produkcyjnym. Miejsca gotowe do podejmo-
wania ryzyka uprawiania nowych form interakcji społecznej. I nie bójmy 
się, że klarowne opisanie zakresu tej odpowiedzialności może ograniczyć 
naszą wolność.
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a l e k s a n d r a  s z y M a ń s k a

Instytut kultury Miejskiej, Gdańsk

Podejmę próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie bez rozdzielania kultural-
nych centrów/domów/miejsc na typy i zakres „lokalności”, a odnosząc się 
jedynie do formy instytucji rozumianej jako współfinansowana ze środków 
publicznych, o zapewnionej ciągłości i kumulacji działań. Jednym z klu-
czowych elementów wspólnych dla takich instytucji pozostaje sfera od-
powiedzialności, za anachronicznie brzmiące „upowszechnianie”, jak i za 
dziś częściej definiowane żywe uczestnictwo. Odpowiedzialność za sferę, 
której ani system formalnej edukacji, ani mediów ani inny publiczny ani 
prywatny, jak dotąd nie przejął.

łatwo przyswoiliśmy model i przekonanie, że dziś wszyscy współtworzy-
my. ale to nie zmienia chyba naszego stosunku do roli i talentu artysty. 
Możemy uznać, że aktywne i elastyczne organizacje pozarządowe mogą 
pełnić te same funkcje animatora co instytucje, a od instytucji artystycz-
nych wymagać jedynie działań edukacyjnych w dziedzinach, w jakich się 
specjalizują. ale czy to nie kolejne stereotypy? Niezależny animator: ak-
tywny, profesjonalny, pełen pasji… a może rolą instytucji/centrów kultu-
ry jest stawianie właśnie na takich ludzi? Zamiast czekać aż utracą pasję 
przedzierając się przez kolejne wnioski grantowe i pracując „poza kulturą”, 
bo w końcu z czegoś trzeba żyć. Czy danie komuś poczucia ram i czasu na 
planowanie działań, na poznawanie publiczności, do jakiej kieruje działa-

I.

PO CO NAM  
CENTRA  
KULTURY?

Reformowanie 
i otwieranie instytucji 
kultury na odbiorców 

to wyzwanie – dla 
samych instytucji, ale 

i dla samorządów.

Aleksandra Szymańska animatorka kultury, manager kultury. 
Przez ponad 8 lat (od 1993 roku) związana z rynkiem muzycznym. 
Członkini Polskiej Akademii Fonograficznej. Od 2002 roku związana 
z mediami – wydawnictwem Hachette Filipacchi Polska, dyrektorka 
marketingu, potem dyrektorka wydawnicza w wydawnictwie G+J Gru-
ner + Jahr Polska. Główna producentka gal telewizyjnych. Od sierpnia 
2008 roku, po wygranym konkursie na strategię przygotowań miasta 
do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, Dyrektor Strategiczna zespołu 
odpowiedzialnego za projekt Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica 
Kultury 2016. Współautorka myśli przewodniej gdańskiej kandydatury 
do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wolność Kultury. Kultura Wol-
ności. Członek Rady Kultury Gdańskiej. Od marca 2011 Dyrektor samo-
rządowej instytucji Instytut Kultury Miejskiej (w czasie starań o tytuł 
ESK pod nazwą Gdańsk 2016). 

Fot. Renata dąbrowska 
/ agencja Gazeta
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nia, analizę efektów to z założenia droga do stagnacji? Co nie zaprzecza ist-
nieniu wielu instytucjonalnych, systemowych, pewnie jednak najbardziej 
„ludzkich” ograniczeń i uwarunkowań, w jakich centra kultury funkcjonują. 
ale to kolejny temat…

Oferta kulturalna centrum kultury przeciwstawiana jest w debacie ko-
nieczności zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności. a może zamiast 
obu tych kierunków raczej należy słuchać, diagnozować potrzeby publicz-
ności, proponować działania, edukację, eksperyment…? Publiczność i tak 
to zweryfikuje. a gdzie miejsce na działania wokół tożsamości miejsca, 
pamięci, wartości, jakości otaczającej nas przestrzeni? Blogosfera, nowe 
media, sieci społecznościowe: czy to nie nowe przestrzenie kultury, które 
także wymagają inkluzywności i animacji? Relacje bezpośrednie, więzi lo-
kalne, działanie na rzecz drobnych wspólnych inicjatyw, aktywność obywa-
telska: czy to dziś sfera wyłącznie „samoistnie się kształtująca”?

Nie jest dla mnie pytaniem „Po co nam centra kultury?”, niezależnie, czy 
mówimy o lokalnych domach kultury, miejskich centrach czy instytucjach 
artystycznych. dla mnie pytania na dziś to: jak reformować istniejące in-
stytucje, aby pełniły funkcje animatora, aby mogły zarówno budować swo-
je publiczności jak i mieć dla nich ciekawą ofertę, budować relacje? aby 
mogły działać w perspektywie wieloletniej pracy ze społecznościami/pu-
blicznościami, jakie sobie wyznaczyły jako grupy odbiorców. Powinny się 
uzupełniać, różnić, a czasem być alternatywą dla tego samego odbiorcy.

Nie zapominajmy o misji „otwierania się” instytucji na odbiorcę: takim 
samym wyzwaniem jak włączanie, edukacja czy animacja pozostaje do-
starczanie oferty dla publiczności istniejących, wymagających oferty 
coraz lepszej. To dialog, a nie przypadkowa, choćby najciekawsza, jedna 
rozmowa.

I to wyzwanie przede wszystkim dla samych instytucji, ich dyrektorów, ale 
i dla samorządów. Rolą władz jest praca nad udoskonalaniem systemów 
dystrybucji środków, w tym partycypacyjnych form dystrybucji środków 
na kulturę, środków dla indywidualnych artystów, dla animatorów. Także: 
dystrybucji środków dla instytucji jako gwaranta działań wymagających 
organicznej pracy i systematycznej ewaluacji i autoanalizy (ewaluacji, nie 
mylić z tworzeniem raportów potwierdzających sukces każdego z działań). 
Podmiotów, które nie mogą zapominać o swojej misji, ale i odpowiedzial-
ności, ale które mogą pozwolić sobie czasem na błąd czy eksperyment.

Te, które nie zyskają zaufania (i) publiczności – i tak znikną nie burząc sensu 
istnienia innych.
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Instytut kultury Miejskiej, Gdańsk. Fot. dominik Werner
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W STRONĘ KULTURALNEGO 
PROSUMENTA

k a r o l  z a M o j s k i 

Pracownia kultury Współczesnej

kilkadziesiąt procent uczestników kultury żyje dzisiaj w świecie internetu. 
Co ważne, internet to dzisiaj nie tylko komputer, przy którym siedzi się 
w domu, ale telefon, smartfon, tablet i tak dalej. Jest tak samo mobilny 
jak my. Nie musimy uczestniczyć w kulturze w jakimś konkretnym miejscu, 
instytucji. W dobie zmieniającego się uczestnictwa w kulturze należy za-
stanowić się więc nad tym, w jaki sposób instytucje kultury mają sobie ra-
dzić z odpływem uczestników i jakie mają kreować strategie uczestnictwa, 
żeby ludzi przyciągnąć. Co zrobić, żeby inicjatywy, które dzieją się w świe-
cie realnym, jakimś konkretnym miejscu, mogły zachęcić do uczestniczenia 
w realnym świecie ludzi uczestniczących, żyjących w internecie? 

Rzeczywistość pokazuje, że w wydarzeniach instytucji kultury uczestniczą 
zasadniczo te same osoby. Chodzi o to, żeby poszerzać grono uczestni-
ków, odbiorców, twórców z zaznaczeniem, że we współczesnym modelu 
uczestnik nie jest już odbiorcą w starym stylu, ale jest odbiorcą i zarazem 
nadawcą kultury. Uczestnicząc w życiu internetowym, jesteśmy zarazem 
odbiorcami i nadawcami. Należy zastanowić się, co zrobić, żeby tradycyjna 
instytucja kultury również umożliwiała ten nowy model bycia prosumen-
tem, nie tylko konsumentem kultury. Problem polega na umiejętnym zre-
konstruowaniu w praktyce instytucji kultury tego, „jak” człowiek uczestni-
czy w internecie. Zadanie niełatwe, ale przecież nie niemożliwe. Być może 
na początek potrzeba nam wirtualnych korelatów instytucji udostępniają-
cych wszystkie praktyki i wytworzą się konkretne kanały komunikacyjne z 
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Uczestnicząc w życiu 
internetowym, 

jesteśmy zarazem 
odbiorcami 

i nadawcami. 
Zastanówmy się, 
jak w tradycyjnej 
instytucji kultury 

można stać się 
prosumentem, nie 

tylko konsumentem 
kultury.

Karol Zamojski filozof, epistemolog i krytyk kultury. Założyciel 
i Prezes Zarządu Pracowni Kultury Współczesnej, Redaktor Naczelny 
Krytycznego Magazynu Internetowego VERTE. Dyrektor „INSTYTU-
TU”, programu edukacyjno-aplikacyjnego Fundacji Pro Cultura i Pra-
cowni Kultury Współczesnej. Organizator i uczestnik debat i dyskusji 
dotyczących kultury miejskiej. Krytyk miejskich systemów kultury. 
Analizuje systemy kultury głównie pod kątem ich negocjacyjności 
i debaty jako modelu kultury.

Fot. Filip Rezner
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konkretnymi adresami, program, drzwiami, scenami…

Zmiany następują, przynajmniej w niektórych miastach. W dużej części są 
to miasta, które uczestniczyły w konkursie ESk. Trzeba jednak bardzo wy-
raźnie powiedzieć, że nie da się przenieść jakiegoś jednego modelu z jed-
nego miasta do innego. Tutaj każde miasto musi ćwiczyć samo, ale prze-
cież nie w samotności.

Roland Zarzycki doktor matematyki oraz doktorant na wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel akade-
micki, tłumacz, autor prac naukowych, referent na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych, kierownik projektów badawczych. Współautor 
zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, obecnie pra-
cujący przy projekcie Wrocław 2016. Lokalny ekspert w międzynarodo-
wym projekcie Future City Jobs. Zaangażowany w tworzenie spółdziel-
ni PANATO, inicjatywy Nie Nasz Dług oraz fundacji 2B Fair. Publicysta, 
aktywista, wegetarianin, pielgrzym.

(NOWE) DOMY  
(NOWEJ) KULTURY 

ro l a n d  z a r z yc k i

Uniwersytet Wrocławski, Biuro Festiwalowe IMPaRT 2016, Wrocław

Jak wiadomo, do tematu można podejść na różne sposoby. Moim zdaniem 
kluczowa w tym wypadku jest jednak bardzo ogólna idea tworzenia wza-
jemnie komunikującej się sieci miejsc otwartych na dyskusję i rozmaite 
dyskusje otwierających. Miejsc, które nie tyle życie kulturalne i społeczne 
organizują, co dostarczają narzędzi, by owo życie kulturalne i społeczne 
tworzyć, animować i rozwijać mogli mieszkańcy oraz wszyscy ci, którzy są 
jego podmiotem (to niejako w opozycji do strategii zarządzania obecnie 
funkcjonującymi domami i centrami kultury).

Zarazem błędem wydaje mi się druga skrajność, czyli czekanie i oczeki-
wanie, by ludzie zrobili (w końcu!) coś sami. Jednocześnie wokół słychać 
narzekania, że oto obywatele nie dorośli do dobrodziejstw, które pod nos 
podsuwają im ci, którzy najlepiej wiedzą, co dla nich dobre. Słychać lamen-

Rzecz w tym, by 
zarządcy centrów 
kultury nie tworzyli 
kultury dla ludzi, ale 
by wreszcie dostrzegli, 
że kultura to ludzie, 
trzeba ją więc tworzyć 
z ludźmi.
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ty, że wskaźniki zaangażowania obywatelskiego w Polsce biją europejskie 
rekordy niskości. Wszystko to niewiele wnosi, bo wszyscy to już wiemy i 
wszyscy nad tym solidarnie ubolewamy. Idzie jednak o to, by do siebie na-
wzajem dotrzeć. W tym sensie jest to więc także, w wielkiej mierze, kwe-
stia komunikacji. Najsłuszniejsza, ale i najtrudniejsza droga wiedzie więc 
jakoś przez środek, poprzez inspirację i angażowanie pozostawiające swo-
bodę działania i twórczej ekspresji.

działalność domów i centrów kultury nie może być oderwana od rzeczywi-
stości. To znaczy, że dotykać musi choć częścią swych aktywności konkret-
nych, żywych, lokalnych problemów, społecznych i politycznych. Unikanie 
trudnych tematów, by zagwarantować sobie ciągłość funkcjonowania, w 
żadnej mierze nie jest bowiem rozwiązaniem, o jakim myślimy. Trzeba więc 
także pamiętać o tym, by osoby zarządzające takimi ośrodkami miały na 
uwadze to, jak działania artystyczne, spotkania i rozmowy przekładać na 
rzeczywistość, choćby po to, by lokalne wspólnoty miały poczucie i prze-
konanie, że ich zaangażowanie prowadzi do namacalnych, praktycznych 
rezultatów. I wreszcie idzie też o to, by tworzyć pewną atmosferę – na 
poziomie czysto emocjonalnym – w której miejsca takie przez samą swą 
formę sprzyjać będą przebywaniu, spotkaniom i rozmowom.

Innymi słowy idzie więc o to, by zarządcy domów i centrów kultury nie 
tworzyli kultury dla ludzi, ale by wreszcie dostrzegli, że kultura to ludzie, 
trzeba ją więc tworzyć z ludźmi.
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Publiczne instytucje kultury. 
Obszary nieciągłości

G r z e G o r z  ko n d r a s i u k  (l u B l i n)

Na tytułowe pytanie chciałoby się od razu odpowiedzieć niegrzecznie: „a 
kogo to w ogóle interesuje?”, „czy nie mamy większych problemów?”. ale 
za tą pozornie specjalistyczną kwestią kryją się sprawy znacznie większe, 
przerastające banalne branżowe zagadnienia. Poprzez współczesne insty-
tucje kultury jak przez soczewkę widzimy wiele z kłopotów, które mamy 
dziś z kulturą, pojmowaną w kategoriach artystycznych, społecznych, eko-
nomicznych. Pytanie „Po co nam centra kultury?” uruchamia kolejne, do-
magające się uważnego wsłuchania: Jakim nam mogą być potrzebne? Co 
to właściwie znaczy centrum? I jakiej kultury?

Kultura? Producenci w poszukiwaniu
Człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieciach znaczenia które sami 
utkał, a kultura jest właśnie owymi sieciami1 – powtórzmy za Cliffordem 
Geertzem. Jedną z tych sieci tworzą narracje proponowane przez insty-
tucje kulturalne, jednak o strukturze tych akurat pajęczyn decydują raczej 
zmienne i nieprzewidywalne okoliczności niż jasne reguły, doraźne rozwią-
zania nierozstrzygalnych konfliktów niż uniwersalny, sprawnie funkcjonu-
jący system, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Instytucje coraz 
bardziej zależą od bezlitosnej władzy globalnej i lokalnej ekonomii, od gier 
politycznych, wreszcie – od przyspieszającej dzięki nowym technologiom 
komunikacji danych. 

1 Clifford Geertz, Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: tegoż, In-
terpretacja kultur. Wybrane eseje, przekład Maria M. Piechaczek, kraków 2005, s. 19.
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Grzegorz Kondrasiuk (Lublin) – krytyk teatralny, 
dramaturg, bloger, redaktor naczelny internetowego ma-
gazynu www.kulturaenter.pl. W latach 2009-2011 członek 
zespołu Lublin ESK 2016 i współtwórca obu aplikacji kon-
kursowych miasta, w 2008-2011 stały recenzent teatralny 
„Gazety Wyborczej – Lublin”. Publikował m.in. w „Dia-
logu”, „Teatrze”, „Scenie”, „Kresach”. Współautor sztuk 
teatralnych „Zły” i „All inclusive”. Pisze o teatrze, tańcu 
i dylematach polityki kulturalnej.

Fot. W. Pacewicz



57

W ostatnich dwóch dekadach w Polsce dokonała się bowiem transfor-
macja ustrojowa, a na świecie – cyfrowa rewolucja komunikacyjna. Świat 
producentów pozostał na uboczu świata władzy i rynku idei, zdetronizo-
wany wraz z upadkiem inteligencji i wejściem do gry nowych elit i nowego 
społeczeństwa. Tęskniąc za bezpowrotnie utraconymi jasnymi receptami, 
poszukuje jakiegoś nowego porządku, kategoryzacji, która pozwoli mu na-
dążyć za przemieszczającymi się warunkami. 

Producenci kultury produkują również i wiedzę, zadając sobie pytania: „Po 
co w ogóle istniejesz?”, „Jaki masz wieloletni, strategiczny cel działania?” 
„Jakie efekty zamierzasz osiągnąć?”. Pomiędzy porządkowaniem stanu 
zastanego a poszukiwaniem dróg rozwoju, w siatce pojęć „wizja – misja 
– cele” tworzą się podstawy strategii instytucji kultury. Ma ona je wypo-
sażyć w wyobraźnię niezbędną, aby mogły sprostać obecnym i przyszłym 
wyzwaniom i zagrożeniom, wbrew determinującemu wpływowi warun-
ków nieoczywistych i obszarów nieciągłości polityki kulturalnej. 

Obszar „wiedzy kultury” od jakiegoś czasu emituje jeden, wciąż ten sam 
komunikat: kultura i jej instytucje pracują na „ziemi niczyjej”, na przecięciu 
światów. W tym osobliwym obszarze przygranicznym swobodnie poczyna-
ją sobie, ze zmiennym szczęściem i rozkładem sił tacy gracze jak: krajowa i 
lokalna administracja, biznes, organizacje pozarządowe, media, inicjatywy 
obywatelskie. Wokół kultury w każdym lokalnym mikroświecie nie ustaje 
wielostronna negocjacja wpływów w warunkach silnej i bezpardonowej 
wewnętrznej konkurencji pomiędzy trzema tworzącymi współczesne mia-
sto czynnikami: polityką-administracją, rynkiem i społeczeństwem.

Realizowanej w takich warunkach polityki kulturalnej państwa (a także 
polityk miast i regionów) nie da się właściwie opisać ani rozumieć jedno-
płaszczyznowo i linearnie. Polityka ta, definiowana jako „świadomego 
zarządzania interesem publicznym w tym sektorze oraz podejmowania 
decyzji we wszystkich kwestiach zawiązanych z rozwojem kulturalnym 
danego społeczeństwa”2 ma jeszcze jeden, istotny parametr – nieustanną 
zmienność w czasie. Zmienność polityki (wybory krajowe i lokalne co dwa 
lata, kadencyjność, ciągłe przetasowania personalne); ekonomii (nieznane 
w przyszłości krzywe wzrostu i spadku, rok budżetowy, cięcia i wzrosty); 
życia społecznego (meandryczność nastrojów, protestów, aktywności i 
mód). Oceniana w tej perspektywie polska polityka kulturalna w wyko-
naniu Ministerstwa kultury, a potem Ministerstwa kultury i dziedzictwa 
Narodowego przebywa nieustannie w obszarach nieciągłości.3 Nie inaczej 
z poszczególnymi politykami miejskimi i regionalnymi, w których stałe 

2 Milena dragićević Šešić, Branimir Stojković, Polityka kulturalna, w: tychże: Kultura: za-
rządzanie, animacja, marketing, przekład Jolanta ambroziak, Warszawa 2010, s. 28-29.

3 Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005, pod red. Bożeny Gierat-Bieroń, kra-
ków 2009.
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założenia podważane są przez ciąg przypadkowości motywowanych poli-
tycznie, ekonomicznie czy wreszcie – personalnie. Co w takim razie z insty-
tucjami kultury – trwającymi w pozornie niezmiennych, stabilnych warun-
kach zapewnionych przez w miarę przewidywalny budżet oraz względnie 
niezależne i wieloletnie warunki zatrudnienia? 

My?
Na podstawie jakiego wyróżnika można zdefiniować publiczne instytucje 
kultury? Nazywanie ich „publicznymi” pochodzi wyłącznie z faktu, że… 
podstawę ich egzystencji zapewniają publiczne pieniądze, na mocy usta-
wy zasadniczej. artykuł 6 konstytucji RP gwarantuje przecież każdemu 
obywatelowi prawo równego dostępu do kultury, nakazując tym samym 
publicznym instytucjom kultury dystrybucję społecznego dobra. 

Tymczasem, zauważmy prowokacyjnie, z perspektywy obywatela, uczest-
nika wydarzeń kulturalnych, satysfakcjonujące działania sektora „niepu-
blicznego” niczym się nie różnią od proponowanych przez sektor publiczny 
(tak samo zresztą – jak działania niesatysfakcjonujące). W przeciwieństwie 
do prywatnej służby zdrowia czy edukacji – produkty kulturowe, to dobro 
społeczne, bywają przez NGO czy firmy szczodrze i właściwie dystrybu-
owane, szczególnie w miejscach stwarzających klimat przyjazny dla ich 
wzrostu.

komu zatem, jakim nam są potrzebne te szczególne, uprzywilejowane 
miejsca kultury, skoro potrafimy wskazać liczne precedensy dowodzące, 
że „da się” inaczej? Potrzebne są samym ludziom kultury (i nie jest to by-
najmniej żart), animatorom i artystom. Po to, żeby robić dobrą robotę, 
realizować przemyślane, wieloletnie programy na dobrym poziomie nie-
zbędne są skutecznie pracujące, stabilne bazy, zabezpieczone przed ty-
pową dla sektora NGO i inicjatyw prywatnych chwilowością projektów i 
grantozy uzależniającej ich działania od koniunktur i różnorakich mecena-
sów. Jednak to nie animatorzy i artyści decydują o finansowych i organiza-
cyjnych ramach działania instytucji. Największym mecenasem kultury – jak 
wiadomo – jest samorząd lokalny.

kulturę utrzymujemy dziś my, czyli miasta i gminy, czułe gospodarczo-spo-
łeczne organizmy. ale czy jej potrzebują? do tej tezy coraz mniej bada-
czy zgłasza wątpliwości, odkąd zaczyna się przeliczać nie tylko dochody 
z turystyki, ale i poziom jakości życia i zadowolenia mieszkańców, w czym 
satysfakcjonujące, bogate życie kulturalne ma niebagatelny udział.4 Mam 
jednak wrażenie, poparte wieloma przykładami, że miejskie i centralne 

4 http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/wyzwania-inwestycyjne-miast/PwC_wyzwa-
nia_inwestycyjne_miast_2012.pdf 
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władze nie potrafią wyciągnąć konsekwencji z tej obserwacji (tak jak wąt-
pię również, że i dzisiejsze instytucje kultury potrafią tym zadaniom spro-
stać, i czy stawiają sobie tego rodzaju cele).

kultura potrzebna jest również naszym reprezentantom, politykom 
wszystkich szczebli (i to również nie jest żart). Zarówno w najmniejszej 
gminie jak i w metropoliach, do splendoru władzy w znacznym stopniu 
przyczynia się właśnie kultura, zarówno w swym wydarzeniowym, festiwa-
lowo-festynowym wydaniu, jak i w systemowym codziennym trudzie. Wła-
dza zauważa potencjał kultury do współtworzenia tak pożądanego przez 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wizerunku dobrych, troskliwych 
gospodarzy: takich, którzy potrafią „zabezpieczyć potrzeby” mieszkań-
ców, wszystkie bez wyjątku, więc także i te z najwyższego stopnia pira-
midy Maslowa. a ponieważ to lokalna administracja, jako „organizator” 
pracy instytucji kultury, jest jej głównym mecenasem, bywa że w ślad za 
coroczną dotacją kieruje ona w stronę dyrekcji tejże instytucji swego ro-
dzaju zamówienie, nie tylko na udane, satysfakcjonujące miejską ludność 
wydarzenia, ale i na ich powiązanie i skojarzenie z osobą zarządcy miasta 
i z miejską administracją. W przypadku większych miejskich centrów kul-
tury częstą praktyką jest formatowanie programu instytucji właśnie pod 
kątem zapotrzebowań głównego mecenasa, który oczekuje od głównej 
instytucji kultury realizacji przeróżnych rocznic, obchodów, festynów, dni 
miasta, imprez noworocznych, obowiązków miast partnerskich, itd.

No tak, ale czy publiczne instytucje kultury potrzebne są nam wszystkim, 
czyli obywatelom współtworzącym państwo, podatnikom składającym się 
na budżety lokalne i centralne, i oczekującym w zamian określonych usług 
i produktów? Jeśli tak, to może nasze instytucje powinny być rodzajem 
zbiornika, sprawiedliwie przechowującego równe dla wszystkich dobro, 
bez wartościowania, odzwierciedlając indywidualne preferencje wszyst-
kich obywateli, niezależnie od gustów czy zainteresowań? 

Według badań spółki aRC Rynek i Opinia specjalizującej się właśnie w prze-
liczaniu preferencji konsumentów wszelkiego rodzaju dóbr, począwszy od 
kawy latte i oprogramowania, a skończywszy na sporcie i kulturze, nie-
zmiennie od dekady „bardzo” interesuje się kulturą i sztuką poniżej 3% 
Polek i Polaków, a „trochę” – około jednej czwartej populacji. dla reprezen-
tatywnej grupy 1814 mieszkańców Polski w wieku 15-65 lat – najbardziej pre-
ferowanymi wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi są: projekcje filmowe, 
pikniki i festyny, dyskoteki i imprezy taneczne, koncerty muzyki popularnej, 
oraz festiwale muzyczne – wylicza aRC. Po co uczestniczą oni w tych wyda-
rzeniach? – w celu odprężenia się i spotkania z innymi ludźmi 5.

5 http://kulturasieliczy.nck.pl/wp-content/uploads//2011/02/aRC-Rynek-i-Opinia_ba-
danie-dot.-zainteresowania-Polak%C3%B3w-kultur%C4%85.pdf oraz: http://www.
arc.com.pl/sponsoring_monitor_kulturalne_odprezenie-40999382-pl.html 
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Co zatem należy czynić, czy sprawiedliwie zabezpieczyć w publicznych bu-
dynkach odpowiednią ilość miejsca i stworzyć programy, pytając uprzed-
nio, czego sobie życzą: projekcji, pikników i festynów, a może jednak odro-
binę sztuki krytycznej? Pomijając litościwym milczeniem metodologię tego 
badania (znęcanie się nad „eksperckością” aRC pozostawmy ekspertom), 
zauważmy, że jeśli chodzi o potrzeby kulturalne (zresztą nie tylko w tym 
przypadku) kategoria „mieszkańcy Polski” radykalnie się nie sprawdza. W 
odpowiedzi na pytanie – „mieszkańcy Polski, czyli kto?”, socjologowie od-
powiadają – „zależy kto, po co i o co pyta”. Wielki rozkwit sondaży, często za-
wierających pytania o wątpliwym statusie metodologicznym (…) przynosi co-
dziennie informacje o tym, czego chce lub co sądzi „społeczeństwo”. Skądinąd 
„społeczeństwo” jest tu rozumiane jako zbiór jednostek, a nie jako układ złożo-
ny ze społeczności! Zakłada się, że operatem „społeczeństwa”; jest zbiór nume-
rów PESEL, a nie różnego rodzaju i poziomu społeczności sąsiedzkie, lokalne, 
regionalne – pisze anna Giza-Poleszczuk. Nie dostrzega się tego, że „społecz-
ność” kształtuje się na podłożu infrastruktury instytucjonalnej i rzeczowej: jeśli 
na osiedlu nie ma żadnej wspólnej przestrzeni (…), to ludzie fizycznie nie mogą 
się spotkać. (…) Jeszcze ważniejszą rolę odgrywają instytucje: stabilność reguł, 
responsywność czy efektywność w egzekwowaniu prawa są kluczowym czyn-
nikiem budującym zaufanie. (…) Koncentracja na psychicznych cechach indy-
widuów nie pozwala dostrzec, że za słabością społeczeństwa obywatelskiego 
kryje się słabość instytucji, w tym również III sektora. 6 

Problemy z tożsamością i ofertą instytucji odzwierciedlają problematycz-
ny status naszych zbiorowości. Zresztą kryje się w niej również i pozytyw-
na odpowiedź: społeczności zintegrowane, bądź z szansą na integrację, 
mają szansę na witalne i satysfakcjonujące instytucje publiczne… Problem 
w tym, że żyjemy w państwie zdezintegrowanym na wiele sposobów. Jego 
obecna organizacja i plany na przyszłość konserwują różnice, nie tylko te 
terytorialne, pomiędzy lepiej i gorzej rozwiniętymi regionami czy ośrod-
kami miejskimi i wiejskimi, ale i strukturalne, obecne wewnątrz nich. Jest 
to „państwo wielu prędkości”, a sytuacja kultury i obraz jej instytucji dość 
wiernie te różnice odzwierciedlają. Emigracja zewnętrzna i wewnętrzna 
twórczych społeczności; komercjalizacja kultury bądź jej upolitycznienie; 
niejednorodny system organizacji; centralizacja wspierana przez mało kla-
rowny, arbitralny rozdział środków; przerzucanie się odpowiedzialnością 
za wspieranie kultury pomiędzy miejscowymi i krajowymi władzami czy 
wręcz wycofywanie się z tej odpowiedzialności; brak pomysłów na przy-
szłość przy znacznym rozroście infrastruktury budowanej za unijne pienią-
dze w jednych miejscach, a znaczne braki infrastrukturalne czy rozrzedze-
nie w innych – oto kilka punktów na mapie obszarów nieciągłości świata 
kultury.

6 anna Giza-Poleszczuk, Po drugiej stronie lustra, w: W poszukiwaniu portretu Polaków, 
pod red. Jana Szomburga, Gdańsk 2009, s. 14-15.
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Tymczasem założeniem polityki kulturalnej, wypowiadanym mniej lub 
bardziej wprost, jest założenie zrównoważonego rozwoju, zdobywania 
nieznanych przestrzeni, nowych kontaktów, nieustannej twórczej aktyw-
ności. Wiele w całej tej strategii „radzenia sobie” w trudnych czasach jest 
zaklinania rzeczywistości, pozytywnej afirmacji, myślenia życzeniowego. 
Mówi się o rozwoju, a myśli – o przetrwaniu, konieczności ciągłej walki o 
utrzymanie zdobytego niegdyś terytorium, dziś położonego na niepew-
nym gruncie. 

Co począć w takim razie z centrami kultury, z pojęciem centrum? Centrum 
– w rozumieniu dosłownym, jako konkretne, fizyczne miejsce usytuowane 
w dogodnym punkcie spotkania, do którego każdemu najwygodniej i naj-
bliżej oraz metaforycznym, pojmowanym jako axis mundi, oś (lokalnego) 
świata, fundująca jego znaczenia?
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Trójkąt, czyli trzy kąty widzenia
d o r o ta  wo d n i c k a

Tekst ma na celu zobrazowanie głównych wątków dyskursu dotyczą-
cego zmian sektora kultury, prowadzonego między Samorządami, 
Instytucjami Kultury i Obywatelami. Obszar kultury pomimo trans-
formacji polityczno-gospodarczej nie przeszedł jak do tej pory żadnych 
radykalnych przekształceń. Na wstępie należy zaznaczyć, że wychwy-
cenie głównych wątków i przyjmowanych przez strony stanowisk, jest 
możliwe tylko przy dużym stopniu uogólnienia. Tekst z konieczności 
skupia się tylko i wyłącznie na małym wycinku relacji między trzema 
głównymi graczami. Składa się z dwóch części, w pierwszej przedsta-
wiona jest krótka charakterystyka każdego podmiotu, natomiast w 
drugiej poprzez przywołanie stosowanej retoryki, zilustrowane zostają 
napięcia istniejące między nimi. dopiero spojrzenie z większej odległo-
ści pozwala zaobserwować mechanizmy działania, które pojawiają się 
w trakcie debat o kształcie instytucji kultury. Warto zaznaczyć, że taka 
perspektywa może być także niesprawie-
dliwa dla chlubnych wyjątków funkcjonu-
jących jednak z powodzeniem w polskiej 
rzeczywistości.

Liczba podmiotów oraz rodzaj wzajemnego 
oddziaływania nasuwa na myśl skojarzenie 
z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt. 
Punkty O, S, Ik, łącząc się ze sobą za pomo-
cą linii, tworzą wierzchołki o określonych 
kątach, jednocześnie fizycznie ograniczając 
powierzchnię. To tytułowe kąty widzenia 
poszczególnych podmiotów. każdy kąt wi-
dzenia jest limitowany przez relacje wiążą-

 O – obywatele
 S – samorząd
 IK – instytucje kultury
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ce jeden podmiot z drugim. Linie tworzące boki trójkąta czasami są źró-
dłem napięcia między wierzchołkami. 

Krótkie charakterystyki podmiotów
S czyli pracownicy samorządowi. To kategoria, która powstała w Pol-
sce przed ponad dwudziestu laty wraz z powołaniem samorządów naj-
niższego szczebla – samorządów gminnych. kolejne szeregi urzędników 
samorządowych zasilone zostały przez kadry, które weszły w skład nowo 
utworzonych po 1999 roku samorządów szczebla powiatowego i woje-
wódzkiego. Pracownicy samorządowi (taką nazwę stosuje ustawodawca) 
w zdecydowanej większości stali się nimi z mocy prawa. Urzędnicy pracu-
jący do tej pory w urzędach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, 
hierarchicznie podporządkowanych tzw. centrum, nagle wraz ze zmianą 
ustroju politycznego otrzymali nowe zadanie. Polegało ono na pracy na 
rzecz własnego terytorium, dbaniu o jego zasoby, efektywnym zarządza-
niu nimi i wspieraniu samorządowców (polityków) w realizacji lokalnej 
polityki rozwojowej. Jest to zadanie karkołomne, zwłaszcza w obszarze 
kultury. Przesądzało o tym kilka czynników. Między innymi odziedziczone 
w spadku po poprzednim systemie oportunistyczne postawy urzędnicze, 
a na ich bazie przez lata utrwalany w społeczeństwie negatywny wizeru-
nek urzędów i jego pracowników. 

IK to instytucje kultury, reprezentowane przez ich dyrektorów. Jednost-
ki te powoływane są do życia przez samorządy lub ministerstwa, przez nie 
są także likwidowane. Niestety 80% obecnie istniejących instytucji zostało 
utworzonych w poprzednim systemie politycznym przez urzędy kierujące 
się zupełnie inną logiką funkcjonowania. Zmiany ustroju politycznego nie 
oznaczały likwidacji instytucji, które w poprzedniej epoce działały na wzór 
swoich mocodawców, tylko przeniesienie zwierzchnictwa nad nimi na do-
piero co powołane samorządy. W konsekwencji instytucje kultury nie od-
czuły zasadniczej zmiany po transformacji ustrojowej. Fizycznie odbyło 
się to dość bezboleśnie – z mocy ustawy. dalej była tylko uchwała organu 
stanowiącego1 przejmująca instytucję wraz z jej mieniem i wpis do reje-
stru instytucji kultury. Od tego momentu jednostka stała się samorządo-
wa. Tak więc poczucie trwania bez względu na system i organizatora jest 
doświadczeniem, którego nie należy bagatelizować analizując zagadnienia 
zmian w instytucjach kultury. Problem poczucia bycia „poza” jakimikolwiek 
uwarunkowaniami i zmianami dotyczy nie tylko instytucji, jako podmiotu 
publicznego, ale osób nim kierujących. Wraz z przekazaniem instytucji i ich 
majątku do samorządów, przekazani zostali także w spadku dyrektorzy tych 
instytucji. W wielu przypadkach (nie zostało to do tej pory zdiagnozowane 

1 rada miasta, rada powiatu lub sejmik województwa
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na poziomie ogólnopolskim) zarządzają tymi samymi instytucjami nieprze-
rwanie przez 20, 30, 35 lat. dla samorządów takie rozwiązanie w pierwszym 
okresie ich funkcjonowania, umownie nazywanego „okresem dojrzewania”, 
było wygodne. Oznaczało tyle, że można było zająć się dużo bardziej priory-
tetowymi sprawami, takimi jak proces konstytuowania się zadań samorzą-
dów, ogromne problemy budżetowe, zdobywanie doświadczenia w zarzą-
dzaniu sprawami publicznymi. duża autonomia, jaką w ówczesnym czasie 
zyskały instytucje kultury oraz ich kierownicy, zwłaszcza w niektórych samo-
rządach, jest problemem, który do dnia dzisiejszego kładzie się cieniem na 
polski pejzaż samorządowych polityk kulturalnych.

O to obywatele/odbiorcy. Odbiorcy to my wszyscy. Trudno ich jedno-
znacznie opisać, jednak na potrzeby tego tekstu chciałabym wyodrębnić 
dwie skrajne grupy, które posiadają jedną cechę wspólną. Mianowicie ży-
wią przekonanie, że instytucje kultury w obecnym kształcie nie są dla nich. 
Pierwszą grupę stanowią młodzi ludzie, którzy kończąc studia na kierun-
kach humanistycznych lub artystycznych, nie są w stanie znaleźć swojego 
miejsca zawodowego w poukładanym od dawna i „zaczopowanym” świe-
cie instytucji publicznych. Uczestniczą w przedsięwzięciach oferowanych 
przez te instytucje i coraz bardziej przekonują się, że oferta jest przesta-
rzała, mało atrakcyjna, promująca stale tych samych artystów i te same 
trendy. dlatego coraz powszechniej chcą dyskutować publicznie na temat 
repertuarów teatrów oraz oferty miejskich centrów kultury czy polityki 
kulturalnej lokalnych władz. Na dyskusji nie poprzestają, nie mogąc zna-
leźć dla siebie miejsca w instytucjach publicznych, tworzą swoje przestrze-
nie, klubokawiarnie czy siedziby organizacji pozarządowych. W ten sposób 
powstaje drugi obieg, i pomimo całego dobrodziejstwa jakie ze sobą nie-
sie, wywołuje także pewien sprzeciw. Na drugim biegunie jest inny rodzaj 
odbiorcy, nieposiadającego podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, 
który sporadycznie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, ale głównie 
tych masowych. Jeśli raz wybierze się do opery istnieje ryzyko, że wyjdzie 
z niej z poczuciem rozczarowania z powodu swojego nieprzygotowania. 
Prawdopodobnie już nigdy tam nie wróci.

Napięcia na liniach 
Odcinek S-IK. Postawa jaką przyjmują ambitne władze samorządowe 
oraz pracownicy urzędów w Polsce samorządowej jest zrozumiała. Bę-
dąc gospodarzem danego terytorium (wybranym w wyborach powszech-
nych) samorządowcy czują odpowiedzialność za ten teren i chcą go roz-
wijać w określonym kierunku. Stawiają sobie cele zapisane w strategiach 
samorządów i dobierają do ich realizacji konkretne narzędzia. Celów 
związanych z budowaniem tożsamości lokalnej, podnoszeniem kompe-
tencji mieszkańców, czy zwiększaniem dostępu do usług publicznych, 
nie można realizować tylko przy pomocy kilkuset osobowego składu 
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urzędników. dlatego też instytucje kultu-
ry, tak samo jak szpitale, szkoły i inne jed-
nostki powoływane przez samorządy mają 
de facto realizować cele wytyczone przez 
samorządy. Nie oznacza to, że urzędnicy 
będą wybierali tytuł wystawianego drama-
tu, ale oznacza, że mają prawo uzgodnić z 
dyrektorem instytucji kultury kierunek jej 
rozwoju, co więcej powinny monitorować, 
czy przyjęte założenia są realizowane i czy 
zasoby danej instytucji wykorzystywane są 
w możliwie najbardziej efektywny sposób. 
Niestety, dość oczywisty mechanizm zależ-
ności między samorządem (organizatorem) a instytucją kultury, staje się 
w niektórych przypadkach źródłem napięcia, a sporadycznie także zarze-
wiem poważnego konfliktu. Pracownicy samorządowi zaczynają bardziej 
niż do tej pory analizować działalność instytucji kultury. W tym procesie 
szukają wsparcia w liczbach, literaturze, porównaniach oraz ekspertach 
spoza grona lokalnych organizacji. Niestety bezwiednie brną w ślepy 
zaułek, napotykając na wydawałoby się, racjonalne argumenty. Liczby 
– „dobre w ekonomii, niemożliwe do stosowania w obszarze kultury”, 
statystyki – „kłamią, niebezpiecznie upraszczają rzeczywistość”, porów-
nania z innymi instytucjami – „doprowadzają do błędnych wniosków, bo 
każdy posiada własną specyfikę”, eksperci spoza lokalnego środowiska – 
„nie wiedzą nic o realiach lokalnych, czyż nie mamy wystarczająco specja-
listów na miejscu?”. To tylko niektóre z ich argumentów. Najistotniejszy 
jest jednak fakt, że pracownicy samorządowi mają bardzo słabą pozycję 
społeczną, natomiast instytucje kultury posiadają od lat utkaną siatkę 
zależności i liczą na poparcie swojego zaplecza społecznego w prezento-
waniu własnego punktu widzenia. Wszak będąc przez szereg lat dużym 
pracodawcą (pamiętajmy, że instytucje kultury w dużych miastach liczą 
od 70 do 500 pracowników), a przede wszystkim będąc dysponentem 
znacznego majątku, mogą w doskonały sposób zawiązać przydatne so-
jusze oraz stać się autorytetem dla lokalnych mediów. W razie ewentu-
alnego „zamachu na autonomię”, sojusznicy przekształcają się w cichych 
doradców włodarzy a media w pudło rezonansowe. 

drugi rodzaj argumentacji, który często jest przywoływany w tego typu 
debacie odnosi się do podmiotu proponującego różnorodne rozwiąza-
nia w celu weryfikacji jakości pracy instytucji. Tutaj uruchamiany jest me-
chanizm dyskredytowania pracowników samorządowych. Polega ona na 
wykazywaniu ich niskich kompetencji w omawianej dziedzinie. Wśród ka-
dry kierowniczej instytucji kultury dominuje przekonanie, że specjalistów 
i ekspertów w tej dziedzinie należy szukać jedynie w prowadzonych przez 
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nich jednostkach. To oni wiedzą najlepiej, co jest wartościowe, co nie, co 
się podoba, co nie, co jest potrzebne, a czego w ogóle nie warto robić. 
Utwierdzanie pracowników samorządowych oraz samych samorządow-
ców w takim myśleniu jest bardzo istotne, ponieważ usprawiedliwia dużą 
autonomię tych instytucji oraz brak wglądu w ich działalność. Retoryka ta 
obowiązuje do dnia dzisiejszego i co ciekawe jest wyjątkowo pieczołowi-
cie podtrzymywana przez środowiska kultury. doprowadza to do sytuacji, 
w której oczekiwania zmian w instytucjach kultury nie są artykułowane w 
obawie przed posądzeniem o ignorancję czy powrót do interwencjoni-
zmu, znanego wszystkim z poprzedniej epoki. Z tego powodu każda pró-
ba wprowadzenia systemu oceny jakości działań i efektywności instytucji 
kultury spełza na niczym. 

Przywołane powyżej kontrargumenty dla uzasadnień zmian, proponowa-
nych przez organizatora, zaczynają brzmieć donośnie. Wkładane w usta 
elit lokalnych uwiarygadniają się z każdym ich powtórzeniem. W związku 
z tym prezydenci, burmistrzowie, starości, marszałkowie nawet, jeśli mają 
do dyspozycji różnego rodzaju prawne narzędzia oddziaływania na dyrek-
tora instytucji kultury, sporadycznie z nich korzystają. dowodem na to, 
jest mała liczba konkursów ogłoszonych na stanowiska dyrektorów insty-
tucji kultury w związku z ostatnimi zmianami ustawy resortowej, jak rów-
nież niska jakość programów zarządzania przedstawionych przez obecnie 
panujących dyrektorów, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez 
ich zwierzchników (nadmieniam, że programy takie są obecnie koniecz-
nym załącznikiem do umowy o pracę z kandydatem na dyrektora). W tej 
sytuacji ani zmiany ustawy, ani najlepsze rozwiązania proponowane przez 
pracowników samorządowych nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. In-
stytucje kultury będą trwały na straży głośno proklamowanej niezależno-
ści kultury i sztuki. 

Odcinek O-IK. komunikacja na tej linii, ina-
czej niż w poprzednim przypadku, nie jest 
wynikiem bezpośredniej interakcji. Często 
jest ukryta w postawach obywateli. Jed-
ną z nich może być niskie uczestnictwo w 
proponowanych przez instytucje przedsię-
wzięciach. Powodem braku artykułowania 
wprost swoich oczekiwań i zażaleń może 
być również nie zapraszanie obywateli/od-
biorców do otwartej dyskusji na ten temat. 
dlatego też niektóre wątki i wątpliwości 
można wychwycić na organizowanych kon-
ferencjach, albo w toku mniej formalnych rozmów. Wtedy okazuje się, że 
bardziej świadomi obywatele zaczynają zastanawiać się, po co są niektóre 
instytucje kultury, dlaczego są utrzymywane z publicznych dotacji, skoro 
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nie odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. dlaczego organizacje 
pozarządowe korzystając z publicznych środków muszą rozliczyć je co do 
grosza, a instytucje kultury wydają rocznie grube miliony, nie prowadząc 
jakiejkolwiek przejrzystej polityki. 

Między innymi w ten sposób kompetentny i świadomy odbiorca staje się 
kłopotliwy dla instytucji kultury. Jest równie problematyczny jak zupełne 
jego przeciwieństwo – osoba nie posiadająca żadnych kompetencji. kło-
pot polega na tym, iż obydwoje wymagają od instytucji kultury wysiłku, 
który oznacza zmianę stosowanych od lat metod pracy z publicznością. 
Natomiast większość instytucji publicznych nie jest chętna do zmian i wy-
chodzenia poza utarte schematy. Zatem uczestnicy życia kulturalnego 
artykułując swoje potrzeby napotykają na argumenty instytucji, które są 
bardzo zbliżone do tych stosowanych w przypadku urzędników samorzą-
dowych. Retoryka ta podkreśla brak przygotowania i nieznajomość te-
matu swojego „przeciwnika”, wskazując, iż jedynym i słusznym źródłem 
rzetelnej wiedzy jest instytucja kultury sama w sobie. W toku tego typu 
debat, usłyszymy między innymi takie stwierdzenia: „Cóż tak młodzi ludzie 
mogą wiedzieć o funkcjonowaniu instytucji kultury, skoro nigdy w nich nie 
pracowali”2, „Nie będziemy dostosowywać swojej działalności do potrzeb 
garstki mieszkańców”3, „Czy mamy być instytucją elitarną, czy egalitar-
ną?”, „Czy skoro odbiorcy będą chcieli repertuar lekki, łatwy i przyjemny, to 
mamy taki im oferować?”. Spłycanie polemiki do ostatniego przywołanego 
wątku, wydaje się być celowym zabiegiem, i co należy podkreślić – zabie-
giem bardzo skutecznym. Tutaj bardzo często rozmówca daje za wygraną 
i przyznaje rację przedstawicielowi instytucji kultury. Rzeczywiście na tzw. 
zdrowy rozum instytucja kultury jest wyjątkowa, nie można proponować 
w jej gmachu rzeczy, które nawet do miana sztuki nie pretendują, należy 
oferować mieszkańcom wysoką kulturę, bo żadna inna instytucja tego nie 
zrobi. Jednak już bardziej zorientowany dyskutant zauważy, że w gruncie 
rzeczy nie chodzi, o to „co” znajdzie się w repertuarze, tylko o to „jak” bę-
dziemy to robić. Istotne staje się obudowanie wydarzenia artystycznego 
odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, informacyjnymi, przygotowanie 
widza i nie pozostawianie go samemu sobie. Ta sama osoba z pewnością 
podniesie argument istnienia obok siebie różnego rodzaju instytucji (w 
tym znanych z niechlubnego podziału na artystyczne i upowszechniania 
kultury), z których, każda do innego stopnia jest w stanie takie działania 
podejmować, albo w tego typu ofercie się uzupełniać. dostrzeżone zosta-
nie także to, że nie chodzi tylko i wyłącznie o repertuar, ale także sposób 
zarządzania instytucją. 

2 Nie pracowali, bo sektor jest totalnie zamknięty
3 Paradoksalnie, większość instytucji właśnie tak robi, skupiając się na grupce stałych 

bywalców
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Odcinek O-S. Grupa obywateli świado-
mych, nie jest duża. Zdecydowaną większo-
ścią są te osoby, które reprezentują drugi 
kraniec. Jednak zarówno jedni jak i drudzy, 
pomimo niezadowolenia z działania ośrod-
ków kultury, skierują ostrze krytyki nie na 
instytucje, lecz na samorząd. Przyczyny 
takiego działania są bardzo przyziemne. 
Pierwsza grupa nie chce być wykluczona z 
systemu, którego w przyszłości może stać 
się beneficjentem (np. poprzez współpracę 
z instytucjami). Natomiast w drugiej grupie 
odżywają stereotypy: sztuka uciskana, kultura degradowana, zniewoleni 
artyści, niedoinwestowane instytucje, źle wynagradzani pracownicy kultu-
ry. łatwo jest podtrzymywać drzemiące w społeczeństwie obrazy wtedy 
kiedy świadomość obywatelska i zainteresowanie sprawami publicznymi 
jest znikome. Obywatele zabierając głos w debacie publicznej nie są zo-
rientowani w podstawowych zagadnieniach ustrojowych (wielu nadal nie 
odróżnia urzędu wojewódzkiego od urzędu marszałkowskiego), nie mó-
wiąc o sytuacji ekonomicznej swoich wspólnot. Nie wiedzą nawet jaka 
część podatków przeznaczana jest na utrzymanie lokalnego centrum kul-
tury, idąc do teatru nie będą w stanie stwierdzić, czy spektakl jest realiza-
cją miejscowej sceny, czy został przywieziony z innego miasta. Co więcej, 
raz na rok wybierając się do przybytku sztuki jest bardzo prawdopodobne, 
że wyjdą z niego nie rozumiejąc przedstawienia. Na taką sytuację wpływ 
ma niewątpliwie także spuścizna historyczna, a konkretnie zakorzenio-
na w polskich doświadczeniach „kultura sprzeciwu”. Opozycję i sprzeciw 
najłatwiej manifestować wobec władzy. Stwierdzenia, jakie pojawią się ze 
strony obywateli w kierunku działań samorządowców: „urzędnicy nic nie 
robią”, „nie prowadzą żadnej polityki kulturalnej”, „nikt nie ma wizji roz-
woju sektora w mieście”, „pieniędzy na kulturę jest za mało”, „urzędnicy 
utrzymywani są z naszych podatków”, „wszyscy umocowani są politycznie 
i zależy im tylko na utrzymaniu swoich stanowisk”. Ta sytuacja powoduje, 
że kurczą się możliwości oddziaływania samorządu. Im bardziej usprawie-
dliwia i próbuje wyjaśnić narosłe nieporozumienia, tym bardziej grzęźnie 
w publicznej krytyce. Uwaga skutecznie zostaje odwrócona od instytucji 
kultury i realnych problemów tego sektora. 

Środek ciężkości
W trójkącie istnieje środek wyznaczony przez dwusieczne wszystkich 
trzech kątów. Środek ciężkości umieszczony na przecięciu tych osi zapew-
nia równowagę tej figurze. Obserwując kierunek opisanego dyskursu i 

II.

OBSZARY 
NIECIĄGŁOŚCI



69

jego natężenie, można dojść do wniosku, że 
równowaga zostaje zachwiana. Instytucje 
kultury bardzo często umiejętnie przekiero-
wują dyskusję z „odcinka S-Ik” oraz „O-Ik” na 
„odcinek O-S”. Jest to wyjątkowo korzystny 
zabieg, który stosuje się jako sposób od-
działywania instytucji na władzę. do tego 
dochodzą media, które aby utrzymać zain-
teresowanie czytelników sięgają po tematy 
wrażliwe społecznie i podsycające emocje. 
Skuteczność tego zabiegu jest gwaranto-
wana, ponieważ obywatele, czyli odbiorcy, 
w  określonych interwałach czasowych de-
cydują o losach swoich samorządowców. 
Zarysowany tu dyskurs trwa od dziesięcio-
leci i niestety prowadzi do sytuacji, w której 
unowocześnienie tego sektora przeistacza 
się w  przysłowiową walkę z wiatrakami. 
Spadające wskaźniki uczestnictwa w kultu-
rze stają się tylko dobrym pretekstem do 
debat konferencyjnych i kolejnych alarmu-
jących wiadomości telewizyjnych. Oczywi-
ście środowisko z ubolewaniem konstatuje, 
że całą winę za taką sytuację ponosi system 
edukacyjny. Niewątpliwie, przyczynia się do 
obecnego stanu rzeczy, tylko czy jest jedy-
nym winowajcą? Będąc świadomymi opisa-
nych mechanizmów i jednocześnie chcąc 
coś zmienić w zastanej rzeczywistości, uwa-
ga nasza powinna skupić się na przywraca-
niu właściwych proporcji pojawiającym się argumentom, a w ten sposób 
dążeniu do stanu równowagi. każdy ma prawo do swojego „kąta widze-
nia”, jednak ważne jest abyśmy znaleźli punkt przecięcia się dwusiecznych, 
który będzie oznaczał interesy wspólnoty lokalnej, bądź regionalnej.
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Polityczność domów kultury
o l G a  a .  M a r c i n k i e w i c z  (B y d G o s z c z)

Mało kto, poza osobami, które zarządzały miejskimi instytucjami kultury, 
zdaje sobie sprawę jakim politycznym naciskom podlegają instytucje kul-
tury, w szczególności tak niedookreślone w swej funkcji jak domy i centra 
kultury. Bynajmniej nie chodzi o polityczność w sensie narzucania świato-
poglądu, ale podporządkowanie niekiedy kluczowych decyzji dotyczących 
kultury w mieście nie względom merytorycznym, ale właśnie szeroko ro-
zumianym argumentom natury politycznej – niechęciom i sojuszom poli-
tycznym, elementom walki o elektorat wyborczy i lękowi przed atakiem 
mediów. 

dzieje się tak ze względu na krótkoterminowe, kadencyjne myślenie, brak 
zaufania społecznego, uznaniowość przyznawania środków, brak świado-
mości roli kultury i używanie jej jako narzędzia promocyjnego lub propa-
gandowego. Wbrew wszystkim znakom czasów kultura w Polsce nadal 
traktowana jest jako worek bez dna i fiku-miku wybranej garstki elit lub 
szaleńców. W przypadku domów kultury na sytuację wpływa wielodziesię-
cioletnia tradycja traktowania tych instytucji jako narzędzia systemu pro-
pagandy oraz brak aktualnej, jasnej definicji ich roli – czym te instytucje 
powinny być w dzisiejszych czasach. Instytucje te nadal traktowane są jako 
część lub przedłużenie urzędu zarówno przez sam urząd miasta jak i przez 
środowiska. Z jednej strony można im zlecać zadania miejskie (rocznice, 
koncerty miejskie) i korzystać z „miejskiej” infrastruktury (sale, sprzęt na-
głośnieniowy, pracownicy). Z drugiej strony można je kontrolować podob-
nie jak urząd gdyż operują publicznymi pieniędzmi oraz wymagać podob-
nie jak od urzędu roli usługodawcy. Przykładem niezrozumienia znaczenia 
„miejski” w odniesieniu do domu kultury niech będzie przypadek organiza-
cji pozarządowej, która nie wystąpiła w konkursie ofert, ale zwróciła się do 
instytucji o dofinansowanie argumentując, że to i to są środki „miejskie” i 
że nie chciała dwa razy brać od miasta….

Olga A. Marcinkiewicz ekspert ds. kultury EACEA, 
manager kultury, tłumacz, twórca Międzynarodowego 
festiwalu Światła w Toruniu Skyway’09. Kierownik zespołu 
programowego Bydgoskiego Kongresu Kultury 2011, ko-
ordynator Obywatelskiej Rady ds. Kultury w Bydgoszczy, 
członek zespołu ds. Masterplanu – strategii rozwoju kultu-
ry w Bydgoszczy do 2030 roku. Założycielka Laboratorium 
Żywej Kultury MCK w Bydgoszczy, pomysłodawczymi pro-
jektu „Miejski? Dom? Kultury?”.
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Pozycja dyrektora bardzo często jest pozycją polityczną, rzadko ze wzglę-
dów przynależności partyjnej, często natomiast ze względu na tzw. „ple-
cy” albo sam fakt, że to prezydent miasta go powołał i z tego względu 
traktowany jest przez media jako narzędzie ataku na prezydenta. dzieje 
się tak przede wszystkim ze względu na brak podstaw działania tych in-
stytucji (Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej zdecydowanie nie 
wystarcza) chodzi o cały szereg uwarunkowań – począwszy od definicji 
kultury, poprzez definicję obowiązków państwa, po priorytety narodowe, 
regionalne, lokalne, o strategię miasta, regionu, powiązania między różny-
mi strategiami, kontekst społeczny, obywatelski i tak dalej i tak dalej. 

domy kultury działają w merytorycznej próżni – nie są umocowane ani w 
narodowej ani w lokalnej strategii rozwoju kultury. Miejskie strategie roz-
woju kultury jeśli już istnieją to rzadko są realizowane i rzadko lub prak-
tycznie w ogóle nie są zakorzenione w strategii rozwoju całego miasta z 
bardzo prostego powodu – braku świadomości roli kultury i jej wpływu na 
rozwój społeczny i gospodarczy miasta. 

domy kultury nie są również ugruntowane we własnej jasno zdefiniowa-
nej misji i strategii rozwoju (często kopiowane od innych schematy orga-
nizacyjne, misje, statut). Najczęściej funkcjonują bez diagnozy potrzeb 
społecznych i odbiorców, bez jasno określonych relacji z urzędem miasta, 
innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi. dzieje się tak w więk-
szości ze względu na brak jasnych przepisów dostosowanych do realiów, 
ale również ze względu na brak społecznej akceptacji dla poszukiwań, a 
nawet popełnienia błędów przez instytucje publiczne i ponownie lęk prze 
oceną mediów. Przykładem niech będą zatroskane głosy przyjaciół MCk 
po organizowanej przez niego debacie „Po co nam centra kultury?” – dla-
czego wystawiamy się sami na ostrzał? Po co podważamy sens własnego 
działania…? I chodziło przede wszystkim o lęk przed ewentualnymi na-
główkami w mediach – typu „MCk nie wie, po co działa…” (tak się stało w 
przypadku innej debaty). Czy nie znamy takich nagłówków? a nawet gdyby 
MCk nie wiedział po co działa, to chyba lepiej, że pyta swoich odbiorców o 
to, czym ma być? kontekst medialny jest osobną kwestią zresztą.

do tego dochodzą jeszcze długoletnie przyzwyczajenia, wizje pojedyn-
czych polityków (nie mylić z wizją miasta) i układy, począwszy od kadro-
wych (znany mi przypadek, kiedy młody dyrektor przejmuje instytucję pod 
warunkiem zatrzymania w zespole konkretnych osób lub tzw. stare kadry 
w wieku ochronnym), po programowe m.in. imprezy miejskie w rodzaju 
„kulturalne Lato”, festyny lub XXXXXXXX edycje… np. konkursu poetyc-
kiego…. (często zlecane instytucjom czy tego chcą, czy nie i czy jest taka 
potrzeba, czy też nie). Istniejący system wymusza uzależnienia, brak trans-
parentności, krótkoterminowe myślenie i niezdrowe zależności i na pew-
no nie zachęca do samodzielności czy eksperymentu.
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Status instytucji miejskich z pewnością wymaga „dodefiniowania”. Nie 
może być ani tak, że prezydent nakazuje dyrektorowi instytucji zatrudnie-
nie protegowanej osoby, ani tak, że kontrola z urzędu na kilka miesięcy 
demontuje działanie instytucji, a kontroler kwestionuje np. zakup elemen-
tów scenografii, ani tak, że organizator nie ma żadnych narzędzi kontroli 
efektywności wydatkowania środków lub że instytucja ma w nosie brak 
widowni realizując swoją wizję programową. Nie może też być tak, że dy-
rektor robi swoje bez względu na środowiska lokalne, ani tak, że środo-
wiska szantażują dyrektora i wymuszają kryptodotacje lub wręcz żądają 
zatrudnienia artystów. Nie może być ani tak, że każdy żąda pomieszczeń 
instytucji dla własnych działań za darmo skoro są „miejskie”, ani tak, że 
jedna miejska instytucja płaci drugiej miejskiej instytucji za wynajem sali 
na spotkanie prezydenta miasta z delegacją zagraniczną. To wszystko wy-
maga zarówno uregulowania prawnego, jak i zbudowania relacji opartych 
na zaufaniu pomiędzy urzędem, instytucją i obywatelami.

do obrazu całości i trójkąta relacji Samorząd – Instytucja – Obywatele, o 
którym pisze dorota Wodnicka dodałabym jeszcze jeden element, który 
moim zdaniem determinuje w bardzo wielkim stopniu, a niekiedy unie-
możliwia zdrowe relacje między nimi – media. Ile ważnych decyzji poli-
tycznych i dotyczących kultury podejmowanych jest właśnie na podsta-
wie i pod wpływem mediów? dla jednych instytucji media są parasolem 
ochronnym, dla innych koszmarem, który uniemożliwia pracę. Jak mówi 
powiedzenie: „Co różni polityka od muchy? Nic. Jednego i drugiego można 
zabić gazetą”. Co różni polityka od dyrektora centrum kultury? Nic. Jeden i 
drugi operuje publicznym pieniędzmi, znajduje się po drugiej stronie bary-
kady jako urzędnik. O ile dyrektorami instytucji artystycznej bywają uzna-
ni artyści, których pozycja jest od razu mocniejsza i trudno politykom czy 
mediom polemizować z nimi w sprawach artystycznych i programowych, 
o tyle dyrektorami domów kultury zostają „zwykłe” osoby, te z układu i z 
plecami lub prawdziwi animatorzy kultury z wielką pasją. Praca tych ostat-
nich bywa prawdziwym koszmarem – z jednej strony praktycznie cała od-
powiedzialność za instytucję spada na nich, czytając media niekiedy moż-
na odnieść wrażenie, że cała kultura miasta spoczywa na ich barkach, a z 
drugiej strony każdy zna się na domu kultury i rości sobie prawo do żądań, 
interwencji! Najlepiej samego Prezydenta!

Niezadowolony artysta, który nie otrzymał finansowania swojego pomy-
słu interweniuje w tej sprawie u prezydenta miasta lub idzie prosto do me-
diów (lub to i to, żeby wywrzeć presję medialną na samego prezydenta). 
Radny przechodząc koło instytucji stwierdza, że nikt do niej nie wchodził i 
żąda od dyrektora instytucji wyjaśnień. Niezadowoleni ze zmian i zaostrzo-
nej dyscypliny pracownicy zanoszą raport wewnętrzny o stanie instytucji 
do mediów. Wybucha afera. Sytuacja jest o tyle poważna, że dyrektor staje 
się narzędziem ataku na prezydenta, który go powołał. Wszystko zależy 
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od tego ile prezydent wytrzyma i w którym momencie obrona dyrektora 
zagrozi jego interesom politycznym.

Media stawiają się w pozycji obrońcy interesów społecznych – chcą rozli-
czać instytucje nie tylko ze sposobu wydatkowania środków, programu, 
jakości realizacji wydarzeń, ale kontrolują oświadczenia majątkowe dyrek-
tora, wysokość zarobków, standardy etyczne. Tzw. zwykły obywatel, dla 
którego maja być domy kultury nawet nie wie, o co w tym chodzi, wie tyl-
ko, że jest kolejna afera i że „tym urzędnikom” nie należy ufać. Poza tym 
albo nie interesuje go kultura, albo dobrze wie, że rzeczywistość wygląda 
inaczej i nie jest czarno-biała. 

Jaką rolę społeczną odgrywają media w tym przypadku? Gdzie w tym 
wszystkim są media publiczne? Czy istnieje jakaś długofalowa strategia? 

To błędne koło – skoro urzędnik się nie zna i nie powinien kreować kultury, 
a jedynie nią administrować, skoro dyrektor domu kultury się nie zna, albo 
nie ma wizji, albo nie powinien mieć wizji, a jedynie być administratorem 
budynku i nie kreować dużych wydarzeń, bo wkracza w domenę ngs-ów, 
skoro społeczeństwu brak kompetencji kulturowych i demokratycznych, 
to na kim to wszystko się trzyma? Wygląda na to, że wszyscy poruszamy 
się w gęstej mgle… dlatego media mogą wodzić nas za nos! Mamy więcej 
mediów w kulturze niż kultury w mediach i więcej polityki w kulturze niż 
kultury w polityce. Żeby zmieniły się media musi zmienić się podejście do 
kultury, a żeby zmieniło się podejście do kultury muszą zmienić się media. 
Media są tak samo brutalne jak reklamy w przestrzeni publicznej i nieste-
ty przyjmujemy je jako konieczny element transformacji systemowej. Wy-
starczy jednak przejechać się do Niemiec, żeby wiedzieć, że nie wieszają 
oni na wszystkich możliwych płotach i ścianach reklam warsztatu wulkani-
zacji opon. Czy nikt nie widzi związku z wieloletnim brakiem edukacji arty-
stycznej w szkołach? Czy nikt nie widzi konsekwencji propagandy ludowej? 
Czy nikt nie widzi w tym braku edukacji medialnej i krytycznego myślenia?

angażując się w ruch Obywateli kultury i kultura w budowie byłam przeko-
nana, że zmiany, których należy dokonać są oczywiste i można ich dokonać 
szybko. Przecież wystarczy, żeby prezydent dokonał realnego włączenia 
środowisk w proces decyzyjny, żeby konkursy na stanowiska dyrektorów 
były realne, żeby nie było uznaniowości w przekazywaniu pieniędzy przez 
wydziały kultury, żeby pieniądze z promocji nie były ukrytą formą dotacji 
wydarzeń kulturalnych. Chociaż rozwiązania te zdają się na wyciągnięcie 
ręki to okazuje się, że przed nami bardzo żmudny proces zmian mental-
nych wszystkich stron, włącznie z obywatelską. 

Warunkiem jest jednoczesny rozwój wszystkich 4 elementów układanki 
(dla potrzeb tego artykułu zostawmy na boku edukację i szkolnictwo, cho-
ciaż edukacja jest tak naprawdę kluczowa dla zmiany). 
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aby nie wiało negatywizmem, złożę wszystkim „pozytywne” życzenia:

Samorządowi – aby nie ulegał terrorowi mediów, żeby niezależnie od in-
teresów politycznych kierował się myśleniem długofalowym i strategicz-
nym, żeby wierzył w wartość przejrzystych zasad przyznawania środków 
publicznych, uporządkowanych zasad współpracy w ramach strategii mia-
sta, życzę odwagi w dzieleniu się władzą i współdecydowaniu ze środowi-
skami i mieszkańcami, odwagi i konsekwencji w odsyłaniu osób omijają-
cych procedury i kompetencje poszczególnych podmiotów, życzę, by miał 
czas na podnoszenie swoich kompetencji, aby miał odwagę debatować na 
swój temat.

Instytucjom kultury – aby nie ulegały terrorowi mediów, aby wierzyły w 
sens działania w oparciu o wypracowaną strategię, misję, które z kolei 
wpisują się w strategię miasta, jasno określone zasady współpracy, żeby 
wierzyły w sens badania potrzeb odbiorców, aby nie bały się audytu we-
wnętrznego, aby miały siłę pozyskiwania środków zewnętrznych, aby 
wbrew atakom wierzyły w dbałość o otoczenie społeczne, odpowiedzial-
ność za podnoszenie kompetencji kulturowych mieszkańców, aby miały 
czas na podnoszenie własnych kompetencji, aby miały odwagę debatować 
na swój temat.

Obywatelom – aby odzyskali zaufanie do władz, aby wierzyli w sens anga-
żowania się w sprawy wspólne, aby mieli krytyczny stosunek dla mediów.

Mediom – aby uwierzyły w swoją odpowiedzialność i misję społeczną, aby 
stać je było na odejście od pogoni za aferą, aby uwierzyły w sens budowa-
nia zaufania społecznego, aby wierzyły w sens podnoszenia kompetencji 
kulturowych i demokratycznych mieszkańców, aby miały czas na podno-
szenie własnych kompetencji, aby miały odwagę debatować na swój te-
mat.

To jest program na dziesięciolecia. Spójrzmy na Bydgoszcz – zmiany są 
możliwe!
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NIE MA JUż CENTRÓW KULTURY
M a r c i n  wi l ko w s k i

I. Trudna sytuacja domów kultury
Sytuacja domów kultury – czy jakichkolwiek instytucji kultury działających 
na poziomie lokalnym – nie jest dziś łatwa. Wobec dynamicznego rozwo-
ju internetu ostatecznie utraciły one swoją monopolistyczną pozycję. Po-
jawiają się głosy radykalne: w komentarzu do wydanego dwa lata temu 
raportu Młodzi i media Wojciech J. Burszta pisze nawet o tym, że w nowej 
sytuacji część tradycyjnych instytucji kultury nie ma szans na przetrwanie. 
Zmuszone zostały do funkcjonowania w chaosie wywoływanym przez głę-
bokie zmiany cywilizacyjne:

 Obserwujemy więc sporo zamętu w życiu kulturalnym: rozchwiane cha-
rakterystyki i profile kulturowe odbiorców kultury, chaotyczne działa-
nia instytucji, dezorganizację nie tylko czasu, lecz w ogóle struktur życia 
codziennego, rozproszenie i zmianę funkcji i charakteru aktywności kul-
turalnej, wreszcie znamienne zmiany w świadomości kulturalnej i dyskur-
sach o kulturze.

dom kultury jest dziś nie jedyną – ale jedną z wielu ofert. W hybrydowej 
rzeczywistości, w której dawniej rozdzielane światy online i offline łączą 
się trwale, instytucja przywiązana do fizycznego miejsca i głównie w opar-
ciu o to miejsce funkcjonująca nie może stać się realną alternatywą dla in-
ternetu jako medium dystrybucji dóbr kultury. dyskusje o książkach, nowe 
płyty, filmy nawet w kilka tygodni po kinowej premierze, kontakt z twór-
cami – to wszystko może mieć miejsce w niezliczonych sieciach cyfrowej 
komunikacji, które rozwijając się przekraczają bariery miejsca, czasu i spo-
łecznych ograniczeń. Pokazuje to doskonale cytowany wyżej raport. Brak 
kina, księgarni czy koła zainteresowań w szkole nie jest już przeszkodą 
w kontakcie z kulturą i nie blokuje inicjowania twórczych i awangardowych 
oddolnych działań.

Marcin Wilkowski interesuje się historią/pamięcią 
w  perspektywie mediów (głównie internetu) i kultury 
popularnej, teorią historii oraz inspirowanymi przez Sieć 
nowymi zjawiskami na granicach systemu naukowego, 
uczestnik Programu Doktorskiego Katedry Socjologii 
Collegium Civitas, pracownikiem Fundacji Nowoczesna 
Polska. Współpracuje z Ośrodkiem KARTA przy projekcie 
archiwistyki społecznej. Prowadzi portal Historia i Media. 
Strona domowa: wilkowski.org
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II. Potencjał spotkania w fizycznej przestrzeni
Wciąż jednak – jak mi się wydaje – fizyczność domu kultury może być jego 
atutem. Inspiracją do takiego myślenia jest dla mnie jeden szczególny 
wątek raportu ‘Museums & Society 2034: Trends and Potential Futures’, 
opracowanego w 2008 roku przez amerykańskie Center for the Future of 
Museums (CFM). W dobie powszechnej digitalizacji pojawia się potrzeba 
przestrzeni i obiektów fizycznych: według przewidywań muzea stać się 
mają repozytoriami realności, w których na własne oczy i bez cyfrowego 
interfejsu spotkać się będzie można ze śladami przeszłości. Jestem pe-
wien, że taką perspektywę można przenieść na instytucje kultury poza 
sektor GLaM (Galleries, Libraries, Archives, Museums) – w tym również na 
lokalne domy kultury.

Można wyobrazić sobie kilka przykładowych sytuacji wskazujących na 
potencjał tej fizycznej przestrzeni. Tłem jest oczywiście powszechna do-
stępności dóbr kultury w internecie, z którą dom kultury nie jest w stanie 
rywalizować.

 dom kultury może stać się fizyczną infrastrukturą dla internetowych 
działań o charakterze oddolnym. Przykładowo: lokalne forum fotogra-
ficzne może wykorzystywać to miejsce do regularnych spotkań i inte-
gracji, można tu organizować wystawy i warsztaty – nie wszystko da się 
przeprowadzić online.

 dom kultury może być przestrzenią bezpośredniego spotkania się wo-
kół kultury – wspólne obejrzenie filmu i dyskusja na żywo jest jakościo-
wo różna od wymiany opinii na forum.

 dom kultury może stać się przestrzenią edukacji do korzystania z dóbr 
kultury w internecie.

Ten ostatni wątek wydaje mi się szczególnie ważny.

III. Dom kultury jako przestrzeń edukacji medialnej
Polski system edukacji wciąż nie dostrzega znaczenia mediów w byciu oby-
watelem, twórcą czy konsumentem kultury. Media traktuje się jak przestrzeń 
transparentną i neutralną, podczas gdy faktycznie wypełniają ją niezliczone 
gatunki treści, kształtują ekonomie komunikacji i interesy polityczne. Sku-
teczne, twórcze i krytyczne korzystanie z mediów wymaga odpowiednich 
kompetencji na poziomie dużo wyższym niż proste umiejętności techniczne 
zdobywane na nieefektywnych lekcjach informatyki w szkole.

Pozytywne zmiany na rzecz edukacji medialnej w systemie publicznego 
szkolnictwa wprowadzone mogą być jedynie jako rezultat skomplikowane-
go procesu i decyzji podejmowanych na poziomie centralnym. Tymczasem 
domy kultury tę pracę edukacyjną mogą zacząć wykonywać od razu – sko-
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ro tradycyjnie ich misją jest edukacja kulturalna, być może warto uzupełnić 
ją o nowy medialny kontekst.

Oferta już dziś organizowanych w wielu domach kultury kursów kompute-
rowych może zostać rozszerzona o wątki takie jak np.:
– prawo autorskie, aby promować wiedzę o możliwościach i ogranicze-

niach w korzystaniu z dóbr kultury w internecie (m.in. problem dozwo-
lonego użytku osobistego, idee wolnej kultury itp.);

– kreatywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych – aby promować twór-
cze postawy i kulturę amatorską (amator – fan, hobbysta) i wspierać 
lokalne oddolne inicjatywy kulturalne;

– wiedza o ekonomice mediów – wiedza o zasadach funkcjonowania me-
diów w perspektywie promocji lokalnych inicjatyw kulturalnych czy 
twórczości amatorskiej.

dom kultury wdrażający takie cele edukacyjne byłby już nie źródłem do-
stępu do kultury, ale infrastrukturą wspierającą korzystanie z niej i aktyw-
ne w niej uczestnictwo.

IV. Dom kultury jako przestrzeń otwarta
Otwartość domu kultury może mieć kilka poziomów:

Pierwszy poziom otwartości to umiejętność kreatywnego dostosowywa-
nia się do oczekiwań użytkowników. To dość trudne zadanie, ponieważ 
oczekiwania te nie zawsze mogą być tożsame z edukacyjną i kulturotwór-
czą misją instytucji, czasem nawet jej się sprzeciwiają (np. oczekiwanie 
organizowania koncertu disco polo). Trudną sytuację pogłębia koniecz-
ność wypełniania oczekiwań samorządu, który ocenia działalność domu 
kultury m.in. na bazie frekwencji lub liczby organizowanych wydarzeń. 
Czy zmiana zasad oceniania pracy domu kultury jest możliwa?

drugi poziom otwartości to otwartość na partycypację. W wielu opracowa-
niach dotyczących współczesnej sytuacji instytucji kultury czy instytucji pa-
mięci podkreśla się wagę aktywnego uczestnictwa ich użytkowników w pro-
jektowaniu ich działań. Ta forma otwartości jest zapisana w tradycyjnej misji 
domu kultury, dzięki internetowi pojawiają się jednak nowe narzędzia po-
zwalające na otwieranie się na głosy z zewnątrz: może to być na przykład 
forum dyskusyjne zorganizowane przy stronie domowej instytucji.

kolejnym poziomem otwartości może być otwartość treści – w ramach 
projektów organizowanych przez domy kultury często powstają publi-
kacje, wystawy, zbiory itp. Tworzone przez instytucję czy w jej ramach 
zasoby powinny być w miarę możliwości dostępne online i otwarte dla 
wszystkich. Nie zawsze chodzić tu musi o radykalne kroki związane z wy-
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korzystywaniem wolnych licencji do rozpowszechniania materiałów. Efek-
tywne mogą być nawet tak proste działania jak np. udostępnianie online 
nagrania video z organizowanego w domu kultury spotkania literackiego. 
Pozwala to na skorzystanie z niego także osobom, które nie mogły się na 
nie wybrać – dom kultury swoją misję realizuje w takim przypadku także 
poza swoją fizyczną siedzibą.

Politykę otwartości wdrożyć można także w szeroko pojęte działania za-
rządcze i ewaluacyjne. Jej elementami może być regularna publikacja in-
formacji o wykorzystaniu budżetu, uzyskiwanych ocenach, planach dzia-
łań na przyszłość itp. Publikacja tego typu informacji może sprawić, że 
działanie instytucji będzie bardziej transparentne.

kolejnym poziomem otwartości może być otwartość na zewnętrzne pro-
jekty, które w ramach działalności domu kultury byłyby wspierane organi-
zacyjnie czy finansowo (np. za pomocą mikrograntów). dom kultury byłby 
tu otwartym hubem dla oddolnych inicjatyw przychodzących z zewnątrz.

Polityka otwartość treści nie może być dogmatyczna: specyfika pracy in-
stytucji kultury wymaga godzenia wielu interesów i racji oraz respektowa-
nia określonych ograniczeń wpisanych w zasady jej działalności. Nie każdy 
artysta czy twórca zgodzi się na udostępnienie swoich dzieł na najbardziej 
liberalnych zasadach, nie zawsze też takie udostępnienie może być zasad-
ne. Warto racjonalnie kształtować strategię otwartościową i wdrażać ją 
małymi krokami zaczynając od nowych projektów. Pomocne mogą tu być 
doświadczenia Zachęty opisane w dostępnej online publikacji „Otwartość 
w instytucjach kultury” (2011). Znaleźć tam można również podstawowe 
informacje na temat rozwiązań prawnych liberalizujących zasady korzysta-
nia z zasobów wypracowywanych przez instytucję kultury czy podstawo-
wych problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego.

V. Nie ma centrów kultury
Nie tylko skomplikowane analizy i obszerne raporty, ale też codzienne 
doświadczenie pokazuje, że myślenie o jakiejkolwiek instytucji jako cen-
tralnym punkcie obiegu kultury jest anachronizmem. domy kultury czy 
inne lokalne instytucje tego typu są jedynie punktami sieci o mniejszym 
lub większym znaczeniu. Źródłem ich potencjału może być umiejscowie-
nie w fizycznej przestrzeni, pozwalające wyjść użytkownikom kultury poza 
cyfrowe interfejsy. dzięki dostępowi do środków finansowych mogą ani-
mować oddolne inicjatywy kulturalne. Ważnym i tradycyjnym elementem 
ich funkcjonowania jest też edukacja do kultury – dziś oznacza to także 
edukację medialną.
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III.

MATERIAŁY 
WARSZTATOWE

Jak być dyrektorem domu kultury i (nie) zwariować?

Znajdujemy się w samym środku przemian systemu zarządzania kulturą 
Polsce i w dodatku sama kultura radykalnie się zmienia. Nikt w tej chwili 
nie udzieli ostatecznej odpowiedzi na pytanie „Po co są centra kultury?” 
Nie pomaga to osobom nimi zarządzającym, ale też nie usprawiedliwia 
działania w starych schematach i tworzenia bastionu, na zewnątrz którego 
znajdują się ci, którzy „nie znają się na kulturze” i „żądają” np. koncertów 
disco polo. Trzeba się otworzyć, ale trzeba mieć do tego konkretne na-
rzędzia i odwagę do zmian. Nie bójmy się jednak, że instytucja straci swój 
profil, bo właśnie w tej chwili domy kultury są dla wszystkich i dla nikogo i 
nie mają swojego profilu. Nie bójmy się, że wtargną do nas „wszystkożer-
cy”1, ale wpiszmy się w nową kulturę świadomą decyzją, i skoro jest zapo-
trzebowanie na majsterkowanie czy co-working to stwórzmy taką grupę, 
dodatkowo, ale nie zamiast! 

Nie bójmy się otwarcia na potrzeby mieszkańców i tego, że będziemy mu-
sieli robić to, co mieszkańcom się „zachce”. Prawda jest taka, że w tej chwili 
właśnie i tak już, pracując w domu kultury, odgrywamy koncert życzeń, tak 
więc gorzej być już nie może! Musimy nauczyć się rozróżniać potrzeby od 
życzeń, nie musimy „robić” disco polo, ani udostępniać sali bojówkom (oba 
prawdziwe przypadki), o czym przeczytamy w stworzonych na warsztato-
we potrzeby tekstach części trzeciej niniejszej publikacji (m.in. w tekście 
agaty Nowotny). 

Poprzez odejście od pozycji wszechwiedzącego dyrektora i rozpoczę-
cie współdziałania z mieszkańcami, rozmowę ze środowiskami instytucja 
wzmacnia się i uniezależnia od wpływów politycznych. O rozróżnieniu 
działania dla mieszkańców od działań z mieszkańcami oraz o różnicy odda-
wania części inicjatywy mieszkańcom, a oddaniu im zarządzania instytucją 
będzie mówił karol Zamojski. 

Wygląda na to, że udało nam się zdefiniować kilka filarów, na których moż-
na się oprzeć w tych trudnych czasach transformacji: po pierwsze wła-
sna, lokalna strategia działania oparta na poprawnie rozumianej analizie 
potrzeb odbiorców, po drugie współdziałanie z lokalnymi środowiskami 
i mieszkańcami, po trzecie otwarcie instytucji na nowe zjawiska kultury. 

Ta część publikacji zawiera materiały praktyczne i rekomendacje dotyczą-
ce budowania strategii rozwoju instytucji, opartej na partycypacji, kre-
atywnych partnerstwach, modelu kultury jako debaty, uwzględniającej 
nowe modele uczestnictwa w kulturze. 

1 Termin autorstwa prof. Tomasza Szlendaka opisujący nowy sposób uczestnictwa 
w kulturze.



Po pierwsze 
własna, lokalna strategia działania 

oparta na poprawnie rozumianej 
analizie potrzeb odbiorców



82

IDEALNY DOM KULTURY
M a r ta  B i a ł e k- G r a c z y k 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Od czterech lat na różne sposoby, wspólnie z domami kultury w ramach 
projektu „Zoom na domy kultury,” ale również obserwując to, co się dzieje 
w Europie, poszukujemy odpowiedzi na pytanie o „idealny” dom kultury. 
Jednego ideału oczywiście nie ma, więc to, o czym mogę mówić, będzie 
idealnym domem kultury według Towarzystwa „ę”, organizacji pozarządo-
wej od dziesięciu lat działającej w obszarze animacji kultury. 

Idealny dom kultury to przede wszystkim miejsce spotkania, w którym 
spotykają się różne grupy społeczne, które na co dzień nie maja takiej oka-
zji. Jest to miejsce do-społeczne, którego w przestrzeni publicznej bardzo 
brakuje. dużo mówi się dzisiaj o tym, że domy kultury powinny wychodzić 
do grup „wykluczonych”. Fantastycznie! Powinny do nich wychodzić, ale 
tylko wówczas, kiedy będą w stanie te grupy wciągać w kontakt z innymi i 
„wkluczać” do działań. kultury to swoisty pomost, który nie tylko adresuje 
swoje działania do grup wykluczonych, które zazwyczaj nie korzystają z 
domu kultury, ale który sprawia, że te grupy mogą się spotkać z innymi. 
dom kultury powinien „miksować” tych, którym trochę lepiej powiodło się 
w życiu z tymi, którym powiodło się gorzej, młodych ze starszymi, spraw-
nych z niepełnosprawnymi, bo wydaje mi się, że właśnie z tego połączenia 
buduje się poczucie wspólnoty i coś, co nazywamy kapitałem społecznym. 
Coraz częściej przestrzenie publiczne i instytucje, z których korzystamy i 
po których się poruszamy, stają się hermetyczne, coraz bardziej skierowa-
ne są do wybranej grupy osób. Spójrzmy na najbardziej klasyczny przykład 
zamkniętych osiedli czy szkół prywatnych. Coraz mniej jest takich miejsc i 
sytuacji, w których tak naprawdę mamy kontakt z ludźmi z różnych grup, 
o różnej historii. Wydaje mi się, że to jest wielkie zadanie dla domów, cen-
trów kultury.

Idealny dom kultury, to auto-refleksyjny dom kultury. Jak pokazały na-
sze badania i doświadczenia zdolność do autorefleksji i zadawania sobie 
najprostszych pytań: Po co jesteśmy? dla kogo działamy? Jakie wartości 
nam przyświecają jako zespołowi? Jaka jest nasza misja? jest absolutnie 
kluczową sprawą. Podczas projektu „Zoom na domy kultury” pytaliśmy dy-
rektorów domów kultury: „Jaka jest misja pańskiej placówki?”. Reagowali 
albo absolutnym zdumieniem, albo recytowali fragment ustawy o prowa-
dzeniu działalności kulturalnej. Brakowało w tym ducha. Auto-refleksyj-
ny to znaczy taki, który zadaje sobie pytania, który otwiera się na zmiany i 
wie, że ta zmiana może być bolesna. Mam w pamięci doświadczenia roku 
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pracy w trzech domach kultury nad strategią rozwoju, gdzie obserwowali-
śmy wszystkie możliwe reakcje na zmianę. 

Idealny dom kultury, to taki, który nieustannie mapuje – sam siebie, ale też 
środowisko, w którym działa. Rozpoznaje różne grupy, rozpoznaje różne 
potrzeby, rozpoznaje też swoich potencjalnych konkurentów i partnerów. 
Myślę, że jest to również droga do tego, żeby poszukać własnej specyfiki. Z 
naszych doświadczeń wynika, że rzadko domy kultury próbują rozpoznawać 
potrzeby w bardziej usystematyzowany sposób. Nie ze złej woli bynajmniej, 
tylko dlatego, że brakuje im narzędzi. Stworzyliśmy grupę latających socjo-
logów, z którą wypracowujemy bardzo proste narzędzia, za pomocą których 
możemy dowiedzieć się więcej o ludziach, dla których działamy. Polecam 
nasz mały podręcznik, „Jak zostać badaczem swojej społeczności”. 

Idealny dom kultury, to również taki dom kultury, który znajduje pomysł 
na swoje działania, będący wypadkową z jednej strony własnych zasobów 
i własnych potencjałów, a z drugiej strony tego, co się dzieje na zewnątrz. 
Pytanie na ile instytucje kultury powinny być wyspecjalizowane, a na ile 
powinny być miejscami wielofunkcyjnymi jest pytaniem o to, na ile insty-
tucje kultury chcą edukować i tym samym kształtować swoją publiczność 
w przyszłości. Stoję na stanowisku obrony funkcji edukacyjnej instytucji 
kultury. Wydaje mi się wyrazem ignorancji jeśli instytucja kultury nie chce 
zaprosić do swojej oferty tych, którzy być może tej oferty jeszcze nie zna-
ją, a skutek takiego zaproszenia miałby być dyskusyjny czy nie przyniósłby 
takich rezultatów, jakich byśmy się spodziewali. Myśląc długoterminowo 
o swoich działaniach, domy kultury powinny uwzględniać aspekt edukacji.

Idealny dom kultury powinien posiadać również zdolność do eksperymen-
towania, poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów na działania. Słysza-
łam kiedyś o Festiwalu Porażek – moim marzeniem jest, żeby wszystkie 
domy kultury organizowały sobie raz na jakiś czas taki festiwal porażek, 
który byłby zapisem podjętych eksperymentów, z którymi wiązało się ry-
zyko i które być może nie zakończyły się sukcesem. I może właśnie ponie-
sione porażki mogłyby być narzędziem do zmiany, refleksji i kolejnej próby? 

Wydaje mi się, że przed nami jest jeszcze wielka dyskusja dotycząca strony 
formalnej funkcjonowania domów kultury. Być może istnieją jeszcze inne 
rozwiązania, które nie przyszły nam do głowy. Może istnieją formy efe-
meryczne, hybrydowe łączące różne rozwiązania? Chociaż nie myśleliśmy 
w ten sposób o naszych działaniach to faktycznie prowadzimy NGO’sowy 
dom kultury, Warszawskie domy kultury powiedziały nam kiedyś: „Ej, słu-
chajcie, wy prowadzicie po prostu dom kultury” i nawet padło sformuło-
wanie, że to jest w pewien sposób „alternatywny” dom kultury. Rzeczywi-
ście chyba tak jest. 

Zapis wypowiedzi podczas seminarium „Instytucje kultury. W poszukiwaniu utraconego 
sensu”. Bydgoszcz 25.04.2012
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Idealny dom kultury wg ę

Łączy odległe od sobie grupy: młodych i starych, urzędników i obywateli, 
uprzywilejowanych i dyskryminowanych.

Ludzie, którzy przychodzą do domu kultury nie tylko konsumują kulturę, 
ale też ją współtworzą.

Wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, 
grup nieformalnych, artystów niezależnych animatorów kultury i zapra-
sza je do współtworzenia swojego programu.

dom kultury odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej

dociera także do tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kul-
tury.

Zna mieszkańcow swojej miejscowości, potrafi wyławiać lokalnych lide-
rów i zapraszać do współpracy.

Proponuje działania interdyscyplinarne łączące różne media, nie boi się 
przedsięwzięć międzypokoleniowych.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, 
niezależnymi animatorami i artystami, biznesem, pomocą spoleczną, po-
licją, parafią…
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kROk 1 – HaRMONOGRaM

kROk 2 – PO CO NaM STRaTEGIa?

kROk 3 – INWENTaRYZaCJa

kROk 4 – ROZPOZNaNIE POTRZEB SPOłECZNOŚCI

kRok 5 – SWot

kROk 6 – MISJa I WIZJa

kROk 7 – CELE I PROGRaMY

kROk 8 – SPISaNIE STRaTEGII

kROk 9 – kONSULTaCJE SPOłECZNE

kROk 10 – STRaTEGIa JakO UCHWała RadY GMINY

kROk 11 – REaLIZaCJa I MONITORING

 patrz też: ZOOM na domy kultury – Strategie rozwoju
www.zoomnadomykultury.pl/publikacje
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JAK ZOSTAĆ BADACZEM 
SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI?

a G at y  n o w o t n y

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Badania społeczne bazują na różnych metodach, ale najprościej można je 
podzielić według kryterium ilościowego i jakościowego.

Badania ilościowe to badania oparte na dużych próbach, tak zwanych re-
prezentatywnych. Są to najczęściej sondaże (ankiety) realizowane przez 
wyspecjalizowane ośrodki badawcze. dobór próby musi być reprezen-
tatywny, co oznacza, że respondenci są tak dobrani, że tworzą próbkę, 
miniaturę społeczności, która jest w swej budowie podobna do całej 
społeczności. dlatego odpowiedzi, jakich udziela ta próbka z dużym praw-
dopodobieństwem będą podobne w całej zbiorowości. Badania ilościowe 
dobrze nadają się do dostarczania odpowiedzi pytania o ilości – ile osób 
zachowało się tak czy inaczej? Ile osób woli kolor taki czy inny? dlatego 
mówi się o nich, że są narzędziami pomiaru rzeczywistości.

Natomiast badania jakościowe nie odpowiedzą nam na pytania o to ile, ale 
raczej jak. dlatego często nazywa się ten nurt badań podejściem rozumie-
jącym czy interpretującym. Badania jakościowe nie muszą być przeprowa-
dzone na próbie reprezentatywnej – wystarczy, jeśli zbierzemy małą gru-
pę osób o specyficznym rysie – typowych przedstawicieli dla społeczności 
grup (np. młodzieży, rodziców, starszych etc.). Ich odpowiedzi nie ma sen-
su opisywać w procentach, bo każda z nich dostarcza po prostu ciekawego 
tropu interpretacji. dlatego ten rodzaj badań może służyć za doskonałą 
inspirację.

Wspierając się doświadczeniem badań jakościowych we współpracy so-
cjologów i animatorów kultury oraz przedstawicieli lokalnych instytucji 
kultury wypracowaliśmy kilka metod, które są atrakcyjne i angażujące 
mieszkańców, łatwe do przeprowadzenia dla pracownika domu kultury, a 
jednocześnie mogą dostarczyć pewnych informacji i inspiracji związanych 
z rozpoznawaniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
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Metody ilościowe vs jakościowe

Metody badań

Metody ilościowe Metody jakościowe

Pytania badawcze Pytanie 
rozstrzygające, 
opisujące problem 
ilościowo (ile?, kto?, 
jak często?)

Pytania eksploracyjne, 
opisujące problem 
jakościowo (co?, jak?, 
dlaczego?)

cel Pomiar zjawiska Rozumienie 
rzeczywistości

Narzędzia pomiaru ankieta – pytania 
o stałej formie i 
kolejności, przewaga 
pytań zamkniętych

Scenariusz wywiadu 
– swobodny sposób 
pozyskiwania 
informacji (pytania 
jako zarys wywiadu, 
pytania otwarte)

Próba Losowa lub kwotowa Celowa

duża – najczęściej 
w granicach 500-1000 
osób

Mała – 20-50 osób 
(często liczona przez 
liczbę wywiadów, a nie 
osób)

analiza i interpretacja 
wyników

analiza z 
wykorzystaniem 
statystyki – bardziej 
obiektywna

analiza bez 
wykorzystania 
statystyki – 
bardziej swobodna 
i subiektywna 
Wiele możliwości 
interpretacji, ale też 
ryzyko błędów – 
często trudniejsza niż 
przy ilościowej

Możliwość ilościowej 
generalizacji wyników 
na populację

Brak możliwości 
ilościowej generalizacji 
wyników na populację

Na podstawie: dominika Maison (2010), Jakościowe metody badań marke-
tingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Warszawa: PWN, s. 17
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Mocne strony

Metody ilościowe Metody jakościowe

duże zbiorowości rozpoznanie nowego obszaru

generalizowanie pogłębione rozumienie danego 
tematu

wysoka standaryzacja wrażliwość na małe, ale znaczące 
różnice

jasne reguły intuicyjność, naturalna sytuacja

matematyczność otwarte na interpretacje

anonimowość zaangażowanie uczestników

Słabe strony

Metody ilościowe Metody jakościowe

nie uchwyci się nic nowego nie znamy skali obserwowanych 
zjawisk

nie można wyjaśnić nic 
respondentowi

kontakt z respondentem wymaga 
dużego wyczucia

wpływ ankietera wpływ prowadzącego badanie

artefakty bardzo duże znaczenie 
interpretacji

sztuczna sytuacja duża zależność od kontekstu 
i danej sytuacji – trudno 
generalizować
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Kiedy jakie badania?

Problem badawczy/sytuacja Metoda

Poznawanie nowego zjawiska jakościowa

Poznawanie nowej grupy 
docelowej

jakościowa

Badanie skali już poznanego 
zjawiska

ilościowa

Badanie zasięgu działań ilościowa

Porównywanie zjawisk w czasie Ilościowa/jakościowa
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Przykłady metod badawczych:

Mapowanie

Podzielmy się na dwie lub trzy grupy. każda grupa otrzymuje mapę okoli-
cy (najlepiej, jeśli mapy wydrukujemy na kalce technicznej) i kolorowe fla-
mastry. Zadaniem pierwszej grupy jest naniesienie grup społecznych, jakie 
możemy spotkać w okolicy. Zadaniem drugiej – miejsc i ważnych przestrzeni 
(w tym nieformalnych, np. trzepak, ławka w parku). Jeśli jest trzecia grupa 
– może ona zaznaczać aktywność domu kultury – wszystkie miejsca, gdzie 
dociera on ze swoimi działaniami. Po skończeniu opowiadamy sobie o wy-
nikach naszej pracy. Jeśli mapy są na kalce, można je na siebie nałożyć i zo-
baczyć, co wynika z ich nałożenia. Szukamy miejsc, w których pokrywają się 
nasze obserwacje oraz tego, gdzie się uzupełniają. Rzut okiem na dobrze 
znaną okolicę z innej perspektywy uruchamia nowe pomysły i spostrzeżenia.

 patrz też: ZOOM na domy kultury. Strategie rozwoju. (2011)

Wiszące pytanie

Wiszące pytanie lub inaczej – pytanie na sznurku – to metoda zastępująca 
nudne i często odstraszające ankiety. Zadajemy krótkie pytanie i prosimy o 
wypisanie odpowiedzi na kartce, którą można zawiesić na sznurku. Sznurek 
powinien wisieć w korytarzu lub dowolnym innym widocznym i uczęszcza-
nym miejscu. dzięki temu powstaje kolorowa galeria wypełniania różnymi 
odpowiedziami. Ponieważ odpowiedzi nie lądują w zamkniętym pudle ani 
urnie, każdy może czytać odpowiedzi innych osób – jest to dobra zabawa, 
często inspirująca do nowych pomysłów.

 patrz też: Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? (2010)

Ściana graffiti

Bardzo prostym sposobem zbierania opinii o danym miejscu jest wywie-
szenie dużej płachty papieru (może to być też tani papier pakowy) z zada-
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nym pytaniem oraz zadbanie o to, żeby w pobliżu były flamastry. Tyle wy-
starczy, żeby odwiedzający sami chętnie sięgali po flamastry i dopisywali 
swoje uwagi. korzystając z tej metody warto zadbać o dokumentowanie 
jej – papier może się niszczyć, więc dobrze byłoby mieć dokumentacje fo-
tograficzną robioną np. co pół godziny. 

Doklej się

Jeśli naszym celem jest poddanie pod głosowanie alternatywnych pomysłów 
(np. jakiego wykonawcę zaprosić na koncert albo jakie zajęcia zorganizować), 
można przedstawić je w widocznym miejscu w atrakcyjnej formie (plakatów, 
dużych napisów itd.). Wystarczy obok postawić pudełko z kolorowymi naklej-
kami i poprosić ludzi, żeby doklejali kolorowe kropki obok propozycji, która 
jest dla nich atrakcyjna. dzięki temu otrzymujemy bardzo wyraźny obraz pre-
ferencji, a przy okazji jest to zabawa pozwalająca na interakcję. 

Spacer badawczy 

Spacer badawczy to prosta metoda możliwa do zrealizowania praktycznie 
w każdych warunkach. Jeśli interesuje nas tryb życia wybranej grupy na-
szych uczestników lub jeśli planujemy zaangażować się w pracę na rzecz 
poprawy przestrzeni publicznej pod kątem tego, żeby była dostępna dla 
wszystkich grup społecznych, możemy wybrać się na spacer badawczy 
wraz z przedstawicielem danej grupy społecznej (np. osobą na wózku, ro-
werzystą, opiekunem z dzieckiem w wózku). Przemierzając drogę wraz z 
wybrana osobą na własne oczy dostrzegamy utrudnienia, jakie spotyka 
ona na trasie. 

Fotoreportaż

Fotoreportaż to dobra metoda pozwalająca na zaangażowanie pewnej 
grupy amatorów wokół danego tematu, a zarazem na poznanie wybrane-
go zagadnienia. Jeśli mamy specjalistę ochotnika lub instruktora fotografii, 
można wraz z nim przygotować temat do zbadania przez młodych fotore-
porterów. Fotoreportaż wymaga nawiązania relacji z bohaterami, wniknię-
cia w ich życie, poznania trybu ich dnia, ale też i potrzeb i oczekiwań. 

Jest to metoda dość angażująca, wymagająca przygotowania i systema-
tycznej pracy, ale jeśli wysiłek zostanie podjęty, może przynieść nie tylko 
ciekawe, ale i atrakcyjne rezultaty. Skończone fotoreportaże można publi-
kować (wydrukować lub opublikować w sieci), można zorganizować wysta-
wę zdjęć w domu kultury lub w innym widocznym miejscu (np. na płocie 
miejskiego parku).

 patrz też: Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? (2010)



92

Kultura jest wszędzie czyli o tym, czy musimy robić 
disco polo jeśli tego oczekują od nas mieszkańcy

Podczas pracy z przedstawicielami lokalnych ośrodków kultury często spo-
tykamy się z pytaniami, a raczej dylematami co zrobić z życzeniami miesz-
kańców, które odstają od wizji, jaka o swojej działalności mają pracownicy. 
Co zrobić, jeśli mieszkańcy chcą przysłowiowego (albo nawet całkiem do-
słownego) disco polo? Czy zgodzić się i wykonać usługę, jak na zamówienie 
czy wbrew oczekiwaniom robić swoje?

Odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana niż proste tak lub nie.

Warto po pierwsze zwrócić uwagę na to, skąd wiemy o oczekiwaniach 
odbiorców. Źródłem wiedzy najczęściej są proste ankiety. W ankiecie le-
piej sprawdzają się pytania o faktyczne zachowania – np. o to ile razy w 
ciągu ostatniego miesiąca ktoś uczestniczył w zajęciach. ankieta jest bo-
wiem dobrym sposobem mierzenia skali zjawisk – dostarcza informacji o 
faktach, które można policzyć. Jeśli natomiast w ankiecie zapytamy ludzi 
czego by chcieli, nie spodziewajmy się, że udzielone odpowiedzi będą od-
krywcze i inspirujące. Najprawdopodobniej otrzymamy odpowiedzi, które 
powielają kulturowe klisze – ludzie w takich momentach sięgają w pamięci 
niekoniecznie do tego, co faktycznie by ich porwało, ale tego, co jest zna-
jome i swojskie.

Po drugie warto się przyjrzeć bliżej i zinterpretować odpowiedzi miesz-
kańców. Jeśli faktycznie wśród zebranych na różne sposoby odpowiedzi 
znajduje się przysłowiowe disco polo, warto zastanowić się o czym to 
może świadczyć. Na jaką potrzebę odpowiadają koncerty disco polo? Na 
potrzebę bycia razem, wspólnej zabawy, lekkiej rozrywki, może czasem 
wykraczania poza granice dobrego smaku czy przyjętych konwencji. War-
to się w takim razie zastanowić czy ośrodek kultury jest w stanie zapropo-
nować inne działanie, które odpowiadałoby tej samej potrzebie.

Po trzecie dobrym przykładem reakcji jest wchodzenie w dialog z tego typu 
niewygodnymi oczekiwaniami. Można do sprawy podejść nieco ironicznie 
i edukacyjnie zarazem. Być może zorganizowanie konkursu wiedzy o disco 
polo albo wymyślanie nowych instrumentów do tej muzyki albo wykorzy-
stywanie istniejących już instrumentów ale w innych aranżacjach lub inne 
wariacje na temat będą częściowo wychodziły naprzeciw oczekiwaniom, a 
jednocześnie będą miały walor refleksyjny, poznawczy i twórczy.

Tego typu rozwiązaniom przyświeca specyficzne pojęcie kultury. Od kilku 
dekad znaczenie terminu „kultura” jest konsekwentnie poszerzane. Przy-
czyniła się do tego szkoła antropologii kulturowej i nurt tak zwanych stu-
diów kulturowych, które zniosły granice dzielące kulturę na dwa odrębne 
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obszary: na kulturę mas i elit, na kulturę niską i wysoką, postulując raczej 
termin kultury popularnej, w której treści przynależne kiedyś kulturze wy-
sokiej krążą w obiegu masowych mediów przekazu i odwrotnie – gatunki 
wysokie zajmują się tak zwana tematyką potoczną, uznawana za niską i 
banalną. drugim ważnym aspektem jest antropologiczna perspektywa na 
kulturę i rozumienie jej jako niemal każdej, nawet codziennej i zwyczajnej, 
aktywności ludzkiej. W takim rozumieniu kultura obejmuje więc nie tylko 
przysłowiowe chodzenie do opery czy do teatru, ale także praktyki życia 
codziennego – także te związane z jedzeniem, poruszaniem się po mieście, 
komunikowaniem się czy nawet sprzątaniem. działalność animatorów kul-
tury jest dobrym przykładem realizacji tych założeń w praktyce – animator 
kultury w każdym przejawie życia społecznego znajdzie ciekawy temat do 
twórczej adaptacji i pracy. Lokalne ośrodki kultury są najlepszymi, bo naj-
bliższymi, miejscami wcielania tego typu praktyk. Są blisko mieszkańców, 
są jak dobry sąsiad, do którego można wpaść i poplotkować. Ich rolę wi-
dzę nie tylko w otwieraniu dostępu do tak zwanej kultury wysokiej, ale 
także w otwieraniu się samemu na rozmaite formy kultury i przeżywaniu 
jej wraz z mieszkańcami w twórczy sposób. Takie rozumienie roli domu 
kultury bazuje na założeniu, że kultura jest wszędzie – wystarczy umieć po 
nią sięgnąć w ciekawy sposób. 

Od 2002 roku prowadzi projekty społeczno-kulturalne w całej Polsce, pracując z młodymi ludźmi, 
animatorami kultury, pracownikami organizacji pozarządowych i domów kultury, nauczyciela-
mi i artystami oraz seniorami. W filozofii Towarzystwa sztuka staje się narzędziem społecznej 
zmiany. Działa na rzecz zwiększenia kompetencji kulturowych uczestników, ale przede wszystkim 
stymulacja aktywności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Prowadzi działania ogól-
nopolskie; produkuje książki oraz filmy promujące tematykę społeczną i dobre praktyki działań 
w sferze kultury; inicjuje działania, których celem jest wzrost zaangażowania obywateli w życie 
publiczne – przede wszystkim w obszarze kultury. („ZOOM na domy kultury” oraz „REANIMA-
TOR” – program skierowany do animatorów kultury w Warszawie).

http://e.org.pl/



94

DOM KULTURY KWADRAT
j o a n n a  o r l i k

dyrektor Małopolskiego Instytutu kultury w krakowie, Forum kraków

dom kultury kwadrat to pewnego rodzaju wykres opisujący funkcjonowa-
nie domu kultury, który został wypracowany w ramach spotkań członków 
Forum kraków, nieformalnej grupy animatorów kultury od 3 lat aktywnie 
działających na rzecz rozwoju domów kultury w Polsce. W skład tej pro-
pozycji wchodzą cztery osie: pierwsza oś – cele i zadania domu kultury, 
druga oś – odbiorcy domu kultury (możemy ich nazywać uczestnikami; 
wiem, że niektórzy nie lubią słowa „odbiorcy”, bo uważają, że jest ono ana-
chroniczne i powinniśmy od niego odejść, więc możemy je sobie zamienić), 
trzecia oś – skala działania domu kultury, i wreszcie czwarta – narzędzia 
działalności. Być może na bazie tych czterech osi jesteśmy w stanie za-
proponować model funkcjonowania domu kultury, który służy interesowi 
publicznemu. Taki model jest potrzebny po to, żeby organizator, czyli sa-
morząd lokalny, wiedział, jaką rolę powinien pełnić dom kultury. 

Oś pierwsza, czyli cztery zadania domu kultury: 

– kształcenie kompetencji kulturowych, czyli umiejętność czytania tek-
stów kultury (kiedy słyszę Romeo i Julia albo kiedy słyszę Pan Tadeusz, 
to rozumiem, co się za tym kryje, albo kiedy słyszę Mozart, to wiem, co 
to oznacza). 

– kształcenie kompetencji artystycznych, czyli umiejętności wytwarza-
nia tekstów kultury (do wyrażania emocji, przekonań i postaw umiem 
używać innych środków wyrazu niż tylko język polski, i, co więcej, mogą 
one mi być dużo bliższe). 

– kształcenie kompetencji społecznych, czyli umiejętności funkcjonowa-
nia w grupie – te wszystkie sytuacje, w których poznajemy się nawza-
jem, uczymy się nawzajem, zarówno jeśli chodzi o płeć, o wiek, o grupy 
społeczne, (te kompetencje w tym momencie wydają mi się szczegól-
nie istotne, głównie ze względu na to, że szkoła wbrew pozorom nie 
edukuje w tym zakresie).

– dostarczanie wartościowej rozrywki, które wzięłam w nawias, bo z per-
spektywy rozwoju kultury nie jest to funkcja najważniejsza, choć jest 
ukłonem w stronę organizatora.
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Jak dla każdej osi i tutaj kluczowa będzie możliwość nachodzenia tych za-
dań na siebie podczas realizacji poszczególnych działań przez dom kultury. 

Oś druga, czyli odbiorcy domu kultury, dotyczy pytania o interesariuszy 
domu kultury. Tutaj wymienione grupy mogą się wydawać dość oczywiste: 
dzieci i młodzież (czyli inwestowanie w przyszłość), seniorzy (uniwersyte-
ty trzeciego wieku w ostatnim dziesięcioleciu zdobyły przebojem domy 
kultury), dorośli bezrobotni (czyli przeciwdziałanie efektom wykluczenia 
zawodowego) i chyba najtrudniejsza grupa, najmniej obecna w domach 
kultury, czyli dorośli aktywni zawodowo. Chodzi o to, żeby w ramach ak-
tywności domu kultury te grupy nie brały udziału osobno, tylko tam, gdzie 
to jest możliwe, działały razem. 

Skala działania – bardzo często dyrektorzy instytucji kultury są rozliczani 
przez organizatora na podstawie wskaźników ilościowych, czyli wyliczenia, 
ile osób skorzystało z proponowanych przez nie aktywności. Tymczasem 
liczba osób uczestniczących w wydarzeniu w znaczący sposób wpływa na 
jego charakter. Można pokusić się o stworzenie wykresu obrazującego za-
leżność pomiędzy aktywnym zaangażowaniem w przedsięwzięcie a liczbą 
jego uczestników – im mniejsza liczba uczestników, tym większy współ-
czynnik zaangażowania. I tak proponujemy na osi działania aktywności do 
20 osób (warsztaty), które angażują w największym stopniu, aktywności 
do 70 osób, które umożliwiają interakcję, ale nie współtworzenie sytuacji 
(spotkania, dyskusje), aktywności do 500 osób, które są nastawione wy-
łącznie na odbiór (spektakle, koncerty), i wreszcie aktywności masowe, 
będące rodzajem igrzysk wspólnotowych, na które pojedynczy człowiek 
nie ma żadnego wpływu (festyny, dni miasta). Warto w tym miejscu pod-
kreślić, że publiczność uczestniczącą w tych ostatnich naprawdę trudno 
nazwać inaczej niż odbiorcami.

I wreszcie ostatnia oś – narzędzia działalności – których zróżnicowanie 
jest czysto funkcjonalne. To po pierwsze mapy zasobów i potrzeb, nasta-
wione na formułowanie diagnoz i umiejętność określania potrzeb, dalej 
kulturalne oraz warsztaty, czyli tradycyjne formy aktywności kulturalnej, 
z których na fali modernizacji bynajmniej nie należy rezygnować, i wresz-
cie projekty długofalowe, pozwalające na stworzenie sytuacji mającej swój 
początek i zakończenie, zmierzające do zmiany, skoncentrowane na działa-
niu wspólnotowym.
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Schemat obrazujący wymienione przeze mnie osie wygląda tak:

Realizacja wydarzeń (działań) kulturalnych
Kształcenie 
kompetencji 
kulturowych
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tożsamości 
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lokalnego)

Kształcenie 
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(ułatwianie 

i prowokowanie 
do twórczej 
ekspresji)

Kształcenie 
kompetencji 
społecznych

Dostarczanie 
wartościowej 

rozrywki
(w tym 

tworzenie oferty 
kulturalnej)

Cele i zadania domu kultury
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DZIAŁANIA 
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Wydarzenia
(działania) 

100–500

Imprezy 
kulturalne 

(odbiór)

Wydarzenia
(działania) do 

100 osób

Warsztaty 
(współtworzenie, 

twórczość)

Wydarzenia
(działania) do 

20 osób

Projekty 
społeczne

Grupy wiekowe

Dzieci i młodzież 
szkolna

Dorośli aktywni 
zawodowo

Dorośli 
nieaktywni 
zawodowo

Seniorzy

Na koniec, jako podsumowanie, proponuję definicję kuby Szredera, która 
jest świeża i po prostu ładna, i dobrze oddaje to, na czym mi zależy. Odnosi 
się wprost do kultury, lecz my możemy pod kulturę podstawić dom kultu-
ry: „(…)to generator kapitału społecznego, laboratorium nowych form ko-
munikacji i sposobów wspólnego oraz indywidualnego życia, przedszkole 
krytycznej samodzielności oraz kuźnia samoorganizacji1”.

1 kuba Szreder, Kultura się z wami policzy (w:) Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Polity-
cznej, Warszawa 2010, s. 42
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PARTYCYPACJA  
– KULTURA JAKO DEBATA
Czy można współdecydować o programie instytucji 
i nie tracić nad nią kontroli? 

k a r o l  z a M o j s k i

Pracownia kultury Współczesnej

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Zaczął się w kulturze „ruch”. Neoliberalny dogmat o samowystarczalności 
silnych podmiotów nikogo już nie przekonuje. Zbudowane przezeń prze-
świadczenie, że kultura jest domeną czasu wolnego ludzi wystarczająco 
zamożnych, by w niej uczestniczyć, jest już dzisiaj już pieśnią niechlubnej 
przeszłości. I choć wielu zwolenników radykalnego uwolnienia jednostki z 
okowów zakorzenienia społecznego, nawołuje, aby traktować kulturę jako 
koszt, a nie inwestycję, to głosy te pozostają samotne (co najwyżej łączą 
się w, niezbyt znowu tłumny, chórek na ich wsobnych spędach konferen-
cyjnych). 

łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Cóż oznacza przyjęcie takich założeń/
rozwiązań?

Zanim odpowiemy na te pytania, kilka słów o tym tekście. Proponu-
jemy w nim opowieść, która, jak sądzę, domaga się kilku wskazówek 
do lektury. Oto one:

1. Najpierw tekst próbuje odpowiedzi na pytanie o funkcję kul-
tury, a nawet ryzykuje taką odpowiedź. Ryzyko to ogrom-
ne, bo każdy może funkcję zdefiniować inaczej. W tekście, 
roboczo, przyjmujemy taką definicję funkcji. Przy innej defi-
nicji, pewnie wszystko wyglądałoby inaczej. ale cóż – ryzy-
ko jest drugim imieniem nowoczesności.

2. Z odpowiedzi tej rysuje się wizja instytucji wzorcowej 
i  w  końcowej partii tekstu rzucamy kilka świateł na taką 
instytucję. Nie oznacza to, że instytucja, która zrealizuje 
wskazane postulaty, dotrze tam, gdzie widzimy sensowne 
miejsce jej istnienia. Oznacza to wyłącznie tyle, że taką dro-
gą jak się pójdzie, to jest szansa, że gdzieś się dojdzie. ale 
determinizmu tu nie ma.

3. Narracyjnie tekst jest próbą analizy nośności dwu metafor: 
„Lustra” i „Marzenia”. Z analizy tej wyłania się, w każdym ra-
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zie autor to ujrzał, sens miejskiej instytucji kultury. Jeśli nie 
potrafił właściwie skomunikować – przeprasza. ale, nic stra-
conego. Wszak idąc tą samą drogą czytelnik też znajdzie co 
potrzeba. I tak właśnie powstał ten tekst: jest to relacja z 
drogi myślenia. Pełna skrótów, bo i droga nie biegła szlaka-
mi utartymi. No ale ryzyko…

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 

Cóż oznacza przyjęcie takich założeń/rozwiązań?

Po pierwsze, że kultura jest sprawą wspólną. a więc tym wobec czego każ-
dy z uczestników społeczności lokalnej gotów jest powiedzieć to moje. I 
nie chodzi o to, żeby oczekiwać wygłaszania takich deklaracji. Obywatel 
wówczas mówi: to również jest moje kiedy zaczyna w czymś uczestniczyć 
/ czegoś używać. Innymi słowy, kiedy zakres jego lojalności obejmuje coś, 
co jest w zakresie lojalności innych. Poszerzanie takiego zakresu (przed-
miotowego) lojalności jest drogą budowania kultury jako tego co wspólne. 
Nie będziemy teraz rozważać szczegółowo możliwych elementów wypeł-
niających zbiór „zakres lojalności”, bo nie o to tu idzie. Idzie nam bowiem 
o bezprzemocowy mechanizm definiowania przedmiotu lojalności. I o tym 
w dalszym ciągu.

Po drugie, że wszelkie podmioty zajmujące się aktywnością kulturalną są 
narzędziami kreowania tego co wspólne. Oznacza to zatem, że każdy kto 
„robi w kulturze” de facto „robi” w tym co wspólne, a konkretniej: wytwa-
rza to co wspólne (poprzez rekonstrukcję w postaci konkretnych projek-
tów kulturalnych tego co wspólne). Podmioty kultury są zatem swego 
rodzaju zwierciadłem, w którym społeczność lokalna się przegląda. Jak 
mawiał Leszek kołakowski, nie ma tak głębokiej studni, w której człowiek 
w końcu nie dojrzałby siebie. Projekty kulturalne są zatem wyrazem nas sa-
mych. Jeśli zaś się w nich nie widzimy, to w nich nie uczestniczymy. Bo po 
cóż nam oglądać innych? Mamy wówczas odpowiedź na pytanie o własną 
przydatność w strukturze kultury. Przy czym należy pamiętać że metafo-
ra lustra nie mówi jeszcze wszystkiego. Oto bowiem źródło finansowania 
podmiotu wyznacza to, jaką funkcję owo lustro ma spełniać. „Lustra” zu-
pełnie mają prawo być obrazem ich właściciela. „Lustra” społeczne będą 
odbiciem grup społecznych za nimi ukrytych, szukając pewnie jakiegoś 
poszerzenia zakresu widzialności. No i wreszcie „lustra” publiczne, o któ-
rych, jeśli nie rekonstruuje się w nich całość społeczności lokalnych, sensie 
dalszego istnienia (w obecnej) należy myśleć czym prędzej. W ten sposób 
przechodzimy płynnie do punktu:

Po trzecie, i tutaj trafiamy w sedno niniejszego artykułu, że publiczne in-
stytucje kultury są na usługach tego co wspólne. a zatem, konsekwentnie, 
że program instytucji kultury, oraz sposób jej organizowania, muszą być 
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rekonstrukcją kultury konkretnej społeczności lokalnej, regionalnej, na-
rodowej. Że zatem podstawową funkcją instytucji kultury pozostaje od-
twarzanie tego co wspólne. Oczywiście taka definicja wywołuje deklara-
cje napływające z rozmaitych stron, że oto tym co wspólne, dla jednych 
będzie wiara, dla innych zaś znowu historia, jeszcze dla innych dobrostan 
architektoniczny miasta/gminy/państwa, a jeszcze inni będą oczekiwali 
wsparcia osób mających takie same jak oni poglądy polityczne, ponieważ 
na pewno to jest wspólne dla wszystkich. dla porządku należy dodać, że w 
istocie, istnieją takie grupy w każdej miejskiej społeczności lokalnej, wszak 
o miejskim wymiarze lokalnym w tej książce mówimy i odtąd tylko o nim 
będę traktował, dla których wymienione (i możliwych wiele innych) rze-
czywistości będą tym co wspólne. Będzie to oczywiście zawsze wspólnota 
partykularna i wykluczająca. Bowiem zawsze znajdzie się ktoś innej wiary, 
innego poglądu na historię, innego wyobrażenia architektonicznego, czy 
wreszcie innej opcji politycznej. Wspólnota zatem budowana w oparciu o 
partykularne poglądy (takie jak wyżej przedstawione, ale i wiele innych) 
zawsze będzie dzieliła rzeczywistość na własną i ich. Polaryzacja tego 
typu, właściwa dla zachowań indywidualnych, nie stosuje się właściwie, a 
właściwie: nie powinna się stosować do wymiaru społecznego. Co nie zna-
czy, że jestem miłośnikiem unifikacji wszystkiego i wszystkich. Polaryzacja 
jako zagrożenie występuje we wskazanym kontekście: tego co wspólne. 

Jak zatem ominąć zagrożenie partykularyzmami, które w np. wymiarze 
politycznym wyraża się partyjniactwem? Otóż wydaje się, że należy zupeł-
nie zmienić strategię budowania tego co wspólne. Tak, aby nie było ono 
wymuszaniem przez jedną grupę (bądź koalicję grup) na innej grupie (gru-
pach) własnego poglądu jako słusznego dla wszystkich. Czy lansując taką 
tezę, stoję w sprzeczności z demokracją, która jak nam się wydaje, na tym 
właśnie polega? Tezą tą wyrażam pewien krytyczny pogląd wobec jedne-
go z modeli demokracji. Zaś pogląd, który lansuję, jest radykalizacją demo-
kracji. Uważam bowiem, iż drogą budowania tego co wspólne, jest droga 
samoograniczenia przy negocjowaniu wspólnego marzenia o przyszłości.

Gdybym więc miał odpowiedzieć wprost, na czym polega współczesne 
to co wspólne, to powiem tak: tego co wspólne nie ma. każda z miejskich 
wspólnot musi dopiero to zbudować. Jeśli będziemy zatem wspólnie, za-
praszając wszystkich (czyli każdego) do tej pracy, negocjować wyobrażenie 
naszej przyszłości, mamy szansę faktycznie uzyskać efekt, który jest klu-
czowy. Pogląd ten współgra z płynnonowoczesnym przekonaniem, że w 
obecnej fazie nowoczesności nie ma już jednej narracji, która porządkowa-
łaby ludzkie (społeczne) dążenia. Narracje takie okazały się dysfunkcyjne1, 
ponieważ nie są w stanie generować wiedzy, która jest faktycznie o nas. 

1 co doskonale opisał Jean-Francois Lyotard w eseju Kondycja ponowoczesna. Raport o 
stanie wiedzy, 1979 (tłum. polskie w 1997).
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Wiedzę o naszych własnych wspólnotach (uwarunkowaniach ich rozwo-
ju) powinniśmy zatem generować sami. Jak? Właśnie w procesie autode-
finiowania, czy też mówiąc w innym porządku: nieustannej autonarracji. 
kultura współczesna jest zatem kulturą niekończącej się debaty. Gdyby-
śmy więc chcieli pozytywnie odnieść się do źródła pojęcia kultura, które 
w „twardej”2 fazie nowoczesności było narzędziem władzy pozwalającym 
uporządkować żywioł społeczny do norm nałożonych przez racjonalność 
rządzących, musimy stwierdzić, że dobie demokracji kultura jest również 
porządkowaniem społecznym – tyle że w trybie autoporządkowania. Że 
zatem, najprościej rzecz ujmując, musimy wspólnie wynegocjować system 
wartości, które są naszymi wspólnymi wartościami. Mało tego, przedmio-
tem tej autoregulacji jest również jakiś sposób realizacji tych wartości, a 
więc drogi, którymi te wartości chcemy, tworzyć, chronić i czcić – w nich 
uczestniczyć. Nadto powinniśmy jeszcze pamiętać, że wartość jest sprawą 
ulotną, co wymusza na nas nieustanny system potwierdzania i odtwarza-
nia tego co wspólne. kultura demokratyczna jako niekończąca się  debata, 
nie w tym sensie jest nieskończona, że nie uda nam się nigdy ustalić czegoś 
co jest wspólne, a w tym sensie, że nigdy to co ustalone nie jest wspól-
ne zbyt długo, ponieważ, co nie wymaga zbytniego uzasadniania, ludzie 
i ich wspólnoty rozwijają się, a formy i cele naszych marzeń ewoluują ra-
zem z nami. Mają one jeszcze tę cechę, że logika matematyczna (ani żad-
na inna) nie pozwala zbudować narzędzi prognostycznych, pozwalających 
na podstawie jakiegoś etapu prac nad scenariuszami naszej przyszłości, 
przewidywać jej kolejne formy automatycznie. Żaden zatem zestaw eks-
pertów nie powie nam nigdy czego chcieć powinniśmy i jak powinniśmy 
to co chemy zdobywać, aby się rozwijać drogą dla nas najlepszą. Niestety 
– dla nauki, na szczęście – dla wspólnot lokalnych, prawdę o sobie możemy 
wypracować tylko sami. Sami też musimy nieustannie definiować sposoby 
realizacji tych wynegocjowanych marzeń. Tylko tą drogą jesteśmy w stanie 
konstruować to co wspólne. I proces ten, raz zaczęty, nie skończy się nigdy. 

Przedmiotem zatem kultury, w naszym ujęciu, jest wspólna wiedza o nas 
samych i o drogach, którymi chcemy podążać. Niezwykle ważne jest to 
określenie: wiedza. dotychczasowe przyzwyczajenie kulturowe każą nam 
widzieć źródło wiedzy na uczelniach, w instytutach badawczych. Na tym 
właśnie polega ta ważna zmiana, której jesteśmy świadkami/aktorami/au-
torami że wiedza znalazła swoje źródło gdzie indziej – w debacie publicz-
nej. W świetle tego, co dotąd powiedzieliśmy, wynika już jednoznacznie, 
że wiedza tworzona w oderwaniu od warunków społecznych nie jest już 
wiedzą funkcjonalną. Przestaje ona bowiem opisywać to co jest przed-
miotem rzeczywistych praktyk społecznych: żywioł autodefinicyjny. do 
czego zatem sprowadza się obecnie rola nauki? do dostarczania debatom 

2 określenie Zygmunta Baumana, przeciwstawione „płynnej” fazie nowoczesności; por. 
np. Zygmunt Bauman Płynna nowoczesność, kraków 2006.
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współczesnym i jej uczestnikom, w językach zrozumiałych dla każdego 
z uczestników, narzędzi „osadzania” wiedzy z chaosu debaty. Wiedzy, w 
której każdy z uczestników jest w stanie się odnaleźć. Jednocześnie, per-
spektywa krytyczna nauki powinna umieć dopiero co „osadzoną” wiedzę 
rozpuszczać, poddając ją kolejnym reinterpretacjom. Ponadto, równolegle 
do tego procesu musi się dziać coś, co w istocie, jest przedmiotem tego 
artykułu. 

Podczas gdy wspólnota debatuje, odsączając, osadzając i rozpuszczając 
ponownie w żywiole interakcji, wiedzę o sobie samej, miejska instytucja 
kultury z niezwykłą uwagą śledzi ten proces. kiedy trzeba inspiruje, innym 
razem prowokuje, gdy następuje stagnacja. Śledztwo ma na celu wyła-
pywanie tego, co w danym momencie jest zdefiniowane jako marzenie 
(i sposób jego osiągania) i budowanie projektów na miarę tych marzeń 
(i zdolności realizacyjnych). Jest więc, to niewątpliwe, miejska instytucja 
kultury, na usługach marzeń wspólnoty lokalnej, zgodnych z jej (wspólno-
ty, nie instytucji) kompetencjami kulturowymi. kultura zaś jawi się w tym 
kontekście jako miejski system komunikacji społecznej. Przedmiotem zatem 
działalności miejskiej instytucji kultury powinno stać się wyzwanie, by coraz 
bardziej poszerzać grono debatujące. Robienie przez nią kultury powinno 
mieć ten wymiar, że używa sztuki, nauki, jeśli trzeba: religii, do poszerzania 
uczestnictwa. Jedynym zatem kryterium jakości działania takiej instytucji 
są trzy pytania: 

1. Czy jest nas coraz więcej? 
2. Czy mamy coraz szerszy horyzont rozumienia siebie?
3. Czy potrafimy się komunikować z coraz innymi projektami artystycznymi?

Jeśli na każde z tych pytań instytucja odpowiada odpowiada Tak i odpo-
wiedź ta jest potwierdzona poprzez coraz poważniejsze włączenie insty-
tucji przez społeczność lokalną do własnej debaty, wówczas mówimy o 
potrzebnym, sensownym Miejskim Domu Kultury.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

Co to oznacza dla Instytucji Uczestniczącej (tak bowiem będziemy nazy-
wali nasz model)? Odpowiedź, schematyczną i siłą rzeczy uproszczoną, 
zmieścimy w kilku banalnych punktach. Praktyka wymaga dużo więcej sub-
telności. W tym jednak przypadku wygrywa potrzeba poczucia życzliwości 
u czytelnika, gdzie mniej, z reguły znaczy lepiej (zresztą – również przeko-
nanie o zdolności czytelnika pójścia wskazaną drogą, co czyni obszerne 
pisanie niepotrzebnym, a nawet niewskazanym). Pamiętać zatem należy, 
że zamieszczone poniżej cechy są zaledwie wspomniane i daleko im do 
zupełności opisów.

III.

MATERIAŁY 
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1. Instytucja Uczestnicząca zatrudnia pracowników, którzy nie boją się 
rozmów z ludźmi. Wchodzą w dialog z każdym, cały czas będąc gotowy-
mi na weryfikację własnego poglądu. Pracowników, którzy nie tworzą 
wyłącznie „prywatnych” projektów, bo jest to nieuczciwe w perspekty-
wie finansowania z funduszy publicznych. 

2. Instytucja Uczestnicząca potrafi programować strategicznie swoją 
działalność, oddając proces planowania strategicznego do debaty pu-
blicznej. Jest bowiem, co trzeba cały czas pamiętać, na usługach ma-
rzenia wspólnego. Inną drogą instytucja nie jest w stanie rekonstruować 
obecnego stanu marzeń społeczności lokalnej w projektach.

3. Instytucja Uczestnicząca używa różnorodnych kompetencji komunika-
cyjnych i kulturowych (kompetencje pracowników ale i struktury orga-
nizacyjnej – ona też „komunikuje”) tak aby dotrzeć do każdego uczest-
nika wspólnoty lokalnej, albowiem ma ona wkluczać, a nie wykluczać. 
Wyobraźnia świetnie podpowiada drogi dotarcia, o ile karmiona jest 
żywym udziałem w debacie w każdym miejscu miasta.

4. Instytucja Uczestnicząca wie, że jej zadaniem jest także nieustanna 
edukacja kulturalna i wie również, że jedyną jej drogą jest edukacja pro-
gramem. Jeśli kształtowanie programu oparte jest na planowaniu stra-
tegicznym i autentycznym uczestnictwie w nim, to możemy mówić o 
faktycznej rekonstrukcji tego co wspólne w projektach. 

5. Instytucja Uczestnicząca kształtuje również swój własny organizm 
uwzględniając strukturę kulturową społeczności lokalnej. Nie sposób 
tutaj podawać konkretnych przykładów, dość wspomnieć, że idea rzeź-
by społecznej 3 może sprowadzać się zarówno do Domu Kultury jako 
„miejsc autorów” jak i do „osiedlowych przestrzeni animacji”. To wła-
śnie trwająca debata i jej pilne przyglądanie się ma pokazać instytucji jak 
ma się ona sama zorganizować. Cały czas obserwując, kiedy nadchodzi 
czas, i na jaką, reorganizację. Nie od rzeczy jest ciągłe poddawanie w 
wątpliwość swojej własnej obecnej formy. 

drogi przejścia od klasycznego rozumienia Miejskiego domu kultury, któ-
ry po prostu robi jakieś projekty, do Miejskiego domu kultury jako instytu-
cji inspirującej i podtrzymującej ducha debaty i budowy społecznej samowie-
dzy jest inna dla każdej społeczności lokalnej. Nie ma tutaj wzorów, o czym 
już pisałem. Jeden jednak gest jest kluczowy. Jeśli nie wiemy, jak zrobić 
pierwszy krok, to nie szukajmy go na siłę. Powiedzmy sobie tak:

1. Po pierwsze róbmy to, co umiemy.
2. PO DRUGIE ZaCZNIJMY BUdOWĘ WOkÓł kaŻdEGO Z NaSZYCH 

dZIałaŃ RÓŻNOROdNEGO OTOCZENIa SPOłECZNEGO. NIE PO TO 
BY WZMaCNIaĆ SWĄ SIłĘ POLITYCZNĄ. PO TO, BY MIEĆ kOGO SłU-

3 por. Wojciech kłosowski (red.) Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kultu-
rze, Warszawa 2011, ss. 165-169.
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CHaĆ. POTEM ZaPROŚMY SPECJaLISTÓW Od NaUk SPOłECZNYCH, 
FILOZOFÓW, kULTUROZNaWCÓW, SOCJOLOGÓW, EkONOMISTÓW, 
ŻEBY NaM POMOGLI POkaZYWaĆ POGLĄdY TEGO OTOCZENIa RE-
PREZENTaCJE JakIŚ SPOłECZNO-LOkaLNYCH POTRZEB kULTURaL-
NYCH. NaSTĘPNIE ZaPYTaJMY ZBUdOWaNE „OTOCZENIE SPOłECZ-
NE” CZY TEŻ Tak TO WIdZĄ. I dYSkUTUJMY daLEJ. Tak SIĘ ZaCZYNa 
WSPÓŁDZIAŁANIE I UCZESTNICTWO – Od POGadaNIa O TYM CO 
ROBIMY Z LOKALNYMI ŚRODOWISKAMI I MIESZKAŃCAMI. JEŚLI 
ROZMOWY NaGLE I BEZ POWOdU NIE ZakOŃCZYMY, TO JUZ JESTE-
ŚMY UCZESTNICZĄCYM MIEJSkIM dOMEM kULTURY. I INaCZEJ NaS 
NIE Ma.

I jeszcze podtytuł: Czy można współdecydować o programie instytucji i nie 
tracić nad nią kontroli? a czy można, w świetle powyższych rozważań, ina-
czej? kiedy, jako pracownicy i dyrektorzy Miejskich Domów Kultury, przesta-
niemy współdecydować, to właśnie utraciliśmy kontrolę nad nasza instytu-
cją. Czemu? Bo właśnieśmy ją zabili.

III.

MATERIAŁY 
WARSZTATOWE

Fundacja zajmuje się rewitalizacją przestrzeni publicznej za pomocą kultury; wydaje magazyn 
internetowy „Verte”, organizuje debaty i prowadzi Obserwatorium Kultury. Jak piszą sami o so-
bie: „Ożywiamy i uspołeczniamy sprywatyzowane obszary wyobraźni i miast. Żeby stawały się 
wspólne i kreatywne”. „Chcemy każdemu (a może tylko nielicznym) pokazać, że kultura współcze-
sna to już nie napuszona kultura narodowa, a mnogość mikro-opowieści: podwórka, warsztatu, 
rozmowy – federacja subkultur, że kultura to system komunikacji, że na kulturę stać każdego – bo 
jest człowiekiem. Że wiedza pomaga zarządzać przestrzenią kultury.”
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Instytucja kultury jako rzeźba społeczna

Podsumowanie debaty „Miejski? Dom? Kultury? Po co on jest i komu 
ma służyć?”

Jesteśmy w Bydgoszczy w stałej debacie mającej uspołecznić i uczynić kul-
turę w mieście bardziej obywatelską. Od ponad roku toczą się dyskusje 
i realizowane są projekty, których celem jest nieustanne budowanie no-
wej wiedzy o uwarunkowaniach aktywności kulturalnej: oganizacyjnych, 
zarządczych, finansowych, animacyjnych, edukacyjnych i szeregu innych. 
Wciąż od nowa próbujemy, w gronie rozmaitych interesariuszy, publicz-
nie i na agorze, definiować czym kultura w istocie jest. Czy jest jedynie 
fragmentem rzeczywistości wywieszonym na ścianie wystawowej, bądź 
zaprezentowanym na scenie, czy też jest ogółem uwarunkowań naszej 
zarówno codziennej, jak i zawodowej, rodzinnej, prywatnej lub publicznej 
aktywności? Czy kultura jest tylko jakimś „dziełem” do obejrzenia, posłu-
chania lub czytania, czy też jest zestawem różnych sposobów komuniko-
wania sie z innymi? 

Laboratorium Żywej Kultury, pracowania Miejskiego Centrum kultury, 
partner Regionalnego Obserwatorium kultury, jest miejskim narzędziem 
wdrożeniowym i przyjęło na siebie ciężar organizowania tych dyskusji. 
Jednym z tematów, które postawiliśmy na warsztat naszego Laborato-
rium jest rola Miejskich Instytucji kultury w kontekście zmieniających się 
potrzeb odbiorców kultury, w kontekście współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, sektorem prywatnym i administracji. 

28 marca odbyła się w Pianoli [Bydgoszcz] debata Miejski? Dom? Kultury? 
Po co on jest i komu ma służyć? duże grono uczestników debaty (około 
40 osób) prawie 3 godziny dyskutowało o roli miejskich ośrodków kultury. 
Wśród debatujących byli zarówno naukowcy, jak studenci kulturoznaw-
stwa, a także dyrektorzy instytucji kultury i instytucji edukacyjnych. Roz-
piętość poglądów była spora i mieściła się w zaproponowanym przez pro-
wadzących debatę ramach wyznaczanych przez opozycję instytucjonalną: 
od totalizującej, w której władzę jednoosobowo sprawuje organ władzy 
wykonawczej: prezydent, burmistrz, bądź wójt do uczestniczącej, w której 
władza jest w rękach obywateli. Te dwa skrajne modele wyznaczyły dysku-
sję, dlatego dzięki nim można było stworzyć swoistą mapę funkcji i sposo-
bu jej realizowania, miejskiej instytucji kultury.

W trakcie rozmów uczestnicy uznali, że miejskie instytucje kultury są 
potrzebne jednak należy dokonać głębokiej redefinicji takich instytucji. 
Wstępnie można wskazać, że ujawniły się następujące głosy:
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1. konieczne jest przemyślenie „centralizującej” roli instytucji. koniecz-
ność ta wynika z potrzeby włączania w kulturę coraz większej liczby 
osób i oferowania możliwości uczestniczenia w kulturze nawet w od-
ległych, defaworyzowanych, ale także „elitarnych”, osiedli miejskich. 
W tym rozumieniu podały postulaty utworzenie większej liczby mniej-
szych instytucji, bądź swoiste „udzielnicowienie” instytucji.

2. konieczne jest wprowadzenie zdecydowanie badawczych sposobów 
kształtowania oferty, tak aby wpisywały się w rzeczywiste potrzeby i 
żeby, zarazem, kształtowały mądrze potrzeby kulturalne mieszkańców. 
Myślenie marketingowe w kulturze powinno się, zdaniem obradują-
cych, przestawić z perspektywy podażowej na popytową i w tej per-
spektywie tworzyć program.

3. konieczne jest uwzględnienie uczestników w procesie zarządzania 
merytorycznego instytucją. Warunek ten oznacza nie tylko branie pod 
uwagę zdania artystów i uczestników – ich potrzeb. Istotne jest, aby 
samą obecność w mieście oraz kształt programowy instytucji po pro-
stu budować w procesie społecznym. dzięki temu instytucja ma szansę 
stać się faktycznie narzędziem mądrego rozwoju kultury.

4. Wreszcie ważnym postulatem było wprowadzenie myślenia i zarządza-
nia strategicznego w instytucji kultury, co może skutkować zdolnością 
do jakościowego badania efektywności instytucji. 

Wskazane cztery perspektywy nie wyczerpują palety poglądów, które 
ujawniły się podczas debaty, ani tym bardziej propozycji rozwiązań i na-
rzędzi. Można jednak powiedzieć, że były one pomysłami, które wywołały 
najżywszą dyskusję i już podczas debaty rozpoczęto proces operacjona-
lizowania ich w konkretne narzędzia. Przedmiotem takich dyskusji stało 
się Miejskie Centrum kultury, co wywołało burzliwą, ale ciekawą dyskusję. 
Egzemplifikacje poszczególnych procesów, narzędzi, miejsc składających 
się na tę konkretną instytucję, w kontekście proponowanych rozwiązań 
stało się ogromną szkołą obywatelskiej dyskusji o instytucji. Polaryzacja 
poglądów, czasem gorące emocje, a w konsekwencji niełatwe wypowie-
dzi, ujawniły jednak bardzo ważną wiedzę: eMCek jest niezwykle ważnym 
na mapie miasta miejscem.

III.

MATERIAŁY 
WARSZTATOWE
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PARTYCYPACJA
Diagnoza społeczna czyli dlaczego warto pytać  
i jak robić to dobrze

k ata r z y n a  sta r z y k

Co to jest diagnoza i po co nam ona?
diagnoza to… czyli przyjrzenie się dotychczasowej sytuacji (podejmo-
wanym działaniom, zaangażowanym grupom, zebranej już wiedzy i infor-
macjom), by precyzyjniej zaplanować własne działania.

Po co robić diagnozę:
– by lepiej zrozumieć coś, z czego już zdajemy sobie sprawę
– by poznać zupełnie nowe tematy/problemy
– sprawdzić/zweryfikować własne przekonania
– zrozumieć czyjeś potrzeby/zachowania/motywacje

Korzyści wynikające z dobrze zrobionej diagnozy:
– łatwiej uniknąć błędów i niepowodzeń we własnych działaniach
– oszczędność czasu: działania można lepiej dopasować i efektywniej na-

kierować.
– oszczędność różnych innych zasobów: pozwala na dostrzeżenie i po-

znanie sprzymierzeńców w działaniu wystarczająco wcześnie by ich po-
zyskać i zrobić coś wspólnie.

– uwiarygodnia naszą pracę i działania przed innymi

Od czego zacząć?
Określenie celu – czyli czemu chcemy się czegoś dowiedzieć?

 … bo chcemy dowiedzieć się, co mamy robić
 … bo chcemy poznać osoby, które mają być odbiorcami naszych działań
 … bo chcemy sprawdzić, czy nasz pomysł jest dobry
 … bo chcemy sprawdzić skuteczność naszych działań
Określenie obszaru – co nas interesuje? jakiego obszaru dotyczy nasz cel?

 dobre określenie tego na początku pozwala lepiej zaplanować diagno-
zę i zebrać naprawdę potrzebne nam informację. 

np. spędzanie czasu wolnego przez młodzież w Lublinie

Postawienie konkretnych „dużych” pytań na jakie ma odpowiedzieć diagno-
za – zawężenie obszaru do tego, czego chcemy się dowiedzieć najbardziej

np. jakie formy spędzania wolnego czasu są dla młodzieży najatrak-
cyjniejsze?
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Określenie własnych możliwości – ile mamy czasu? (co nas ogranicza?) Ile 
osób może się w to zaangażować? Czym dysponujemy (np. salą, sprzętem, 
wolontariuszami, wiedzą, kontaktami)? kto może nam pomóc?

Źródła wiedzy
Przyjrzenie się temu, co już powstało – zanim rozpoczniemy własne ba-
dania, warto poszukać informacji dotyczących interesującego nas obsza-
ru. „Informacje” należy traktować bardzo szeroko, to np.:

– przeprowadzone już badania i raporty
– powstałe publikacje
– materiały w prasie/telewizji/internecie
– dane zbierane przez lokalne instytucje
– eksperci/pasjonaci i ich wiedza

Warto szukać zarówno informacji lokalnych (bardziej szczegółowy obraz) 
i ogólnopolskich/regionalnych (możliwość porównania się do innych)

Po co?

– Pozwala na zaoszczędzenie czasu i pracy: możemy uzyskać już część od-
powiedzi, zweryfikować części naszych założeń i pytań

– mogą stanowić punkt odniesienia dla zbieranych przez nas informacji – 
jak zmieniło się to w czasie? jak to wygląda w innej części Polski?

O czym pamiętać?

– warto szukać informacji możliwe szeroko, ale należy pamiętać, że nie 
wszystkie z nich muszą być prawdziwe/sprawdzone;

– dane zbierane są w jakimś celu, często innym niż nasz – nie są więc kom-
pletne lub nie do końca spełniają nasze potrzeby

– czasami dostępne dane wymagają opracowań/analizy, czasami po-
trzebna jest pomoc kogoś, kto zna się na opracowywaniu taki danych

„Duży obrazek”, czyli jak wyglądamy na tle innych

Możliwe ogólnopolskiej źródła informacji: np. serwis www.mojapolis.pl

– daje możliwość porównywania informacji na różnych poziomach 
(gmin, powiatów, regionów, województw), można zobaczyć je na ma-
pie, w tabeli

– zbiera dane pochodzące np. z Banku danych Regionalnych, badań son-
dażowych przeprowadzanych przez ośrodki akademickie, na zlecenie 
instytucji publicznych, statystyki pochodzące z rozmaitych urzędów

– ilość różnych informacji i danych wciąż się jest uzupełniania

Lokalnie, czyli warto przyjrzeć się z bliska – wiele lokalnych instytucji zbie-
ra dane, które mogą być dla nas przydatne; warto poszukać nieoczywi-
stych źródeł informacji (np. rozkłady jazdy lokalnej komunikacji albo teksty 
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w szkolnej gazetce)

Przykładowe lokalne źródła informacji:

– lokalne instytucje samorządowe – wiele informacji można pozyskać 
w trybie dostępu do Informacji Publicznej (więcej na ten temat: www.
informacjapubliczna.org.pl): urzędy gminne, ich wydziały i komisje (np. 
biuro planowania przestrzennego, komisja ds. przeciwdziałania proble-
mom alkoholowym, wydział edukacji czy spraw społecznych),

– ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie (np. ra-
porty i opracowania OPS-ów na temat udzielanych świadczeń, sytuacji 
rodzin w trudnym położeniu),

– placówki opiekuńcze i oświatowe (np. przedszkola, żłobki, szkoły,
– domy dziecka, świetlice środowiskowe,
– centra i domy kultury, biblioteki (np. informacje o działalności kultural-

nej oraz uczestnictwie dzieci w zajęciach)
– inne lokalne organizacje pozarządowe

Kogo chcemy zapytać
Czyją opinię chcemy poznać? kto może pomóc nam odpowiedzieć na po-
stawione pytania? Czyje zdanie interesuje nas najbardziej? Czyjego zdania 
w ogóle nie znamy? kogo „nie słychać”?

 Warto szukać nieoczywistych tropów – o młodych ludziach naprawdę 
dużo mogą powiedzieć nie tylko oni sami, rodzice, czy nauczyciele, ale i wła-
ściciel popularnej pizzerii. O starszych osobach ksiądz, bibliotekarka, lekarz, 
czy sprzedawca w sklepie.

Jak do nich dotrzeć? Gdyby wybierzemy już grupy osób, których opinie 
chcemy poznać warto zastanowić się gdzie możemy ich „spotkać”? Jak do-
trzeć do nich z informacją o naszych badaniach? Jak zaprosić do udziału?

Ilość, czy jakość? Należy dobrze zaplanować liczbę osób z którymi będzie-
my rozmawiać. Warto przy tym pamiętać, że:

– nie zawsze więcej znaczy lepiej – nie musimy zrobić 200 ankiet, czasami 
wystarczy porozmawiać z 10, dobrze dobranymi, osobami

– kiedy interesuje nas szeroka grupa (np. seniorzy) trzeba pamiętać, że 
wewnętrznie bardzo się różni i spróbować tak zaplanować nasze bada-
nie by to uchwycić

Narzędzia
Wiele różnych sposobów zdobywania wiedzy – pozwalają zdobyć infor-
macje różnego typu, wymagają różnego nakładu pracy i czasu

– badania „ilościowe” – dostarczają dużo ogólnych informacji



110

 np. dowiemy się, czy młodzi ludzi korzystają z zajęć oferowanych przez dom 
kultury i z jakich.

– badania „jakościowe” – dostarczają mniej, ale bardziej szczegółowych 
informacji

 np. dowiemy się dokładnie czemu młodzi ludzie korzystają z zajęć DK (lub 
nie), co najbardziej ich przyciąga, a co zniechęca. Co jest motywacją dla 
przyjścia na takie zajęcia?

Pamiętać o swoich ograniczeniach – nie wszystkie sposoby jesteśmy 
w stanie wykorzystać ze względu na nasze ograniczone zasoby; nie ze 
wszystkich trzeba korzystać, by uzyskać potrzebną nam wiedzę

Cel określa środki – na każdym etapie warto wracać do pierwszy pytań 
(po co chcemy się czegoś dowiedzieć? Co interesuje nas najbardziej) i ze 
względu na nie dobierać odpowiednie sposoby

Analiza
– Wspólnie lepiej się myśli – warto zaprosić na spotkanie wszystkie osoby 

zaangażowane w zbieranie informacji; wspólne zebranie tej wiedzy, od-
niesienie się do pierwotnego planu diagnozy może pomóc w sformuło-
waniu wniosków

– Warto zobaczyć – w dostrzeganiu zależności pomiędzy różnymi zaob-
serwowanymi faktami pomaga mapowanie i wizualne przedstawianie 
informacji

– Tworzyć hipotezy i je obalać – w wyciąganiu trafnych wniosków poma-
ga wymyślanie wielu różnych hipotez, które można sprawdzić przez po-
równanie wielu różnych zebranych przez nas informacji

– krok w przód – oprócz wniosków i podsumowań warto wrócić do pier-
wotnego celu diagnozy i zastanowić się co dla nas z tego wynika. Sfor-
mułować rekomendacji i propozycje działań/zmian
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WADY
n ryzyko przerwania wypełnia-

nia ankiety przez respondenta
n przygotowanie dobrej ankiety 

wymaga dużego nakładu cza-
su i pracy

n brak miejsca na pogłębienie 
zebranych informacji

ANKIETA

ZALETY
n anonimowość wypowiedzi, 

ale można też przy okazji 
poprosić o pozostawienie 
danych kontaktowych re-
spondenta

n ustrukturyzowane pytania, 
wyniki można łatwo porów-
nywać i przedstawiać zbior-
czo

n ankietę można przepro-
wadzić online lub wyłożyć 
w określonym miejscu

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?

• niedużo pytań (max. 15)
• proste pytania, każde dotyczące jednej rzeczy
• zebranie podstawowych danych o respondencie – pytania 

o płeć, wiek, wykształcenie (tzw. metryczka)
• różnicowanie pytań (otwarte, zamknięte) pomaga utrzymać 

zainteresowanie respondenta

WADY
n źle oznakowana skrzynka 

może nie przyciągać wielu 
odbiorców

n brak przy skrzynce osoby 
udzielającej dodatkowych 
informacji wyjaśniających

n możliwe pojawienie się gło-
sów niezwiązanych z tematem

SKRZYNKI NA ANONIMOWE WNIOSKI

ZALETY
n anonimowość wypowiedzi
n możliwość rozstawienia 

skrzynek w wielu różnych 
punktach

n nie ma potrzeby obecno-
ści osoby „dyżurnej” przy 
skrzynce

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?

• konieczność pozostawienia wyczerpującej informacji o tema-
cie zasięgania opinii, instytucji prowadzącej proces i jego dal-
szych etapach, a także danych kontaktowych organizatora

• dobre oznakowanie skrzynki, kolorowa grafika
• poinformowanie innymi kanałami o rozstawieniu skrzynek
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WADY
n uzależnienie od warunków 

pogodowych
n potrzeba ciągłej obecności 

kompetentnej osoby przy 
punkcie

n brak możliwości pogłębionej 
rozmowy na dany temat

TERENOWE PUNKTY KONSULTACYJNE

ZALETY
n wyjście do ludzi
n swobodne warunki wypo-

wiadania się
n możliwość ustawienia przy 

punkcie makiety, mapy, do-
datkowych materiałów

n możliwość wyłożenia krót-
kiej ankiety (max. 5 pytań)

n punkt jest dobrze widoczny

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• wybrać dobre miejsce, uczęszczane przez wiele osób, które się nie 

spieszą (np. skwer, park, deptak)
• potrzeba ciągłej obecności osoby, która odpowie na wszelkie pyta-

nia związane z tematem zasięgania opinii
• informowanie o kolejnych etapach procesu i sposobach komuniko-

wania się z spotkanymi osobami
• aktywne zapraszanie do punktu konsultacyjnego

WADY
n brak możliwości głębszej roz-

mowy – tylko szybkie i proste 
formy zasięgania opinii

n dużo prac przygotowawczych

DNI OTWARTE

ZALETY
n możliwość spotkania wielu 

osób w krótkim czasie
n połączenie akcji informacyj-

nej z zasięganiem opinii

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• dłuższy czas: cały dzień lub weekend, kilka terminów
• prezentacja problemu (tablice, makiety, zdjęcia), materiały infor-

macyjne (pisane, wizualne)
• stałe dyżury organizatorów
• rozmowy niemoderowane, bezpośredni kontakt
• zbieranie informacji kontaktowych è potrzebne dla informacji 

zwrotnej ale i innych planowanych działań
• możliwość przeprowadzenia „przy okazji” badań ankietowych
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WADY
n brak możliwości pogłębionej 

rozmowy
n brak kontroli nad tym, kto 

zabiera głos (zaproszenia na 
wydarzenia otwarte i szerokie)

n wydarzenie główną atrakcyj-
ną, nasz punkt może nie być 
zauważony

KONSULTACJE „MIMOCHODEM”

ZALETY
n możliwość dotarcia do sze-

rokiego grona ludzi
n atrakcyjna, niezobowiązu-

jąca forma można zachęcić 
osoby dotychczas niezainte-
resowane tematem

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• atrakcyjne „szybkie”, animacyjne sposoby na wypowiedzenie się 

(np. głosowanie poprzez naklejanie kropek, wrzucanie kulek do sło-
ików, dopisywanie skojarzeń)

• aktywne zapraszanie, zachęcanie do wypowiadania się
• wyraźna i czytelna informacja o innych naszych działaniach

Wykorzystanie różnych wydarzeń (np. pikników, spotkań świątecznych, fe-
stynów) do zbierania opinii na ważny dla nas temat.

SPOTKANIA OTWARTE

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• odpowiednia lokalizacja: miejsce łatwo dostępne (osoby niepełno-

sprawne), znane, z odpowiednio dużą salą
• odpowiednia godzina spotkania: taka, by mogły w niej uczestni-

czyć, zaproszone przez nas osoby (np. dla osób pracujących: późne 
popołudnie)

• przygotowanie sali: ustawienie krzeseł, stołów (tak, by wszyscy się 
widzieli i słyszeli) è bardzo wiele od tego zależy

• przygotowanie materiałów informacyjnych (czego dotyczy spo-
tkanie, informacja o poprzednich i kolejnych krokach) dostępnych 
dla wszystkich

• osoba/osoby prowadzące spotkanie – pilnują planu spotkania, mo-
derują rozmowę (czasami warto, by był to ktoś „z zewnątrz”)

• jeśli spotkanie jest długie – zaplanować przerwy, ew. skromny po-
częstunek

• czasami warto zaprosić „gości specjalnych”, którzy pomogą spoj-
rzeć na sprawę z innej strony

• rejestrowanie przebiegu spotkania – nagranie (lub ew. notatki), 
zdjęcia

• warto zbierać przy tej okazji bezpośrednie kontakty do uczestników
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WADY
n uzależnienie od warunków 

pogodowych
n możliwość jednorazowego 

spaceru z niewielką grupą 
osób (najlepiej max. 12-15)

SPACER BADAWCZY

ZALETY
n bezpośredni kontakt z bada-

nymi
n zbieranie uwag na bieżąco, 

możliwość dopytania
n rozmowa o namacalnych, 

widocznych problemach

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• ma zastosowanie głównie do badania przestrzeni i jej funkcji
• obecność „przewodnika”, który zadaje pomocnicze pytania, stymu-

luje wyrażanie opinii
• obecność osoby (lub osób), która rejestruje odpowiedzi (zapisuje 

lub za zgodą uczestników nagrywa)
• zbieranie materiału wizualnego (zdjęcia, filmy)

WADY
n przygotowanie warsztatu 

wymaga dużego nakładu 
czasu i pracy (przygotowanie 
scenariusza, materiałów dla 
uczestników)

n możliwość przeprowadzenia 
warsztatu dla niedużej liczby 
osób (max. 15)

PRACA WARSZTATOWA

ZALETY
n atrakcyjna forma zasięgania 

opinii
n wiele różnych form, poma-

gających ustrukturyzować 
rozmowę np. warsztaty 
przyszłościowe (faza kryty-
ki, faza utopii, faza konkret-
nych rozwiązań)

n sprzyja kreatywnemu my-
śleniu

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• konieczność zapewnienia dobrego moderatora
• dobrze robić przerwy w zajęciach
• poznanie się uczestników na początku warsztatu (zadania integru-

jące) pomagają lepiej pracować
• zapewnienie przestronnego miejsca i niezbędnych materiałów 

(kartki, flamastry, flipczart)
• różnorodne formy pracy i materiałów sprzyjają utrzymaniu zainte-

resowania
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WADY
n zebrane dane nie są obiektywne 

– poznajemy subiektywne zdanie 
kilku osób

n „pułapka zwyczajności” – choć 
to „tylko” rozmowa, trzeba się 
do niej dobrze przygotować i ją 
zaplanować

n zabiera względnie dużo czasu

ROZMOWA BADAWCZA

ZALETY
n możliwość uzyskania ciekawych, 

szczegółowych informacji
n wykorzystanie formy „zwykłej” 

rozmowy sprzyja dzieleniu się 
wiedzą

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• należy przygotować plan rozmowy – pytania, informacje, które chcemy 

uzyskać
• rozmowa nie może trwać dłużej niż 1,5-2 godziny – jest wyczerpująca dla 

obu stron
• uważnie kontrolować przebieg rozmowy, by nie zboczyć z tematu
• całość rozmowy warto rejestrować (najlepiej nagrywać), by móc do niej 

później wrócić

Czyli zaplanowana, ale w miarę naturalna rozmowa na zadany temat. Oso-
ba prowadząca rozmowę musi dobrze znać cel tego spotkania oraz mieć 
przygotowanie pytania/zagadnienia. Dobrze przeprowadzona rozmowa 
pozwala zdobyć bardzo wiele ciekawych i przydatnych informacji.

WADY
n trudność organizacji przy więk-

szej liczbie uczestników
n rzadko prowadzi od konkretnych 

rozwiązań (raczej ogólnych po-
mysłów)

DYSKUSJA STOLIKOWA (WORLD CAFE)

ZALETY
n możliwość wypracowania 

konkretnych pomysłów w więk-
szym gronie

n można sprecyzować temat roz-
mowy, skupić się na poszcze-
gólnych aspektach

n wypracowania wielu różnych 
pomysłów

O  C Z Y M  N a L E Ż Y  Pa M I Ę Ta Ć ?
• dużo zależy od sformułowania tematów „stolikowych” – muszą być kon-

kretne, ale i dające możliwość „wielokrotnej” rozmowy
• potrzeba „gospodarzy” stolików – osób prowadzących i podsumowują-

cych dyskusje
• przy każdym stoliku miejsce na notatki: flipchart lub papierowy obrus

SPOTKANIE OTWARTE
Rozmowa toczy się przy kilku stolikach, każdy posiada swojego stałego 
„gospodarza” i poświęcony jest innemu tematowi. Uczestnicy podzieleni 
na niewielkie grupki co ok. 15 min zmieniają stolik i temat rozmowy, stara-
jąc się dopowiedzieć coś nowego do pracy poprzednich grup.
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Inspiracje:
• Podręcznik do diagnozy lokalnej, ciekawie i prosto napisany: 
 http://www.rownacszanse.pl/books/3769_Diagnoza_potrzeb_mlo-

dziezy.pdf
• Publikacja prezentująca metody stosowane w diagnozie lokalnej; pre-

zentacja konkretnych polskich przykładów: 
 http://wiemjakjest.pl/Media/Files/Poradnik-AUrbanik.-Quo-vadis-

O-partycypacyjnej-diagnozie-lokalnej
• Projekt Towarzystwa Inicjatyw Twórczy Ę, w którym w partycypacyjny 

sposób tworzono strategie i plan działania lokalnych domów kultury 
(na stronie ciekawe publikacje): 

 http://www.zoomnadomykultury.pl
• Projekt Pracowni Zrównoważonego Rozwoju uwzględniający szeroko 

zakrojoną diagnozę: 
 http://partycypacjaobywatelska.pl/images/stories/Partycypator_

Torunski.pdf
• anglojęzyczna publikacja prezentująca konkretne techniki (wraz z ich 

„instrukcją obsługi”) pomocne w przeprowadzaniu diagnozy lokalnej: 
 http://www.rotary.org/ridocuments/en_pdf/605c_en.pdf

 kONTakT

 katarzyna Starzyk, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia:
 E-mail: kstarzyk@stocznia.org.pl Tel.: 221 005 594 
 www.stocznia.org.pl www.partycypacjaobywatelska.pl

Fundacja powstała w 2009 roku i swoją siedzibę ma w Warszawie. Jak czytamy na stronie Stoczni: 
„Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego 
opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechnia-
nia skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na 
nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych 
do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne. Szczególnie 
ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badacza-
mi-akademikami oraz aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządo-
wych.”

http://stocznia.org.pl
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SŁOWNIK OTWARTEGO DOMU 
KULTURY

M a r c i n  wi l ko w s k i 

Creative Commons

 Creative Commons to amerykańska organizacja pozarządowa pracująca nad 
systemem publicznych licencji, ułatwiających w istotny sposób udostępnianie 
i korzystanie z utworów w internecie. Zamiast standardowej zasady „Wszyst-
kie prawa zastrzeżone” Creative Commons proponuje zasadę ‚Pewne prawa 
zastrzeżone’. W ramach systemu Creative Commons przygotowano sześć 
licencji o różnym stopniu otwartości – wszystkie jednak zezwalają na na ko-
piowanie, dystrybucję i używanie objętych nimi utworów. Treść licencji Cre-
ative Commons jest przystosowana także do polskiego systemu prawnego. 
Wszelkie niezbędne informacje o licencjach, sposobach licencjonowania czy 
korzystania z utworów licencjonowanych znaleźć można na stronie creative-
commons.pl

edukacja medialna

 kształtowanie kompetencji i postaw pozwalających na aktywne, świadome, 
krytyczne, selektywne i bezpieczne korzystanie z mediów i uczestnictwo w 
zmediatyzowanej komunikacji. Rekomendacje komisji Europejskiej (Europej-
skie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym) 
wskazują na ważne – także z perspektywy domu kultury – umiejętności, np. 
wykorzystywanie potencjału mediów w dziedzinie rozrywki, dostępu do kul-
tury, międzykulturowego dialogu czy do uczenia się. W dokumencie tym poja-
wiają się także wątki związane z prawem autorskim, kreatywnym używaniem 
mediów i oczywiście krytycznym do nich podejściem. Fundacja Nowoczesna 
Polska przygotowała Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, który 
zawiera listę kompetencji opracowanych dla wszystkich grup wiekowych; od 
wychowania przedszkolnego, aż po kształcenie ustawiczne. Obejmuje szeroki 
przekrój tematów, takich jak umiejętność korzystania z informacji, etyka i war-
tości w komunikowaniu, prawo mediów czy język komunikatów medialnych. 
Publikacja dostępna jest pod adresem cyfrowaprzyszlosc.pl i może być inspi-
racją dla domów kultury w planowaniu działalności edukacyjnej.

medialab

 model otwartej instytucji o interdyscyplinarnym charakterze, która jest prze-
strzenią współpracy i wspólnej (samo)edukacji dla ludzi z różnych środowisk 
i o różnych umiejętnościach. kontekstem medialabów zawsze są nowe tech-
nologie i przekraczanie barier technicznych, dyscyplinarnych i społecznych 
związanych z ich wykorzystaniem. Pierwsze medialaby powstały w Stanach 
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Zjednoczonych w latach 80., w Polsce pierwsze takie wydarzenie odbyło się 
w Chrzelicach pod Opolem w 2010 roku. dziś w ramach wydarzeń mediala-
bowych realizowane są projekty związane z edukacją medialną, programo-
waniem z wykorzystaniem platform arduino i Processing, drukowaniem 3d. 
Więcej informacji o polskich medialabach znaleźć można na stronie labkit.pl. 
dla domu kultury medialaby mogą być inspiracją w projektowaniu interdyscy-
plinarnych i otwartych projektów warsztatowych.

wolna kultura

 (Free Culture), tytuł książki amerykańskiego prawnika i założyciela ruchu Cre-
ative Commons Lawrence’a Lessiga, ale przede wszystkim rozproszony, wie-
lonurtowy, interdyscyplinarny i wielokierunkowy ruch społeczny promujący 
wolność w korzystaniu z treści kultury, treści edukacyjnych i zasobów dzie-
dzictwa, w tym także swobodę w ich kreatywnym użyciu. W ramach ruchu 
wolnej kultury rozwijają się inicjatywy o charakterze prawnym (np. Creative 
Commons), edukacyjnym (Otwarte Zasoby Edukacyjne) czy związane z insty-
tucjami pamięci (np. GLaM-Wiki, współpraca między wikipedystami a mu-
zeami, archiwami, bibliotekami i galeriami). Ruch wolnej kultury proponuje 
nowy język mówienia o korzystaniu z niej, akcentujący m.in. prawa użytkowni-
ka i otwartość instytucji – dom kultury może wykorzystać ten język do formu-
łowania czy uaktualniania zasad i celów własnej misji.

otwarte zasoby edukacyjne

 (Open Educational Resources – OER), termin stworzony przez UNESCO (2002) 
opisujący wszelkie zasoby edukacyjne dostępne swobodnie dla każdego bez 
ograniczeń prawnych i technologicznych. W deklaracji kapsztackiej (2007) 
czytamy, że ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych zbudowany jest na prze-
konaniu, że każdy powinien mieć swobodę wykorzystywania, dostosowywania 
do swoich potrzeb, ulepszania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych 
bez ograniczeń. W Polsce animacją OZE zajmuje się m.in. koalicja Otwartej 
Edukacji (koed.org.pl), zrzeszająca wiele instytucji kultury i nauki oraz orga-
nizacje pozarządowe. Na jej stronie znaleźć można bieżące informacje o do-
stępnych otwartych zasobach edukacyjnych (m.in. publikowany regularnie i 
dostępny online Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych), opraco-
wania, dokumenty i wzory umów pomocne we wdrażaniu OZE w politykę tak-
że domu kultury.

prawo autorskie

 jedna z najważniejszych materii związanych współcześnie z korzystaniem z 
kultury. Uczestnictwo w kulturze bez pośrednictwa instytucji (dom kultury, 
teatr) czy podmiotów komercyjnych (księgarnia, wypożyczalnia płyt dVd) 
przedstawia się często w kategoriach nielegalności i przestępstwa (np. kra-
dzież). System prawa autorskiego niedostosowany do wyzwań internetu, pro-
blemy z efektywnością tradycyjnych modeli biznesowych w sektorze kultury 
(szczególnie w kontekście słusznych praw właścicieli praw autorskich do wy-



120

nagrodzenia), skomplikowany język i gra interesów sprawiają, że edukacja o 
prawie autorskim powinna znaleźć miejsce także w domu kultury. Edukacja 
w zakresie dozwolonego użytku czy domeny publicznej na bazie obecnych 
rozwiązań prawnych może być z powodzeniem realizowana bez stawiania 
rewolucyjnych postulatów o zmianie całego systemu prawa autorskiego (co 
w przypadku domu kultury byłoby przecież fikcją). dobre wprowadzenie do 
prawa autorskiego znaleźć można w publikacji Instytutu kultury Miejskiej 
Otwartość w publicznych instytucjach kultury (2011), bieżące informacje na 
portalach prawokultury.pl czy conasuwiera.pl.

oddolna digitalizacja jako proces edukacyjny

 digitalizacja oddolna to realizowany często w ramach nieformalnej inicja-
tywy proces gromadzenia, opisywania i udostępniania zasobów lokalnego 
dziedzictwa (fotografii, dokumentów, relacji świadków historii). W perspek-
tywie misji domu kultury można uznać ją za narzędzie edukacji nie tylko w 
zakresie umiejętności technicznych (skanowanie, opracowywanie plików 
graficznych i multimedialnych) czy historyczno-archiwistycznych (opraco-
wywanie opisów) – to także forma edukacji medialnej (krytyczne podejście 
do źródeł, kwestie etyczne i prawne). Projekty takie jak organizowana przez 
Ośrodek kaRTa sieć Cyfrowych archiwów Tradycji Lokalnej (archiwa.org) 
prowadzonych przez gminne biblioteki pokazują, że digitalizacja oddolna to 
także szansa na integrację społeczności lokalnej i uruchomienie komunikacji 
między pokoleniami. dom kultury może z powodzeniem stać się osią takiego 
archiwum społecznego.

finansowanie społecznościowe

 (crowdfunding) idea gromadzenia środków na działalność z niewielkich do-
tacji przekazywanych przez internet przez osoby zainteresowane wsparciem 
wybranego projektu. Ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną, crowd-
funding w Polsce nie rozwinął się jeszcze w pełni, jednak trwają prace legisla-
cyjne mające ułatwić organizacjom, instytucjom (także domom kultury) i oso-
bom fizycznym korzystanie z takiego wsparcia. dom kultury w finansowaniu 
społecznościowym szukać może wsparcia dla realizowanych przez siebie ini-
cjatyw, stać się może także lokalnym centrum wiedzy na temat crowdfundin-
gu, oferując swoje publiczne merytoryczne wsparcie np. lokalnym twórcom 
czy grupom inicjatywnym.

Otwarta Zachęta

 projekt Zachęty Narodowej Galerii Sztuki mający na celu wsparcie przekształ-
cania jej w instytucję otwartą, dobre studium przypadku dla wszystkich in-
stytucji kultury planujących wdrożenie polityki otwartościowej. W przypadku 
Zachęty nie jest to tylko wdrażanie nowych rozwiązań prawnych czy udostęp-
nianie treści online, ale także np. dostosowywanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Informacje o otwartościowej strategii Zachęty znaleźć 
można w publikacji Instytutu kultury Miejskiej Otwartość w publicznych insty-
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tucjach kultury (2011) oraz na stronie otwartazacheta.pl.

Wikipedia

 największa internetowa encyklopedia, którą każdy (pod pewnymi warunka-
mi) może nie tylko wykorzystywać, ale też współtworzyć. Z perspektywy misji 
domu kultury Wikipedia może być ważnym kierunkiem edukacji (korzystanie z 
treści i jej współtworzenie) czy tematem warsztatów i projektów (np. tworze-
nie haseł poświęconych miejscowości). Wikipedyści mogą stać się partnerem 
w innych inicjatywach domu kultury, np. projektach oddolnej digitalizacji (zob. 
GLaM-Wiki, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLaM).

selfpublishing

 samodzielne wydawanie książek przez autorów i oddolne inicjatywy wydaw-
nicze korzystające z potencjału internetu i mobilnych, cyfrowych formatów 
publikacji. Selfpublishing pozwala skrócić tradycyjny tradycyjny proces wy-
dawniczy i ograniczyć koszty z nim związane (np. dystrybucja, druk, koszty 
wydawnictwa). dom kultury może wykorzystać model selfpublishingu do wy-
dawania własnych publikacji lub wspierać w tym kierunku lokalnych autorów.

Fundacja Nowoczesna Polska konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Realizuje ce-
nione i  potrzebne projekty promując wykorzystanie możliwości internetu do  celu polepszenia 
jakości edukacji w Polsce.

Fundacja jest aktywnie zaangażowana w rozwijanie w Polsce świadomości nowoczesnej edukacji 
na wszystkich etapach nauczania dzieci i dorosłych. Dlatego nie tylko realizuje swoje projekty, 
ale także angażuje się w kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce. 

http://nowoczesnapolska.org.pl
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CZYTELNIA
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Pre zentac je

PaRTNERSTWa kREaTYWNE
http://prezi.com/i-z08rb44c52/partnerstwakreatywne/?auth_key=b9dadc9ebbcd624605e5c9cd75add-

34b3761e18b 

r aPort y i  Badania

ZOOM Na dOMY kULTURY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.zoomnadomykultury.pl/publikacje

PuBlik ac je on - line

ZOOM Na dOMY kULTURY – Laboratorium Zmiany,  
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
www.zoomnadomykultury.pl/publikacje

ZOOM Na dOMY kULTURY – Zrób to sam. Jak zostać badaczem  
społeczności lokalnej?, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.zoomnadomykultury.pl/publikacje

ZOOM na domy kultury – Strategie rozwoju,  
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.zoomnadomykultury.pl/publikacje

kIERUNEk kULTURa w stronę żywego uczestnictwa Wojtek kłosowski
www.kierunekkultura.waw.pl/component/content/article/75.html

OTWaRTOŚĆ W PUBLICZNYCH INSTYTUCJaCH MediaLab Gdańsk-Warszawa
www.ikm.gda.pl/new/library/File/Otwartosc.pdf

MEdIaLaB instrukcja obsługi
http://labkit.pl/wp-content/uploads/2011/12/Medialab.-Instrukcja-obs%C5%82ugi.pdf

MINdWaRE.TECHNOLOGIE dIaLOGU, Piotr Celiński
www.mindware.wspa.pl

art yku ły

Jarosław Suchan, Instytucje publiczne czyli jakie?
http://kongres-kultury.pl/art-jaroslaw_suchan_instytucje_publiczne_czyli_ jakie.html

Edwin Bendyk, Polska strona kreatywności
www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/2748

Marta Białek-Graczyk, Idealne domy kultury
www.domkulturyplus.pl/art,pl,aktualnosci,98629.html

III.

MATERIAŁY 
WARSZTATOWE
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Marcin Wilkowski, Mierzenie efektywności działań instytucji  
kultury w internecie
http://historiaimedia.org/2012/10/18/mierzenie-efektywnosc-dzialan-instytucji-kultury-w-internecie/

Video

Video Zhakować kulturę
http://artmuseum.pl/wideo.php?l=0&id=Spotkanie_z_Tomaszem_Rakowskim_

Video relacje z projektu
www.miejski-dom-kultury.pl

Partner z y Projek tu

MIEJSkIE CENTRUM kULTURY W BYdGOSZCZY
www.mok.bydgoszcz.pl

INSTYTUT kULTURY MIEJSkIEJ GdaŃSk
www.ikm.gda.pl

WaRSZTaTY kULTURY LUBLIN
www.warsztatykultury.pl

Collegium Civitas
www.civitas.edu.pl

Fundacja Pro-Cultura
www.procultura.jaaz.pl

MediaLab Centrum Cyfrowe
centrumcyfrowe.pl

Fundacja Nowoczesna Polska
nowoczesnapolska.org.pl

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.e.org.pl

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
www.stocznia.org.pl

Obserwatorium kultury WSG Bydgoszcz
http://obserwatoriumkultury.byd.pl

Pracownia kultury Współczesnej
http://pkw.art.pl/dlamediow


