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WSTĘP  

Diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie 

pomorskim jest integralną częścią programu Sieć kultury realizowanego przez Instytut 

Kultury Miejskiej. Zdobyta w trakcie badań wiedza ma pomóc w doskonaleniu programu 

przede wszystkim dzięki określeniu potencjału i kierunków rozwoju edukacji kulturowej  

w województwie. Prowadząc badania, staraliśmy się poznać specyfikę pracy edukatorów, 

zobrazować funkcjonujące w regionie sposoby rozumienia i postrzegania edukacji kulturowej 

oraz kierunki i trendy w praktyce edukacyjnej w regionie. Istotne były dla nas kompetencje, 

wiedza i umiejętności, jakie uznawane są przez samych edukatorów za ważne w ich pracy 

oraz to, w jaki sposób chcieliby je rozwijać. Z drugiej strony, interesowały nas także 

codzienne problemy związane z pracą edukacyjną, które mogą stanowić bariery w realizacji 

głównych założeń programu Bardzo Młoda Kultura. Dlatego pytaliśmy też badanych, w jaki 

sposób Sieć kultury może wpłynąć na rozwój edukacji kulturowej i jakie oczekiwania  

w związku z tym mają wobec Instytutu jako realizatora programu. 

Badania diagnostyczne korzystały zarówno z metod ilościowych, jak i jakościowych. 

Podobnie jak w innych województwach korzystaliśmy z ogólnopolskiej ankiety internetowej 

stworzonej przez autorów programu Bardzo Młoda Kultura. W realizacji badań 

współpracowaliśmy z badaczami i studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego. Udało się nam zidentyfikować 1200 podmiotów (osób, instytucji, organizacji, 

grup nieformalnych) zajmujących się edukacją kulturową w poszczególnych powiatach  

i przyjrzeć się obszarom i metodom działania. Przeprowadziliśmy 44 wywiady indywidualne 

(po 2 w każdym z powiatów oraz 5 w Gdańsku i 3 w Gdyni) z reprezentantami środowiska 

edukacji kulturowej w województwie pomorskim, dbając o zróżnicowaną reprezentację 

poszczególnych obszarów i sposobów organizowania pracy edukacyjnej. Zrealizowaliśmy 

także 4 wywiady grupowe w różnych częściach województwa (Kwidzyn, Ustka, Gdańsk, 

Bytów).  

W diagnozie staraliśmy się uwzględnić także specyfikę poszczególnych regionów 

województwa. Wywiady w czterech miejscach województwa pomorskiego potwierdziły tezę 

o zróżnicowaniu Pomorza. Według badaczy nie można też mówić o jednym środowisku 

edukacji kulturowej. Podział opracowany w trakcie badania jest niewyczerpujący (nie 
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obejmuje np. Kociewia), zapewne obraz jest jeszcze bardziej zróżnicowany, ale pokazuje 

różne światy i wizje oraz realizacje edukacji kulturowej. 

 

EDUKACJA KULTUROWA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM JAKO OBSZAR BADAŃ 

Dotychczas nie prowadzono badań dotyczących edukacji kulturowej, które obejmowałyby 

obszar całego województwa. W 2014 roku na potrzeby Metropolitalnego Forum Kultury 

Ośrodek Badań i Analiz Społecznych zrealizował badanie poświęcone edukacji kulturalnej  

i artystycznej na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego głównym celem było 

przyjrzenie się tematowi praktyk edukacyjnych, ich zasięgu, oddziaływania, kooperacji 

międzysektorowej oraz barier i problemów napotykanych przez instytucje w codziennym 

funkcjonowaniu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy jako materiału do szerokiej debaty. 

Badaniem ankietowym zostały objęte szkoły, instytucje kultury oraz organizacje 

pozarządowe realizujące działania kulturalne. 

 Dla większości badanych instytucji edukacja kulturowa stanowiła jeden z priorytetów 

działalności bez względu na to, czy działały w Trójmieście, czy poza nim. Jednakże podmioty  

z obszaru trójmiejskiego realizowały zdecydowanie więcej działań edukacyjnych – zarówno 

cyklicznych, długofalowych, jak i jednorazowych – niż ich odpowiedniki spoza rdzenia 

metropolii. Autorzy raportu uzasadniają to większą dostępności do infrastruktury kulturalnej 

i edukacyjnej, źródeł finansowania i wyspecjalizowanej kadry – co kumuluje potencjały  

w obszarze Trójmiasta.  

 Niemal wszystkie badane szkoły organizowały zajęcia pozalekcyjne, średnio 37% 

uczniów było objętych pozalekcyjną edukacją o charakterze kulturalno-artystycznym. Szkoły 

prowadzą głównie zajęcia bezpłatne, ale dodatkowo korzystają z usług instytucji kultury. 

Organizacje pozarządowe najczęściej oferują płatne zajęcia edukacyjne ze względu na 

uwarunkowania swojej działalności. Odpłatne zajęcia zdecydowanie częściej organizowane 

są w Trójmieście, natomiast w pozostałych obszarach wprowadzając opłaty, ryzykuje się 

niższą frekwencję. 

 Formy realizowania edukacji kulturowej podzielone zostały na te zakładające wysoką 

aktywność odbiorców, jak warsztaty czy festyny, formy pośrednio włączające odbiorców, jak 

konkursy, festiwale, spotkania z artystami oraz te bardziej bierne – wykłady czy wystawy. 

 Najczęstszymi obszarami edukacji kulturowej były: kształtowanie umiejętności 
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artystycznych, kompetencji kulturowych oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej, 

narodowej, etnicznej lub regionalnej. Działania związane ze zwiększaniem potencjału 

kapitału społecznego, ludzkiego czy kompetencji cyfrowych są podejmowane rzadziej. 

Organizacje spoza Trójmiasta częściej skupiały się na kształtowaniu tożsamości regionalnej. 

Autorzy postawili hipotezę, że nasilenie tych praktyk edukacyjnych wynika ze stosunkowo 

większego niż w całym kraju zróżnicowania etniczno-kulturowego na terenach wiejskich  

i miejsko-wiejskich na obszarze GOM i tym samym na intensyfikacji działań na rzecz 

zachowania odrębności etniczno-kulturowych.  

 Odbiorcami działań są głównie dzieci i młodzież, a w dalszej kolejności osoby 

zainteresowanie rozwojem swoich zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są 

głównie przez nauczycieli, ale szkoły trójmiejskie częściej od innych korzystają ze współpracy 

z edukatorami spoza szkoły, prawdopodobnie ze względu na większą dostępność tych osób. 

Szkoły korzystają też z aktywności poza szkołą lub nawet miejscowością zamieszkania 

uczniów – dedykowane zajęcia edukacyjne, korzystanie z oferty kulturalnej instytucji.  

Szkoły trójmiejskie wykazywały większą aktywność w sieciowaniu i współpracy  

z publicznymi instytucjami kultury, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami 

prywatnymi niż placówki spoza ścisłej metropolii – te za to częściej współpracowały  

z organizacjami pozarządowymi i instytucjami realizującymi politykę społeczną. Partnerami 

szkół częściej są instytucje publiczne, natomiast organizacje pozarządowe nie nawiązują 

szczególnie bliskiej współpracy ze szkołami. Częściej współpraca obejmuje szkoły 

podstawowe, przedszkola i gimnazja – szkoły ponadgimnazjalne są trudnym partnerem do 

współpracy ze względu na napięty program nauczania. Współpraca oceniana była znacznie 

lepiej przez podmioty działające w Trójmieście niż te usytuowane poza rdzeniem metropolii.   

Jako obszary problemowe badane instytucje identyfikowały: bariery natury 

finansowej, niewystarczające zasoby lokalowe, problemy z pozyskaniem nowych odbiorców 

dla swoich działań, brak satysfakcjonującej współpracy ze szkołami czy niskie kompetencje 

własnych pracowników. 

Autorzy badania wskazali na szereg wątków, które wymagałyby szerszego zbadania  

w kontekście całego regionu, jak również potrzebę głębszego zrozumienia pewnych 

zaobserwowanych zjawisk poprzez zastosowanie technik jakościowych. Diagnoza 

realizowana w ramach programu Sieć kultury stanowi więc w pewien sposób poszerzenie  
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i pogłębienie badań z roku 2014, ale ma też ważną rolę praktyczną w kontekście realizacji 

programu Sieć kultury oraz regionalnych i lokalnych polityk w obszarze edukacji kulturowej.  

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALEN IA BADAWCZE 

1. Edukacja kulturowa rozumiana jest jako proces uczenia, promowania postaw, działanie  

o charakterze praktycznym, zakorzenione w lokalności, odnoszące się do specyfiki kultury 

artystycznej. Poprzez edukację kulturową możemy kształtować wielorakie kompetencje: 

od artystycznych i estetycznych po społeczne i obywatelskie.  

 Postrzeganie istoty i roli edukacji kulturowej ukazuje napięcie między obroną status 

quo a otwartością na zmianę, widoczne przede wszystkim w sferze wartości.  

 Edukacja kulturowa powinna być ujmowana jako całościowy, długofalowy projekt, 

obejmujący różne dziedziny kultury, a także różne współpracujące podmioty. Jest 

łączona z animacją kulturową, szczególnie poprzez kładzenie nacisku na oddolność, 

elastyczność, partnerskie relacje, „ożywianie” zamiast „podawania” i wspólnotowość. 

Do podążania w kierunku animacyjnym potrzebne są jednak gruntowne, systemowe 

zmiany.   

 Działania edukacyjne podejmowane są niemal w równej mierze przez publiczne 

instytucje kultury (43%) i organizacje pozarządowe (39%), ale niestety jeszcze wciąż 

mniej przez osoby związane z sektorem oświaty (12%). 

 Edukatorzy są zdania, że uczenie wrażliwości na kulturę czy sztukę jest potrzebne  

i stanowi element wychowania obywatelskiego. Jednocześnie uważa się, że tego 

rodzaju aktywność nie jest doceniana.      

2. Edukator kulturowy to zajęcie związane z zainteresowaniami, pasją czy nawet więcej –  

z postawą życiową i stylem życia. Praca edukatorów zrasta się wyraźnie z ich życiem 

prywatnym, a kultura jest naturalnym elementem życia codziennego. Badani 

zinternalizowali wzór „człowieka kulturalnego” i starają się do niego stosować. 

  Praca edukatora jest trudna i niewdzięczna, co wiąże się z częstym wypaleniem 

zawodowym, kryzysami. Obarczona jest dużą odpowiedzialnością.   

 Do przyczyn zajmowania się pracą edukacyjną w kulturze zaliczyć należy: (1) 

doświadczenia i zainteresowania, (2) pragnienie kontaktów z innymi, (3) poczucie 

misji i powołania, (4) wolę działania i tworzenia oraz (5) czynniki zewnętrzne.  
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 Częściej na pracę w obszarze edukacji kulturowej decydują się kobiety (około 90% 

osób biorących udział w badaniu). 

 Badani mają szeroki zakres obowiązków, pracując w sektorze edukacyjno- 

-kulturalnym. Często prowadzą „podwójne życia”, związane z pełnieniem różnych ról  

i obowiązków zawodowych w ramach sektora. 

3. Edukatorzy deklarują, że dysponują kompetencjami w trzech obszarach: (1) 

organizacyjnym, (2) merytoryczno-warsztatowym oraz (3) komunikacyjnym. Największe 

znaczenie mają zdolności logistycznego panowania nad pracą i umiejętności praktyczne. 

 Wśród kompetencji, które chciano by rozwijać wymienia się m.in. pracę projektową, 

lepsze funkcjonowanie w społecznościach lokalnych oraz kompetencje miękkie. 

 Wyróżnić można cztery typy kompetencji istotne z punktu widzenia rozwoju edukacji 

kulturowej: (1) artystyczne, (2) kreatywne, (3) mentalnościowe oraz (4) społeczne. 

4. Działania edukatorów mają dwojaki charakter – są zakorzenione „pedagogicznie”,  

w rytmie i specyfice szkolnej, lub podejmowane są w ramach działań pozarządowych  

i w sektorze publicznym (biblioteki, domy kultury, urzędy gmin), przyjmując formę 

animacji społecznej. 

 Wyróżnić można trzy główne formy działań edukacyjnych: (1) organizację wydarzeń 

kulturalno-artystycznych, (2) organizację warsztatów i kółek zainteresowań oraz (3) 

organizację wydarzeń animujących lokalne społeczności o charakterze rekreacyjnym 

bądź kulturowym. 

 Stosowane metody działań częściej skupiają się na niewielkich grupach i przyjmują 

najczęściej formę warsztatów, pracowni stałych czy zajęć z nauczycielem. Rzadko 

wykorzystuje się narzędzia związane z nowymi mediami i możliwość nauki online. 

 Szczególnym rysem badanego regionu jest duży nacisk na działania rozwijające 

lokalną tożsamość, podtrzymywanie tradycji regionu. 

5. Główne otoczenie edukatorów kulturowych tworzą odbiorcy ich inicjatyw. Choć  

w wypowiedziach często przewija się postulat traktowania odbiorcy jako partnera czy też 

nawet współtwórcy, to w opisach ciągle jednak pojawia się jako odbiorca. Jest on 

zazwyczaj niechętny, niedostatecznie kompetentny, brakuje mu „podstaw”, których nie 

nabył w okresie edukacji (zazwyczaj szkolnej). Głównymi odbiorcami, na których 

skupiona jest największa uwaga, są dzieci i młodzież oraz rodzice jako partnerzy edukacji. 
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6. Istnieje duży potencjał współpracy i zawierania partnerstw. Badani deklarują 

wielokrotnie podejmowaną współpracę z innymi podmiotami – szkołami, instytucjami, 

artystami. Jednocześnie aktualny stan w tym zakresie jest niesatysfakcjonujący, a procesy 

sieciowania rozwinięte w stopniu niezadowalającym. 

 Badani różnorodnie definiują partnerstwo: od cząstkowego wsparcia (m.in. 

lokalowego) po wspólne projektowanie i realizację działań edukacyjnych. Podmioty 

zajmujące się edukacją kulturową są różnorodne, przede wszystkim ze względu na ich 

kompetencje. Wydaje się, że tworzy się przepaść w tym względzie między 

„nowoczesnymi”, aktywnymi, doskonalącymi się, sieciującymi a tymi przeciwnymi.   

 Szczególnym podmiotem, postulatywnie niezbędnym w edukacji kulturowej, jest 

szkoła. 53% ankietowanych organizacji deklaruje współpracę z placówkami 

oświatowymi. Szkoła oceniana jest przez badanych różnorodnie, choć najczęściej 

krytycznie. Jawi się jako instytucja stwarzająca niedostateczne warunki do rozwoju 

dzieci i młodzieży. Według niektórych szkoły marginalizują edukację kulturową, 

zarówno pod względem formy, jak i treści. Badani przyznają, że środowiska 

nauczycielskie są zróżnicowane, a krytyczne oceny w głównej mierze są związane ze 

źle funkcjonującą szkołą jako instytucją, głównie ze względu na system wymagający 

od lat naprawy. 

7. Mówiąc o barierach i problemach, badani odnoszą się do różnorodnych, ale zazwyczaj 

dość konkretnych spraw. Dotyczą one, niezależnie od specyfiki regionalnej badanych,  

z jednej strony kwestii „ludzkich”, przede wszystkim komunikacji z odbiorcami  

i podmiotami współpracującymi, a z drugiej – organizacyjnych i materialnych.  

8. Nie można mówić o województwie pomorskim jako jednym spójnym regionie, a raczej 

subregionach lub ewentualnie dużym regionie pomorskim poszatkowanym na mniejsze, 

mniej lub bardziej spójne całości przestrzenne. Nie można też mówić o jednym 

środowisku edukacji kulturowej. Różnią się one przede wszystkim specyfiką przestrzeni 

społecznej, głównie pod kątem tożsamości zbiorowych, postrzeganiem swojej misji  

i celów, problemów społecznych (związanych przynajmniej pośrednio z pracą edukatora), 

pozycją w województwie (przede wszystkim w relacji z władzą), postrzegania „innych”  

w województwie, a także potrzebami w zakresie sieciowania. 
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9. Wśród badanych przeważa optymizm, jeśli chodzi o potencjał działań sieciujących.  

W tym kontekście zwraca się uwagę na możliwość wymiany doświadczeń między 

partnerami, wzajemnych inspiracji oraz rozprzestrzeniania i promowania przykładów 

dobrych praktyk. 

 

KTO SIĘ ZAJMUJE EDUKACJĄ KULTUROWĄ?  

Odpowiedzi na to pytanie szukaliśmy zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych. 

W bazie podmiotów zajmujących się edukacją kulturową, która powstała na pierwszym 

etapie badań, największą grupę stanowiły instytucje publiczne (43%), na drugim miejscu 

organizacje pozarządowe (39%), potem osoby reprezentujące sektor oświaty (12%), 

natomiast grupy nieformalne i indywidualni edukatorzy to około 4%. Pozostałe podmioty 

reprezentowały inne formy organizacji, np. przedsiębiorstwa, urzędy, związki wyznaniowe. 

W badaniu ankietowym udało się nam uzyskać bardzo podobną pod względem proporcji 

próbę. Ankieta uzupełniana dobrowolnie przez przedstawicieli instytucji i organizacji oraz 

osoby indywidualne nie uzyskała jednak dużego zróżnicowania pod względem geograficznym 

(jak desk research czy wywiady indywidualne i grupowe) – połowa ankietowanych 

reprezentowała Trójmiasto. Edukacja kulturowa to obszar odpowiedzialności społecznej  

w miarę równo podzielony między inicjatywy publiczne i pozarządowe, aktywność osób 

reprezentujących sektor szkolnictwa jest potencjałem do rozwinięcia w przyszłości. W dużej 

mierze to nauczyciele decydowali się na uzupełnienie ankiety jako osoby indywidualne, co 

może wskazywać na to, iż działania w obszarze edukacji kulturowej realizują niezależnie od 

pracy w szkole.  

 Jedna trzecia instytucji i organizacji biorących udział w  badaniu zatrudnia 1-2 osoby, 

których głównym zadaniem jest edukacja kulturowa. 36% tych podmiotów nie ma wśród 

swoich pracowników osób, dla których ten rodzaj działań byłby podstawowym zajęciem. 

Jednocześnie można wyróżnić grupę wyspecjalizowanych podmiotów (14%), które 

zatrudniają ponad pięciu edukatorów kulturowych. Zarówno instytucje publiczne, jak  

i organizacje pozarządowe deklarują, że w działalności bezpośrednio związanej z edukacją 

kulturową korzystają ze wsparcia wolontariuszy i osób zatrudnianych tymczasowo. 

Ponad połowa respondentów wskazała, że reprezentowana przez nich organizacja 

działa głównie w obszarze edukacji o kulturze lub sztuce. Dużą część obejmuje również 
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prowadzenie działalności artystycznej (36%) oraz wystawienniczej (30%). Zdecydowanie 

mniejszy udział mają działania dotyczące wsparcia innych organizacji, w tym wsparcie 

merytoryczne dla innych podmiotów (10%, choć 59% badanych wskazało, że jest to 

dodatkowy rodzaj działalności), badania, analizy, prace i spotkania naukowe (9%), 

organizacja i nadzór nad działaniami innych podmiotów (5%) czy finansowanie działań innych 

podmiotów (3%). Osoby, które wypełniały ankietę w swoim imieniu, najczęściej zajmowały 

się edukacją w obszarze kultury lub sztuki oraz własną działalnością artystyczną. Należy 

zwrócić uwagę, że wśród tych osób aż 58% zaznaczyło, że wsparcie merytoryczne dla innych 

podmiotów i organizacji stanowi dodatkowy rodzaj podejmowanej działalności. Są to więc te 

osoby, które stanowią duże wsparcie dla organizacji kultury. 

 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie (przynajmniej jednego) obszaru,  

w którym podejmują działania związane bezpośrednio z edukacją kulturową. Najwięcej 

wskazań (66%) przypadło na kategorię: literatura, czasopisma, druk, opowiadanie. Ponad 

40% wskazań dotyczyło fotografii (49%), architektury, przestrzeni, krajobrazu (49%) oraz 

folkloru, kultury ludowej (44%). Najmniejsze zaangażowanie w edukację kulturową 

respondenci wskazali w przypadku tańca (19%) i aktywności fizycznej (18%). Deklaracje 

uzyskane w badaniu ankietowym są trochę odmienne od obserwacji działań środowiska  

w trakcie badań jakościowych i wcześniejszych etapów rozpoznania obszaru edukacji 

kulturowej – tam podmioty najczęściej określane były jako prowadzące ogólnie animację 

kulturową, działania mające na celu dbanie o tradycję i dziedzictwo niematerialne. Dobrze 

reprezentowane były także obszary muzyki oraz literatury (duża reprezentacja bibliotek). 

Natomiast często deklarowane w ankiecie fotografia czy architektura były dość słabo 

reprezentowane w regionie. Taka rozbieżność może wynikać z uchwycenia w tych dwóch 

częściach badania jednak trochę innej grupy badanych podmiotów. W pierwszym etapie 

badania to badacze określali obszary działania wszystkich zaobserwowanych podmiotów, 

natomiast udział w ankiecie wzięły te podmioty, które odpowiedziały na zaproszenie do 

badania oraz uczestnicy konkursu na realizację działań edukacyjnych (był to warunek 

konieczny do aplikowania), a ich odpowiedzi są deklaratywne i oparte o obserwację „od 

wewnątrz”. 
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KIM SĄ EDUKATORZY? 

W wypowiedziach badanych edukator kulturowy to nie tylko konkretny zawód, ale przede 

wszystkim zajęcie związane z zainteresowaniami, pasją czy nawet więcej – z postawą 

życiową i stylem życia. Edukatorzy to grupa dość sfeminizowana. Można to zaobserwować 

zarówno w badaniach jakościowych, jak i w ankiecie, gdzie kobiety stanowiły 92% badanych. 

Jeśli chodzi o wiek, w próbie największą reprezentację mają osoby między 30 a 39 rokiem 

życia. Stanowią one 43% ogółu. Dodatkowe 22% stanowią osoby w wieku od 40 do 49 lat. 

Osoby młode, do 30 roku życia, stanowią jedną piątą próby (20%). Warto zauważyć, że  

w strukturze próby niewiele jest osób młodych przed 27 rokiem życia, stanowią jedynie 5% 

ogółu. 

 Przy takiej strukturze wieku nie powinno zaskakiwać, że najwięcej respondentów 

(38%) wskazuje, że edukacją kulturową zajmuje się od roku do pięciu lat. Niemal jedna 

trzecia (30%) jest związana z taką działalnością od 6 do 10 lat, a kolejna niemal jedna piąta 

(18%) od 11 do 20 lat. 

W wywiadach grupowych i indywidualnych rozmawialiśmy z badanymi o ich 

codziennym życiu i zainteresowaniach. Edukatorzy silnie zinternalizowali wzór „człowieka 

kulturalnego” i starają się go wypełniać lub nie przyznawać, że go nie realizują. Rozmówcy 

podkreślają, że chcą być „blisko kultury”, kultura staje się pasją, czymś, co wypełnia 

codzienność i czego się poszukuje (niezależnie od zajmowania się tą sferą zawodowo). 

Wydaje się, że na podstawie relacji przedstawionych przez badanych uprawnione jest 

postawienie tezy, że są oni „kulturalnymi ekspertami”, świetnie obeznanymi ze specyfiką 

życia w kulturze, aktywnymi zarówno jako widzowie, jak i animatorzy czy twórcy (najczęściej 

lokalnego) życia kulturalnego. Edukatorów wyróżnia intensywność deklarowanych potrzeb 

kulturalnych oraz emocjonalny stosunek do tego typu aktywności. Przyjemność 

doświadczania kultury wydaje się być silniejszym motywatorem realizacji tego rodzaju 

aktywności niż strukturalny przymus stanowiący odprysk zawodowej konieczności. 

W narracjach prezentowanych przez badanych – obok wskazywania na 

zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi czy uczestnictwem w obiegu kultury 

artystycznej – obecne są odwołania do hobby mieszczącego się w ramach szerokiego 

rozumienia kultury. Tutaj również odtwarzają się wzory praktyk uczestnictwa w życiu 

społecznym charakterystyczne dla współczesności. Badani bowiem deklarują, że są 
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(hiper)aktywni, że nie lubią „siedzieć w miejscu”, a także, że aktywność wykonywana poza 

pracą ma być estetycznym dopełnieniem tego, co robią, by się utrzymać. 

Odpowiedzi ankietowanych są już bardziej zróżnicowane. Z jednej strony 45% z nich 

twierdzi, że to jeden z kilku głównych rodzajów ich działalności. Z drugiej 42% wskazuje, że to 

tylko dodatkowe, uzupełniające, zajęcie. Jedynie 13% jasno określa, że to główny rodzaj ich 

działania. W wywiadach termin „edukator kulturowy” łączono z animatorem, podkreślając 

jego aktywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, a także zwracanie uwagi na 

otoczenie społeczne i chęć jego poprawiania, zmiany. Pod względem tego ostatniego 

edukator jest bliski społecznikowi, działaczowi, aktywiście. Zazwyczaj edukator działa w kilku 

organizacjach, instytucjach, środowiskach, tworzy też często grupy nieformalne. Edukator 

kulturowy oczami badanych poświęca się w pełni temu, co robi. To odróżnia go od, 

najczęściej przywoływanego, nauczyciela czy urzędnika. Edukatorzy kulturowi wiedzą  

i nierzadko podkreślają, że są w mniejszości, co wydaje się, stawia ich na elitarnej pozycji. 

Mają najczęściej zdolności przywódcze, są liderami, formalnymi lub nieformalnymi.  

 

MOTYWACJE  

Powody zajęcia się pracą edukacyjną w sektorze kultury są rozmaite. Można zgrupować je  

w kilka zasadniczych kategorii. Należą do nich: (1) doświadczenia i zainteresowania, (2) 

pragnienie kontaktów z innymi (pracy z ludźmi), (3) poczucie misji/powołania, (4) wola 

działania i tworzenia oraz (5) czynniki zewnętrzne (jak potrzeba instytucjonalizacji działań czy 

przypadek). 

Doświadczenia i zainteresowania rozmówców są najpopularniejszym rodzajem 

motywacji do podejmowania działalności edukacyjnej w kulturze. Wskazuje się tu z jednej 

strony na naturalną socjalizację do tego rodzaju aktywności w szkole bądź, jeszcze wcześniej, 

w domu rodzinnym, z drugiej akcentuje naturalną ewolucję doświadczeń edukacyjnych  

i zawodowych, których efektem jest podejmowanie pracy w sektorze kultury dziś. Ten rodzaj 

wewnętrznej motywacji bardzo silnie profiluje drogę zawodową.  

Innym rodzajem motywacji wyjaśniającej trajektorię biograficzno-zawodową jest chęć 

bycia w kontakcie z innymi i podejmowania pracy z ludźmi. Przejawia się ona często w woli 

aktywizowania innych (głównie dzieci i młodzieży) czy też oddziaływania na innych.  

W zdecydowanej większości ten rodzaj motywacji charakteryzuje środowisko nauczycieli. 
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Praca w sektorze edukacyjnym pozwala na kontrolowanie procesu, ale też przyglądanie się 

rozwojowi uczniów. Pozwala to rozbudzać ciekawość odbiorczą wśród podopiecznych, 

zarazem oferując dużo satysfakcji. 

 Ważnym powodem, dla którego badani zdecydowali się na podjęcie pracy w kulturze, 

jest poczucie powołania – swoje działania określają oni wprost mianem „misji”. Aktywność 

„powołaniowa” może przybierać formę realizacji aktywności zawodowej zgodnie  

z wyznawanymi wartościami czy założeniami ideologicznymi, jak w przypadku ruchu 

ekologicznego. 

 Szeroko rozumiane pragnienie działania często jest jednym z powodów, dla których 

rozmówcy profilują swoje doświadczenia zawodowe w stronę sektora kultury. Czasem jest to 

też efekt silnego zakorzenienia w życiu społeczności lokalnej, czasem wynik niechęci do bycia 

zależnym od różnego typu uwarunkowań instytucjonalnych. Działalność w podmiotach 

pozarządowych daje poczucie sprawstwa oraz możliwość budowania oddolnych sieci 

współpracy. 

Motywacja do działania pojawia się też w sytuacjach, gdy wcześniejsze ścieżki 

zawodowe nie przebiegają pomyślnie i badani stają przed koniecznością wprowadzenia 

zmian w trajektorii swoich biografii lub wówczas, gdy chce się prowadzić działalność 

alternatywną w stosunku do tej, którą podejmowało się wcześniej lub którą się zna. 

 W niektórych przypadkach za podjęcie działalności w charakterze edukatora 

odpowiada coś, co można określić mianem czynników zewnętrznych. Wśród nich najczęściej 

wskazywany jest przypadek. Nawet gdy ta przypadkowość w istocie jest problematyczna (bo 

de facto nie do końca przypadkowa jest sama trajektoria zawodowa), warto przystać na 

propozycje narracji badanych, zdaniem których odnalezienie się w pracy w charakterze 

edukatora było zrządzeniem losu. 

 

KOMPETENCJE EDUKATORÓW 

Wysłuchaliśmy opowieści badanych o tym, jakimi kompetencjami, w ich odczuciu, dysponują 

i jakie wykorzystują w codziennej pracy. Podzieliliśmy je na 3 grupy: (1) organizacyjne, (2) 

merytoryczno-warsztatowe oraz (3) komunikacyjne. Dla edukatorów największe znaczenie 

mają bowiem zdolności logistycznego panowania nad pracą, jaką wykonują, a także miękkie, 
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„życiowe”, praktyczne umiejętności wzmocnione jedynie, czy też „obudowane”, warsztatem 

i doświadczeniami. 

 Wśród kompetencji organizacyjnych szczególnego znaczenia nabiera koordynowanie 

bieżących aktywności, połączone z odpowiednimi umiejętnościami zarządzania ludźmi.  

W odczuciu badanych liczą się kreatywność, chęć współpracy i zaangażowanie  

w wykonywane działania. To te kompetencje rozmówcy starają się rozwijać i to one stanowią 

podstawę ich codziennej pracy. 

 Istotne umiejętności, jakie posiadają edukatorzy, wiążą się z ich doświadczeniem 

zawodowym, ale też zapleczem edukacyjnym i przygotowaniem merytorycznym. 

Wielokrotnie nawiązuje się do tego w wywiadach, choć trzeba podkreślić, że nie jest to 

kwestia, na której badani silnie się koncentrują. Być może wynika to z faktu braku refleksji 

nad swoimi doświadczeniami, swego rodzaju przezroczystości tego rodzaju kompetencji. 

Rzadko też wprost padają wskazania, jaki rodzaj umiejętności jest szczególnie przydatny  

w codziennej pracy edukatorów. Docenia się przede wszystkim zdolności w zakresie obsługi 

komputerów oraz kompetencje pisarskie. 

 Znacznie większe znaczenie mają kluczowe, zdaniem badanych, umiejętności 

komunikacyjne. Niekoniecznie są to jednak zdolności, które nabywa się w toku oddziaływań 

szkoleniowych, gdy trenuje się, jak budować zespoły, negocjować czy rozwiązywać konflikty. 

Badani raczej podkreślają znaczenie prozaicznych, ale bardzo ważnych umiejętności: 

otwartości, cierpliwości, wyczucia czy umiejętności słuchania. Ważna jest też pewność siebie, 

a w określonych sytuacjach – gadatliwość, pomocna w przekonywaniu do swoich pomysłów  

i argumentów. 

 Jedno z pytań ankietowych dotyczyło oceny kompetencji własnych  

i współpracowników. Respondenci raczej dobrze oceniają pracowników reprezentowanych 

organizacji. Jedynie w obszarze badań diagnostycznych i ewaluacyjnych oraz opracowywania 

projektów edukacyjnych i pozyskiwania na nie środków dużą część odpowiedzi stanowią te 

wskazujące na problemy (odpowiednio 39% i 42%) – podobne problemy. Wyraźnie widać  

w tym przypadku, że trudność sprawiają sprawy formalne i konieczność spełniania 

warunków prowadzenia i pozyskiwania finansowania (np. ewaluacja projektów). 

Respondenci, oceniając siebie i współpracowników, bardzo dobrze czują się w pracy 

zespołowej (60% wskazań).  
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Ciekawe wnioski płyną z przeglądu zestawienia kompetencji, które edukatorzy 

biorący udział w wywiadach chcieliby rozwijać. Podobnie jak w przypadku posiadanych 

zdolności stworzyliśmy syntetyczną typologię cech. Okazuje się, że nie przystaje ona do 

zestawienia kompetencji już posiadanych. Z jednej strony może to się wydawać naturalne – 

po co bowiem, można by pomyśleć, rozwijać umiejętności, którymi już się dysponuje.  

Z drugiej jednak dość znacząca zmiana zakresu pojęciowego w obszarze kompetencji jest 

warta odnotowania. 

 Badani chcieliby rozwijać swoje umiejętności w czterech obszarach: (1) konkretnych 

kompetencji, (2) pracy projektowej, (3) funkcjonowania w społecznościach lokalnych oraz (4) 

umiejętności miękkich. Żaden z tych obszarów kompetencji nie jest postrzegany jako istotnie 

ważniejszy niż inne – mają one względnie równą wartość z perspektywy rozwoju 

zawodowego badanych. 

Jeśli chodzi o konkretne umiejętności, które badani czują, że chcieliby rozwinąć, 

wyróżnić należy naukę języków obcych, zdanie egzaminu na prawo jazdy, poznanie specyfiki 

pracy programów graficznych, grę na instrumentach muzycznych oraz – co podkreśla się 

stosunkowo najczęściej – techniki pracy dydaktycznej. 

Osobną kategorią ważnych umiejętności, które postrzegane są jako brakujące  czy 

rozwinięte w sposób niewystarczający, są te związane z wykonywaniem pracy projektowej. 

Edukatorzy w znaczny sposób zdają się być dotknięci „grantozą” i chętnie relacjonują swoje 

trudności związane z przygotowaniem projektów, pozyskiwaniem środków, promowaniem 

działań oraz budowaniem ciągłości instytucjonalnej w oparciu o prekarne formy pracy  

i niestabilne warunki finansowania działalności. 

 Duże znaczenie dla jakości wykonywanej przez edukatorów pracy mają kompetencje, 

które służą rozwojowi lokalnego charakteru ich działalności. Z tego względu podkreśla się 

znaczenie rozwijania działań partycypacyjnych, czego, jak sugerują badani, często oni sami 

nie potrafią, np. tworzenia partnerstw lokalnych, ale też szerzej: organizowania wydarzeń czy 

promowania regionalnej kultury (w tym dziedzictwa kaszubskiego). W sytuacji deficytu 

zasobów (głównie finansowych) edukatorzy akcentują także znaczenie możliwości szukania 

porozumienia ze sponsorami i mecenasami lokalnych przedsięwzięć. 

 Część oczekiwań w zakresie rozwoju kompetencji można zakwalifikować do grupy 

kompetencji miękkich. Badani chętnie przechodziliby więc trening odporności na stres czy 
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rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Poza tym podkreślają, że znaczenie ma dla nich 

poszerzanie doświadczeń współpracy, ale też gotowość do twardego stawiania czoła 

wyzwaniom w codziennej pracy. 

 W oparciu o zebrane deklaracje uprawniona wydaje się teza, że edukatorzy w bardzo 

ograniczonym zakresie zbierają wartościowe doświadczenia szkoleniowe. Często albo 

deklarują, że nie mają czasu, by brać w nich udział lub wprost formułują negatywne opinie  

o ich jakości. Jeśli nie czują formalnego lub strukturalnego przymusu, by uczestniczyć  

w szkoleniach, niechętnie poszerzają w ten sposób swoje kompetencje. Wiele wypowiedzi 

nosi tu znamiona racjonalizacji braku aktywności. Dość powszechne jest też podważanie 

zasadności tego rodzaju aktywności, głównie z uwagi na jej nieprzystosowanie do warunków 

pracy edukatorów. 

Jedynie w kilku przypadkach badani wskazują, że szkoleniowe doświadczenia okazały 

się dla nich przydatne i oceniają je pozytywnie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że oferta 

szkoleniowa jest potrzebna – być może nawet bardziej w sytuacji, w której ocena jej 

dotychczasowego stanu jest krytyczna. Część badanych wprost zresztą sygnalizuje, że 

problem leży nie tyle w jakości już dostępnej oferty, co raczej braku jej sprofilowania pod 

kątem potrzeb działań w sektorze kultury. 

 

KLUCZOWE KOMPETENCJE W EDUKACJI KULTUROWEJ  

W trakcie rozmów z edukatorami wyodrębniliśmy cztery typy kompetencji istotne z punktu 

widzenia rozwoju edukacji kulturowej: (1) artystyczne, (2) kreatywne, (3) mentalnościowe 

oraz (4) społeczne. W odczuciu badanych dla rozwoju edukacji kulturowej niezbędne jest 

poszerzanie horyzontów w obszarze artystycznym. Znaczenie ma w tym kontekście 

wrażliwość na kulturę i sztukę, budowanie świadomości i kompetencji estetycznych.  

 Kompetencje kreatywne, ważne z punktu widzenia edukacji kulturowej, to 

wyobraźnia, pomysłowość, oryginalność, ale też tolerancja i akceptacja. Równie ważne jest, 

żeby przenikały one w ogóle logikę działań edukacyjnych, także w wymiarze ich recepcji. Te 

kompetencje są potrzebne m.in. po to, by rozumieć złożony, wielokulturowy świat, szanować 

alternatywne punkty widzenia i posiadać gotowość budowania porozumień między różnymi 

grupami/światami społecznymi. 



16 

 

 Z kompetencjami kreatywnymi korespondują umiejętności i zdolności, które można 

określić mianem mentalnościowych. Dotyczą one takich cech, jak chęć, wola  

i zaangażowanie w podejmowanie aktywności, ambicje i zapał do działania oraz związany  

z tym entuzjazm. 

 Ostatnim typem kompetencji ważnych z punktu widzenia edukacji kulturowej są 

umiejętności społeczne. Zalicza się do nich wszystkie te charakterystyki i zdolności, które 

pomagają rozwijać kapitał obywatelski. Efektem jego rozwoju ma docelowo być zdolność 

krytycznej recepcji życia społecznego oraz gotowość postrzegania rzeczywistości z wielu 

perspektyw, łączących różne punkty widzenia i alternatywne rozumienia świata.  

 Umiejętności społeczne mają też pozwalać np. nie pozostawać obojętnym na krzywdę 

i niesprawiedliwość, wspierać słabszych i potrzebujących, włączać się i angażować innych  

w procesy partycypacyjne, rozwijać postawy zaufania względem nieznajomych, 

selekcjonować informacje i podejmować decyzje w oparciu o fakty, być w stanie znosić 

różnice dzielące ludzi. Jeśli faktycznie działania z zakresu edukacji kulturowej wyposażałyby  

i rozwijały tego typu kompetencje, ich znaczenie z punktu widzenia rozwoju społecznego czy 

społecznego włączenia byłoby nie do przecenienia. 

 

EDUKACJA KULTUROWA. DEFINICJE I ZNACZENIA 

Ważnym elementem wszystkich wywiadów były rozmowy z badanymi na temat tego, jak 

definiują oni edukację kulturową, jakie ma dla nich znaczenie i jaką, w ich odczuciu, pełni 

rolę w świecie społecznym. Z tego przeglądu perspektyw wyłania się komplementarna, 

wieloaspektowa definicja edukacji kulturowej. Choć wszyscy zgadzają się na takie określenie 

i utożsamiają się z takim typem działalności w swoim doświadczeniu, to w spontanicznych 

wypowiedziach różnie ją nazywają i ukazują ją w różnych kontekstach.  

 

KULTURA JAKO PODSTAWA CZŁOWIECZEŃSTWA  

W szerokim rozumieniu edukacji kulturowej badani nawiązywali do definicji kultury 

podkreślających pierwszoplanową rolę kultury w życiu człowieka i społeczeństwa. 

„Kulturowa” sugeruje według niektórych, że mówimy o kulturze w sensie szerokim, 

antropologicznym. Kultura, a więc i edukacja kulturowa, stawiana jest na pierwszym miejscu 
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w systemie społecznym, co podkreśla jej nadrzędną rolę w porządku i zmianie społecznej. 

Edukacja w takim rozumieniu jest niezbędna do życia w społeczeństwie i nie kończy się 

nigdy.  

Kultura jest fundamentalna w kontekście etycznym. Postulowane postawy ludzi 

zawierają w sobie przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka, otwartość na zmiany  

i na różnorodność. Badani akcentują, że działania edukacyjne w kulturze mają służyć 

budowaniu świadomego i krytycznego społeczeństwa, kształtowaniu określonych wartości 

(przede wszystkim wrażliwości i odpowiedzialności) oraz stanowić rodzaj przekazu 

pokoleniowego – transmisji wiedzy i kompetencji od starszych do młodszych.  

 

KALEJDOSKOP KOMPETENCJI   

Częste jest rozumienie edukacji kulturowej jako procesu nauczania, przekazywania wiedzy  

i trenowania kompetencji zarówno gdy chodzi o formy kultury artystycznej, jak i szerzej – 

uczestnictwo w praktykach kulturalnych. 

W rozmowach ujawnia się różnorodne, najczęściej „szerokie” i „wąskie” rozumienie 

kultury. W wąskim ujęciu, choć również w pewnym stopniu jednak „poszerzanym”, edukacja 

kulturowa powinna uwrażliwiać człowieka przez sztukę, ale i na sztukę – kształtować 

kompetencje odczytywania oraz rozumienia kultury w rozumieniu kanonicznym. Kanon 

kultury, czyli klasyczny dorobek kultury i sztuki polskiej oraz europejskiej, jest niezbędny do 

ukształtowania człowieka „kulturalnego”. Co ważne, takie rozumienie roli edukacji kultury 

wiąże się najczęściej z szerszym, nawiązującym do ogólnych społecznych kompetencji 

człowieka. W narracjach tego typu ujawnia się także rola edukacji kulturowej w ochronie 

pewnego, chociażby kulturowego i artystycznego, status quo. Choć badani dość rzadko 

używają pojęcia „kultura wysoka”, to wywiady mniej lub bardziej bezpośrednio ujawniają 

postawy wartościujące w rozumieniu kultury. Edukatorzy mówią o „kulturze przez duże ka”, 

o „przemycaniu”, „przepychaniu kultury wyższej” w działaniach „bardziej dostępnych”, 

„bardziej atrakcyjnych”, w różnorodnych formach animacyjnych. 

Dodatkowo edukacja powinna prowadzić do uczestnictwa w kulturze, do wzbudzania 

potrzeby takiej aktywności. Z jednej strony jest to kształtowanie potrzeb „w ogóle”, 

kształtowanie człowieka „chcącego”, a potem – sprofilowanych, zgodnych z kształtującymi 

się zainteresowaniami. Człowiek świadomy w kolejnym etapie z biernego odbiorcy staje się 
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czynnym uczestnikiem, a nawet współtwórcą. Co więcej, wiedza i kompetencje kulturowe 

kształtują w nim otwartość na inne, nowe. Jednak, aby eksperymentować, powinien nabyć 

kompetencje odczytywania i rozumienia kultury i sztuki kanonicznej.  

Badani uznają również, że edukacja kulturowa powinna mieć także wymiar 

praktyczny. W tym sensie uczestnictwo w kulturze już samo w sobie stanowi wartość nie do 

przecenienia. Co ciekawe, jest to zgodne z wizją badaczy kultury, którzy na przestrzeni 

ostatnich lat chętnie wracają do odtwarzania antropologicznej wizji kultury, w której jest ona 

po prostu przestrzenią działań społecznych czy polem życia społecznego. Praktykowanie  

edukacji kulturowej ma też dać szansę ludziom zbliżać się do idei tego, co w kulturze ważne. 

Wydaje się, że jest to o tyle istotne, że polski model edukacyjny zakłada przede wszystkim 

trening teoretyczny, kosztem nauki poprzez ćwiczenia i warsztaty. 

 

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  

Wątki tożsamościowe pojawiają się we wszystkich wywiadach. Najczęściej są związane  

z podkreślaniem znaczenia poznawania swoich korzeni. Świadomość przeszłości swoich 

bliskich jest podstawą, którą nabywamy poprzez edukację i bez której dalsza edukacja 

kulturowa będzie niepełna. Badani podkreślają niewystarczającą wiedzę ludzi na temat 

swoich korzeni.  

 W niektórych wywiadach podkreślana jest tożsamość regionalna i lokalna, związana 

ze specyfiką historyczną i kulturową danego terytorium. Wzmacnianie tożsamości, tak 

ważne w edukacji kulturowej, to nie tylko nabywanie i poszerzanie wiedzy o danej kulturze  

i historii, na przykład regionalnej, ale i kształtowanie pewnych postaw, związanych  

z zacieśnianiem więzi z innymi oraz z miejscem. Znaczący jest tutaj komponent nie tylko 

poznawczy, ale i działaniowy, a przede wszystkim ten chyba najtrudniej uchwytny: 

emocjonalny. Podkreśla się znaczenie podejmowania pracy animacyjnej, także w wymiarze 

nieformalnym oraz kształcenie umiejętności przebywania z ludźmi w społeczności lokalnej. 

 

MIĘDZY STAŁOŚCIĄ A ZMIANĄ  

W wypowiedziach edukatorów ujawnia się stałe napięcie między postulowaną obroną  

kulturowego status quo a otwarciem na zmiany. Nacisk na stałość i trwałość kultury objawia 
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się w szerszym kontekście: porządku społecznego, podkreślania roli „hierarchii 

pokoleniowej”, tak w rodzinie, jak i między innymi instytucjach edukacji kulturowej. To także 

bezpośrednie przeciwstawianie się szybkim zmianom cywilizacyjnym, ujawniającym się 

przede wszystkim w przekształceniach w komunikacji. Nowe technologie i media tak 

„pokochane” głównie przez młodych ludzi, ujmowane są w wypowiedziach jako problem,  

z którym można sobie poradzić głównie poprzez proponowanie starego porządku 

społecznego i stylów życia. Co ciekawe, w większości te same osoby, w tych samych 

wywiadach, przyznają, że zmiana, choć jest pewną barierą, jest nieunikniona.  

Edukacja kulturowa powinna być „wrażliwa” na zmiany, powinna je wyłapywać, 

przyjąć i próbować zrozumieć. Otwartość na zmianę, która – szczególnie w kontekście 

pokoleniowości – była zawsze, to otwarcie na różnorodność, tak podkreślaną przez 

niektórych edukatorów. W tym kontekście zmiana jawi się nie jako bariera, ale jako 

potencjał. Aktywność edukacyjna powinna oferować możliwość wychodzenia poza 

schematy. 

 

ZNACZENIE EDUKACJI KULTUROWEJ 

Rozmówcy dość jednoznacznie twierdzą, że prowadzenie działań spod znaku edukacji 

kulturowej jest istotne. Powszechnie sądzi się, że uczenie wrażliwości na kulturę czy sztukę 

jest potrzebne i stanowi element wychowania obywatelskiego. Dobrze prowadzona edukacja 

kulturowa nosi przy tym znamiona doświadczenia granicznego, niemal religijnego, głównie 

za sprawą zaangażowania w ten rodzaj działań i jego nietradycyjny, niecodzienny charakter. 

Jednocześnie, mimo wyrażanego przekonania o roli edukacji kulturowej, dość zgodnie 

uważa się, że tego rodzaju aktywność nie jest doceniana. Wydaje się, że badani celnie 

diagnozują krytycznie niewystarczającą uwagę poświęcaną promowaniu działań 

edukacyjnych w kulturze. Wprost mówi się, że jest „na ostatnim miejscu”, że ustępuje 

aktywności bardziej komercyjnej czy też łatwiej przekładalnej na zyski finansowe. 

Ta sytuacja dotyczy przede wszystkim ogólnej oceny sektora edukacji kulturowej, 

choć w niektórych przypadkach badani podkreślają, że tego rodzaju problemy dotyczą też ich 

własnej pracy czy związane są z ich osobistymi doświadczeniami. W tym sensie ranga pracy 

w charakterze animatora czy edukatora kulturowego jest – jak wskazują badani – 

nieadekwatna w stosunku do jej faktycznego znaczenia i wpływu społecznego.  
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EDUKACJA KULTUROWA W DZIAŁANIU  

SPECYFIKA PRACY EDUKATORÓW  

Przyjrzeliśmy się specyfice pracy edukatorów i zakresowi ich obowiązków. Formuła ich pracy 

nie zawsze mieści się w ramach działań stricte zawodowych, nie mówiąc już o formalnych 

uwarunkowaniach zatrudnienia, np. pracy na etacie. Badani generalnie często prowadzą 

„podwójne życia”, związane z pełnieniem różnych ról i obowiązków zawodowych. Zazwyczaj 

jednak odbywa się to w przestrzeni działań kulturalnych lub w ich okolicy. Co ciekawe, 

ankietowani są podzieleni w swoim stosunku do działalności związanej z edukacją kulturową. 

Z jednej strony 45% z nich twierdzi, że to jeden z kilku głównych rodzajów ich działalności.  

Z drugiej 42% wskazuje, że to tylko dodatkowe, uzupełniające, zajęcie. Jedynie 13% jasno 

określa, że to główny rodzaj ich działania.   

Najwięcej uwagi w rozmowach badani poświęcają opisowi tego, czym na co dzień 

faktycznie zajmują się w pracy. Opowiadają więc przede wszystkim o realizowanych 

projektach i podejmowanych obowiązkach. Trudno na tej podstawie formułować 

uogólnienia dotyczące charakteru tych aktywności. Relacjonujemy je jednak w skrócie dla 

zobrazowania specyfiki wykonywanej pracy. Dodatkowo próbujemy prześledzić, jaki 

stosunek do pracy mają rozmówcy, w tym w jakim stopniu są usatysfakcjonowani ze swojej 

działalności. 

Badani, z którymi zrealizowano wywiady, to w większości osoby odpowiedzialne za 

prowadzenie samodzielnych działań, często liderzy bądź kierownicy. Ich zadanie to przede 

wszystkim koordynacja prac większych zespołów, konieczność prowadzenia szeregu działań 

o charakterze zarządczym. Jeśli rozmówcy nie sprawują tak istotnej roli w strukturze danej 

organizacji, najczęściej pracują w charakterze nauczycieli, koordynatorów projektów czy 

administratorów. 

Niemal wszyscy za to zgodnie podkreślają, że rytm ich pracy wyznacza łączenie 

działań różnego typu i o różnym charakterze oraz konieczność elastycznego reagowania na 

bieżącą sytuację, często wymuszającą wprowadzanie na bieżąco zmian w codziennej 

działalności edukacyjnej. 

Jedna z badanych osób, na pytanie o to, czy praca przynosi jej satysfakcję, 

odpowiada: „i satysfakcję, i cierpienie” [Gdynia, NGO, kobieta]. Generalnie jednak z pracy 
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edukacyjnej w sektorze kultury płynie dużo dobrych doświadczeń, a w ślad za nimi – 

satysfakcja z tej formy pracy. Liczy się – mierzona na różny sposób – skuteczność działań 

edukacyjnych, ale też poczucie radości z wykonywania tego typu pracy. 

 

RODZAJE REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACJI KULTUROWEJ 

Możemy rozróżnić zasadniczo dwa typy działań edukacyjno-kulturowych, które pojawiają się 

w relacjach badanych. Pierwszą z nich jest działalność edukacyjna per se, np. warsztaty 

teatralne, zajęcia filmowe, DKF-y czy sekcje lub kółka zainteresowań. Nakierowane są one 

bezpośrednio na dostarczenie wiedzy bądź kompetencji uczestnikom do wykonywania 

działań artystycznych (tworzenie i doskonalenie warsztatu, kształtowanie umiejętności) lub 

właściwego dekodowania treści w szerokim polu kultury. Działalność taką wykonują głównie 

nauczyciele i pedagodzy zatrudnieni w szkołach oraz instytucjach kultury.   

Druga aktywność polega na animacji życia kulturalnego bądź organizacji działań 

stricte artystycznych, które wprowadzają w danej społeczności możliwość obcowania  

z kulturą. Aktywności te w mniejszym stopniu nakierowane są instrumentalnie na edukację 

uczestników. Oferują im możliwość odbioru treści kultury, niekoniecznie kształcąc 

kompetencje do ich recepcji. Przewaga takich działań jest domeną mniej sformalizowanych 

grup hobbystycznych w mniejszych społecznościach lub instytucji publicznych, które  

w ramach swojej misji dostarczają treści kulturowe. Reprezentacją takich działań jest np. 

organizacja koncertów, festiwali, przeglądów lub wernisaży.  

Oba rodzje działań są w istocie skrajnościami na kontinuum aktywności 

realizowanych przez edukatorów kulturowych i w praktyce przenikają się, a badani wydają 

się nie zauważać tego rozróżnienia. Treścią ich pracy, jak wielokrotnie wskazują, jest praca  

z ludźmi w szeroko rozumianym polu kultury.  

Umiejętne łączenie wiązek działań w spójny, kompleksowy program kulturalno- 

-edukacyjny z pewnością nie należy do łatwych przedsięwzięć i potrzeba różnorodnych 

zasobów, w tym finansowych i czasowych. Co ważne, wypracowanie takiej spójnej oferty nie 

zawsze jest celem badanych instytucji. Zwłaszcza w mniejszych społecznościach 

wypracowanie takiego programu jest czasami jedynie co najwyżej „skutkiem ubocznym” 

prowadzonych spontanicznie i pozornie chaotycznie działań.  
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KSZTAŁTOWANIE OFERTY  EDUKACYJNEJ 

Kreując swoją ofertę, organizacje częściej opierają się na: (1) potrzebach społeczności 

(oddolnych inicjatywach), (2) zainteresowaniach swoich pracowników bądź członków oraz 

(3) możliwościach finansowania ich działań. Jest to wysoce pragmatyczne, adaptacyjne 

podejście, jeśli uwzględnić perspektywę instytucji.  

Jeżeli planowanie w organizacji jest obecne, przybiera różne formy. Często 

wspominaną przez respondentów metodą planowania działań jest zespołowa burza 

mózgów. Organizacje zajmujące się edukacją kulturową w dużej mierze biorą pod uwagę  

w swoich planach wystąpienie, obok tych zaplanowanych, także „nagłych” działań, które 

„wychodzą ad hoc”, co pozytywnie świadczy o ich elastyczności i oddolnym, prawdziwie 

demokratycznym charakterze. 

 Formy prowadzonych działań edukacyjnych mają bardzo zróżnicowany charakter. 

Wyróżnić możemy trzy najpopularniejsze z nich: (1) organizację wydarzeń kulturalno- 

-artystycznych (np. koncerty, sztuki teatralne, przeglądy), (2) organizację warsztatów i kółek 

zainteresowań oraz (3) organizację wydarzeń animujących lokalne społeczności  

o charakterze rekreacyjnym bądź kulturowym (np. wycieczki rowerowe, spacery, przeglądy 

kulinarne).  

 W odpowiedzi na pytania ankietowe osoby reprezentujące organizacje i instytucje 

kulturalne określiły częstotliwość stosowania konkretnych metod pracy. Reprezentowane 

instytucje w dużej większości (72%) organizują warsztaty lub pracownie (46%) i zajęcia  

z nauczycielem (40%). Bardzo rzadko lub nigdy nie korzystają z możliwości nauki online 

(90%). Osoby niereprezentujące podmiotów wskazywały indywidualne formy 

podejmowanych działań edukacyjnych. 60% respondentów deklarowało, że są to lekcje, 

zajęcia z nauczycielem. Kolejne 52% zawsze lub często organizuje warsztaty, a kolejne 46% 

wskazań dotyczyło systematycznego przebywania ze sobą, rozmowy, współtworzenia. 

Reprezentanci środowiska edukacji kulturowej byli bardzo ostrożni w wyrażaniu 

swoich opinii na temat działań edukacyjnych. Najczęściej wybierali środkowe wartości  

w każdej z siedmiu przeciwstawnych par określeń opisujących podejmowane działania. 

Wyraźnie widać, że instytucje działają lokalnie, a nie globalnie. Odpowiedzi grupują się bliżej 

odpowiedzi A: niewielkie grupy odbiorców, działania kameralne. Dodatkowo częściej grupują 

się przy opcji A: dowartościowanie tego, co lokalne lub zmarginalizowane. Jednocześnie 
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jedynie w tych dwóch przypadkach widać znaczącą różnicę rozkładów odpowiedzi.  

W pozostałych przypadkach oceny są bliższe środkowych wartości i wskazują na duże 

zróżnicowanie podejmowanych działań.  

Przełamywanie tradycyjnych podziałów w instytucji kultury umożliwia kreatywne 

działania i jest wynikiem myślenia animacyjnego o edukacji kulturowej.  „Poszerzanie pola 

kultury” w instytucjach wydaje się badanym zjawiskiem oczywistym i koniecznym  

w dzisiejszych realiach edukacji kulturowej. Z jednej strony badani przyznają, że w taki 

sposób są w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców i przekonać „trudnego” odbiorcę.  

Z drugiej jednak w części wywiadów ujawnia się refleksja nad współczesną tożsamością 

bibliotek, muzeów, domów kultury, która ciągle jest „przepracowywana”. 

Pojawia się potrzeba dogłębnego przemyślenia i wypracowania polityki z zakresu 

edukacji kulturalnej (szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę regionalną i lokalną). Zmiany 

trzeba wdrażać powoli i świadomie. To dotyczy między innymi unikania działań 

„ryzykownych”, eksperymentalnych, które mogłyby zrazić odbiorcę.   

Badani podkreślają konieczność stosowania atrakcyjnych form, dostosowanych do 

wieku, cech społecznych i innych edukowanych, nierzadko w porozumieniu z nimi.  

Z odbiorców, przynajmniej postulatywnie, stają się współtwórcami działań. Wiąże się to 

także z postulowaną potrzebą „pracy u podstaw”, zaczynania od początku, gruntownej 

zmiany, w małych grupach, zaczynając najlepiej od najmłodszych.  

Misyjność działań edukacji kulturowej częściej poruszana jest przez edukatorów  

z mniejszych miejscowości. Tam ich działania są bardziej widzialne, choć jednocześnie trudne 

do prowadzenia ze względu na różnorodne ograniczenia, m.in. zbyt skromne środki 

finansowe czy deficyty zainteresowania lokalnej społeczności. Być może właśnie taki 

niesprzyjający kontekst wpływa na liderów lokalnych społeczności motywująco. 

Ważne w pracy edukatorów jest też angażowanie członków lokalnej społeczności do 

podejmowania aktywności, a przez to wpływ na zmianę społeczną. Skuteczność tych działań 

zwiększa konsekwentna praca terenowa edukatorów, polegająca na poznawaniu 

mieszkańców, budowaniu z nimi relacji i angażowaniu w planowane i realizowane działania. 

Serdeczność i familiarność stają się głównymi wartościami w tworzeniu sieci kontaktów, 

także dlatego – a może przede wszystkim dlatego – że mogą się z nimi utożsamiać sami 

mieszkańcy.  
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PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNA 

Można wskazać dwie główne płaszczyzny organizacyjne różnicujące sposób działania 

edukatorów. Pierwszą z nich jest perspektywa pedagogiczna, zakorzeniona w rytmie  

i specyfice działania szkoły. Druga perspektywa określa wszystkie inne zinstytucjonalizowane 

działania osób, zarówno w trzecim sektorze (fundacje, stowarzyszenia), jak również  

w ramach działań sektora publicznego (biblioteki, urzędy gminy itd.).  

Warto zaznaczyć, że wszyscy respondenci afiliowani są, w mniejszym lub większym 

stopniu, w ramach instytucji, która w istotny sposób wpływa na sposób ich działania  

i charakter podejmowanych aktywności. Ci spośród respondentów, którzy rozpoczynali 

swoją działalność edukacyjno-kulturową w ramach swoich indywidualnych czy kolektywnych, 

ale niezinstytucjonalizowanych aktywności, ostatecznie trafiali do instytucji bądź zawiązywali 

własne, aby móc kontynuować i rozszerzać swoją działalność. 

Z jednej strony badani podkreślają oddolność, związaną z postawą życiową 

promowaną przez wielu edukatorów-animatorów-pasjonatów. W ten wzór wpisuje się także, 

podkreślana przez niektórych, antysystemowość wpisana w charakter pracy „ludzi kultury” 

(„jesteśmy pozytywnymi wariatami”, „jesteśmy instytucją do spraw ochrony szaleństwa”). 

Edukatorzy „walczą o ważne wartości”, walczą z nadmierną instytucjonalizacją, o to, żeby nie 

być „agentem kultury”. Przeciwstawiają się komercjalizacji, podkreślając pozafinansowe 

pobudki swojej działalności. Z drugiej strony, aby przeżyć, czy po prostu być skutecznym  

w swoich działaniach edukacyjnych i animacyjnych, potrzebują środków. W wypowiedziach 

edukatorów pojawia się też temat dotyczący procesów instytucjonalizacji i profesjonalizacji 

działań oddolnych, często grup nieformalnych czy małych organizacji pozarządowych. 

 

W KIERUNKU SYSTEMOWEJ ANIMACJI   

W wypowiedziach respondentów edukacja kulturowa ujmowana jest najczęściej  

w kategoriach systemu, całościowego projektu, który łączy podmioty odpowiedzialne za 

edukację, dziedziny kultury i sztuki, co wiąże się z przełamywaniem tradycyjnych podziałów 

instytucjonalnych, tematycznych. Dodatkowo, jest długotrwałym, ciągłym przedsięwzięciem. 

Aby spełnić te oczekiwania, rozumiane często jako najważniejsze potrzeby w obrębie 
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edukacji kulturowej, potrzebna jest według niektórych instytucjonalna, formalna zmiana 

systemowa, która nie może się udać bez udziału szkół.    

 

KOGO EDUKOWAĆ?  

Głównym otoczeniem edukatorów kulturowych są odbiorcy ich inicjatyw. Choć  

w wypowiedziach często przewija się postulat traktowania odbiorcy jako partnera, czy 

współtwórcy, to głównie o odbiorcach mówią w wywiadach badani. Według deklaracji 

padających w odpowiedziach ankietowych najczęściej działania kierowane są do dzieci  

i młodzieży (szczególnie szkół podstawowych i gimnazjalnych), coraz częściej grupą 

odbiorców stają się także seniorzy, co może być wynikiem polityk publicznych 

wzmacniających aktywność tej grupy. Zdecydowanie rzadziej jako odbiorcy pojawiają się  

w deklaracjach dzieci w wieku przedszkolnym, osoby dorosłe w wieku produkcyjnym  

i studenci. Jednak bardzo często pojawia się kategoria działań „dla wszystkich“, w których 

wiek nie jest kryterium udziału ani projektowanych aktywności. 

 Niewielu badanych deklaruje pracę z konkretnymi grupami. Najczęściej (około 30%) 

deklarowana jest praca z osobami niepełnosprawnymi (choć trudno tu stwierdzić, czy 

organizowane działania sa skierowane szczególnie do tej grupy czy po prostu nie stawiają 

barier udziału tej grupie). Drugą często pojawiającą się grupą odbiorców są sami pracownicy 

sektora kultury. Pracę z osobami wykluczonymi deklaruje 27% ankietowanych podmiotów 

kierujących swoje działania do dzieci objętych opieką społeczną, zamieszkujących domy 

dziecka, osób bezrobotnych, więźniów. Wśród innych wskazywanych grup znalazły się 

rodziny, nauczyciele, obcokrajowcy, pasjonaci lokalnej tożsamości i kultury, Kaszubi, 

działacze opozycji antykomunistycznej. 

 Badani relacjonują, że uczestnicy ich wydarzeń dzielą się na stałych bywalców, 

zainteresowanych danym obszarem kultury oraz takich, którzy trafiają na wydarzenia przez 

przypadek lub w wyniku akcji promocyjnej instytucji. W zgodnej opinii niemal wszystkich 

pytanych rozmówców wydarzenia mają pozytywny odbiór wśród lokalnych społeczności. Dla 

badanych jest to dodatkowe wzmocnienie ich motywacji do dalszego „przybliżania” kultury 

mieszkańcom. Jest to szczególnie istotne w mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony 

konsekwentny brak pozytywnego wzmocnienia ze strony lokalnej społeczności demotywuje 

badanych do dalszego działania. 
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Zazwyczaj podkreślane są niewystarczające kompetencje odbiorcy, „brak podstaw”, 

które może dostarczyć edukacja. Prowadzi to do głównego, i wydaje się, najważniejszego 

odbiorcy działań edukacji kulturowej, czyli dzieci i młodzieży. Niski poziom edukacji, 

szczególnie szkolnej, a także problemy tożsamościowe wynikające głównie ze specyfiki 

postmigracyjnej dużej części badanego terytorium (wykorzenienie, brak wiedzy o historii 

miejsca i przodków, a co za tym idzie niski kapitał społeczny etc.) sprawiają, że praca 

edukatora kulturowego to nie lada wyzwanie. Praca „od podstaw” dotyczy edukacji  

w rodzinie, od najmłodszych lat. Wielu rzeczy „nie załatwi” instytucja, ani najbardziej nawet 

zaangażowany edukator kulturowy.   

 Rodzice, jako partnerzy w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, zaczynają brać 

czynny udział w działalności i decydowaniu o pewnych sprawach przede wszystkim  

w szkołach. To od nich głównie zależy, czy, w jakim stopniu i na jakich zasadach młodzi ludzie 

będą uczestniczyli w kulturowych inicjatywach. Widoczne jest tu silne zróżnicowanie 

klasowe. Edukatorzy wymieniają rodziców nadaktywnych, „przenoszących swoje ambicje na 

dzieci”. Inną kategorię rodziców tworzą rodzice niezainteresowani, najczęściej o niskim 

kapitale kulturowym, którzy niechętni są zajęciom dodatkowym ich dzieci. Zajęcia 

pozalekcyjne muszą być „wartościowe”, co nie zawsze pokrywa się z ofertą edukatorów 

kulturowych. Są często związane z, potencjalnie, rozwijaniem, poszerzaniem wiedzy  

i kompetencji nabywanych w szkole.  

 W przypadku otoczenia szkolnego edukatorzy starają się  przełamywać 

instytucjonalne ograniczenia, by trafiać do szerszego grona odbiorców. Dlatego też np. 

szkolne grupy teatralne wystawiają dla szerszej publiczności w swoich miejscowościach. 

Wydaje się, że jest to przejaw realizacji misji edukacyjnej.  

 Edukatorzy podkreślają opory, szczególnie dorosłych, ale i młodzieży, przed 

przychodzeniem do instytucji kultury. W sytuacji, nieczęstej, powstania domu kultury bądź 

podobnego miejsca badani zauważają „niewidzialną barierę” między instytucją (także jej 

fizycznością) a potencjalnym odbiorcą.  

 O trudnościach z odbiorcami badani mówią głównie w kontekście trudnej 

komunikacji z młodzieżą. Dotarcie do nich jest trudne, a badani nie mają zbyt wielu 

pomysłów, jak temu zaradzić. W większości podkreślają jednak, że jest to ważna grupa 
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docelowa, o ile nie najważniejsza. Światy dorosłych i młodzieży są dla nich różne, wręcz 

odrębne i mające bardzo mało punktów wspólnych. 

  

 STRATEGIE DOCIERANIA DO ODBIORCÓW  

Komunikacja z potencjalnymi odbiorcami według większości badanych jest trudna, 

przynajmniej w fazie ich „pozyskiwania”. Edukatorzy mówią o „syzyfowej pracy”, o wielkich 

nakładach pracy i zaangażowania oraz niezadowalających efektach. Niemal wszystkie 

instytucje prowadzą działania promocyjne, które mają na celu zapewnienie 

satysfakcjonującej frekwencji na wydarzeniach. Niektóre organizacje stawiają na „ciągłą” 

promocję swoich działań poprzez „bycie wszędzie”. Taka hiperaktywność jest przez nie 

postrzegana nie tylko jako jedno z narzędzi promocji, ale jednocześnie jako sama treść 

działań edukacyjno-kulturowych.  

 Wśród kanałów promocji dominują te sprawdzone, stosunkowo niedrogie  

i tradycyjne, przy tym, co warto podkreślić, analogowe (np. rozwieszanie plakatów, 

roznoszenie ulotek czy poczta pantoflowa). Dba się o to, by były możliwie jak najbardziej 

dostępne, np. wisiały na słupach ogłoszeniowych w pobliżu najbardziej uczęszczanych przez 

lokalną społeczność miejsc, np. w okolicy sklepu spożywczego czy kościoła. Jest to metoda 

organiczona ze względów finansowych do informowania jedynie o szczególnie ważnych 

wydarzeniach. 

Badani radzą sobie również z wykorzystaniem metod, które kosztów nie generują, np. 

włączając do pomocy lokalnych liderów, m.in. księży, czy rozsyłanie newslettera 

promocyjnego. Wadą takiego rozwiązania jest dotarcie raczej do osób już zainteresowanych 

ofertą instytucji niż do potencjalnie nowych odbiorców. Bardzo rozpowszechnione są 

działania na Facebooku – uzyskał już status niezbędnego sposobu komunikacji z odbiorcami, 

a w mniejszym stopniu wykorzystuje się strony internetowe instytucji. Rozmówcy rzadko  

korzystają z kontaktów z mediami i prawie w ogóle nie korzystają z płatnych rozwiązań 

promocyjnych w mediach, jak np. wykupienie reklamy w prasie czy radiu. 

 „Walka o odbiorcę” to ciągła „praca u podstaw” przede wszystkim poprzez stały 

kontakt „twarzą-w-twarz” z mieszkańcami, „aktywizowanie” poczty pantoflowej. Badani są 

jednak dość krytyczni w stosunku do siebie, przyznając, że „proszenie” potencjalnych 

odbiorców o uczestnictwo obraca się przeciwko nim oraz samej edukacji/animacji. Według 
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nich warto angażować mieszkańców w działania, inicjować przedsięwzięcia przyciągające 

różne grupy społeczności lokalnej, które będą czuły się współgospodarzami, a nie biernymi 

odbiorcami. „Wyścig” (więcej odbiorców, więcej wydarzeń) niekoniecznie przekłada się 

według badanych na jakość, a także na refleksję nad sensem oraz treścią i formą działań  

z zakresu edukacji kulturowej.  

Bez względu na wykorzystywane kanały dotarcia do odbiorców oraz sprawność 

działań promocyjnych, niemal każda organizacja boryka się z kwestią rozczarowującej 

frekwencji. Edukatorzy starają się w jakiś sposób racjonalizować takie przypadki. Czasami 

wskazują na niewystarczające zaangażowanie promocyjne członków organizacji, 

niesprzyjający kontekst czasowy lub zbyt ograniczone środki finansowe. Drugim sposobem 

racjonalizowania niesatysfakcjonującej frekwencji jest odniesienie do motywacji 

potencjalnych uczestników. Wypowiedzi te przybierają w pewnej mierze 

formę „pedagogizacji” odbiorców. Badani przypisują  im roszczeniowość, lenistwo oraz brak 

zaangażowania. Opinie te obarczone są niewątpliwie sporym natężeniem emocjonalnym  

i w tym kontekście należy też je interpretować. 

 

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA  

W planowaniu różnych działań pomocna jest współpraca ponadinstytucjonalna. Respondenci 

ankiety reprezentujący organizacje wskazują, że wielokrotnie współpracują z placówkami 

oświatowymi (53%). Ma to niewątpliwy związek z grupami osób – młodzieżą szkolną, do 

których kierują swoje działania. Z racji swojej podstawowej działalności duża liczba 

odpowiedzi dotyczy również instytucji kultury (40% wielokrotnie, 30% kilkakrotnie) oraz 

artystami, wolnymi strzelcami (41% wielokrotnie, 26% kilkakrotnie). Warto zwrócić uwagę, 

że duża liczba osób wskazuje na brak współpracy z Kościołem lub organizacjami 

wyznaniowymi (39%) lub współpracę w bardzo małym zakresie (29% dla odpowiedzi raz czy 

dwa). Respondenci indywidualni, co naturalne, zdecydowanie najczęściej współpracują  

z instytucjami kultury (40% wielokrotnie, 33% kilkakrotnie) oraz innymi artystami i wolnymi 

strzelcami (40% wielokrotnie, 35% kilkakrotnie). Niestety, w wywiadach indywidualnych  

i grupowych niewiele spośród osób reprezentujących instytucje powołuje się na 

doświadczenie takiej współpracy. Badani edukatorzy w rozmowach raczej deklarują, że treść 
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życia ich instytucji i jej członków szczelnie wypełnia realizacja projektów i na taką współpracę 

sektorową zwyczajnie nie ma czasu. 

Wywiady ujawniają różnorodne sposoby rozumienia współpracy. Najczęściej badani 

mówią o partnerstwie zarówno związanym ze stałą działalnością, jak i o partnerstwach  

w ramach konkretnych projektów. Partnerstwo opiera się głównie, co przez jednych jest 

mocno krytykowane, a przez niektórych uznawane za wystarczające, na „dawaniu” 

odbiorców (organizowaniu uczestników do poszczególnych przedsięwzięć) i wsparciu 

materialnym, głównie lokalowym. Podobne deklaracje pojawiają się w odpowiedzi na 

pytania ankietowe. Wzajemna współpraca jest główną odpowiedzią na pytanie, jak dana 

instytucja mogłaby pomóc innym podmiotom. Respondenci wskazują na możliwości 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również swoimi pomysłami, na których realizację 

nie mają środków oraz zapleczem infrastrukturalnym.  

Badani, opisując współpracę z partnerami, podkreślają głównie różnice na gruncie 

lokalnym i regionalnym, wskazując na skostniałość i hierarchiczność wielu instytucji oraz 

pionową, nakazową strukturę przywództwa i organizacji. Część badanych zwraca uwagę na 

„przepaść“ między środowiskami sektora kultury „aktywnymi”, szkolącymi się, 

nawiązującymi kontakty, śledzącymi zmiany w działaniach animacyjnych i edukacyjnych,  

a „biernymi”, nieprofesjonalnymi, „nienowoczesnymi”. Rzadziej pojawiają się 

kompetencyjne i mentalne bariery w nawiązywaniu współpracy. System może być 

udoskonalany, ale bez dobrej woli nie da się wejść w faktyczne, praktyczne partnerstwo.  

Mimo deklarowanej niewielkiej aktywności na polu sieciowania organizacji, badani 

wskazują na wiele „punktowych” współprac. Respondenci wymieniają wiele organizacji, 

często bardzo oddalonych geograficznie od siebie, z którymi współpracują w trakcie realizacji 

pojedynczych projektów. Niekiedy współpraca zamienia się w cykliczną. Organizacja 

wydarzeń kulturalnych w swoich społecznościach skłania również w sposób naturalny do 

nawiązywania kontaktów z artystami, ich menedżerami, ośrodkami kultury i innymi 

organizacjami. Być może duża różnorodność organizacji w tym sektorze, czyli różnorodny 

kontekst działania, wielkość, a także specyfika odbiorców, może być czynnikiem hamującym 

działania sieciujące. 

 Potrzeba sieciowania w środowiskach edukacji kulturowej jest widoczna. Badani 

wskazują jednak na pierwszeństwo poziomu lokalnego. Skupiają się przede wszystkim na 
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podmiotach w bliskiej odległości geograficznej (przede wszystkim szkołach), preferują małe, 

oddolne inicjatywy. Najlepiej by przeważały kontakty bezpośrednie (twarzą-w-twarz). 

Pozytywnym przykładem w tym kontekście jest nieformalna sieć zawiązana przez pomorskie 

ośrodki kultury. 

Pojawia się także postulat sieciowania szerokiego, i terytorialnie, i pod kątem 

zróżnicowania tematycznego (rodzaju działalności). Sieciowanie musi być praktyczne, „po 

coś”. Te „sieci” są „praktyczne” – pomagają w osiągnięciu celów poszczególnych 

(sub)regionów – które „bardziej pracują na swój rachunek”. Pojawiają się także konkretne 

przykłady sieciowania, będące zarazem postulatem wynikającym z bieżących zauważanych 

potrzeb. Jest to między innymi wymiana informacji i doświadczeń między edukatorami 

kulturowymi, a także wspieranie jednej grupy przez inną. Dotyczy to szczególnie nauczycieli, 

którzy mogliby/powinni korzystać z licznych atrakcyjnych materiałów edukacyjnych. 

 

AUTONOMIA 

Interesującym zagadnieniem poruszanym przez rozmówców były kwestie autonomii ich 

pracy. Ze względu na różnorodność kontekstów, w jakich działają edukatorzy w swoich 

społecznościach, kwestia niezależności ich pracy wybrzmiewa w różny sposób, choć 

generalnie wskazuje się na względną otwartość w stosunku do pomysłów realizowanych 

przez samych edukatorów i ich organizacje. Element zależności delikatnie akcentowany przez 

nauczycieli-edukatorów skupiał się jedynie na ograniczeniach specyficznych dla kontekstu 

szkolnego – rytmu roku szkolnego czy nadmiernej biurokracji. 

Innym zestawem problemów obarczona jest praca w publicznej instytucji kultury, 

gdzie system administracyjny wymusza nadzór władz samorządowych nad wydatkowaniem 

środków na kulturę. W badaniu ankietowym respondenci zwracają uwagę na konieczność 

edukowania decydentów, którzy dysponują środkami finansowymi. W wywiadach, opisując 

wzajemne relacje z władzami samorządowymi, akcentują „dyskusje”, „wzajemne 

przekonywanie się”, ale wprost nie relacjonują nacisków władz samorządowych, co nie 

oznacza, że sugestie odnośnie treści repertuaru instytucji publicznej się nie zdarzają. Badani 

wskazują na pewną zgodę co do wizji kierowania placówką z władzami samorządowymi  

i starają się akcentować partnerskie relacje. Od czasu do czasu pojawiają się „prośby”, 
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„podpowiedzi”, jednak edukatorzy raczej nie widzą w tym niczego niestosownego, 

podkreślając finansową zależność od samorządów.  

Kwestia podkreślania autonomii swoich działań nie jest obca również organizacjom 

teoretycznie bardziej niezależnym, czyli przedstawicielom trzeciego sektora (tj. fundacjom  

i stowarzyszeniom). O ile w przypadku dwóch poprzednich sytuacji relacja zależności jest 

oczywista i wpisana w kontekst pracy, w przypadku fundacji i stowarzyszeń ten konflikt 

teoretycznie nie występuje. Tylko jedna z organizacji zgłosiła sytuację, w której starano się 

nią „zarządzać”. Jeżeli jeszcze gdzieś wątek autonomiczności pojawia się w narracjach 

organizacji pozarządowych, to odnosi się do relacji szef-podwładni.  

Badani dość precyzyjnie wskazują na swoje sympatie i antypatie wśród podmiotów 

funkcjonujących w kontekście animacji w swoich lokalnych społecznościach. Tam, gdzie 

doświadczenia współpracy nie są zadowalające lub doszło do niepotrzebnych nacisków na 

niezależność organizacji, kontakty są wygaszane. Odwrotnie, zdarzają się również pretensje, 

że to inne podmioty (np. gmina) nie są skore do współpracy i zdają się nie zauważać działań 

organizacji.  

 

SZKOŁA NAJWAŻNIEJSZYM PARTNEREM?  

Tym, co łączy wypowiedzi badanych w kwestii szkół, jest duże oczekiwanie wszystkich 

środowisk edukacji kulturowej w stosunku do placówek oświatowych. W rozmowach, choć  

z różnym natężeniem, pojawiają się opinie na temat różnorodnych problemów szkół. Są one 

na różne sposoby nazywane, tłumaczone, oceniane. Winny jest system nauczania, 

organizacja pracy szkoły, a także program i formy nauczania. Szkoły przede wszystkim zajęte 

są biurokracją, narzucaną im z coraz większą siłą z góry. Warto zwrócić uwagę na rozdźwięk 

odpowiedzi ankietowych w przypadku współpracy ze szkołami lokalnymi. Z jednej strony 

33% badanych twierdzi, że nie ma w tym przypadku problemów. Z drugiej strony 14% 

twierdzi, że jest w tym obszarze dużo problemów, a kolejne 43%, że jest ich trochę. 

Szkoła jawi się w narracjach jako instytucja stwarzająca niedostateczne warunki do 

rozwoju dzieci i młodzieży czy nawet utrudniająca ten rozwój, przede wszystkim poprzez 

niewspieranie takich wartości, jak współpraca i praca w grupie, otwartość, kreatywność. 

Badani mówią o marginalizowaniu edukacji kulturowej w szkołach, przede wszystkim 

rozumianej jako konkretne lekcje z zakresu wiedzy o kulturze oraz sztuki, ale także form,  
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w których dobrze się sprawdza, czyli projektów, interdyscyplinarnych zajęć wokół jednego, 

szerokiego tematu, realizowanych w formie projektowej, we współpracy nauczycieli kilku 

przedmiotów oraz podmiotów zewnętrznych. Od szkoły oczekuje się także, że będzie pełniła 

roli centrum – kultury, społecznego – skupiającego społeczności lokalne. Niektórzy 

edukatorzy podkreślają potrzebę większej aktywności środowiska szkolnego w edukowaniu 

kulturowym uczniów, ale i szerzej mieszkańców.  

 Nauczyciele są oceniani w różny sposób. Badani przyznają, że środowiska 

nauczycielskie są zróżnicowane, a negatywne oceny, wydaje się, w głównej mierze są 

związane ze źle funkcjonującą szkołą jako instytucją, ze względu głównie na system od lat 

wymagający naprawy. Zdarzają się opinie jednoznacznie negatywne, podkreślające 

mentalność nauczycieli, którzy w większości są przeciwieństwem animatorów i edukatorów 

kulturowych.  

 Na drugim biegunie są głosy o dobrej lub bardzo dobrej współpracy ze szkołami  

i nauczycielami. Badani, szczególnie przedstawiciele samorządowych instytucji, podkreślają 

rolę nauczyciela – łącznika między nimi a potencjalnymi odbiorcami.  

 

PODSUMOWANIE  

BARIERY I PROBLEMY 

Edukatorzy, na pytanie o aspekty swojej pracy, eksponują raczej ograniczenia w realizacji 

codziennych obowiązków. Wszystkim relacjom towarzyszą jednak zapewnienia o dużej 

satysfakcji z wykonywania działań edukacyjnych. Jak pisaliśmy w poprzednim rozdziale, 

edukatorzy wskazują na swego rodzaju zatarcie granic pomiędzy życiem prywatnym  

a zawodowym. 

Rozmówcy starają się doszukiwać powodów, które sprawiają, że ich praca jest przez 

nich postrzegana jako silnie absorbująca. Część z nich wskazuje na fakt, że jest to aktywność 

wymagająca stałego kontaktu z różnymi ludźmi, często wyczerpującego psychicznie. Drugą 

podnoszoną kwestią są własne oczekiwania, mierzone frekwencją na wydarzeniach oraz 

presja z tym związana. Edukatorzy muszą sprostać tej presji, którą sami współtworzą. 

Trudność w skutecznym komunikowaniu ze względu na czynniki zewnętrzne wynika  

z przemian kulturowych współczesnego świata. Odbiorca jest trudny – brak mu chęci do 

współpracy, bądź chęć ta jest deklaratywna i nie zamienia się w działanie. Do „trudnych 
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odbiorców” należą też osoby pełniące inne role, np. decyzyjne i podziału środków m.in. na 

edukację kulturową. Pojawiają się też, jeszcze bardziej problemowi, odbiorcy „hejtujący”, 

którzy w środowisku lokalnym krytykują edukatorów czy ogólnie instytucje/organizacje, 

szczególnie za brak działań.  

Badani wskazują także brak wsparcia ze strony współpracowników, partnerów. 

Samotność lidera ujawnia się przede wszystkim podczas trudności i ciężkich, czasochłonnych 

zadań, a także w próbach znalezienia swoich następców. To ostatnie często idzie w parze ze 

zjawiskiem odpływu młodych ludzi do dużych miast bądź rezygnacji z kontynuowania działań 

edukacyjnych i animacyjnych ze względu na sytuację życiową (zakładanie rodzin, znalezienie 

stałej, innej pracy). Często, szczególnie ci z wieloletnim stażem, mówią o wypaleniu 

zawodowym lub zagrożeniu wypaleniem.  

Edukatorzy, szczególnie z samorządowych czy publicznych instytucji, podkreślają 

skostniałość struktur, które uniemożliwiają albo hamują działania, szczególnie te twórcze, 

wymagające elastyczności. Badani przyznają, że „walka z systemem” jest niemożliwa albo 

bardzo męcząca, więc najczęściej starają się „omijać system”. Co ciekawe, wszechobecny  

i słyszalny z różnych środowisk postulat instytucjonalnego „poszerzania pola kultury” zderza 

się z przeciwnymi komunikatami idącymi „z góry”.  

Problemem z władzą lokalną, oprócz rozrastającej się biurokracji, jest trudna 

komunikacja zarówno z urzędnikami, jak i przedstawicielami władz. Wynika ona między 

innymi z niedostrzegania czy marginalizowania działalności edukatorów kulturowych oraz ich 

problemów. „Miasto” często niedostatecznie albo wcale nie wspiera nie tylko edukacji 

kulturowej, ale i „kultury i sztuki w ogóle”.  

 Problem relacji: edukacja kulturowa – władza według niektórych jest głębszy, dotyczy 

potrzeby systemowych rozwiązań, na szczeblu ministerialnym. Badani wskazują na 

defaworyzację „kultury”, która często zestawiana jest, z bardziej zauważanym i docenianym, 

„sportem”. Innym problemem dotyczącym władz jest instytucjonalne rozdzielenie „kultury”  

i „edukacji”, widoczne chociażby w strukturach organizacyjnych urzędów miast i gmin. 

Innymi pojawiającymi się w wywiadach problemami są bariery lokalowe. Mówili  

o tym zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy, wydaje się, są względnie 

przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy, jak i osoby pracujące w isntytucjach kultury. Lokale 

są za małe, mają za mało sal („mamy w tej chwili tyle zajęć, że nie możemy dzieci 
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pomieścić”), co utrudnia im rozwijanie się jako organizacji i oferty edukacyjnej, lub są stare, 

od lat nieremontowane („od lat nie ma remontów, bo mamy być przenoszeni”).  

 Poruszane kwestie lokalowe ujawniły dość uniwersalny w środowiskach edukatorów 

kulturowych dylemat stałego ośrodka kultury vs. pracy w terenie. Badani mają świadomość 

potrzeby stałego miejsca, które umożliwiałoby działania, także pod względem 

organizacyjnym oraz które wydaje się wielu niezbędne do budowania tożsamości, wizerunku 

organizacji/instytucji. Z drugiej, widzą potencjał i potrzebę pracy w terenie, wychodzenia do 

ludzi oraz zauważają bariery, głównie mentalne, które przeszkadzają niektórym kategoriom 

społecznym (potencjalnych) odbiorców przekroczyć próg domu kultury/biblioteki/muzeum 

etc. Edukacja kulturowa, w której założeniach mieści się przecież nawiązywanie partnerstw  

i skupianie społeczności lokalnej, może, albo wręcz powinna, dziać się w różnych miejscach, 

w szkołach, w świetlicach wiejskich, „w terenie”.  

 Problemami powtarzającymi się wśród badanych z małych miast i wsi jest organizacja 

transportu dzieci i młodzieży do i ze szkoły. Transport jest zaplanowany na konkretne 

godziny, zazwyczaj zaraz po zakończeniu lekcji. Aby zrealizować w szkołach coś dodatkowego 

(a na wsiach szkoły są głównym albo jedynym miejscem, gdzie edukacja kulturowa odbywa 

się/może się odbywać), trzeba zorganizować przejazd. 

 Inną ważną sprawą w środowiskach wiejskich są świetlice. Badani wskazują na ich 

ważną rolę, ale także na znaczenie nauczyciela/instruktora (jego kompetencji, 

zaangażowania), który ją prowadzi. Problemem jest ich finansowanie oraz struktura 

organizacyjna. Nie ma jednolitego rozwiązania, województwo jest pod tym względem 

zróżnicowane.   

Kolejnym polem problemów, które sprawiają, że praca edukatora jest określana jako 

trudna, są trudności z pozyskiwaniem środków na bieżącą działalność oraz „papierkowa 

robota” związana z prowadzeniem projektów oraz organizacji samej w sobie. Wbrew 

pozorom są to problemy wszystkich organizacji, bez względu na ich kontekst działania  

i dominujący sposób finansowania. Obowiązki formalne organizacji skutecznie odciągają 

edukatorów od ich głównych zadań i zainteresowań związanych z realizacją projektów 

artystycznych. To najprawdopodobniej jest źródłem ich irytacji, tym bardziej, że w większości 

małych organizacji, jak wynika z wywiadów, nie istnieje jasno zarysowany podział zadań. 
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Oznacza to niemożność skupienia się całkowicie na tym, co stanowi podstawę ich 

działalności.  

W podobnym stopniu co codzienny reżim administracyjny rozmówców niepokoi  

i irytuje konieczność ciągłego poszukiwania środków finansowych na realizację swoich 

pomysłów, a tym samym niepewność co do realizacji planów, a nawet samego 

funkcjonowania organizacji. 65% respondentów wskazało, że wysokość środków 

finansowych, którymi dysponuje instytucja jest problemem (23% odpowiedź dużo 

problemów, 42% trochę problemów). Dodatkowo 59% uczestników badania wskazało na 

trudności związane ze stabilnością finansową, której brak jest przeszkodą w planowaniu 

działań. Respondenci indywidualni mierzą się z tymi samymi problemami co instytucje. 

Zdecydowana większość odpowiedzi wskazujących na kłopoty dotyczy kwestii finansowych. 

Aż 84% osób wskazuje, że ma problem z wysokością dostępnych środków finansowych (62% 

ma w tym obszarze trochę problemów, a dodatkowe 22% bardzo dużo). Na stabilność 

finansową narzeka 75% uczestników badania (47% ocenia ten aspekt raczej źle, a kolejne 

28% bardzo źle). Co ciekawe, w ankiecie internetowej 27% badanych nie było w stanie 

udzielić informacji o przybliżonym budżecie swojej organizacji, a wśród tych, które 

odpowiedziały na pytanie dominują podmioty o sporych budżetach (23% ponad pół miliona  

i 17% powyżej stu tysięcy) oraz małych – poniżej 20 tysięcy, a niewiele sytuuje się w środku 

skali. Podobnie badani nie byli w stanie określić, jak duża częsć budżetu jest przeznaczana na 

działania edukacyjne, a tylko w 10% organizacji pochłania ona ponad 80% budżetu, 

najczęściej jest to do 20% budżetu. Najczęstszą strategią „radzenia sobie“ jest wykonywanie 

projektów artystycznych możliwie oszczędnie, a nawet bezkosztowo (przy udziale np. 

rodziców dzieci uczestniczących w projekcie), lub poprzez odpowiednie zarządzanie 

projektem prowadzone w taki sposób, aby mógł być on finansowany przez lokalnych 

sponsorów (zazwyczaj jest to wsparcie rzeczowe) lub wielokanałowo.  

Z kolei część organizacji z sukcesami przyswoiła zasady rządzące logiką przyznawania 

środków na projekty i korzysta z ich dobrodziejstw w różnym stopniu. Wiąże się to jednak  

z posiadaniem w swoich szeregach osoby lub osób wyspecjalizowanych w tym kierunku, 

często doświadczonych wieloma wcześniejszymi porażkami w aplikowaniu o środki. 

W pytaniach otwartych ankiety internetowej badani starają się znaleźć rozwiązania. 

Oprócz oczywistych próśb o zwiększenie finansowania pojawiają się propozycje lepszego 
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systemu dysponowania pieniędzmi. Zaznaczają się szczególnie trzy rozwiązania. Pierwsze  

z nich dotyczy uproszczenia formy składania wniosków grantowych i zmniejszenia wysiłku. 

Jednocześnie w tym przypadku część osób zwraca uwagę, że potrzebne są dodatkowe 

szkolenia dla pracowników, którzy aplikują o finansowanie. Prawo i zasady dotyczące 

przyznawania środków są w opinii respondentów zbyt skomplikowane i wymagają dużej 

wiedzy, a najlepiej osobnej specjalnie wykształconej osoby w każdej instytucji kultury. 

Drugim obszarem jest zwiększenie częstotliwości przyznawania grantów na działania. Dzięki 

temu szczególnie mniejsze instytucje miałyby więcej czasu i możliwości uczestniczenia  

w procesie aplikacyjnym. Ostatnim obszarem jest propozycja uwolnienia części środków 

finansowych spod zarządu podmiotów państwowych, gminnych, powiatowych etc. na rzecz 

instytucji bardziej lokalnych, mniejszych, bardziej demokratycznych. W ten sposób mniejsze 

organizacje miałyby większą możliwość pozyskania środków finansowych na projekty 

lokalne, które często nie wpisują się w wyznaczone przez samorządy ramy projektów 

strukturalnych. 

 Mimo że praca w kulturze – co zgodnie podkreślają niemal wszyscy rozmówcy – jest 

fizycznie i psychicznie absorbująca, większość obciążeń łagodzonych jest przez fakt, że 

pozwala realizować pasje życiowe. W pewnym sensie, jak zauważają edukatorzy, nikt, kto nie 

jest zarażony pasją związaną z kulturą, nie wytrzymałby w tej pracy długo. Inną kwestią, 

łagodzącą ograniczenia pracy, jest możliwość obcowania z kulturą oraz poznawania artystów 

i ludzi o podobnych zainteresowaniach.  

 

SIECIOWANIE I SUBREGIONY 

Sieciowanie z innymi podmiotami jest problemem, a może wyzwaniem, zauważanym we 

wszystkich wywiadach. Zazwyczaj jednak badani, niezależnie od stopnia formalizacji 

podmiotów, które reprezentują, wskazują na niedostateczne „usieciowienie”. W wywiadach 

pojawiają się wątki, które mogą wskazywać na niechęć do tworzenia sieci w skali 

województwa. W badanym przez nas regionie da się wyróżnić subregiony o zróżnicowanej 

specyfice lokalnej, sposobach działania i rozumienia edukacji kulturowej, gdzie funkcjonują 

często niewielkie już ukonstytuowane grupy współpracy.  

 Powiśle (Zawiśle) o niewyrazistej świadomości zbiorowej jego mieszkańców, a także 

słabo rozpoznawalne na zewnatrz, co stanowi dla edukatorów wyzwanie. Dyskurs 
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tożsamościowy Powiśla jest w dużej mierze peryferyjny. Badani podkreślają, że „inni”, 

czyli głównie Kaszubi, nie mają problemów i barier takich jak mieszkańcy Powiśla, bo są 

regionem silnym, z długą tradycją, historią i bogatym dziedzictwem kulturowym. 

 Północne Środkowopomorskie o postmigracyjnym charakterze i „migotliwej” tożsamości, 

gdzie problemem dla edukatorów jest niska świadomość przedwojennej przeszłości tych 

terenów i konieczność budowania lokalnej tożsamości od podstaw. Lokalna identyfikacja 

budowana jest głównie wokół tzw. dwumiasta – Słupska i Ustki oraz terenów 

nadmorskich. 

 Trójmiasto i okolice – pomimo wielu powiązań wszystkich ośrodków, edukatorzy 

postrzegają swoje miasta jako autonomiczne, ze swoimi problemami, niejako 

„oderwane” od (sub)regionalnego kontekstu. „Małe” Trójmiasto skierowane jest na 

„duże” Trójmiasto. To drugie, zajmując pozycję centralną w województwie, zwrócone 

jest ku sobie oraz ku większym ośrodkom w kraju. Trójmiasta „nie wchodzą” w region. 

Trudno także o wspólny mianownik w strategiach działania badanych trójmiejskich 

animatorów i edukatorów.  

 Kaszuby – region „mocny”, podawany przez innych za wzór, ze względu na dziedzictwo 

historyczne, kulturowe, rozwiązania instytucjonalne, aktywność obywatelską 

mieszkańców. Edukatorzy wskazują na silną identyfikację regionalną (m.in. podkreślają 

bycie „prawdziwym Kaszubem”, „stuprocentowym”).  

 

OCENA POTENCJAŁU DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  

Na zakończenie proponujemy przegląd perspektyw badanych w związku z realizacją działań 

projektowych mających na celu rozwój edukacji kulturowej na terenie województwa oraz 

sieciowanie działających w regionie inicjatyw. Wśród opinii badanych przeważa optymizm, 

jeśli chodzi o potencjał tego rodzaju aktywności. W pierwszej kolejności zwraca się uwagę na 

możliwość wymiany doświadczeń między partnerami, wzajemnych inspiracji oraz 

rozprzestrzeniania i promowania przykładów dobrych praktyk. Jednocześnie wielu badanych 

jest zdania, że taka forma działań jest też relatywnie rzadka. W efekcie sieci relacji między 

osobami i instytucjami są słabo rozwinięte. 

 Dostrzega się przy tym potencjał działań synergicznych, łączących różne zasoby 

dostępne u różnych aktorów. Efektem takiej wspólnej pracy może być powstanie pomysłów 



38 

 

przekraczających dotychczasowe możliwości czy potencjał poszczególnych organizacji. Nie 

bez znaczenia jest też zwiększenie spójności środowiska czy zacieśnienie relacji nie tylko 

zawodowych, ale też towarzyskich. Dla badanych atrakcyjna jest też perspektywa wymiany 

doświadczeń, specyficznej „zamiany miejsc” związanej z sieciowaniem, czy też, patrząc 

szerzej, zmiany w ogóle. 

 Takie działania łączące doświadczenia z różnych światów mają natomiast sens m.in. 

dlatego, że edukatorów, w ich odczuciu, wiele łączy. W konsekwencji nie mają oni istotnych 

problemów w dochodzeniu do porozumienia, rozwiązywaniu problemów czy negocjowaniu 

wspólnych stanowisk. Warto tej kwestii przyjrzeć się bliżej już na dalszych etapach działań 

projektowych. 

Część badanych wyraża podziękowania za możliwość znalezienia się w gronie 

instytucji partnerskich lub odbiera ten fakt jako wyróżnienie, licząc jednocześnie na to, że 

dzięki zaangażowaniu w projekt możliwe będzie rozwiązywanie problemów ich organizacji  

i radzenie sobie z bieżącymi trudnościami, jakie napotykają. Jedną z nich jest np. codzienna 

koordynacja działań i weryfikacja kalendarza wydarzeń pod kątem aktywności innych 

instytucji. 

 Tytułowa „sieć kultury” przywodzi też na myśl badanym pozytywne skojarzenia  

z mobilnością i nowymi technologiami. Metafora sieci wydaje się przekonująca, szczególnie 

biorąc pod uwagę fakt konieczności zacieśniania współpracy między organizacjami znacznie 

oddalonymi od siebie geograficznie. Jest to też celna odpowiedź na realia „życia w sieci”, gdy 

integracji wymagają różne elementy i perspektywy. Zagrożeniem jest tu jednak utrzymujący 

się problem cyfrowych nierówności, na wiele sposobów wyłączający z uczestnictwa w życiu 

zapośredniczonym przez nowe technologie osoby dystansujące się od obsługiwania 

nowoczesnych skryptów komunikacyjnych. 

 Część badanych nie podziela optymizmu większości edukatorów i stawia znak 

zapytania przy perspektywie sukcesu i skuteczności działań projektowych. Taka ocena 

wynika przede wszystkim z braku wiedzy na temat planowanego przebiegu projektu, de 

facto w ogóle nieznajomości jego założeń. Poza tym jako czynniki utrudniające powodzenie 

sieciowania instytucji zajmujących się edukacją kulturową podaje się brak społecznej 

gotowości do jej promowania, kostyczną strukturę instytucjonalną opartą na zasadach 
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feudalnych hierarchii, poczucie alienacji lub przekonanie, że nie ma innych organizacji 

podejmujących podobną tematykę, w końcu też złe doświadczenia z przeszłości. 


