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Wstęp

Niniejsze opracowanie powstało na bazie badań jakościowych realizowanych przez Instytut
Kultury  Miejskiej  w  grupie  edukatorów  kulturowych  z  woj.  pomorskiego.  
W ramach badań zrealizowano 44 wywiady pogłębione (IDI) z wykorzystaniem scenariusza
wywiadu  z  listą  wątków  tematycznych  do  poruszenia  w  trakcie  rozmowy.  Scenariusz
wywiadu  zawierał  szereg  zagadnień  związanych  z  codzienną pracą  edukatorów,  ich
doświadczeniami, a także motywacjami do pracy w tym obszarze. Próba badawcza została
dobrana  w  taki  sposób,  aby  zapewnić  możliwie  jak  najlepsze  „nasycenie”  materiału
empirycznego  ze  względu  na  kontekst  działania  edukatorów  (szkoła,  organizacja
pozarządowa,  publiczna  instytucja  kultury),  ale  także  reprezentację  geograficzną  w
województwie pomorskim. 

Struktura niniejszego raportu odzwierciedla wszystkie, istotne z perspektywy tematyki
badania,  wątki  tematyczne obecne w zgromadzonym materiale  empirycznym w logicznej,
usystematyzowanej formie. W pierwszym rozdziale przedstawiamy przede wszystkim historie
i  kompetencje  edukatorów.  Stanowią  one  punkt  wyjścia  do  opisu  specyfiki  zawodu  w
kontekście konkretnych, realizowanych przez nich działań. W drugim rozdziale skupiamy się
właśnie na uchwyceniu tej specyfiki, różnorodnych kontekstach aktywności badanych, a także
ich głównych problemach napotykanych w toku realizacji działań edukacyjno-kulturowych.
Trzeci  rozdział  to  swego  rodzaju  próba  zrekonstruowania  zracjonalizowanego  spojrzenia
badanych na kwestię edukacji kulturowej w ogóle z uwzględnieniem takich zagadnień jak: (1)
próba definicji edukacji kulturowej, (2) lista pożądanych kompetencji w pracy edukatora czy
(3) ocena potencjału działań sieciujących organizacje. Raport kończy się syntezą głównych
wniosków z analizowanego materiału empirycznego.
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Zaplecze  biograficzne.  Doświadczenia  i  kompetencje
kadr kultury

W  pierwszej  części  raportu  przedstawiamy  głównie  historię  i  zaplecze  kompetencyjne
edukatorów.  Przedstawiamy  ich  doświadczenia,  traktując  je  jako  bazę  do  prowadzenia
opisywanych  w  dalszych  częściach  opracowania  działań  animacyjnych.  Uwagę
koncentrujemy na czterech głównych wątkach: (1) zainteresowaniach badanych i sposobach
spędzania przez nich czasu wolnego, (2) biografii i trajektorii zawodowej, (3) charakterystyki
wykonywanej  pracy  i  zakresu  obowiązków oraz  (4)  kompetencjach,  które  posiadają  i  na
których uzupełnieniu im zależy.

Zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego

Bardzo ciekawych danych dostarcza przegląd wypowiedzi poświęconych zainteresowaniom
edukatorów.  W  pewnym  uproszczeniu  wnioskować  można  
o wyraźnym zrośnięciu się sfery pracy ze sferą zainteresowań badanych. Kultura jest nie tyle
przestrzenią etatowej pracy, co raczej naturalnym elementem życia codziennego. Splatają się
więc  obowiązki  zawodowe  z  prywatnym  hobby,  zadania  realizowane  w  instytucjach  z
oczekiwaniami i potrzebami realizowanymi przez rozmówców „po godzinach”. W znacznej
mierze jest to generalnie odzwierciedlenie trendu łączenia czasu pracy z tzw. czasem wolnym,
obserwowanego nie tylko w polu kultury, ale i w innych sektorach. Jest to przy okazji dość
wyraźna  specyfika  życia  klasy  średniej,  programującej  swoje  życia  na  projektowość,
wielozadaniowość  
i hybrydyczność.

Niechętnie  natomiast  padają  deklaracje  o  braku  zainteresowań,  a  już  
w szczególności  braku zainteresowania  sferą  kulturalną.  Wydaje  się,  że  rozmówcy  silnie
zinternalizowali  wzór  „człowieka  kulturalnego”  i  starają  się  bądź go  wypełniać,  bądź  nie
przyznawać,  że  go  nie  realizują.  Rzadko  więc  padają  w  rozmowach  opinie  
o  braku  uczestnictwa  czy  niskim  zainteresowaniu  sferą  aktywności  kulturalnych.  
Z pewnością jest to też efektem specyfiki pracy badanych. Często natomiast racjonalizuje się
niewystarczającą – w odczuciu badanych – aktywność na polu kultury, argumentując ten stan
rzeczy  np.  niewystarczającą  ilością  czasu,  jaki  można  poświęcić  na  aktywności
pozazawodowe  czy  też  niepewnym  kwalifikowaniem  różnego  rodzaju  aktywności  jako
„kulturalne”.

Zdarza mi się uczestniczyć w takich różnych wydarzeniach kulturalnych, oczywiście jeśli na to
czas  pozwala,  bo praca  w kulturze  jest  niestety wymagająca  i  często  trzeba swój  wolny czas

poświęcić. [nowodworski, publiczna instytucja kultury, kobieta]1

1Fragmenty  wywiadów  z  rozmówcami  zostały  zanonimizowane,  tak  aby  identyfikacja  konkretnych
respondentów była niemożliwa. Każdy wywiad podpisany jest natomiast trzema zmiennymi, które mogą być
istotne z perspektywy założeń badania: (1) powiat, w którym funkcjonuje respondent; (2) afiliacja instytucyjna
[szkoła, publiczna instytucja kultury, NGO, niezrzeszony] oraz (3) płeć.
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Lubię chodzić do kina, do teatru lubię, ale […] do Trójmiasta daleko jest, dlatego sporadycznie, od
czasu do czasu. I tyle jeżeli chodzi o kulturę. Wie Pani, są wydarzenia, to też można podciągnąć
pod kulturę. Wręczenia nagród różnego typu: dla działaczy kultury, dla działaczy kaszubskich i tak
dalej. Tego jest mnóstwo. Na takie spotkania różne to też chodzę. [kościerski, NGO, mężczyzna]

Z relacji badanych o ich sposobach spędzania czasu wolnego wyłania się obraz silnej
potrzeby podejmowania aktywności kulturalnych. Z kultury chce się „czerpać”, doświadczać
jej,  poznawać  nowości.  Rozmówcy  podkreślają,  że  chcą  być  „blisko  kultury”,  a  swoje
potrzeby realizują  na szereg rozmaitych sposobów, składających  się na szerokie spektrum
tego, co określilibyśmy mianem uczestnictwa w kulturze. W tym sensie 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 o tym,
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.

„Jak tylko  mogę,  to uczestniczę” – tak w skrócie można by podsumować postawę
większości badanych względem ich zainteresowania kulturą i wydarzeniami kulturalnymi. O
ile specyfika ich zainteresowań jest dość typowa – podobnych odpowiedzi o preferowanych
sposobach  spędzania  wolnego  czasu  udzieliliby  zapewne  przedstawiciele  innych  grup
społecznych czy zawodowych – edukatorów wyróżnia intensywność deklarowanych potrzeb
kulturalnych oraz emocjonalny stosunek, jaki się do tego typu aktywności przykłada.

Muzyka głównie. Głównie muzyka, nią żyję. To jest, pomijając życie rodzinne, pracę i tak dalej, to
całość  mojego wolnego czasu.  […] Po prostu nawet  nie próbowałbym się doszukiwać czegoś
więcej, bo 10 lat temu można było powiedzieć, że interesowałem się czymś jeszcze, a teraz całość
czasu  poświęcam muzyce.  […]  Sobota  rano  wstajemy,  jemy śniadanie,  gramy i  później  […]
podrzucam dziadkom dzieciaki i jedziemy na jakiś koncert lub, no, po prostu sami gramy. To jest
takie alternatywne życie muzyczne. […] Ogólnie cały czas wolny muzyka. To jest moje drugie
życie. [sztumski, NGO, mężczyzna]

Nie wyobrażam sobie życia bez książek, a jedną z moich pasji jest teatr i szeroko pojęta kultura. W
swoim imieniu mogę powiedzieć,  tak w skrócie,  że w zasadzie mógłbym to określić:  od gier
komputerowych  do  opery.  Czyli  wszystko  to,  co  związane  jest  właśnie  
z szeroko pojętą kulturą, z tym elementem kultury popularnej, do elementu kultury tej powiedzmy
najwyższej, takiej najtrudniejszej. […] Bez kultury człowiek nie może istnieć, to znaczy, bez niej
bylibyśmy jak wszystkie inne istoty żyjące. Człowiek żyje prawdziwym ludzkim życiem dzięki
kulturze.  […]  Czy  to  będzie  kino,  czy  to  będzie  jakieś  wydarzenie  
w Teatrze na Plaży, czy jakaś mniejsza impreza kulturalna – tak, uczestniczymy. Tam, gdzie się da
i pozwoli czas, staramy się uczestniczyć. [Sopot, szkoła, kobieta]

Często  głównym  napędem  do  zainteresowania  kulturą  jest  w  bezpośredni  sposób
aktywność  zawodowa.  Należy  przy  tym  zauważyć,  że  wypowiedzi  badanych  brzmią
wiarygodnie,  tj.  faktycznie  można odnieść wrażenie,  że  praca  jest  dla  nich inspiracją,  by
spędzać  czas  na  aktywnościach  o  charakterze  kulturalnym.  Dzięki  pracy  możliwe  jest
organizowanie  wydarzeń  przeznaczonych  do  doświadczania  
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w  czasie  wolnym,  ale  też  np.  animowanie  życia  lokalnej  społeczności,  spotkania  ze
znajomymi etc. Przyjemność doświadczania kultury wydaje się być silniejszym motywatorem
realizacji tego rodzaju aktywności niż strukturalny przymus stanowiący odprysk zawodowej
konieczności.

Ważnym wymiarem kulturalnej aktywności edukatorów jest jej lokalne zakorzenienie.
Znaczną część czasu po pracy spędza się w swojej lokalnej społeczności,  uczestnicząc na
przykład  w  wydarzeniach  organizowanych  przez  lokalne  instytucje.  Dla  badanych  spoza
centrum metropolii oferta trójmiejska może być wprawdzie pewnym punktem odniesienia, ale
poszukuje  się  możliwości  spędzania  wolnego  czasu  w  miejscu  zamieszkania  bądź  w
niewielkiej od niego odległości.

Lokalnie aktywni w kulturze są nie tylko sami badani, ale też ich bliscy – rodzina i
przyjaciele. Niekiedy świadomość funkcjonowania w „małym świecie” lokalnej społeczności
może jednak być czynnikiem zniechęcającym do angażowania się, przejawiającym się obawą
o  możliwość  spotkania  osób,  z  którymi  się  pracuje.  Dotyczy  to  głównie  relacji  między
nauczycielami a uczniami.

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.
Wiele wskazań pada na przykład  na turystykę  czy podróże.  Tutaj  również odtwarzają się
wzory  praktyk  uczestnictwa  w  życiu  społecznym  charakterystyczne  dla  współczesności.
Badani bowiem deklarują, że są (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.

Nie wyobrażam sobie życia bez podróżowania. […] Na swoim koncie mam wiele wycieczek do
różnych miejsc, które wspominam do dziś, a do niektórych mam sentyment. [malborski, publiczna
instytucja kultury, mężczyzna]

Najbardziej to mnie interesuje turystyka, ale turystyka też w takim rozumieniu… […] Np. jeżeli
Turcja,  to nie ta turystyczna część,  tylko ta taka zwykła,  żeby poznać od kuchni,  zobaczyć to
wszystko: jaką mają kulturę, jakie mają jedzenie, jakie mają zwyczaje. […] Oczywiście bardzo
lubię  podróże,  ale  to  też  pod  tym  kątem,  żeby  zobaczyć  coś  innego,  
a nie tylko żeby pojechać i siedzieć w hotelu absolutnie. [bytowski, NGO, kobieta]

Moje zainteresowania to są oczywiście góry i wędrówki górskie, jak i piesze. Bo od wielu, wielu
lat chodzę też po górach wszystkich, jakich się da w Polsce. Już mam zdobyte szczyty. Teraz w te
wakacje wybieram się w Tatry. Natomiast od 16 lat też jeżdżę na kolonie z dziećmi. I to też się
stało taką moją pasją,  bo oprócz tego, że na co dzień uczę w szkole, to jak gdyby nie jestem
zmęczona tymi dzieciakami i jeszcze chętnie jeżdżę na te kolonie i zwiedzam świat. […] No i
muszę  się  też  pochwalić,  że  na  tych  koloniach  też  robimy  różnego  rodzaju  spektakle  z
dzieciakami. [Słupsk, szkoła, kobieta]

Poza  różnymi  sposobami  zaangażowania  w  podróżowanie  czy  turystykę  badani
podkreślają  swoje  zainteresowanie  przyrodą,  sportem  (w  wielu  odmianach:  od  jazdy  na
rowerze,  poprzez  uprawianie  tańca  towarzyskiego,  po  oglądanie  meczów  piłkarskich  w
telewizji), kulinariami, sztuką użytkową czy komputerami. Trudno natomiast na tej podstawie
wyciągać  wnioski  o  charakterystyce  badanej  grupy.  Pojedyncze  osoby  deklarują  brak
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wyraźnych  zainteresowań,  na  które  poświęca  się  czas  wolny.  Często  powraca  też  w
wypowiedziach  wspomniany  wyżej  wątek  braku  czasu  –  zazwyczaj  na  realizację
zainteresowań, ale niekiedy także ich posiadanie – jak również poczucie winy i wstydu z
tytułu tego, że nie spędza się wolnego czasu wystarczająco „dobrze”/produktywnie.

Biografia i trajektoria zawodowa

Poza preferencjami do spędzania wolnego czasu warto przyjrzeć się, co sprawiło, że badani
zajmują  się  dziś  działalnością  edukacyjną  w kulturze.  W dalszej  części  charakteryzujemy
specyfikę  ich  działań.  By  ten  wątek  właściwie  wybrzmiał,  sensowne  jest  jednak  także
przyjrzenie się motywacjom i historiom, które sprawiły,  że rozmówcy zdecydowali  się na
wybór określonej ścieżki zawodowej.

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  (takie  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. Niekiedy
badani po prostu stwierdzają, że zawsze ich ten obszar życia społecznego interesował. 

Wydaje  się,  że  gdyby  nie  zainteresowania  i  doświadczenia  badanych  wielu  
z nich mogłoby zajmować się zupełnie inną aktywnością. Ten rodzaj wewnętrznej motywacji
bardzo  silnie  profiluje  bowiem  drogę  zawodową.  Zainteresowania  
i  doświadczenia  sprawiają,  że  przywiązanie  do  wykonywanych  zadań  i  obowiązków  jest
szczególnie silne.

Cała praca jest moją pasją, tu rozwijam swoje zainteresowania. Śpiew i aktorstwo było ze mną od
zawsze. Zamiłowanie do muzyki można powiedzieć, że wyssałem z mlekiem matki. [malborski,
niezrzeszony, mężczyzna]

Ja  prostu  zawsze  lubiłam organizować  różne  rzeczy,  robić.  Mam zdolności  manualne,  to  też
bardzo dużo pomaga tutaj. Także jak z dziećmi coś robię czy z dorosłymi,  jakąś tam biżuterię
wykonujemy  czy  jak  się  maluje,  czy  coś  takiego,  to  też  jest  bardzo  ważne,  także  dlatego.
[chojnicki, publiczna instytucja kultury, kobieta]

Badani doceniają kompetencje, które płyną z ich wcześniejszych doświadczeń. W ten
sposób ich obowiązki wydają się proste, a ich realizacja – przyjemna. Często wykorzystuje się
nie  tyle  doświadczenia  z  głównego  nurtu  edukacyjnego  (np.  bycie  
w  szkole  muzycznej),  co  raczej  aktywności  dodatkowe,  w  tym  choćby  uczestnictwo  
w kołach zainteresowań. Niekiedy kariery badanych są, jak sami określają, ułożone, a ich
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preferencje i  doświadczenia w naturalny sposób znajdują przełożenie na późniejsze formy
zaangażowania zawodowego.

Innym  rodzajem  motywacji,  czy  też  genezy  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,  ale  do  tego  grona  zaliczyć  można  też
przedstawicieli innych profesji. Do preferencji, by pracować z ludźmi, przyznają się np. byli
księgowi.

Praca  stricte  w  sektorze  edukacyjnym  pozwala  na  kontrolowanie  procesu
dydaktycznego, ale też przyglądanie się rozwojowi uczniów. Zdaniem badanych pozwala to
rozbudzać ciekawość odbiorczą wśród podopiecznych, zarazem oferując dużo satysfakcji z
takiej formy pracy.

Kiedyś, dawno, dawno temu, pojechałam z dziećmi na kolonie, no i poczułam, że to jest coś, co
chciałabym robić. […] Może to śmiesznie tak zabrzmi, patetycznie,  że poczułam powołanie, a
ponieważ lubiłam język polski, no to zdecydowałam się na filologię polską. […] Cieszę się, jak
moi uczniowie mogą gdzieś wyjechać, na przykład coś zobaczyć, bo to ich uspołecznia, rozwija
emocjonalnie. To jest bardzo ważne dla młodego człowieka. Jeśli przychodzi w pierwszej klasie
gimnazjum na przykład, to bardzo często jest to taka osoba wystraszona, niepewna siebie. A jeśli
uczestniczy w kulturze, jeśli sama tę kulturę tworzy, bo moi uczniowie biorą udział w warsztatach
teatralnych, to ją to wzmacnia. To po trzech latach takiej systematycznej pracy czy zabawy w teatr
to jest już zupełnie inny człowiek i mi to daje bardzo dużo radości. [pucki, szkoła, kobieta]

Nauczycielką jestem z zamiłowania. O tym, że będę pracować z dziećmi i młodzieżą, wiedziałam
od dziecka. Wybór przedmiotu też był prosty,  czyli język polski. Kocham literaturę. Po prostu.
[…] Nie  wyobrażam sobie  bycia  nauczycielem-polonistą  bez  tej  pracy  kulturowej.  Bo  można
oczywiście  wykładać  o  książkach,  można  nauczyć  czytania,  ale  bez  całej  tej  obudowy,  czyli
pokazania,  że  wszędzie  tak  naprawdę  jest  ta  kultura, 
w każdym miejscu można do tej kultury dotrzeć, no to praca nauczyciela języka polskiego jest
jakąś taką bardzo ułomną… […] Wykorzystując własne zainteresowania, spełniamy siebie i tym
samym wzmacniamy ten obieg kulturowy tutaj w skali takiej szerszej. [Sopot, szkoła, mężczyzna]

Ważnym  powodem,  dla  którego  badani  zdecydowali  się  na  podjęcie  pracy  
w kulturze,  jest poczucie powołania do wykonywania tego rodzaju pracy.  Swoje działania
określają  oni  wprost  mianem „misji”.  Z jednej  strony pracuje się  w sektorze,  do którego
zawsze chciało się trafić, z drugiej ma przekonanie, że jest to ważna praca, której znaczenia
nie  sposób  przecenić.  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. Dla badanych ważne jest
też zakładanie ich własnych organizacji – na to często wskazują badani reprezentujący trzeci
sektor.  Działalność  
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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
do trajektorii swoich biografii lub wówczas, gdy chce się prowadzić działalność alternatywną
w stosunku do tej, którą podejmowało się wcześniej lub którą się zna.

Jako dziecko nienawidziłem szkoły, bo szkoła była nudna i szara. […] Byłem tak na to wszystko
wkurzony, że stwierdziłem, że jak będę dorosłym, to muszę to zmienić. […] Wszyscy mają za
przeproszeniem wyjebane na  tych  uczniów.  No  tak,  taka  jest  prawda,  oni  przychodzą  jako
nauczyciele wziąć pieniądze i spieprzyć stamtąd. […] Ja mówię pani dyrektor: „Pani ma wyrąbane
na nich jako dyrektor szkoły, inni nauczyciele też, a ja mam walczyć z systemem. Zwalniam się!”.
„Nie może pan tego zrobić”.  Ja mówię: „ja wszystko mogę” i się w połowie roku zwolniłem.
[gdański, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]

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. Za zewnętrzny czynnik można też uznać fakt, że badani
potrzebowali  różnych  form  instytucjonalizacji  swoich  działalności  w  celu  ich  dalszego
prowadzenia i rozwoju.

Charakterystyka wykonywanej pracy i zakres obowiązków

Przyjrzeliśmy się specyfice pracy edukatorów i zakresowi obowiązków, jakie realizują.  W
pewnym  sensie  ta  tematyka  przenika  całość  opracowania.  Tu  jednak  syntetycznie
sygnalizujemy,  co  charakteryzuje  przedstawicieli  badanej  populacji.  Zwracamy  przy  tym
uwagę, że specyficzna jest formuła ich pracy – nie zawsze przecież można ją „zmieścić” w
ramach  działań  stricte  zawodowych,  nie  mówiąc  już  o  formalnych  uwarunkowaniach
zatrudnienia, np. pracy na etacie.

Najwięcej  uwagi  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. Szerzej logikę pracy edukatorów analizujemy w kolejnej części raportu,
gdy mowa o konkretnych działaniach animacyjnych.

W  tej  części  analizujemy,  w  jaki  sposób  łączy  się  obowiązki  w  pracy  
w sektorze edukacji kulturowej z aktywnością podejmowaną w ramach innych branż, a także,
w jaki  sposób zmieniają  się  –  pod wpływem zdobywanych  doświadczeń – zarówno sami
badani, jak i organizacje, które reprezentują/współtworzą. Dodatkowo próbujemy prześledzić,
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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  –
firm/organizacji/zespołów/działów.  Z  tytułu  zajmowanych  stanowisk  
i  pozycji  badani  posiadają  dość  szeroki  zakres  obowiązków.  Często  jest  to  generalne
sprawowanie pieczy nad prowadzonymi działaniami, 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.

Zajmuję  się  organizacją  wydarzeń  edukacyjnych.  Też  moim  zadaniem  jest  przygotowanie  i
zdobycie funduszy na projekty edukacyjne. Jeśli tak się wydarzy, że dostaną dofinansowanie, to ja
je  koordynuję.  Też  jesteśmy  w  moim  dziale  otwarci  na  współpracę  
z  różnymi  placówkami  oświatowymi.  […]  Także  moim  zadaniem  jest  cała  ta  organizacja,
przygotowanie, kontakt ze szkołami, przyjmowanie zamówień, szeroko tego typu pojęte rzeczy.
[…] W moim dziale jest od 3 do 4 osób, także ja też koordynuję ich pracę,  zarządzam nimi i
staram  się,  żeby  każdy  miał  jakieś  zadanie  swoje  do  wykonania  
i w miarę samodzielnie je realizował, ale też oczywiście nadzoruję tę pracę tych ludzi. […] Nie
robię tego oczywiście sama, ale no jest to takie moje zadanie, na przykład przygotować umowy,
dbać  o to,  żeby budżet  się  dopinał.  No wiadomo,  takie  rzeczy.  [Gdańsk,  publiczna  instytucja
kultury, kobieta]

Wielki  administrator.  Czyli  ganiam  za  przepisami,  wiecznie  zmieniającymi  się:  od  prawa
autorskiego po prawo administracyjne. Mam na głowie kulturę, sport, rekreację, a tak naprawdę...
Nie wiem, czy Pan był na naszej stronie. […] Jest kino, teatr, w którym jest edukacja artystyczna.
To jest  placówka,  która również  edukuje dzieci,  tak jak wspomniałem, ale  to  są również  trzy
biblioteki, to jest również przystań kajakowa, to jest przystań jachtowa, to jest osiemnaście boisk,
to są zajęcia w szesnastu świetlicach. [gdański, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]

Zaskakujący  może  być  fakt,  że  w  gronie  blisko  50  rozmówców  zaledwie  
w  pojedynczych  przypadkach  praca  edukatora  realizowana  jest  równolegle  
z  obowiązkami  zawodowymi  zupełnie  innego  typu.  Badani  generalnie  często  prowadzą
„podwójne  życia”,  związane  z  pełnieniem  różnych  ról  i  obowiązków  zawodowych.
Zazwyczaj jednak odbywa się to w przestrzeni oddziaływań kulturalnych lub w ich okolicy.
Wyjątek od reguły stanowią doświadczenia kilkorga badanych – opiekuna medycznego w
szpitalu,  pracowniczki korporacji zajmującej  się sprzedażą produktów oraz szefa jednostki
odpowiedzialnej za prowadzenie polityki rolnej.

Wielu  rozmówców  opowiada  o  swoich  doświadczeniach  zawodowych,
charakteryzując  rozwój  ich  drogi  zawodowej  (abstrahując  od  genezy  znalezienia  się  w
sektorze),  ale  też  podkreślając,  jak  wraz  z  nimi  ewolucji  ulegają  instytucje.  
W  każdym  przypadku  są  to  przykłady  dowodzące  tezy,  że  zasoby  ludzkie  znajdują
przełożenie na kondycję działań organizacji.
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Jest  to  też  jeden  z  argumentów,  które  przemawiają  za  odczuwaniem satysfakcji  z
wykonywanej pracy. Większość badanych deklaruje, że lubi swoją pracę, odnajduje się w niej
i  dzięki  tej  aktywności  rozwija  swoje  kompetencje.  Trudność  stanowi  niekiedy  praca  z
młodzieżą. Tu badanym zdarza się akcentować, że mają trudne doświadczenia współpracy,
powodowane  głównie  trudnością  
w zainteresowaniu  młodych  ludzi  problematyką  edukacyjną.  Analogicznie  problematyczna
może  być  praca  w  tzw.  „trudnych  środowiskach”,  głównie  na  wsi,  gdzie  podopieczni,  z
którymi podejmuje się działania, doświadczają wielowymiarowego wykluczenia społecznego,
a przez to praca animacyjna staje się znacznie trudniejsza.

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 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.

Co  mi  sprawia satysfakcję?  Jeżeli  udaje  mi  się  działanie  i  jeżeli  ludzie  przychodzą  
i  cieszą  się  z  tego,  co  dla  nich  organizujemy.  Jeżeli  na  przykład,  pamiętam  kiedyś  takie
wydarzenie,  organizowaliśmy wyjazd  dla  dzieci  do  Zakopanego,  gdzie  dzieci  miały  wszystko
nieodpłatnie, z dojazdem, z upominkami i z pobytem tam, różnymi konkursami, co mi utkwiło w
głowie, to jak taka dziewczynka, taka kilkunastoletnia, no umęczona, weszła na górę, już teraz nie
pamiętam którą, bo mieliśmy jakąś tam sobie trasę zaplanowaną, i spojrzała wokół i mówi: „warto
było”. […] Takie działania odzwierciedlają korzyści dla innych. Tak, to sprawia satysfakcję, że
mogą coś poznać, coś zobaczyć, czegoś doświadczyć, co czasem nie byłoby tym osobom dane,
gdyby nie nasze działania. [kościerski, NGO, kobieta]

Ważne w pracy edukatorów jest też angażowanie członków lokalnej społeczności do
podejmowania aktywności, a przez to wpływ na zmianę społeczną. Często jest to po prostu
zachęcenie mieszkańców do wyjścia z domu i włączenie się w życie publiczne w najbliższej
okolicy.  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.

Kompetencje i luki kompetencyjne

W  ostatnim  fragmencie  pierwszej  części  raportu  przyglądamy  się  kompetencjom,  jakie
posiadają  i  wykorzystują  w  swojej  pracy  edukatorzy,  jak  również  tym  umiejętnościom,
których  nie  posiadają,  a  które  –  w  ich  odczuciu  –  byłyby  im  przydatne.  Jednocześnie
dokonujemy w tym miejscu przeglądu opinii na temat usług szkoleniowych i doświadczeń
badanych w tym zakresie. Do wątku kompetencji odnosimy się też w ostatnim fragmencie
raportu, gdzie piszemy o tym, jakie umiejętności przydają się w pracy w sektorze kulturalno-
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edukacyjnym. Tam jednak akcentujemy w mniejszym stopniu indywidualne predyspozycje,
jakimi powinni kierować się edukatorzy.

Wysłuchaliśmy  opowieści  badanych  dotyczących  kompetencji,  jakimi  –  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, „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.

Jak pracowałam na uczelni jako wolontariusz, w organizacji imprez, to mi bardzo pomogło, bo już
wiedziałam, od czego trzeba zacząć. Jeśli czegoś nie wiem, to pytam się właśnie kolegów, czy tam
koleżanek, które już dłużej pracują. […] Jak pracowałam w tym pensjonacie w Zakopanem, też mi
to  bardzo  dużo  dało.  Nawiązywanie  kontaktów  
z  ludźmi,  bo  to  też  jest  bardzo  ważne  w  ramach  naszej  tutaj  pracy,  że  trzeba  na  przykład
zorganizować  jakiś  catering.  To  też  muszę,  usługa  hotelowa.  [kartuski,  publiczna  instytucja
kultury, kobieta]

Na  pewno  dobre  planowanie,  na  pewno  jakby  wcześniejsze  przemyślenie  tego,  jakie  punkty
programu mam i  jakie muszę zaplanować,  co muszę zrobić,  co z czego wynika.  Żeby się  nie
okazało, że gdzieś jakiś punkt nam, powiedzmy, ucieknie i co teraz. Dzieci na przykład nie mają
autobusu, bądź też, nie wiem, gdzieś tam o czymś zapomniałabym, no to to na pewno ułożenie
takiego planu, którego dosyć sztywno trzeba się trzymać. No myślę, że ja też nie mam problemów
w  kontaktach z ludźmi, więc gdzieś tam załatwienie wejścia do radia bądź też jakby nagranie tej
całej sprawy organizacyjnie, logistycznie, to dla mnie żaden kłopot. […] Ja trafiłam też na dobrą
ekipę tutaj ludzi, którzy ze mną współpracują i widzę, że oni chcą i jest odzew, więc wystarczy
hasło. [tczewski, publiczna instytucja kultury, kobieta]

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 niepoddawania
swoich  doświadczeń  refleksji,  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.
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Wydaje  mi  się,  że  to  jest  kwestia  konsekwencji,  że  trzeba  być  konsekwentnym  
i w pewnym sensie otwartym na nową wiedzę, na nowe umiejętności i otwartym też na siebie, na
to, że… My się uczymy, że […] są jakieś wzloty, upadki, że są momenty na porażki. I musimy
jakby być świadomi tego wszystkiego, bo jakby ta praca jest na tyle specyficzną pracą, i na tyle
specyficznym działaniem, że spotykasz się z ludźmi. I choćby nie wiem, jak bardzo nie lubiłabyś
tych ludzi i jakbyś była samotnikiem […], to jednak wymaga to pewnej otwartości i trzeba, trzeba
po prostu z ludźmi o tym rozmawiać. […] Wydaje mi się, że to kwestia pewnego też uporu, bo
trzeba być upartym i jak cię skądś wyrzucą, to musisz wejść oknem. [Słupsk, NGO, kobieta]

Trzeba być bardzo otwartym do ludzi, trzeba być cierpliwym. Artyści  są bardzo wrażliwi. My
bardzo często doświadczamy tego, że my musimy być bardzo delikatne. […] Każdy artysta ma
jakąś swoją przestrzeń,  w której  obraża się  po prostu natychmiast.  […] Więc bardzo musimy
uważać,  taką  dużą empatią  się  wykazać,  żeby to  wszystko  działało.  Aby się  oni  wszyscy  nie
poobrażali, nie poodwracali do nas plecami i nie poszli sobie do domu. Na razie się udaje. Jak
gdzieś coś tam się dzieje, to musimy to gdzieś tam załagodzić, i to jakby w stosunku do artystów.
[wejherowski, NGO, kobieta]

Ciekawe  wnioski  płyną  z  przeglądu  zestawienia  kompetencji,  które  edukatorzy
chcieliby  rozwijać.  Tych  pożądanych  przez  nich  umiejętności  jest  wiele.  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/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  koniecznością  radzenia  sobie  
z  takimi  zagadnieniami,  jak  przygotowywanie  projektów,  pozyskiwanie  środków  na
działalność,  promowanie  organizacji,  w  końcu  budowanie  ciągłości  instytucjonalnej  
w oparciu o prekarne formy pracy i niestabilne warunki finansowania działalności.

Na tym etapie, na którym teraz jestem, chciałabym […] nauczyć się, jak przygotowywać takie
projekty o większym wymiarze. Jakieś projekty […] poparte większym budżetem, bo zawsze się
bałam,  że nie  ogarnę  […]  takich  wydarzeń.  W tym kierunku właśnie,  takiej  organizacji.  Jak
dobrze promować […] swoje działania,  żeby to było tak profesjonalnie,  nowocześnie,  żeby te
wszystkie  media  społecznościowe  też  ogarniać,  bo  tam trzeba  też  się  promować  i  informacje
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udostępniać.  […]  Myślę,  że  mam  kłopot,  może  nie  tyle  
z niewiedzy wynikający,  co z takiego, no, braku, że tak powiem, przećwiczenia takich dużych
spraw projektów. [sztumski, szkoła, kobieta]

Zarządzanie projektem. Żeby uniknąć właśnie takich różnych… Żeby budżetu nauczyć się dobrze
wyliczać, pilnować i w ogóle. […] Wydaje mi się, że zarządzanie projektem… […] Że ta edukacja
kulturalna, kulturowa, bardzo często to jest projekt, tak? To jest projekt, który się zaczyna, gdzieś
się kończy, też umiejętność pozyskiwania na przykład środków na to. Wiedzieć, gdzie można się
zgłosić, jak aplikować, jak nie popełnić błędu. Takie techniczno-organizacyjne, bym powiedziała.
[Gdańsk, publiczna instytucja kultury, kobieta]

Duże znaczenie dla jakości wykonywanej przez edukatorów pracy mają kompetencje,
które służą rozwojowi lokalnego charakteru ich działalności. Z tego względu akcentuje się
znaczenie rozwoju 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
rozwijania 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, jeśli chodzi o udział w szkoleniach. 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.

Szkolenia przeróżne, no, myślę,  że robi się je na siłę.  Naprawdę,  szkolenia są,  taka oczywista
oczywistość. I czasami przychodzi ktoś i gada o tym, co my wiemy. […] Jeśli chcę się czegoś
dowiedzieć,  to  się  tego  dowiem.  Tak  jak  moi  uczniowie,  odpalę  sobie  laptopa  i  to  sobie
przeczytam. [Gdynia, szkoła, mężczyzna]

Nie uczestniczę w szkoleniach. Nic nie robię w tym kierunku, powiem szczerze, i nie wiem, czy to
dobrze czy źle. Pewnie to by też otworzyło jakieś drogi. Może to, co ja robię, nie jest do końca
fachowe, wie pani, ale mam wrażenie,  że w paru rzeczach byłem skuteczny i dla mnie to jest
ważne. [kartuski, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]
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Nie zawsze te szkolenia są przydatne. Czasami mam wrażenie, że szkolenia… Jakby my żyjemy w
jakiejś rzeczywistości…. Poruszamy się w jakichś ramach, żyjemy tutaj w tym swoim jakby, na
tym swoim podwórku,  a na tych  szkoleniach często gęsto jest  tak,  że jakby mówi nam się w
bardzo  poważny  sposób  o  tym,  co  my  tak  naprawdę  znamy  już  
z praktyki. Może nie ubieramy tego w jakieś piękne słowa, w hasła, ale my to po prostu znamy od
tej strony fizycznej, praktycznej. [tczewski, publiczna instytucja kultury, kobieta]
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Specyfika pracy edukacyjnej

W tej części staramy się uchwycić te elementy pracy edukatora kulturowego, które świadczą
o specyfice jego pracy, ale również te, które różnią edukatorów. Z tego względu wskazujemy
główne  konteksty  pracy  respondentów,  które  wyznaczają  
w pewnej mierze charakter ich działań, ale decydują także o specyficznych ograniczeniach w
ich pracy. 

Specyfika pracy i autonomia w realizacji projektów edukacyjnych

Badani edukatorzy reprezentują bardzo zróżnicowane środowiska oraz obszary działalności
edukacyjno-kulturowej. Pewną trudność zatem sprawia wskazanie punktów stycznych, które
mogą stanowić specyfikę ich pracy.  Istotną kwestią jest  także kontekst  instytucjonalny,  w
którym są zakorzenieni.

Można wskazać  dwie  główne płaszczyzny stanowiące  kontekst  różnicujący sposób
działania edukatorów. Pierwszą z nich jest perspektywa pedagogiczna, zakorzeniona w rytmie
i specyfice działania szkoły. Dotyczy oczywiście działań edukatorów zatrudnionych w szkole
i działających w ramach struktur tej  instytucji.  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.).  Specyfika  kontekstu  szkolnego  jest  na  tyle  silna,  że  należy  ją  wyróżnić  w  ramach
niniejszej analizy. 

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.  Afiliacja w ramach instytucji  niesie ze sobą szereg
ułatwień/szans  z  perspektywy  działalności  edukacyjno-kulturalnej  (np.  możliwość
pozyskiwania  środków  na  działalność),  ale  także  ograniczeń  (niezgodność  w  zespole,
niezadowalająca  dynamika  działań).  Ci  spośród respondentów,  którzy  rozpoczynali  swoją
działalność  edukacyjno-kulturową  
w  ramach  swoich  indywidualnych  bądź  kolektywnych,  ale  niezinstytucjonalizowanych
aktywności, ostatecznie trafiali do instytucji lub zawiązywali własne, aby móc kontynuować,
a często rozszerzać swoją działalność.

Możemy rozróżnić  zasadniczo  dwie najważniejsze  aktywności  w wiązkach działań
edukacyjno-kulturowych,  które  pojawiają  się  w  relacjach  badanych.  Pierwszą  z  nich  jest
działalność  edukacyjna  per  se,  której  materialną  reprezentacją  są  na  przykład:  warsztaty
teatralne, zajęcia filmowe, DKF-y czy sekcje bądź kółka zainteresowań. Nakierowane są one
bezpośrednio na dostarczenie wiedzy bądź kompetencji uczestnikom do wykonywania działań
artystycznych  (tworzenia  
i  doskonalenia  warsztatu,  kształtowania  umiejętności)  lub  właściwego
odczytywania/dekodowania treści w szerokim polu kultury. 
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Działalność  taką  wykonują  głównie  nauczyciele  i  pedagodzy  zatrudnieni  
w szkołach. Korzystając ze swoich pedagogicznych kompetencji, organizują, w ramach zajęć
bądź w ramach organizacji czasu wolnego uczniom, zajęcia w formie kółek zainteresowań lub
wyjść  edukacyjnych  do instytucji  kultury (np.  na edukację filmową czy teatralną).  Innym
przykładem są gminne biblioteki  oraz lokalne ośrodki kultury tworzące bogatą ofertę,  np.
spotkań literackich, kursów oraz warsztatów artystycznych lub hobbystycznych skierowanych
do różnorodnych grup demograficznych (np. młodzież, seniorzy). 

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. 

Obie pokrótce zaprezentowane charakterystyki działań są w istocie skrajnościami na
kontinuum  aktywności  realizowanych  przez  edukatorów  kulturowych  i,  w  praktyce
działalności edukacyjno-kulturowej, te aktywności przenikają się, występując jednocześnie w
działaniach instytucji. Badani w istocie nie wydają się zauważać poczynionego 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, aby instytucja mogła taki program wypracować.
Poniżej  jedna  z  charakterystyk  działalności  edukacyjnej  jednej  z  trójmiejskich  instytucji
publicznych, która dysponuje dużym budżetem.

My  staramy  się  łączyć  historię  z  wartościami  obywatelskimi,  z  kształtowaniem  młodego,
świadomego,  aktywnego  obywatela,  wykorzystując  różne  narzędzia.  Wykorzystując  m.in.  na
przykład: archiwalia, sztukę, film, muzykę. Czyli uczymy tej historii, bo historia jest ważna. Bez
jakby znajomości historii nie wiemy, jakie są nasze korzenie, jaka jest nasza tożsamość. Natomiast
staramy się to robić w taki sposób, żeby to było interesujące. Więc są to zajęcia, gdzie dzieciaki
mogą  zdobyć  odpowiednią  wiedzę,  ale  staramy  się  wykorzystywać  do  tego  różne  narzędzia.
[Gdańsk, publiczna instytucja kultury, kobieta]

Nie  oznacza  to  oczywiście,  że  spójne,  zróżnicowane  działania  nie  mogą  być
domeną instytucji  borykających  się  z  problemami  finansowymi,  niedojrzałych  czy
funkcjonujących na peryferiach. 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. 

Organizacje częściej, kreując swoją ofertę, 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.  Część  edukatorów  zdaje  się  wprost
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bagatelizować proces planowania działań na rzecz spontanicznego i bardziej autentycznego,
oddolnego działania członków lokalnej społeczności.  

O planowaniu działania… Znaczy, ja jestem przeciwnikiem planowania za bardzo czegokolwiek,
chociaż z drugiej strony ja już mam zaplanowany repertuar na cały rok 2017, co będzie u nas, jakie
spektakle dla dzieci i dla dorosłych. Już teraz zaczynam rok 18 robić, pod tym względem planuję.
Natomiast bardzo mnie denerwują takie sformułowania w kulturze, że my się spotykamy po to,
aby planować. My, wybrańcy tego świata, za chwilę będziemy planować coś dobrego dla kultury i
spotyka  się  pani  słodko-
-pierdząca z panią drugą i one mają teraz swój kongres przy kawie i debatują, żeby pan posłuchał,
co  z  tego  wychodzi.  To  po  prostu  człowieka  krew  zalewa,  bo  zamiast  siedzieć  
i się bawić w planowanie, to weźmy ludzi i zacznijmy działać, tak? Ja jestem też zwolennikiem z
kilku  powodów  nieplanowania.  Ponieważ  czasami  wychodzą  fajne  inicjatywy,  którym  trzeba
pomóc i one są najcenniejsze, bo gdy one wychodzą bezpośrednio od ludzi i gdy oni się czują,
mają  stosunek  indywidualny  do  tego,  czują  się  ojcem  pomysłu,  matką  pomysłu,  to  to  jest
największa siła, której nie zastąpią żadne... Znaczy na pewno pieniądze, bardzo duże, zastąpią, ale
w działaniach kulturalnych, artystycznych […] na terenach wiejskich czy w małych miasteczkach
jest to niesamowicie ważne. Gdy taka pani przyjdzie z mega inicjatywą, co mam jej powiedzieć?
„Proszę pani, ja już mam zaplanowane działania ze sfery kultury, bo my z panią Iksińską mieliśmy
konferencję,  na  którą  pozyskaliśmy  środki  z  Ministerstwa  Kultury,  które  wydaliśmy,  bo
musieliśmy sobie bufet  zrobić,  najeść się,  wypić kawę i  my mamy zaplanowane”? […] Już ta
osoba nigdy więcej nie przyjdzie… [gdański, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]

Jeżeli  planowanie  w  organizacji  jest  obecne,  przybiera  różne  formy.  Często
wspominaną przez respondentów metodą planowania działań jest zespołowa burza mózgów.
Jak  wspomniano,  instytucje  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.

No i zaczyna się prawdziwa burza mózgów. Ktoś tam mówi, że był, że widział, że uczestniczył, że
może byśmy zrobili coś takiego u nas. „Dobra, ale u nas to będzie musiało wyglądać inaczej”. I
zaczyna się zabawa przy imprezie. Wymyślamy ją od samego początku do samego końca, potem
pytamy się pani księgowej,  czy są pieniądze. Jak mówi, że nie ma, no to wtedy zaczynają się
schody, bo teraz na kulturę jest coraz mniej pieniędzy, niestety. [starogardzki, publiczna instytucja
kultury, kobieta]

Pracujemy wspólnie, mamy cotygodniowe spotkania i wspólnie określamy działania. Mamy też
spotkania strategiczne raz na rok […] i wtedy ustalamy sobie priorytety na rok czy 5 lat. Takie
spotkanie mieliśmy w zeszłym roku, więc ogólny plan jest nakreślony, ale oczywiście jest też tak,
że, no, powiedzmy, liderzy stowarzyszenia, zarząd stowarzyszenia, no i w tym ja, czasami coś tam
się przyśni fajnego, no i, albo wpadniemy jadąc na rowerze na świetny pomysł i wtedy, jak się uda
przekonać  wszystkich,  to  jedziemy i  realizujemy…  Więc  niektóre  rzecz  są  zaplanowane,  ale
niektóre wychodzą ad hoc. [pucki, NGO, mężczyzna]

W  planowaniu  różnych  działań  pomocna  jest  również  współpraca
ponadinstytucjonalna.  Niestety,  niewielu spośród respondentów reprezentujących instytucje
powołuje się  na doświadczenie  takiej  współpracy.  Badani  edukatorzy raczej  deklarują,  że
treść życia  ich instytucji  i  jej  członków szczelnie  wypełnia  realizacja  projektów i  na taką

18



współpracę sektorową zwyczajnie nie ma czasu. Pozytywnym przykładem w tym kontekście
jest nieformalna sieć zawiązana przez pomorskie ośrodki kultury.

Oprócz  tego  nasz  ośrodek  kultury  przystąpił,  tak  nieformalnie,  do  takiego…  Nie  nazwę  tego
stowarzyszeniem. Mamy taką grupę, Dyrektoriat to się nazywa. Po prostu zaprzyjaźnione ośrodki
kultury  z  województwa  pomorskiego.  Spotykamy  się  co  jakiś  czas.  Wymieniamy  się
doświadczeniami,  problemami,  pomagamy  sobie  wzajemnie,  ustalamy  wzajemnie  trasy
koncertowe gwiazd, artystów. Jest to bardzo pomocne i naprawdę można się wiele wspólnie się od
siebie nauczyć. [nowodworski, publiczna instytucja kultury, kobieta] 

Jednocześnie badani, mimo deklarowanej niewielkiej aktywności na polu sieciowania
organizacji,  wskazują na wiele  „punktowych” współprac,  bez których realizacja  wielu ich
projektów  byłaby  niemożliwa.  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
zawiązywania  kontaktów  
z artystami, ich menedżerami, ośrodkami kultury i innymi organizacjami.

Opisywana  przez  badanych  specyfika  pracy  edukatorów  kulturowych  
w kontekście współpracy wskazuje więc na duży potencjał „propartnerski” organizacji. Być
może duża różnorodność organizacji  w tym sektorze, czyli  różnorodny kontekst działania,
wielkość,  a  także  specyfika  odbiorców,  może  być  czynnikiem  hamującym  działania
sieciujące.

Czasem przychodzi taki mail, że człowiek przeczyta ten mail i się otwierają, nie wiem, jak to się
mówi, klapki. Bardzo dużo właśnie teatrów się do nas zgłasza ze swoimi pomysłami i to też jest
bardzo inspirujące.  Oni nam piszą, że chcieliby coś zrobić,  pytają się,  czy to jest  możliwe. Ja
wtedy mówię, no nie wszystko, ale możemy zrobić to tak. No i jakoś ta współpraca się tak toczy.
[nowodworski, publiczna instytucja kultury, kobieta]

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. Edukatorzy działający w szkołach wskazywali
natomiast często na otwartość dyrekcji w stosunku do ich poczynań z młodzieżą.  Element
zależności  delikatnie  akcentowany  przez  nauczycieli-edukatorów  skupiał  się  jedynie  na
ograniczeniach  specyficznych  dla  kontekstu  szkolnego  –  rytmu  roku  szkolnego  czy
nadmiernej biurokracji.

Niektórzy badani wskazywali również na to, że oni i ich podopieczni są „przy okazji”
wykorzystywani  do  realizacji  programu  artystycznego,  zgodnego  z  potrzebami  instytucji
szkolnej,  niekoniecznie  zaś  z  zainteresowaniami  artystycznymi  ich  samych  
i podopiecznych. Nie można jednak w wypowiedziach respondentów wyczuć pretensji o taki
stan  rzeczy,  a  jedynie  akceptację  takiego  układu.  Istnieją  również  przypadki  twórczego
wykorzystania zazwyczaj nieinteresujących artystycznie apeli szkolnych do zaprezentowania
potencjału podopiecznych. 
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Powiedzmy,  że  rocznicę  robimy 11  listopada,  że  będzie  zaproszonych  mnóstwo  osób  tutaj  z
gminy,  powiatu, no i teraz jak to ugryźć, żeby było atrakcyjne, ale co roku się odbywało.  Była u
nas taka impreza, więc trzeba formułę zmieniać. Co roku jest inaczej. W tym roku np. mieliśmy
ten 11 listopada, nie chcieliśmy tak patetycznie do tego podejść i zrobiliśmy to w stylu kawiarni,
Małej  Ziemiańskiej,  z  dwudziestolecia  międzywojennego.   I  wszyscy,  że  tak  powiem  –  i
pracownicy, i młodzież występująca – byli zaproszeni do przebrania się w stylu lat dwudziestych, i
właśnie taka imprezka. Dziewczyny i chłopcy też śpiewali piosenki z lat dwudziestych, jakie z
gazet z tamtego okresu się pojawiały. […] To przecież była uroczystość patriotyczna, ale nie było
to zupełnie… Nie miało takiego zadęcia, prawda? [sztumski, szkoła, kobieta]

Poza takimi  okazjonalnymi  „wypożyczeniami”  szkolnych  kółek zainteresowań (np.
teatralnych,  muzycznych)  współpraca  z  dyrektorami  szkół  układa  się  dobrze  
i  edukatorzy  cieszą  się  niemal  nieograniczoną  autonomią  w  pracy  artystycznej  
z dziećmi. 

Innym  zestawem problemów obarczona  jest  praca  w publicznej  instytucji  kultury,
gdzie system administracyjny wymusza nadzór władz samorządowych nad wydatkowaniem
środków na kulturę. Ta zależność od władz samorządowych dotyczy wszystkich publicznych
instytucji  kultury.  Respondenci,  opisując  wzajemne  relacje  
z  władzami  samorządowymi,  akcentują  „dyskusje”,  „wzajemne  przekonywanie  się”,  ale
wprost  nie  relacjonują  nacisków  władz  samorządowych,  co  nie  oznacza,  że  sugestie
burmistrza czy wójta gminy 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.  
W  codziennej  prozie  funkcjonowania  nie  ma  zatem  żadnych  problemów  ze  swobodą  w
doborze  treści  kulturowych  czy  prowadzenia  zajęć  artystycznych.  Od  czasu  do  czasu
pojawiają  się  „prośby”,  „podpowiedzi”,  jednak  edukatorzy  raczej  nie  widzą  
w  tym  niczego  niestosownego,  podkreślając  finansową  zależność  od  samorządów,  ale
również wspomnianą już niezależność w codziennej pracy.

Często jest  tak,  że ja  mam to szczęście… My oczywiście  siadamy gdzieś  tam na  naradach  z
burmistrzem czy osobami, które odpowiadają za tę kulturę i dyskutujemy, ale nie jest tak, że oni
tutaj  bardzo ingerują.  Chcą pewnych  rzeczy,  oczekują,  że to  by było  fajnie to zrobić,  […] to
moglibyśmy zrobić. W mieście mają prawo, bo to oni dają środki na takie rzeczy, ale nie jest tak,
że ja z każdą decyzją, z każdym pomysłem lecę do urzędu. Absolutnie nie, no my mamy naprawdę
wolną rękę. [bytowski, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]

To ciężko jakby tutaj powiedzieć… Na pewno to jest dla mnie zawsze fajne, kiedy ktoś dzwoni i
składa mi ofertę disco polo, a ja powiem od razu: „nie, dziękuję” i odkładam słuchawkę. Więc nie
wiem, czy by mnie za to wywalili. Pani dyrektor czy burmistrz, nie wiem, myślę, że nie. Wiele
razy się  słyszy,  ludzie  mówią:  „dziękujemy,  pani  dyrektor,  że nie  obarcza  nas  właśnie  takim
gatunkiem”. Więc mamy dowolność, to na pewno. Staramy się wybierać tak, żeby coś było i dla
starszych i dla młodszych. Czasami pani dyrektor temperuje nas, że nie możemy tego ani tamtego,
ale to tak w dobrej  wierze,  bo musi mocno stąpać po ziemi z racji zajmowanego przez siebie
stanowiska.  Musi  zrobić  coś  takiego,  żeby  jej  potem  nie  zmienili  za  to,  co  jest  zrozumiałe
oczywiście.  […]  Oczywiście  jesteśmy zależni,  ale  ogólnie  mamy pełną  dowolność.  [kartuski,
publiczna instytucja kultury, kobieta]
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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  kontekstów pracy  edukatorów
relacja  zależności  jest  oczywista  i  wpisana  w  kontekst  pracy,  w  przypadku  fundacji  i
stowarzyszeń ten konflikt teoretycznie nie występuje.  Jedna z organizacji zgłosiła sytuację, w
której starano się nią „zarządzać”. Poniżej fragment wywiadu, który można odczytywać jako
deklarację niezależności sektora.

Nie,  nie.  My  nie  wchodzimy  w  takie  niuanse,  próbowano  nas  wciągnąć,  próbowano  nami
zarządzać,  czyli  ktoś  próbował  nami  kierować,  ale  my  się  śmiejemy  z  XX,  bo  
w stowarzyszeniu jest jeszcze kilku członków z mojej rodziny, że się tak nie da. Poza tym u nas są
takie ewenementy, które naprawdę nie dadzą się zrobić w bambuko. Nie da się nami zarządzać.
My mamy swoją wizję i nikt nami nie będzie kierował.  Jak ktoś próbował,  to już jest  w tym
momencie spalony, a próbowano tak. My robimy,  co chcemy robić. My możemy rozmawiać z
władzami,  bo to  nie jest  tak,  że my jesteśmy na nie,  my mamy też  bardzo dobre  kontakty z
niektórymi samorządami, a z niektórymi nie. Wszystko zależy od ich chęci. Jeśli ktoś chce z nami
współpracować,  spoko,  nie  ma problemu,  bardzo  chętnie.  Ale  jeżeli  ktoś  chce  nam wejść  na
głowę, no to basta. [nowodworski, NGO, kobieta]

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. 

Jeżeli  jeszcze  gdzieś  wątek  autonomiczności  pojawia  się  w  narracjach  organizacji
pozarządowych, to odnosi się do relacji szef-podwładni. W paru przypadkach można odnieść
wrażenie,  że  zgodnie  z  rodzimymi  kulturowymi  wzorcami  zarządzania  organizacje  są
administrowane tzw. „silną ręką”,  co jednak nie wnosi niczego szczególnego do specyfiki
pracy samych edukatorów.

Ograniczenia w pracy edukatora

Na pytanie o trudne i łatwe aspekty swojej pracy edukatorzy eksponują raczej ograniczenia w
realizacji codziennych obowiązków. Wszystkim relacjom towarzyszą jednak zapewnienia o
dużej  satysfakcji  z wykonywania działań  edukacyjnych,  co nie  zmienia faktu,  że praca ta
wymaga  ciągłej  uwagi  i  „dopilnowania  wszystkich  kwestii”.  Jak pisaliśmy w poprzednim
rozdziale,  edukatorzy  wskazują  na  swego  rodzaju  zatarcie  granic  pomiędzy  życiem
prywatnym a zawodowym, co dobrze obrazują również poniższe fragmenty wywiadów. Taki
określony rytm niekończącej się pracy może nieść ze sobą szereg problemów, w tym napięć
rodzinnych. 

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
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podnoszoną kwestią  jest  fakt  swoich oczekiwań,  mierzonych  frekwencją na wydarzeniach
organizowanych przez nich i ich instytucje oraz presji z tym związanej.

Trudna,  z  tego względu,  że część rzeczy nie zależy ode mnie.  Z reguły jest  tak… Jest  tu ten
czynnik ludzki i nie mam wpływu na to, jak uczestnicy projektu, że tak powiem, się zaangażują,
jaki będzie efekt. Tak naprawdę, no to jest ciężka praca. [człuchowski, NGO, kobieta]

I trudna, i łatwa. Zależy o czym myślimy. Myślę że najtrudniejsze w tej pracy jest to, że mamy
kontakt z ludźmi. […] Nie czułam tego w momencie, kiedy nie zajmowałam się warsztatami i nie
miałam bezpośredniego kontaktu z rodzicami. [tczewski, publiczna instytucja kultury, kobieta]

Edukatorzy  muszą  sprostać  tej  presji,  którą  sami  współtworzą,  organizując
wydarzenia.  Presja  dotyczy  właściwie  wszystkich  aktywności  wykonywanych  przez
edukatorów, bo ostatecznie ich praca kończy się wytworzeniem „produktu”, którego sukces
zależy  od  „popytu”  w  lokalnej  społeczności.  Więcej  o  kwestii  frekwencji  piszemy  w
następnym podrozdziale. 

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  organizacją  samą  w  sobie.  Wbrew
pozorom są to  problemy wszystkich  organizacji,  bez względu na ich  kontekst  działania  i
dominujący sposób finansowania. 

W  takiej  kwestii  proceduralnej.  Kwestia  dokumentacji,  sprawozdań,  do  urzędu  skarbowego.
Czasami  posiłkujemy się  oczywiście  fachowcami,  czyli  zatrudniamy na  umowę  zlecenie  albo
umowę  o  dzieło  różne  osoby  w  celu  wykonania  jakiejś  czynności,  czy  jakichś  warsztatów
przeprowadzenia.  Czyli  jakby  te  wszystkie  procedury  i  to  wszystko,  ZUS-y,  skarbówki,  to
wszystko trzeba ogarnąć. Chciałoby się, żeby to było jakoś tak prościej, no, ale to wszystko jest do
ogarnięcia. [kościerski, NGO, mężczyzna]

Jeżeli chodzi już tak bardziej technicznie – pozyskiwanie środków, w tym unijnych, myślę, że w
tym okresie programowania dla małych organizacji, dla organizacji z małych środowisk jest dużo
trudniejsza,  no  i  śmiem twierdzić,  że  prawie  niedostępna.  I  to  mówię  jako  osoba,  która  ma
doświadczenie  w  pozyskiwaniu  środków,  ponieważ  i  w  gminie  pracuję  przy  pozyskiwaniu
środków unijnych, i w przygotowywaniu projektów, ale też moje stowarzyszenie realizowało parę
projektów  unijnych  i  w  związku  z  tym  mam  porównanie.  Ta  cała  dokumentacja,
sprawozdawczość,  ankiety,  których  od  nas  się  wymaga.  […]  Jako  OPP  mamy  obowiązki
dodatkowe,  ale  jest  tego  dość  dużo  
i  organizacje,  które  nie  zatrudniają  pracowników,  tylko  działają  społecznie,  a  pracowników
zatrudniają tylko na przykład jako koordynatorów projektów czy jako do bezpośrednich działań,
np. prowadzenie jakiś zajęć itd… No to właściwie nie ma kto takich rzeczy wykonywać, to też nie
jest  łatwe.  Wchodzi  teraz  dużo  takich  nowych  przepisów  i  inne,  które  trzeba  realizować.
[kościerski, NGO, kobieta]

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.  
W  mniejszym  bądź  większym  stopniu  członkowie  zespołu  są  odpowiedzialni  za  bardzo
różnorodne zadania, w tym kwestie związane z codziennym prowadzeniem organizacji (np.
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stowarzyszenia)  bądź,  co  częstsze,  z  bieżącym  rozliczaniem  projektów  finansowanych
zewnętrznie. Oznacza to niemożność skupienia się całkowicie na tym, co stanowi  clue ich
działalności. 

Właśnie brak tych pieniędzy sprawia, że te działania, które podejmujemy, są na miarę naszych
takich możliwości i w jakimś, jak to powiedzieć, własnymi siłami, wspólnymi możliwościami, na
zasadzie jakiejś  takiej  współpracy regionalnej,  a nie mogą już,  nie możemy sięgać  po jakichś
takich bardziej znanych, np. pisarzy, po właśnie bardziej konkretne warsztaty, gdyż po prostu na to
nie  ma  mamy kompletnie  pieniędzy,  więc  to  są  trudności.  [człuchowski,  publiczna  instytucja
kultury, kobieta]

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.  Instytucje  radzą  sobie  różnorodnie  
z  oswojeniem  tej  niepewności.  Najczęstszą  strategią  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. 

Część  organizacji  z  kolei  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.

Ja czasami poświęcałam trzy, czasami cztery tygodnie po prostu zajmując się i biblioteką i jeszcze
pisząc projekt gdzieś tam w domu wieczorami właśnie. Każdy projekt wymaga jakichś partnerów,
podpisania jakiegoś porozumienia o partnerstwie,   wypracowania wspólnego pomysłu, bo każdy
chciałby coś w tym projekcie mieć też dla siebie. Wypracowanie […] tych właśnie jakichś, no,
wspólnych dóbr, że tak powiem, czy też celów osiągnięcia, tak? I potem okazuje się właśnie, że się
nie przechodzi  i  to  jest  właśnie  demotywujące,  ale  no właśnie  uczymy się cały czas  pisać  te
projekty. [człuchowski, publiczna instytucja kultury, kobieta]

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 poznawanie artystów i ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Recepcja,  oddziaływanie  oraz  sposoby  promocji  wydarzeń  edukacyjno-
-kulturowych
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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
lub kulturowym (np. wycieczki rowerowe, spacery, przeglądy kulinarne). W zgodnej opinii
niemal wszystkich pytanych rozmówców wydarzenia – bez względu na ich charakter – mają
pozytywny odbiór wśród lokalnych społeczności. Badani relacjonują, że publiczność czy też
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 trakcie wydarzeń nie brakuje okazywania przez publiczność pozytywnych reakcji,
często  emocjonalnych.  Dla  badanych  jest  to  dodatkowe  wzmocnienie  ich  motywacji  do
dalszego  „przybliżania”  kultury  mieszkańcom.  Jest  ono szczególnie  istotne  w mniejszych
miejscowościach, gdzie dostęp do kultury bywa ograniczony. Sprowadzenie do małego miasta
gwiazdy, np. polskiej sceny muzycznej lub egzotycznego zespołu z Jawy, napawa dumą i jest
istotnym  motywatorem  do  realizacji  dalszych,  podobnych  działań.  Z  drugiej  strony
konsekwentny brak pozytywnego wzmocnienia ze strony lokalnej społeczności demotywuje
badanych do dalszego działania.

Nie musimy jechać do większego miasta, żeby przeżyć coś fajnego, na przykład Julia Marcell,
która  grała  w  Sztumie,  to  był  najmniejszy  koncert,  jaki  grała,  najmniejsze  miasto  na  trasie,
wszystkie miasta wyprzedane i nagle się okazuje, że jest trasa. […] Nagle się okazuje, że ci ludzie
nie muszą jeździć, mają wszystko pod nosem i myślę, że to, co daje mi to, że są te spotkania po
koncercie, że potrafię jakoś namówić tych muzyków, że to nie jest jakieś tam bardzo trudne, żeby
wyszli  podpisać płyty,  że niektórzy chcą  mieć podpisaną płytę,  właśnie to […] mi daje kopa.
[sztumski, NGO, mężczyzna]

No musi być ta relacja osób, które przychodzą i doceniają, bo jeśli nie ma, no to wiadomo, […]
człowiek się sam w sobie wypala. […] Jak się coś dzieje, to i oni widzą, że jest sens. Ale jak się
nic  nie  dzieje,  to  wszyscy…  Tak  jakby taka  sypialnia  się  robi.  [słupski,  publiczna  instytucja
kultury, kobieta]

W  przypadku  otoczenia  szkolnego  grono  odbiorców  działań  nauczycieli-
-edukatorów ograniczone jest do dwóch grup: uczniów, którzy uczęszczają do danej szkoły
oraz  do  rodziców  uczniów  i  szeroko  pojętej  społeczności  szkolnej.  Te  ograniczenia,
wynikające z faktu działania w otoczeniu szkolnym, edukatorzy starają się przełamywać, aby
trafiać  do  szerszego  grona  odbiorców.  Dlatego  też  np.  szkolne  grupy  teatralne  często  z
sukcesami biorą udział w amatorskich przeglądach ze swoimi sztukami albo wystawiają je dla
szerszej publiczności  w swoich miejscowościach.  Wydaje się, że jest to przejaw realizacji
misji  edukacyjnej.  Badani  obawiają się,  że gdyby nie takie osoby jak oni mieszkańcy nie
mieliby  kontaktu  
z kulturą albo ten kontakt byłby w sposób istotny ograniczony.

Częściej  deklaracje  o  misyjności  padają  ze  strony  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
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czy deficyty  zainteresowania  lokalnej  społeczności.  Być  może właśnie taki  niesprzyjający
kontekst wpływa na liderów lokalnych społeczności motywująco.

Jeszcze dodam, że tak obserwuję, bo przecież jeżdżę na różne spotkania, warsztaty, konferencje
itd… Właśnie animatorzy kultury czy nauczyciele z tych małych miejscowości są bardziej aktywni
niż z tych dużych ośrodków.  Rzadko kiedy spotykam tam nauczycieli właśnie chociażby tutaj
nawet  z  Gdańska,  z  Gdyni.  Wybierają  takie  najwyżej  projekty,  no,  nie  wiem,  jeżeli  dyrektor
przymusi. U nas wręcz wyłapiemy wszystko, bo chcemy te nasze dzieciaki, tych uczniów pchać
we wszystkie możliwe kierunki. [sztumski, szkoła, kobieta]

Niemal  wszystkie  instytucje  prowadzą  działania  promocyjne,  które  mają  na  celu
zapewnienie satysfakcjonującej  frekwencji  na wydarzeniach.  Wśród kanałów promocji  nie
brakuje metod niekonwencjonalnych, chociaż 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.  Jako  że  nie  jest  to  bezkosztowa  metoda  promocji,  ilość
materiałów  jest  ograniczona  i  wykorzystywana  przy  okazji  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.  Tzw.  „ogłoszenia  z  ambony”  są
uważane  za  bardzo  skuteczny  kanał  promocji  działań  instytucjonalnych.  Bardziej
uporządkowanym sposobem informowania mieszkańców o wydarzeniach jest wykorzystanie
bazy  telefonów  oraz  maili,  czyli  rozsyłanie  sms-
-ów i newslettera promocyjnego. Wadą takiego rozwiązania jest dotarcie raczej do osób już
zainteresowanych ofertą instytucji niż do potencjalnie nowych odbiorców. Jeżeli jednak baza
odbiorców komunikatów jest stale aktualizowana, potencjał takiej formy promocji znacznie
się zwiększa.

Patrząc  na  moich  znajomych,  to,  co  zawsze  się  staram,  nawet  ich  wziąć  za  chabety  
i żeby coś porobili ze mną. […] Kilku ludzi udało mi się wyciągnąć z domu na stałe, że tak to
określę.  […]  Poczta  pantoflowa  to  jest  najlepsze,  co  może  być.  Każdy  z  nas  ma  jakichś
znajomych, każdy coś powie. [kwidzyński, NGO, mężczyzna]

W działaniach promocyjnych doceniana jest także siła mediów społecznościowych.
Bardzo rozpowszechnione są działania na Facebooku. Wydaje się, że ten kanał promocyjny
uzyskał  już  status  niezbędnego  sposobu  komunikacji  
z  odbiorcami,  przy  czym  niektórzy  rozmówcy  są  zaskoczeni  zasięgiem,  jaki  dzięki  jego
zastosowaniu można osiągnąć. W mniejszym stopniu wykorzystuje się natomiast w celach
promocyjnych strony internetowe instytucji.

Jeszcze inną strategią promocji są kontakty i relacje z mediami.  Rozmówcy rzadko
jednak rozwijają wątek wykorzystania tego kanału dystrybucji treści. Wspominają natomiast,
że prawie w ogóle nie korzystają z płatnych rozwiązań promocyjnych w mediach, jak np.
wykupienie  reklamy  w  prasie  lub  radiu  (ze  względu  na  ograniczenia  budżetowe).
Odnotowaliśmy tylko jeden przypadek takich działań.
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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. 

Bez  względu  na  wykorzystywane  kanały  dotarcia  do  odbiorców  oraz  sprawność
działań  promocyjnych  niemal  każda  organizacja  boryka  się  z  kwestią  rozczarowującej
frekwencji w pewnym okresie czy na którymś odcinku swojej działalności. 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. 

Naprawdę jest bardzo dużo tego. Moim zdaniem ktoś, kto nie chce, kto nie ma nawyków, który
zasłania się  lenistwem, nie jest  w stanie skorzystać.  Nawet  od Was przecież,  Instytut  Kultury
Miejskiej,  przecież  ja  tam  parę  razy  byłam  z  dzieckiem  na  dyskusyjnym  dziecięcym  klubie
filmowym. I przecież jak się tam wejdzie, tam jest tyle tych ofert, tak? Tylko może czasem strona
nie jest dość przejrzysta,  że tam trzeba poszukać sobie, ale działań w tej chwili jest mnóstwo.
Tylko po prostu chcieć skorzystać. Czy właśnie tak, jak wy, my też mamy zwiedzanie miasta z
przewodnikiem,  tak?  No,  ale  to  wystarczy,  nie  wiem,  zadzwonić,  dogadać  się  i  koniec.  Jest
rozgłos. Jest dużo informacji. Ja bym powiedziała, nawet czasami chyba natłok tych informacji, że
kwestia, jak ja mam wybrać, ale uważam, że ktoś, kto chce, to naprawdę znajdzie i tego jest dużo.
Naprawdę dużo. Tylko korzystać. Mieć czas na wszystko i siłę. [tczewski, szkoła, kobieta]

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,  wskazując  jednocześnie,  że  kultura  „leży  na  ulicy”  i
wystarczy schylić się, by z jej dobrodziejstw skorzystać. Opinie te obarczone są niewątpliwie
sporym natężeniem emocjonalnym i w tym kontekście należy też je interpretować.

Jeżeli ktoś się w ogóle chce zainteresować to wtedy nie ma problemu ze znalezieniem, natomiast
osoba,  która  nie  jest  zainteresowana,  to  ona  nawet  jakby  plakat  uderzył  ją  
w głowę, to też by nie znalazła. [lęborski, NGO, mężczyzna]

Tutaj mieliśmy grupę, prowadziłam, która się rozrosła do osób czterdziestu paru. Zrobiłam trzy
grupy, fanatyczne dzieci i młodzież, bo to było do odróżnienia tam wiekowo i było za darmo. W
momencie, kiedy wprowadziłam opłaty, no niestety miałam zarządzenie, że mamy taki obowiązek
wprowadzić  10  zł  na  miesiąc,  to  zostały  4  osoby.  
I to się wykruszało praktycznie z miesiąca na miesiąc coraz mniej aż zostały 4 osoby, bo oni za to
płacić nie będą, bo to jest dom kultury, oni mają mieć to za darmo. [chojnicki, publiczna instytucja
kultury, kobieta]
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Konteksty edukacji kulturowej

W  ostatniej  części  zasadniczej  raportu  koncentrujemy  się  na  dokonaniu  charakterystyki
różnorodnych  kontekstów  edukacji  kulturowej.  W  pewnym  sensie  jest  to  próba
podsumowania  spojrzenia  badanych  na  obszar,  w  którym  pracują  
i przyjrzenia się, jakie wnioski płyną z urefleksyjnienia przez nich działań, jakie na co dzień
podejmują. Wyróżniamy w opisie trzy zasadnicze obszary problemowe: (1) definicje edukacji
kulturowej i znaczenia jej przypisywane, (2) kompetencje przydatne w/do edukacji kulturowej
oraz (3) ocenę potencjału działań projektowych, tj. perspektywę rozwoju działań sieciujących
i wzmacniających kondycję edukacji kulturowej na szczeblu regionalnym.

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 znaczenia i jaką, w ich odczuciu, pełni
rolę w świecie społecznym.  Zebrano w ten sposób bardzo ciekawy,  obfity materiał,  który
stanowi  ważne  świadectwo  tego,  jak  różnie  rozumiana  jest  edukacja  kulturowa.  Z  tego
przeglądu  perspektyw  wyłania  się  komplementarna,  wieloaspektowa  definicja  pracy
edukacyjnej.

Jednym  z  aspektów  tego,  czym  jest  edukacja  kulturowa,  jest  praca  
z postawami. 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.

To musi być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Żeby to było wśród nas, żeby to nie zginęło,
bo teraz już jest świat taki zupełnie inny, ale to musi zostać wśród nas i wszystko musimy robić,
żeby naprawdę to nie zginęło, ta nasza kultura. [wejherowski, NGO, kobieta]

Jak  przyszłam  tu  do  pracy  lata  temu,  bardzo  podobało  mi  się  to,  że  te  najmłodsze  dzieci
edukujemy, na przykład na spektaklach czy filmach. Czyli mówimy im, jak się zachować. […] Te
dzieci  czasem  nie  mają  innego  miejsca,  w  którym  się  tego  mogłyby  nauczyć.  
Z drugiej  strony robimy specjalnie koncerty uczeń-mistrz,  żeby te dzieci  mogły poznać swoje
emocje  i  poznać  siebie  na  scenie,  jak  się  zachować,  jak  wygląda  ten  kontakt  
z publicznością, jak panować też nad swoimi emocjami, nerwami. To też jest edukacja kulturalna.
Samo to pójście  na salę  i  wytańczenie  się  bądź  wyśpiewanie,  to  też  edukacja  kulturalna.  Ale
myślę,  że  jednak szeroko pojęta,  czyli  też  edukujemy poprzez  sadzanie  tych  widzów na  sali,
tłumaczenie  im,  jak  mają  się  zachować,  poprzez  to,  że  wpuszczamy  
i  dajemy  im  możliwość  bycia  na  scenie  i  też  jakby  szlifowania  tam  swoich  umiejętności  
i też pracy nad swoimi emocjami. [tczewski, publiczna instytucja kultury, kobieta]

Ważne jest też dosłowne rozumienie edukacji kulturowej – jako procesu nauczania,
przekazywania wiedzy i trenowania kompetencji. Proces uczenia się jest kluczowy dla idei
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edukacji kulturowej. Może się manifestować np. poprzez promowanie praktyk czytelniczych.
Przykład  czytania  pozwala  dostrzec,  że  poznawanie  nowej  wiedzy  czy  zdobywanie
umiejętności  pozwala dzielić się zasobami z innymi,  wymieniać je, uzupełniać w sieciach
relacji.  Edukacja  ma  służyć  zdobywaniu  kompetencji  w  szeroko  rozumianym  obszarze
kultury, czyli zarówno gdy chodzi o formy kultury artystycznej, jak i szerzej – uczestnictwo
w praktykach kulturalnych.

Badani uznają również, że edukacja kulturowa może i powinna mieć także wymiar
praktyczny. W tym sensie wspomniane w powyższym akapicie 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  w  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.

Edukację kulturową osadza się często w lokalnym kontekście. Podkreśla się znaczenie
podejmowania  pracy  animacyjnej,  także  w  wymiarze  nieformalnym  oraz  kształcenie
umiejętności  przebywania  z  ludźmi  w  społeczności  lokalnej.  Jednocześnie  taki  rodzaj
aktywności edukacyjnej powinien oferować możliwość wychodzenia poza schematy. Badani
sugerują  więc,  by  za  sprawą  działań  edukacyjnych  wdrażane  były  elementy  nowe  i
alternatywne  w  stosunku  do  już  istniejącej  oferty,  treści  ambitne  i  niszowe,  formy
działalności,  które  mają  charakter  niekomercyjny.  Taka  ma  też  być  –  w odczuciu  części
badanych – w ogóle sama kultura, bardziej offowa niż popularna, radykalna niż przyjemna.

Działalność, która jest dla duszy, a nie dla portfela. Edukacja ma przede wszystkim uzmysłowić
władzom, osobom, które zarządzają, mają wpływ, że niestety kultury nie idzie przeliczyć […] na
pieniądze. […] Pokazywanie chyba też takich zachowań, które były pierwotne, które gdzieś tam
ewoluowały sobie,  ale  generalnie,  żeby nie zatracać  tego, nie przeliczać,  bo kultura  nigdy nie
będzie materialna. Nie powinna być wręcz materialna, bo to nie jest wtedy już kultura. [bytowski,
NGO, kobieta]

Podawanie ludziom czegoś ambitnego, niszowego, nie gorszego od tego, co dają mass media, a
znacznie lepszego, […] do czego sami by nie doszli. [sztumski, NGO, mężczyzna]

Innym  wymiarem  edukacji  kulturowej  jest  jej  przykładanie  czy  równanie  
z  edukacją  artystyczną.  W  tym  ujęciu  chodzi  o  to,  by  proces  edukacyjny  uwzględniał
budowanie  kompetencji  z  obszaru  sztuki  i  ochrony  dziedzictwa  oraz  by  był  oparty  
o rozmowę na temat dzieł kultury. Taki sposób uczestniczenia w procesie edukacyjnym może
też przyczyniać się do rozwoju osobowego i poszerzenia horyzontów wiedzy o kulturze. Nie
bez  znaczenia  jest  też  fakt,  że  tak  rozumiana  edukacja  jest  procesem  –  trwa  więc,  jest
rozciągnięta w czasie i wymaga przechodzenia pewnych etapów w celu budowania zasobów i
kompetencji.

Rozmówcy dość jednoznacznie twierdzą, że prowadzenie działań spod znaku edukacji
kulturowej  jest  istotne  i  ma znaczenie.  Powszechnie  sądzi  się,  że  uczenie wrażliwości  na
kulturę  czy  sztukę  jest  potrzebne  i  stanowi element  wychowania  obywatelskiego.  Dobrze
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prowadzona edukacja kulturowa nosi przy tym znamiona doświadczenia granicznego, niemal
religijnego,  głównie  za  sprawą  zaangażowania  
w ten rodzaj działań i jego nietradycyjny, niecodzienny charakter.

Znaczenie  edukacji  kulturowej  jest  równoważne  dla  osób  z  różnych  światów
społecznych, o różnym pochodzeniu klasowym, w tym różnym poziomie wykształcenia. Ma
pozwalać – jak zauważają badani – „odmechanizować” codzienność i nadać jej pozytywny
sens.  W  opowieściach  edukatorów  wyraźnie  wybrzmiewają  też  historie  skutecznego
oddziaływania edukacji kulturowej.

Zawsze  to  powtarzam  swoim  uczniom,  że  takie  obycie  w  kulturze,  często  nawet  przy
poszukiwaniu  pracy  nawet,  ułatwia  życie.  Nawet  kursy  i  szkolenia,  gdzieś  tam  na  cenzurkę,
czasem mają mniejsze znaczenie niż rozmowa z przyszłym pracodawcą, czy kimś, kto później na
naszej drodze może stanąć, np. na temat, nie wiem, jakiegoś wydarzenia kulturalnego, w którym
obydwoje  gdzieś  kiedyś  brali  udział,  uczestniczyli  
i  okazuje  się,  że  jakaś  wspólna  pasja,  o  którą  moglibyśmy  nie  podejrzewać  jakiegoś  tam
kierownika fabryki samochodów, z przyszłym pracownikiem, no może zupełnie odmienić życie.
[…] To jest bardzo ważne w takim codziennym życiu, że się to codziennie przydaje, no i że też
mam świadomość, że to też zależy, w jakim środowisku się ktoś będzie obracał w przyszłości, ale
[…] powinien mieć to obycie kulturalne. [sztumski, szkoła, kobieta]

Widzę  to  chociażby po dzieciakach.  Po sąsiedzku mieliśmy w domu rodzinnym  ciocię,  która
zawsze miała w domu mnóstwo książek, które do dzisiaj zostały i nasze dzieci mają mnóstwo
książek.  I  tak  się  złożyło,  że  niedaleko  nas  mieszkają  właśnie  też  jej  dzieci,  no  
i u nich tam książki się za bardzo nie uświadczy, a nam […] już miejsca brakuje. Dzieci mają 6 i 8
lat, to same książki czytają.  […] Syn lubi występować i miał okazję uczestniczenia w zespole
tańca kaszubskiego, to też się realizuje. Był z zespołem na wymianie w górach, a za dwa wygodnie
przyjeżdża  zespół  z  gór,  żeby  wziąć  udział  
w święcie miasta, także jest to niezwykle istotne. Podróże kształcą. Nie ja to odkryłem, ale prawda
w tym jest. [lęborski, NGO, mężczyzna]

Jednocześnie, mimo wyrażanego przekonania o roli edukacji kulturowej, dość zgodnie
uważa się,  że  tego rodzaju aktywność  nie  jest  doceniana.  Po części  może to  wynikać  ze
specyfiki stawianego w toku rozmowy pytania. Wydaje się jednak, że istotnie celnie badani
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. 

Edukator,  […]  który  pracuje  z  […]  młodzieżą,  nie  przez  wszystkich  naszych  pracowników
postrzegany jest jako osoba, która robi coś bardzo ważnego. Natomiast my mamy takie poczucie,
że, no, my jesteśmy tym kagankiem oświaty i jednak bez naszej żmudnej, codziennej pracy, no nie
udałoby nam się tego młodego człowieka wykształcić. A poza tym jestem przeświadczona o tym,
że jednak czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci, więc nawet jeżeli moi koledzy
uważają, że my tam tylko z tymi dzieciakami biegamy i coś tam robimy, i że to niekoniecznie jest
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takie  bardzo,  bardzo  ważne,  to  ja  
i tak czerpię z tego satysfakcję, bo wiem, że gdzieś, kiedyś te dzieciaki może sobie przypomną, że
jednak na naszych zajęciach nie było źle, że było fajnie. […] Więc nie ma dla mnie tak naprawdę
większego znaczenia, czy my jesteśmy doceniani czy nie, ponieważ to, co robimy daje nam na tyle
satysfakcji i na tyle mamy taką informację zwrotną od tych naszych uczestników, że nie będę się
aż tak bardzo przejmowała tym, co mówią inni. Zawsze można powiedzieć,  że wynagrodzenie
mogło  być… No wiadomo,  kto  by tak  nie  powiedział.  [Gdańsk,  publiczna  instytucja  kultury,
kobieta]

Kompetencje w edukacji kulturowej

Ten fragment opracowania nawiązuje w pewnym sensie do części pierwszego rozdziału, w
którym bliżej przyglądamy się specyfice kompetencji, jakie posiadają edukatorzy oraz tych,
których  czują,  że  im  brakuje.  Inny  jest  jednak  kontekst  przedstawienia  tego  wątku.  W
mniejszym  stopniu  bowiem  koncentrujemy  się  tu  na  tym,  jakie  predyspozycje  powinni
posiadać animatorzy, w większym zaś – odbiorcy.

Generalnie opisane tu zostają kompetencje przydatne w polu edukacji kulturowej, przy
czym nie podkreślamy już tych rodzajów umiejętności, które zostały scharakteryzowane we
wcześniejszej  części  tekstu.  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. Wszystkie te obszary mają też
bezpośrednie przełożenie na codzienność, samopoczucie, możliwość rozwoju czy kontaktu z
innymi.

Tutaj przychodzą najczęściej te dorosłe osoby, żeby się odstresować od codziennego życia. […]
Trzeba właśnie tak malować, aby sprawiało to przyjemność i nauczymy tego. […] Wiele osób,
które do nas przyszły, […[ to są po chorobach osoby, starsze przede wszystkim. […] Poza tym, że
malujemy, to również edukujemy. Chociaż każdy z naszych malarzy i tak dużo czytał, interesuje
się historią sztuki, malarzami, ale do tego jeszcze mamy takie wykłady. […] Trzeba nauczyć ludzi
także inspiracji szukania czegoś dla siebie i takiego pokazania, że ty nie musisz malować tak jak
ja. Możesz malować tak jak ty.  To jest takie trudne, żeby ci ludzie w to weszli, że oni muszą
znaleźć tę swoją tam taką stylistykę. [wejherowski, NGO, kobieta]

Kompetencje  kreatywne,  ważne  z  punktu  widzenia  edukacji  kulturowej,  to
wyobraźnia, pomysłowość, oryginalność, ale też tolerancja i akceptacja. Wszystkie te cechy
pojawiają się – w mniejszym bądź większym stopniu – jako potrzebne w pracy edukatorów.
Równie ważne jest jednak, żeby przenikały one w ogóle logikę działań edukacyjnych, także w
wymiarze ich recepcji.  Te charakterystyki  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.

Z kompetencjami kreatywnymi korespondują umiejętności i zdolności, które można
określić mianem mentalnościowych. W mniejszym stopniu dotyczą one aspektu twórczego
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edukacji  kulturowej,  raczej  dotyczą  takich  cech,  jak  chęć,  wola  
i zaangażowanie w podejmowanie aktywności, ambicje i zapał do działania oraz związany z
tym entuzjazm.

Coś trzeba im dać, trzeba ich zapalić. Ktoś mi niedawno powiedział, jakiś czas temu, żeby kogoś
zapalić do czegoś, to trzeba samemu płonąć. […] Więc myślę, że […] przekazywanie wiedzy w
ciekawy, bardzo obrazowy sposób. [W06]

Najważniejsze jest to, żeby się komuś chciało. Ja nie sądzę, żeby ktoś, kto zajmuje się kulturą,
żeby robić tego typu rzeczy,  musiał  kończyć kulturoznawstwo. To może być,  wie pani, nawet
matematyk, ale matematyk, który uczestniczy w kulturze. To jest bardzo ważne. Trzeba pewne
rzeczy przeczytać, trzeba pewne rzeczy obejrzeć. Najważniejsze jest to, żeby to czuć, że mi na tym
zależy.  Że  ja  mam  poczucie,  że  uczestnictwo  
w kulturze innych ludzi jest czymś ważnym, że to ich rozwija, że oni dzięki temu stają się innymi
ludźmi po prostu. […] Mi się marzy zorganizowanie takich spotkań, które by uczyły młodych
ludzi zaradności, czyli co zrobić, kiedy na przykład kończę studia albo nie dostałam się na studia i
teraz co zrobić. Żeby oni widzieli otwartą perspektywę, że nie trzeba pracować za 1200 złotych.
[kartuski, publiczna instytucja kultury, mężczyzna]

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,  łącząc  różne  punkty  widzenia  
i alternatywne rozumienia świata. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że chodzi o
opisywaną w pierwszej części rozdziału kompetencję otwartości.

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  byłyby  nie  do
przecenienia.
 

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 potrzebna, bo
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jest też relatywnie rzadka. W efekcie sieci relacji  między osobami i  instytucjami są słabo
rozwinięte.

Część  edukatorów  zauważa,  że  walorem  działań  projektowych  będzie  nie  tylko
poznanie  się  poszczególnych  podmiotów,  ale  też  zaznajomienie  się  wzajemnie  z
realizowanym przez nich programem i przedstawianą ofertą. Dostrzega się przy tym potencjał
działań synergicznych, łączących różne zasoby dostępne u różnych aktorów. Efektem takiej
wspólnej pracy może być powstanie pomysłów 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.

Cieszę się, że do mnie trafiłaś, bo potrzebuję jakichś takich nowych bodźców, […] jakiś takich
pomysłów, tego mi jakoś teraz potrzeba. I też dla moich uczniów […], żeby można było się tym z
nimi podzielić.  Ale też,  żeby oni mieli  możliwość właśnie też  brania  udziału właśnie w jakiś
warsztatach. […] Bardzo bym to chciała. [Słupsk, szkoła, kobieta]

Wydaje mi się, że przede wszystkim zawsze każde działanie wnosi nową jakość, tak? Coś nowego
proponuje. To jest chociażby inne spojrzenie. Więc to jest nowa oferta, to jest dostrzeżenie jakichś
potrzeb czyichś. Albo autorów tej kultury, albo odbiorcy. […] Kultura jest często zdominowana
przez ludzi w określonym wieku, którzy już się okopali na bezpiecznych szańcach. I ci młodzi tam
się gdzieś dobijają, dobijają i nie za bardzo ich widać. Więc no jeżeli będzie jakiś projekt, który
wypromuje  młodych,  pozwoli  im  zaistnieć,  pozwoli  im  działać,  to  zrodzi  się  z  tego  coś
wymiernego. Nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. [tczewski, szkoła, kobieta]

Wartością projektu może też być otwarcie strategii sieciowania organizacji. Jedna z
badanych  podkreśla,  że  o wielu  inicjatywach  działań  wspólnych  nie  wie  lub  ma  do nich
ograniczony dostęp, np. dlatego, że odbywają się one w przestrzeni online, m.in. na grupach
facebookowych (o czym, swoją drogą, inni edukatorzy nie mówią). Problemem jest natomiast
niepełny  przepływ  informacji,  skutkujący  wybiórczą  wiedzą  na  temat  przebiegu  różnego
rodzaju wydarzeń czy rozwoju inicjatyw.

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.

Wydaje mi się, że […] sieć kultury pomoże w sieciowaniu, czyli na przykład może uda nam się
uniknąć,  że  kilka  instytucji  robi  podobne  projekty.  […]  No  bo  ten  tort  jest  zawsze  jakoś
podzielony tak. […] Być może na przykład nie będzie jakiejś tam niepotrzebnej konkurencji, no
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albo nawet, jeżeli te dwie instytucje, czy trzy, będą chciały zrobić jeden wspólny, to być może na
przykład projekt będzie miał większy zasięg, większy budżet, że projekt może na przykład nabrać
zupełnie innego wymiaru,  charakteru  albo być  wielowątkowym.  [Gdańsk,  publiczna  instytucja
kultury, kobieta]

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
feudalnych  hierarchii,  poczucie  alienacji  lub  przekonanie,  że  nie  ma  innych  organizacji
podejmujących  podobną  tematykę,  
w końcu też złe doświadczenia z przeszłości.

Powiem szczerze: nie. Nie wierzę w to. […] Bo już takich pomysłów przechodziłem dwa miliony i
wszystkie poległy.  Wie pan, kiedy one leżą w gruzach? Gdy się kończy dofinansowanie.  […]
Proszę powiedzieć mi, kto w naszym województwie nadzoruje pracę domów kultury, kto w ogóle
nadzoruje pracę instytucji kultury, poza tym, że jest organizator? Merytorycznie kto odpowiada?
Kto poinformuje domy kultury, gdy się zmieni ustawa w Sejmie? Nikt. […] Zamiast zajmować się
pierdołami,  to  niech  oni  utworzą  
w  urzędzie  marszałkowskim  czy  wojewódzkim  przynajmniej  kilku  koordynatorów  do  spraw
kultury, którzy będą przekazywali nam przynajmniej   jakiekolwiek informacje. Bo, widzi pan, tu
się  każdy zajmuje… To jest  wszystko  od dupy strony.  [gdański,  publiczna instytucja  kultury,
mężczyzna]

Byliśmy w tej Rumii i no niby tam organizacje były zaproszone też, ale tam akurat  były duże
instytucje kultury,  […] raczej  te gminne ośrodki kultury,  no ale one zupełnie zdominowały to
spotkanie.  My byliśmy tam niepotrzebni  zupełnie,  tak to  czuję.  Nie krytykuję  tego  spotkania.
Mówię,  każde  spotkanie  może być  dobre,  ale  to  musi  być  dobrze  pomyślane,  w  jaki  sposób
praktycznie. […] Jak będą to panele, na których pan dyrektor w krawacie zaczyna opowiadać o
swoim gminnym ośrodku kultury i  że tu przychodzi  300 osób i  że 200 dzieci  brało udział  w
warsztatach,  a potem wejdzie drugi pan albo druga pani,  […] no to to się nie uda na pewno.
Znaczy wydaje mi się,  że to trochę strata  czasu wtedy jest nawet.  Bo ja byłem zły trochę,  że
straciłem cały dzień na to,  że pojechałem, właściwie nie dane było  mi z nikim porozmawiać.
Charakter spotkania był w zasadzie, powinien być nieformalny, moim zdaniem, był formalny, w
sensie właśnie nawet ubioru. [pucki, NGO, mężczyzna]
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Szanse  są  zawsze.  Zależy,  jak  działania  będą  prowadzone.  Dostrzegam  jedynie  problem  w
masowości. Nasze społeczeństwo jest jeszcze niestety dość ubogie w porównaniu na przykład z
krajami zachodnimi. Jeśli nie ma zapewnienia zaspokojenia potrzeb niższego szczebla,  nie ma
szans  na  mówienie  o  potrzebach  wyższego  rzędu.  Ale  próbować  trzeba.  Bogacimy  się, coraz
więcej ludzi szuka kultury. [kościerski, NGO, mężczyzna]
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Wnioski

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Wśród kompetencji, które chciano by rozwijać wymienia się m.in. pracę projektową,
lepsze funkcjonowanie w społecznościach lokalnych oraz kompetencje miękkie.

6. 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.

7. Istnieje duży potencjał działań wspólnotowych i zawierania partnerstw. Jednocześnie
aktualny  stan  w  tym  zakresie  jest  niesatysfakcjonujący,  
a procesy sieciowania rozwinięte w stopniu niezadowalającym.

8. 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.

9. Trud  pracy  edukatorów  wiąże  się  przede  wszystkim  z  presją  związaną  
z  organizowaniem wydarzeń,  koniecznością  zajmowania  się  pracą  administracyjną
oraz  brakiem  stabilności  finansowej  i  uzależnieniem  od  zewnętrznych  form
finansowania.

10.  Edukacja  kulturowa  rozumiana  jest  jako  proces  uczenia,  promowania  postaw,
działanie  o charakterze  praktycznym,  zakorzenione  w lokalności,  odnoszące się do
specyfiki kultury artystycznej.

11.  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.

12.  Wyróżnić można cztery typy kompetencji istotne z punktu widzenia rozwoju edukacji
kulturowej: (1) artystyczne, (2) kreatywne, (3) mentalnościowe oraz (4) społeczne.
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13.  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.

14.
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