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Przedstawiamy Państwu publikację, która stanowi podsumownie przeprowadzonych 
przez nas w ramach projektu badań nad kierunkami rozwoju myślenia strategicznego w ob-
szarze kultury. 

W  publikacji znajdziecie Państwo teksty poświęcone zagadnieniom teoretycznym 
i praktycznym, które zawierają refleksje na temat szans i wyzwań tworzenia polityk kultury 
w skali całego kraju i na poziomie lokalnym. 

O dostrzeganiu przyszłości jako źródła negatywnych i pozytywnych potencjałów, na 
które wpływ mogą mieć teraźniejsze działania przeczytamy w tekście Edwina Bendyka „Pro-
spektywa, czyli zarządzanie przyszłością”. Czy metoda foresight może pomóc w mierzeniu 
się z realnymi wyzwaniami? W naszym projekcie w oparciu o tę metodę zostały przeprowa-
dzone warsztaty dla zespołów roboczych trzech gmin, biorących udział w projekcie w celu 
utworzenia scenariuszy rozwoju lokalnych polityk kultury. Jak podkreśla autor przyszłość 
w kontekście badań nad zagadką zbiorowego działania może być ważnym zasobem umożli-
wiającym rozwój, pozytywnym potencjałem, którym należy zarządzać.

Badawczo-animacyjny charakter projektu pozwolił na przeprowadzenie ogólnopol-
skich badań ilościowych warunków oraz możliwości wdrażania lokalnych polityk kultury 
wraz z pogłębionymi badaniami monograficznymi w trzech gminach Polski – Brzeszczach, 
Kaliszu Pomorskim i Sępólnie Krajeńskim. W prowadzonych badaniach wykorzystywaliśmy 
przede wszystkim strategie badań jakościowych i  partycypacyjnych opartych na metodo-
logii „badania w  działaniu”, łączyliśmy refleksję naukową z  zaangażowaniem w  praktykę 
społeczną. W tekście Henryka Mizerka „Od wiedzy do mądrości. Badania w działaniu jako 
impuls dla rozwoju praktyków i praktyki społecznej” autor proponuje przyjrzeć się ewolucji, 
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jaka zaszła w sferze „badań w działaniu” oraz funkcjom, które obecnie pełni ta metodologia 
w aspekcie wspomagania rozwoju profesjonalnego praktyków oraz doskonalenia działania 
instytucji jak również programów, jakie się w  obrębie instytucji prowadzi. Autor podkre-
śla, że badanie w działaniu może być przedsięwzięciem, w toku którego zmieniają się style 
działania jego uczestników, ale również zmianom podlega instytucja będąca terenem wza-
jemnego komunikowania się, podejmowania decyzji oraz wspólnej pracy i  działania spo-
łecznego.

W tekście „Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury – założenia, przebieg, efek-
ty projektu” Tomasza Kasprzaka zostały zaprezentowane wnioski płynące z  trzech badań 
zrealizowanych metodą studium przypadku (prowadzonych w nurcie badań w działaniu) na 
temat lokalnych polityk kultury, a więc tego, jak lokalne podejmuje się działania związane 
z kulturą. Autorzy identyfikują cztery czynniki, które stanowią ważne elementy współtwo-
rzące lokalne polityki kultury: jedna istniejąca główna instytucja kultury, poziom obecności 
kultury w strategiach rozwoju poszczególnych miejscowości, kreowanie lokalnych polityk 
kultury przez główną instytucję kultury oraz język, którym posługują się jej pracownicy. 

O diagnozie warunków wdrażania polityk kultury na poziomie ogólnopolskim może-
my przeczytać w tekście Bartłomieja Walczaka „Polityki kultury w lokalnych sieciach pod-
miotów kultury”. Z  wywiadów przeprowadzonych w  ramach badań ilościowych (techniką 
CATI) z dyrektorami domów kultury, bibliotek oraz przedstawicielami JST dowiemy się, że 
najważniejszymi założeniami strategii rozwoju instytucji kultury są inwestycje w infrastruk-
turę techniczną oraz rozwijanie podstawowej działalności, w związku z czym projektowanie 
polityki kultury na poziomie instytucji zamyka się niestety wyłącznie w  jej wnętrzu, ogra-
nicza się do doraźnego wymiaru, rzadko odnosi się do społeczności lokalnej jako całości. 

 Tekst „Lokalne polityki kultury – trzy podejścia” Marcina Jewdokimowa i Tomasza 
Kasprzaka, zamykający publikację, opisuje proces wypracowania scenariuszy rozwoju poli-
tyk kultury w trzech gminach w oparciu o metodę foresight. Przewidywanie przyszłości jak 
się okazało jest zadaniem trudnym, a  szczególnie trudnym było przejście z  perspektywy 
trendów lokalnych na poziom globalny: nad scenariuszami pracowały osoby zarządzające 
instytucjami kultury, bibliotekami, pracownicy, partnerzy lokalni, przedstawiciele JST oraz 
inni aktorzy lokalnych scen kultury. Co dalej? Wypracowane scenariusze mogą stanowić 
wstępny krok do uwspólniania strategii w szerszej grupie mieszkańców.

  Mam nadzieję, że publikacja będzie zaproszeniem do dalszej dyskusji na temat 
lokalnych polityk kultury wśród osób zaangażowanych w  ich tworzenie oraz tych, którzy 
mają wpływ na budowanie sprzyjającego klimatu do ich rozwoju – przedstawicieli instytucji 
kultury, samorządowców, działaczy lokalnych, animatorów społecznych, dziennikarzy, na-
ukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
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Edwin Bendyk

Prospektywa, 
czyli zarządzanie 
przyszłością
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Nigdy nie myślałem o przyszłości jako o jakimś rozwiązaniu. Przyszłość jest zawsze 
ucieczką głupców. Nadchodzi, a oni muszą ją usprawiedliwiać, że nie nadeszła taka, jak 
trzeba, albo udowadniać, że jest właśnie taka, jak zapowiadali. Andrzej Stasiuk, Fado

Słowa Andrzeja Stasiuka swą radykalną futurofobią zniechęcają przed jakąkolwiek 
próbą zajmowania się przyszłością. To jednak wypowiedź literacka, więc można przeczytać 
ją, unikając dosłowności, interpretując. Rzeczywiście, przyszłość, podobnie jak każda inna 
forma wirtualnej rzeczywistości, czy to będzie literacka fikcja, cyberprzestrzeń czy świat 
odtworzony w ramach działań grupy rekonstrukcji historycznej, nie jest rozwiązaniem, nie 
jest alternatywą dla realnej rzeczywistości. 

Wszystkie te formy zanurzenia w wirtualności mogą, nie muszą jednak, być uciecz-
ką głupców. Przeciwnie, umiejętnie wykorzystane mogą wydatnie pomóc w mierzeniu się 
z realnymi wyzwaniami. Dojście do tej umiejętności wymaga rozwiązania po drodze dwóch 
paradoksów. Pierwszy z nim dotyczy samej przyszłości, drugi zagadki działania zbiorowego.

Przyszłość więc. Problem z nią ten, że w sensie ontologicznym jeszcze się nie wyda-
rzyła, nie istnieje więc. Jak więc można podejmować poważną refleksję nad czymś, czego 
nie ma? I po co? Rzeczywiście, historia wypełniona jest przykładami nietrafionych prognoz. 
Podróże lotnicze miały być niemożliwe z fundamentalnych podobno powodów. Jeszcze pod 
koniec lat 70. XX stulecia wybitni przedstawiciele świata komputerów zastanawiali się, po 
co ludzie chcieliby mieć w domu komputery, dwie dekady później zaskoczyło tempo rozwoju 
Internetu i telefonii komórkowej. 
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Wymowa tych przykładów zyskuje wzmocnienie w refleksji filozoficznej. David Hume, 
a następnie Karl R. Popper mocnymi argumentami przekonywali, że przyszłość jest nie-
przewidywalna, a indukcja jako metoda dochodzenia do tego, jak będzie, na podstawie tego, 
jak jest, nie ma logicznego uprawomocnienia. Indyk, który codziennie dostaje dobrą karmę, 
coraz bardziej przekonuje się w oparciu o doświadczenie przeszłości, że przyszłość nie może 
być zła. Aż nadchodzi Dzień Dziękczynienia i zamiast pokarmu czeka brytfanna. Większość 
ludzi zachowuje się jak indyki, niepomna słów pisarzy i filozofów.

Dlatego jednak właśnie przyszłość należy traktować poważnie – indyk pada ofiarą 
przyszłości nie dlatego, że zbytnio jej zawierzył, lecz dlatego, że zbytnio przywiązał się do te-
raźniejszości. Żyjąc z dnia na dzień wyrobił w sobie zgubną rutynę, licząc, że zawsze będzie, 
jak jest. W  istocie futurofobia zabiła go, bo uniemożliwiła wyobrażenie sobie alternatywy. 
Czy znajomość scenariusza o nazwie „Dzień Dziękczynienia” uratowałaby go? Nie wiadomo, 
stworzyłaby jednak taką szansę. 

Człowiek w różnych swych rolach nieustannie zajmuje się próbą wyobrażania czyha-
jących na niego zagrożeń i szansy ich urzeczywistnienia. Niemal każdy sklep z elektroni-
ką oferuje wybór opcji gwarancyjnych i możliwość przedłużenia, za odpowiednią dopłatą, 
ochrony zakupionego produktu. Decyzja, czy z oferty skorzystać, to nic innego, niż zarzą-
dzanie przyszłością, a dokładnie jeden z aspektów, zarządzanie ryzykiem. Klient zna swoje 
nawyki, więc wie, jakim próbom podda kupiony odkurzacz lub telewizor. Ma też swoje 
wyobrażenie jakości produktu. Wiedzę tę zamienia na pewną wizję przyszłości i w oparciu 
o nią podejmuje decyzję i zwiększa swoje bezpieczeństwo w zamian za określoną kwotę, 
czy nie.

Nie inaczej działają zarządzający instytucjami. Nieustannie muszą szacować praw-
dopodobieństwa zajścia jakiegoś niekorzystnego wydarzenia i wynikających z tej ewentu-
alności kosztów. W oparciu o takie rachunki powstają choćby regulacje określające ramy, 
w  jakiej człowiek może realizować swoją wolność. Amerykańska Federalna Agencja Lot-
nictwa [ FAA  ] zezwala, by pasażerowie z dziećmi do lat dwóch trzymali w samolocie swoje 
pociechy na kolanach, nie płacąc za nie biletu. 

Można stwierdzić, że regulacja narażająca dzieci na szwank – przecież podczas 
ewentualnego wypadku zagrożenie dla malucha jest większe, niż gdyby siedział na odręb-
nym siedzeniu zabezpieczony pasami. Decyzja FAA wynika jednak ze złożonej kalkulacji. 
Eksperci policzyli, że większy reżim w samolotach podniósłby koszty podróży średnio o 185 
dolarów. W rezultacie jedna piąta rodzin z dziećmi zrezygnowałaby z  latania i  przesiadła 
się do samochodów. Podróżowanie nimi jest zaś o wiele bardziej niebezpieczne, niż latanie.

Nie zawsze zarządzanie ryzykiem przynosi tak ciekawe wyniki, często ponosi fiasko. 
Tak stało się podczas trzęsienia ziemi w Japonii w 2010 r., po którym nastąpiło tsunami. 
W rezultacie doszło do katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukushimie. W dużym uprosz-
czeniu główna jej przyczyna kryła się w  błędnym zarządzaniu ryzykiem – eksperci źle 
oszacowali możliwą skalę pojedynczych katastrofalnych wydarzeń, a także nie przewidzieli 
skumulowanego ich efektu. Zła kalkulacja ryzyka, a więc przyszłości, doprowadziła do wa-
dliwej konstrukcji systemu bezpieczeństwa elektrowni.
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W tej perspektywie szczytem niekompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem oka-
zał się tragiczny rejs prezydenckiego tupolewa 10 kwietnia 2010 r. Niezależnie od efek-
tywnej przyczyny wypadku, najprostsze zarządzanie ryzykiem umożliwiłoby zmniejszenie 
jego konsekwencji. Zarządzaniu państwem towarzyszyć musi myślenie o ewentualnej nie-
możliwości sprawowania konstytucyjnych funkcji przez jego organy. Podróże organów tego 
państwa ryzyko istotnie zwiększają. Wbrew tej prostej oczywistości, planujący podróż 10 
kwietnia ryzyko systemowe znacznie podwyższyli, pakując do jednego samolotu przedsta-
wicieli kluczowych instytucji. 

Pojedyncze ryzyka niekorzystnych warunków atmosferycznych, błędów obsługi na-
ziemnej i  pilotów, w  konsekwencji pojedyncze ryzyka wypadku prezydenta, szefa sztabu 
generalnego czy szefa banku centralnego są znikome. Nie można jednak wykluczyć ich 
kumulacji – to, że coś może zdarzyć się raz na milion lat nie oznacza, że zdarzy się do-
piero za milion lat. Może równie dobrze urzeczywistnić się na początku odliczania. Bogdan 
Klich, minister obrony narodowej, komentując wcześniejszą katastrofę samolotu CASA 
stwierdził, że zabrakło żołnierskiego szczęścia. Zdecydowanie w obu przypadkach zabra-
kło zarządzania ryzykiem jako formy zarządzania przyszłością. Ryzykiem można bowiem 
zarządzać, żołnierskim fartem nie sposób.

Analizuję te przypadki, by zilustrować konieczność budowy swoistego interfejsu, 
pośrednika między bardzo techniczną umiejętnością wskazywania i  szacowania ryzyk 
a wpływem tego szacunku na działanie jednostek i organizacji. Wiedza jest warunkiem ko-
niecznym skutecznego działania, lecz niewystarczającym. Co z tego, że eksperci nieustan-
nie przed i po katastrofach powtarzają jak mantrę listę podstawowych błędów, skoro ci, co 
decydują, są raczej pod wpływem lektury Stasiuka i do przyszłości odnoszą się z niechęcią, 
jak wspomniany wcześniej indyk. Czy jesteśmy w  stanie zastąpić futurofobię futurofilią, 
postawą, która traktuje przyszłość jako zasób, którym można racjonalnie zarządzać?

 Zasób wirtualny, czyli jeszcze nie istniejący, który jednak w  jakimś kształcie się 
wydarzy. Można się tym nie przejmować, zdając się w  codziennym życiu na szczęście, 
los, opiekę Boskiej Opatrzności. Można jednak też dostrzec, że przyszłość jest źródłem 
negatywnych i pozytywnych potencjałów, na które wpływ mogą mieć teraźniejsze działania. 
Potencjały negatywne to owe ryzyka – zanim staną się one ryzykami, czyli czynnikami 
o  oszacowanym prawdopodobieństwie zaistnienia i  związanych z  tym kosztów, wyłaniają 
się jako związana z przyszłością niepewność.

Przekształcenie niepewności w kategorię, którą można zarządzać w sposób ra-
cjonalny, to niewątpliwie jeden z  większych sukcesów epoki nowoczesnej. Traci ono 
jednak skuteczność, gdy w  kulturze dominuje futurofobia. Prowadzi ona do sytuacji, 
gdy zarówno pojedynczy ludzie, jak i kierujący organizacjami przestają zachowywać się 
racjonalnie, podejmując decyzje motywowane tylko bieżącą, krótkoterminową kalku-
lacją, katastrofalne jednak w dłuższej perspektywie. Budujemy domy na terenach za-
lewowych, zachęceni tańszą ceną gruntów, nie bacząc, że powódź zniweczy wszystkie 
doraźne oszczędności. Maksymalizujemy krótkoterminowe zyski w firmach, nie bacząc, 
że eksploatujemy zasoby, które przydałyby się także w następnych okresach rozlicze-
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niowych. O politykach działających tylko w perspektywie najbliższych wyborów słyszymy 
nieustannie.

Cena za futurofobię jest wysoka nie tylko dlatego, że wynika z kosztów złego zarzą-
dzania ryzykami, które przez to urzeczywistniają się pod postacią katastrof. Najgorszy jest 
koszt społeczny futurofobii. By go zrozumieć, należy przyjrzeć się drugiemu paradoksowi 
– zagadce, dlaczego ludzie są gotowi do działania wspólnego? Najnowsze ustalenia biologii 
ewolucyjnej i antropologii potwierdzają, że człowiek rzeczywiście jest istotą społeczną, ge-
netycznie wyposażoną w zdolność do kooperacji. Człowiek jest jednak także istotą rozumną. 
I tu kryją się źródła paradoksu.

Został on opisany w klasycznym tekście nauk społecznych „Tragedy of the Commons” 
autorstwa Garretta Hardina, opublikowanym w 1968 r. w magazynie „Science”. Hardin pod-
jął w nim kwestię zarządzania dobrami publicznymi, analizując przypadek „commons”, czyli 
wspólnotowego pastwiska. Należy ono do wszystkich mieszkańców wsi, oferuje ograniczony, 
choć odnawialny zasób – trawę. W oczywistym interesie ogółu leży takie używanie pastwiska, 
by nie doprowadzić do nadmiernej eksploatacji. W interesie jednak racjonalnych jednostek, 
dążących zgodnie z teorią neoklasyczną w ekonomii do maksymalizacji użyteczności, leży 
zagarnięcie jak największego kawałka tortu [ trawy  ] dla siebie. W efekcie współwłaściciele 
łąki dążą do upchnięcia na niej jak największej liczby krów. Długo nie trzeba, by doszło do 
trwałego wyczerpania zasobu. Sytuacja przypomina grecką tragedię – z góry wiadomo, jaki 
będzie finał, lecz nie sposób uniknąć katastrofy.

Hardin stwierdził, że istnieją dwa sposoby uniknięcia tragedii. Prywatyzacja łąki, czy-
li personalizacja odpowiedzialności za eksploatację. Drugie wyjście – ustanowienie silnej 
kontroli z  wyższego poziomu organizacji społecznej, mówiąc prościej – upaństwowienie. 
W  teorii gier, matematycznej technice zajmującej się modelowaniem ludzkich zachowań, 
odpowiednikiem „tragedy of the commons” jest słynny paradoks więźnia. Wyobraźmy so-
bie sytuację, w której dwóch przestępców zostaje zamkniętych w oddzielnych celach bez 
możliwości komunikowania. Śledczy daje każdemu wybór: jeśli milczysz, a  my ci udo-
wodnimy winę, dostajesz dziesięć lat [ warunkiem jej udowodnienia są zeznania drugiego 
więźnia  ]. Jeśli zaczniesz zeznawać, dychę dostanie jedynie kolega, ty wychodzisz po roku. 
Jest jeszcze trzecia opcja: gdyby milczeli obaj, sąd z  braku dowodów musiałby zwolnić 
obu podejrzanych. Wynik dla więźniów najkorzystniejszy, jednak najmniej prawdopodobny.

W  realnym życiu nie brakuje przykładów dobrze ilustrujących działanie logiki 
„tragedii wspólnotowego pastwiska”, czy też logiki ukrytej w „paradoksie więźnia”. Wy-
starczy spojrzeć na międzynarodowe negocjacje klimatyczne. Doskonale wiadomo, jakie 
będą konsekwencje nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Uczestniczące w negocja-
cjach państwa kierują się jednak racją stanu, czyli zasadą maksymalizacji efektów dla 
siebie. Amerykanie więc nie podejmą zobowiązań na rzecz ratowania klimatu, dopóki 
nie zobowiążą się do tego Chińczycy, ci jednak tego nie chcą, bo czekają na przykład 
Amerykanów. 

Czy jednak rzeczywiście jesteśmy skazani na tragedię, czyli nieuchronną katastrofę? 
Na szczęście od publikacji „Tragedy of the Commons” minęło wiele lat. Historia i nauki spo-
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łeczne ujawniły wiele przypadków przeczących „tragedy of the commons” i pokazujących 
przy okazji, że nie tylko kontrola państwowa, lecz także prywatna, nie muszą wcale prowa-
dzić do optymalnych rozwiązań. 

Elinor Ostrom, amerykańska politolożka, laureatka nagrody Nobla z ekonomii, przez 
wiele lat badała kwestie zarządzania dobrami publicznymi. Pokazała, że istnieją wspól-
noty doskonale radzące sobie z zarządzaniem dobrami wspólnymi i zdolne do zbiorowego 
działania dla dobra ogólnego. Społeczności tradycyjne, w których przedmiotem działania 
społecznego jest utrzymanie w dobrym stanie gminnego systemu irygacyjnego lub łowiska 
ryb i społeczności ponowoczesne, tworzące kolektywnie publiczne dobra niematerialne, np. 
oprogramowanie GNU / Linux. 

Przykłady można mnożyć. Jak jednak to, co teoretycznie niemożliwe, staje się rzeczy-
wistością? Dylemat więźnia polega na tym, że osadzeni nie mogą się z sobą porozumiewać. 
O ile w więzieniu to dość normalna sytuacja, to jednak w realnym życiu społecznym prze-
ciwnie, dość nieprawdopodobna. Wszak jednym z aspektów człowieczeństwa jest zdolność 
do porozumiewania się. 

Komunikowanie międzyludzkie ma jednak różne formy. Może służyć celom strate-
gicznym, czyli przekonaniu adwersarza o swojej racji. Może mieć formę dialogu, kiedy celem 
jest wzajemne poznanie i nawiązanie relacji opartej na wzajemnym szacunku i równości. 
W  trakcie porozumiewania się uczestnicy procesu komunikacyjnego uwspólniają wiedzę, 
uczą się mówić tym samym językiem o otaczającej rzeczywistości. To podstawa wspólnego 
działania – społeczna samowiedza.

Nie wystarczy ona jednak, jeśli jednostki będą podejmować decyzje, nie przestrzega-
jąc norm. Nie wystarczy wiedzieć, że nadmierne wypasanie doprowadzi do zniszczenia łąki. 
Potrzebna jest powszechna świadomość, że wprowadzenie nadmiernej ilości krów to czyn 
zły. Nic nie wspomaga takiej świadomości, jak sankcje za naruszenie norm. Ciągle jednak 
brakuje jeszcze jednego składnika, który powoduje, że ludzie decydują się na przestrze-
ganie norm nie tylko ze strachu przed sankcjami. Składnikiem tym jest dzielona wspólnie 
wizja przyszłości, która podpowiada, że opłaca się zrezygnować z natychmiastowej wypłaty 
korzyści, by nie tylko uniknąć katastrofy, lecz też być może, by zwiększyć pozytywny efekt.

Przyszłość w perspektywie badań nad zagadkami zbiorowego działania jawi się jako 
zasób kluczowy, choć wirtualny. Umożliwia ona mobilizację społecznej energii, by osiągnąć 
cel wykraczający poza więzienną logikę donosu i  jak najszybszego wykończenia sąsiada. 
Jak już pisałem, przyszłość ujawnia się w postaci niepewności, którymi można zarządzać, 
przekształcając w ryzyka. Przyszłość to także jednak potencjały pozytywne, umożliwiające 
rozwój. Tymi potencjałami także można zarządzać.

Istnieje bogate instrumentarium zarządzania przyszłością, kryjące się pod angielską 
nazwą foresight. Najkrótsza definicja foresightu to „sztuka i nauka antycypacji przyszłości”. 
Nie doczekaliśmy się spolszczenia terminu foresight, wzorem Francuzów proponowałbym 
przyjęcie terminu „prospektywa”, czyli aktywne badanie przyszłości. O prospektywie pisał 
już przed II Wojną Światową brytyjski filozof i matematyk Alfred N. Whitehead, zastanawia-
jąc się nad możliwości wglądu w przyszłość.
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Pewne jej aspekty jesteśmy w stanie rozpoznać, stosując techniki zarządzania ryzy-
kiem. Inny zestaw metod odwołuje się do technik prognozowania. Dziś doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że daleko im do doskonałości, niemniej jednak istnieją obszary rzeczywisto-
ści, gdzie można z dość dużą pewnością w racjonalny sposób mówić, jak będzie – takim 
obszarem jest np. demografia. Z dość dużą skutecznością można także prognozować rozwój 
systemów działających z możliwą do zdefiniowania racjonalnością. Położenia planet można 
obliczać na setki lat do przodu, bo ruchy ciał niebieskich podlegają prawom fizyki, które 
można zamienić na odpowiednie formuły matematyczne.

Istnieją jednak systemy naturalne o wysokiej złożoności, co znakomicie utrudnia two-
rzenie jednoznacznych prognoz. Tak jest choćby z przewidywaniem pogody. W końcu jednak 
istnieją systemy społeczne, które cechują się paradoksalnymi charakterystykami. Istnieją 
bowiem obszary, gdzie prognozowanie nie jest zbyt trudne – wyniki negocjacji dyploma-
tycznych, jeśli tylko znane są interesy i stawki, można przewidzieć dość dobrze. Zazwyczaj 
bowiem w negocjacjach międzypaństwowych, a także między korporacjami czy innymi pod-
miotami instytucjonalnymi, obowiązuje racjonalność Homo economicus – państwa i insty-
tucje dążą do maksymalizacji użyteczności.

Niezależnie jednak od enklaw racjonalności umożliwiających szacowanie ryzyk oraz 
prognozowanie, pamiętać należy o podstawowej trudności zarządzania przyszłością. Wska-
zał ją Karl R. Popper – nie sposób przewidzieć odkryć naukowych, a tym samym wynikających 
z nich innowacji. Tymczasem to właśnie one potrafią radykalnie zmienić warunki działania 
systemów społecznych. Wynalazek silnika sp alinowego uchronił miasta przed spełnieniem 
prognozy głoszącej jeszcze pod koniec XIX wieku, że metropolie utoną w końskim łajnie.

Czy jednak świadomość, że zawsze może wyskoczyć coś zupełnie nieoczekiwane-
go, czego nie można było sobie wyobrazić, jest wystarczającym powodem, by zrezygnować 
z zarządzania przyszłością? Przecież jest tak ważne? Jedna odpowiedź, futurofobia na tym 
właśnie polega. Inna, dokładnie odwrotna, polega na pomijaniu fundamentalnej nieprzewi-
dywalności innowacji i prognozowaniu na zasadzie ekstrapolacji znanych trendów. Czasem 
się udaje, najczęściej nie.

Jest jeszcze trzecia ścieżka, zainicjowana po II Wojnie Światowej, gdy na globalnej 
scenie pojawił się nowy aktor – bomba termojądrowa. Wraz z nią pojawiła się świadomość 
eschatologicznego zagrożenia totalną zagładą, jako konsekwencją działań człowieka. I jed-
nocześnie konieczność, by zagrożeniem realnym, lecz nie znającym analogii w historii, jakoś 
zarządzać, wynajdując techniki polegające na „thinking unthinkable” [ wymyślać niewymy-
ślalne  ]. 

W  rezultacie poszukiwań racjonalnych sposobów radzenia sobie z  ryzykiem wojny 
termojądrowej i jej ewentualnymi konsekwencjami powstała cała gama narzędzi: różne wa-
rianty teorii gier, planowanie scenariuszy, techniki symulacyjne, metoda Delphi. Z czasem 
trafiły one do cywila, pod koniec lat 60. XX wieku koncern Shell wykorzystał metodę scena-
riuszową, by lepiej wyobrazić sobie możliwy rozwój przyszłości. 

W  rezultacie powstały alternatywne, oparte jednak na racjonalnych przesłankach, 
wizje przyszłości uzmysławiające, co się może stać, jeśli nie spełnią się linearne prognozy 
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budowane na zasadzie ekstrapolacji trendów. Scenariusze uodporniły Shella na kryzys naf-
towy, jaki wybuchł w 1973 r. Z kolei w 1975 r. Japonia jako pierwsze państwo zastosowało 
prospektywę do zbudowania strategii rozwoju kraju. Celem prospektywy było wskazanie 
potencjalnych kierunków rozwoju technologii. Od tamtego czasu Japonia systematycznie 
podejmuje prospektywę co 5 lat. Śladem Japonii podążyło wiele innych krajów, Polska prze-
prowadziła pierwszy Narodowy Program Foresight „Polska 2020” w latach 2006-09.

Techniki prospektywy można jednak wykorzystywać także w znacznie mniejszej skali, 
dla potrzeb mniejszych organizacji. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zre-
alizowała np. projekt „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Zidentyfikował on podstawowe 
trendy i czynniki niepewności, jakie będą miały wpływ na funkcjonowanie instytucji, jakimi 
są małe biblioteki. W projekcie nie chodziło o dokładne przewidzenie, co się stanie w przy-
szłości. Celem była wspólna dyskusja ekspertów i interesariuszy o czynnikach, jakie będą 
kształtować przyszłość, by umożliwić zdefiniowane odpowiednich strategii działania.

Przesunięcie horyzontu z  bieżących problemów w  przyszłość pozwoliło dostrzec 
ukryte potencjały i jednocześnie zredefiniować wyzwania. Uczestnicy projektu mieli szansę 
wyrwać się z logiki „dylematu więźnia”, który prowadzi do nieefektywnych strategii działa-
nia, polegających na kurczowej obronie status quo. Dzięki pracy nad scenariuszami okazało 
się, że nie trzeba obawiać się zmiany. Lepiej zamiast przeciwstawiać się nieuniknionemu 
procesowi, uzyskać nad nim częściową choćby kontrolę. 

Prospektywa służy właśnie temu celowi, odpowiednio zastosowana umożliwia prze-
kształcenie zatomizowanych jednostek w aktora zbiorowego, który oczywiście nie zna przy-
szłości, lecz gotów jest do wykorzystania nie tylko po to, by uniknąć tragedii wspólnotowego 
pastwiska, lecz również by zwiększyć wielkość zbiorów. Prospektywa to zestaw technik, 
które będą jednak skuteczne jedynie w kulturze futurofilii. Jak taką kulturę budować? Po-
wtórzę tezę, jaką zakończyłem w  2010 r. wstęp do opracowania „Foresight obywatelski”, 
przygotowanego prze Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”: „Tu pojawia się 
ostatni ważny element łamigłówki. Przywództwo. Potrzebny jest lider, osoba z wizją, outlier 
wyłamujący się z logiki Homo economicus. Lider staje się przywódcą wtedy, kiedy potrafi 
uruchomić drugi kluczowy element wskazany przez Elinor Ostrom – działania komunika-
cyjne. Szansa na sukces pojawia się jednak dopiero wówczas, gdy lider potrafi uruchomić 
proces społecznej rozmowy o  przyszłości, która sama będąc działaniem kolektywnym, 
rozgrzewa do działań zbiorowych o  charakterze ucieleśnionym. Martin Luther King miał 
jedynie sen o lepszej przyszłości, który potrafił opowiedzieć tak, że porwał na ulice milio-
ny upokorzonych w Stanach Zjednoczonych. Pewno nie byłoby też wybuchu „Solidarności”, 
gdyby nie komunikacyjny przełom, który nastąpił w 1979 r. podczas papieskiej mszy na Pla-
cu Zwycięstwa w  Warszawie, a  potem przywódcza rola Lecha Wałęsy, odwołująca się do 
społecznego marzenia o lepszej Polsce [ pamiętne słowa papieża „niech zstąpi Duch Święty 
i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi”  ].

Przywództwo, komunikacja, cel to niezbędne składniki udanego działania zbiorowe-
go. Foresight to zestaw metod i narzędzi ułatwiających połączenie tych składników w syner-
giczną całość”.



BADANIA W DZIAŁANIU JAKO IMPULS DLA ROZWOJU 
PRAKTYKÓW I PRAKTYKI SPOŁECZNEJ

Henryk Mizerek

Od wiedzy 
do mądrości
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PROBLEM I JEGO KONTEKSTY
Współcześnie obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na wiedzę tworzoną w ramach 

stosowanych badań społecznych. Jego rezultatem jest, z jednej strony, rozwój metodologii 
i metod badań diagnostycznych, ewaluacyjnych czy badań w działaniu. Z drugiej strony ob-
serwujemy ciekawe zjawisko polegające na tym, że praktycy przestają występować w trady-
cyjnej, przypisanej im roli odbiorców wiedzy. Coraz częściej, coraz śmielej i coraz to bardziej 
sensownie sami występują w  roli badaczy. Świadomie podejmują trud uczenia się nowej 
dla siebie roli, poszukując wiedzy służącej usprawnianiu własnego działania, wiedzy, która 
umożliwi podejmowanie mądrych decyzji.

Badania w działaniu, których filozofię, teorię, metodologię i metodykę czynię przed-
miotem zainteresowania w  niniejszym szkicu, na tle innych dziedzin stosowanych badań 
społecznych mają tę cechę, iż trudno wyobrazić sobie ich prowadzenie przez osoby, które 
nie są bezpośrednio zaangażowane w działanie. Konieczność łączenie ról, których oddzie-
lenie miało być, jak sądzono dotychczas, warunkiem obiektywizmu badania, oraz wymóg 
nakazujący prowadzenie ich w zespołach, rodzi wiele problemów, które warto jest wcześniej 
rozstrzygnąć w trosce o wartość wiedzy generowanej w trakcie badań w działaniu. 

Impulsem, który skłania do namysłu nad podejmowaną tutaj problematyką, jest py-
tanie: Jak dokonywać sensownych zmian w praktyce społecznej? Przymiotnik „sensowne”, 
mimo że może razić potoczność takiego określenia, odnosi się do zmian, którym można 
przypisać atrybut zmian wartościowych, zmian na lepsze, zmian, których wprowadzenie po-
przedza nie tylko namysł na możliwościami ich wprowadzenie, ale także głębsza refleksja 
aksjologiczna. 
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Zmiana społeczna nie jest jedynie zmianą „z  zewnątrz”. Regulowane przepisami 
prawa zmiany instytucji i  struktur mogą być skuteczne pod warunkiem respektowania 
delikatnej sfery relacji między wiedzą a  władzą. Przepisy prawa, oddając wolę i  intencje 
ustawodawcy, tworzą przestrzenie dla działania. Problem pojawia się, kiedy przepisy prawa 
starają się zastępować wiedzę. Niestety, często się zdarza, że „wiedza” tego typu ignoruje 
wiedzę naukową lub pozostaje z nią w jawnej sprzeczności1. Warunkiem powodzenia proja-
kościowej zmiany jest również rewizja dotychczasowych poglądów na relacje między teorią 
a praktyką. Pytanie o rolę teorii w praktyce stało się przedmiotem sporu, który dawno już 
wykroczył poza ramy filozofii i socjologii nauki. Coraz trudniej jest bronić tezy, iż teoria jest 
głównie po to, by ją wykorzystywać w praktyce. Coraz trudniej jest przekonać ludzi, że roz-
wiązania wszystkich problemów życia codziennego znajdują się w dziełach tworzonych przez 
naukowców. Wystarczy te teksty poznać, natomiast zawarte w nich wskazania zastosować 
w praktyce. Niestety, relacje między teorią a praktyką są daleko bardziej skomplikowane 
niż się może wydawać. Spory o to, co jest ważniejsze, w jakiej sekwencji występuje, w moim 
przekonaniu, są pozbawione większego sensu2. I trudno byłoby tutaj ratować się przypomi-
naniem, iż praktyka bez teorii jest ślepa, a teoria bez praktyki jałowa.

Badania w działaniu są przykładem strategii metodologicznej, która w nowym zupeł-
nie świetle stawia sygnalizowany tutaj problem relacji między teorią a praktyką.

Niniejszy, skromny tekst został pomyślany jako próba przyjrzenia się badaniom 
w działaniu w formule, która bywa czasami niedoceniana. Współcześnie w Polsce nie bra-
kuje tekstów rzetelnie analizujących założenia „action research”3, nie brakuje też opra-
cowań o charakterze metodycznym. Jednak nadal istnieje potrzeba pogłębionego wglądu 
w fundamenty tych badań. Przyjrzenie się ewolucji, jaka zaszła w sferze badań w działaniu 

– szczególnie z perspektywy pionierów i luminarzy tej sfery, może się okazać lekcją, którą 
warto odrobić.

 

RUCH „ACTION RESEARCH” 
Badania w  działaniu stanowią bardzo dynamicznie rozwijaną w  ostatnich latach 

– szczególnie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii – dziedzinę stosowanych 

1 ] Przykładów tego typu praktyk, szczególnie w sferze polityki edukacyjnej, społecznej, kulturalnej 

jest bardzo wiele i to nie tylko w Polsce [  przyp. H.M.  ]

2 ] Przypominają trochę kabaretowe spory o „wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą”

3 ] Przykładem takiego opracowania może być znakomita praca zbiorowa pod red. Hanny Cervinko-

wej i Doroty Gołębniak. Por. Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, H. Ce-

rvinkowa, D. Gołębniak [  red.  ], Wrocław 2010, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

Innym może być zbiór tekstów zamieszczonych w Zeszytach – Animacja Zycia Społecznego. Analizy 

i Rekomendacje, por. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, 2011 nr 2. 
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badań społecznych. W  odniesieniu do wspomnianego nurtu często używa się określenia 
„ruch action research”. Używanie nazwy „ruch” uzasadnia szereg względów. Po pierwsze, 
badania takie podejmowane są na terenie bardzo wielu instytucji obejmujących cały szereg 
dziedzin działalności praktycznej. W edukacji odnoszą się one do problemów organizacyj-
nego rozwoju szkoły, programów nauczania, procesów nauczania i  wychowania w  klasie 
szkolnej, udziału rodziców w życiu szkoły, programów innowacyjnych itp. W służbie zdrowia 
badania w działaniu dotyczą – między innymi – programów opieki zdrowotnej nad dziećmi, 
promocji zdrowia, środowiskowych projektów opieki zdrowotnej, programów profilaktyki 
i terapii uzależnień. Coraz częściej podejmuje się ten rodzaj badań również w wielu obsza-
rach pracy socjalnej, studiach urbanistycznych oraz pracach nad rozwojem organizacyjnym 
instytucji i firm komercyjnych4. 

Po drugie, badania w  działaniu można potraktować jako przejaw zorganizowane-
go „buntu” przeciwko tendencji do przypisywania praktykom ról, w których występują oni 
przede wszystkim jako odbiorcy teorii naukowej; stosują ją w praktyce jako podstawowe na-
rzędzie w realizacji – w większości narzuconych i nie zawsze zrozumiałych i akceptowanych 

– zadań. Osoby wchodzące w skład zespołów prowadzących badania w działaniu występują 
jednocześnie w roli badaczy jak i praktyków. Biorą one udział w zespołowym i często długo-
trwałym przedsięwzięciu.

Ważną cechą ruchu, jaki stanowią badania w działaniu, jest fakt, że nie ma jednorod-
nego charakteru intelektualnego. Koncepcja ta nawiązuje do różnorodnych tradycji filozo-
ficznych, teoretycznych i metodologicznych. Jej początki przypisuje się pracy Kurta Lewina5, 
który jako pierwszy zaproponował model poszczególnych etapów składających się na cykl 
badania w działaniu [  por. rys. 1  ].

Nurt ten jest współcześnie twórczo kontynuowany przez Johna Elliota6 oraz Wilfreda 
Carra i Stephena Kemmisa7. W wielu współczesnych ujęciach inspiracji intelektualnych dla 
badań w działaniu poszukuje się w ramach teorii krytycznej8. Pod jej wpływem wyłonił się 
w ramach badań w działaniu kierunek emancypacyjny9, istniejący obok tradycyjnego, „tech-
nicznego” kierunku reprezentowanego – między innymi – przez J. Elliotta.

4 ] por. E.T. Stringer, Action Research. A  handbook for Practitioners, London1996, Sage Publications,  

s. 13

5 ] K. Lewin, Action Research and Minority Problems, „Journal of Social Issues” 1946 nr 2

6 ] por. J. Elliott, Action research for educational change, , Open University Press 1991, Milton Keynes

7 ] W. Carr, S. Kemmis, Becoming Critical. Education, Knowledge and Action Research, London and 

Philadephia 1995, The Falmer Press

8 ] por. E.T. Stringer, op.cit. 

9 ] por. W. Carr S. Kemmis, op.cit.
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Rys.1. Etapy składające się na cykl badań w działaniu w ujęciu K. Lewina



23

CECHY KONSTYTUTYWNE
Badanie w działaniu, które – odwołując się do propozycji J. Elliotta – można zdefinio-

wać jako „studium sytuacji społecznej ukierunkowane na poprawę jakości działania w jej 
obrębie”10 charakteryzuje szereg cech odróżniających je od tradycyjnych badań naukowych. 
Pierwsza z nich wynika z faktu, że koncepcja ta odwołuje się do odmiennych niż przyjęte 
w tradycyjnych badaniach naukowych założeń odnośnie relacji występujących między teorią 
a praktyką. Jak twierdzą W. Carr i S. Kemmis11, osoby prowadzące badania w działaniu nie 
mogą polegać ani na wizji teorii i praktyki społecznej promowanej przez neopozytywizm, ani 
też na podejściu przyjmowanym przez paradygmat humanistyczno – interpretacyjny.12

 Neopozytywistyczna wizja nauki, nakazująca traktowanie zjawisk stanowiących 
przedmiot badań jako niezależne, „zewnętrzne” i pojmowane deterministycznie „obiekty”, 
jest nieadekwatna ponieważ – zdaniem W. Carra i S. Kemmisa – zjawiska te są fragmen-
tami rzeczywistości, która bezpośrednio dotyczy osób prowadzących badania w działaniu. 
Odnoszą się one bezpośrednio do działań i sytuacji, które są „ich własnymi” – w tym sensie, 
że badacze ci są głęboko zaangażowani w „tworzenie rzeczywistości” i nadawanie jej zna-
czeń. Poglądy na temat relacji między teorią a praktyką przyjmowane w ramach „racjonal-
ności technicznej”13 nie mają tutaj zastosowania również dlatego, że problemy społeczne 
nie odnoszą się jedynie do kwestii znajdowania najbardziej efektywnych sposobów realizacji 
znanych i „zadanych” celów. Są one znacznie bardziej złożone – w odniesieniu do proble-
mów edukacyjnych można je wyrazić w postaci pytania sformułowanego przez W. Carra i W. 
Kemmisa:

„Jak działać pedagogicznie w sytuacjach społecznych, które zazwyczaj uwikłane są 
w konflikty wartości i odnoszą się do złożonych interakcji między różnymi grupami ludzi, 
których zachowania wynikają z różnego sposobu rozumienia i interpretacji tych samych sy-
tuacji oraz odmiennych wartości tworzących przekonania, jak powinny przebiegać”14 [  Carr 
i Kemmis, 1995, s. 180  ]

Również założenia, do których odwołują się teorie paradygmatu humanistyczno – in-
terpretatywnego, w badaniach w działaniu mogą się okazać niewystarczające. Powodem do 

10 ] J. Elliott, 1991, op. cit., s. 69

11 ] W. Carr, S. Kemmis, op. cit., s 180n

12 ] R. G. Paulston, Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii 

i paradygmatów, [  W:  ] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. 

Kwieciński i L. Witkowski [  red.  ] Warszawa 1993, Wydawnictwo Edytor, s. 40

13 ]  Odwołuję się tutaj do kategorii, którą posłużył się Donald Schon przeciwstawiając epistemologię 

technicznej racjonalności epistemologię profesjonalnego artyzmu, której fundamentem jest refleksja 

– w – działaniu. Por. D. Schön, The Reflective Practitioner, New York1983, Basic Books

14 ] W. Carr, S. Kemmis, op. cit., s. 180
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sceptycyzmu jest założenie wspomnianego paradygmatu, zgodnie z którym praktykę spo-
łeczną należy traktować jedynie jako teren przejawiania się indywidualnych zamiarów, dą-
żeń i wartości oraz sposobów rozumienia świata „aktorów” sceny edukacyjnej. Pogląd taki 
nie docenia znaczenia wpływów zewnętrznych, które mogą wpływać na sposoby rozumienia 
rzeczywistości społecznej oraz tworzyć istotne bariery w działaniu. Jednocześnie sugeruje 
on, że sama zmiana świadomości praktyków jest wystarczającym czynnikiem generującym 
zmianę rzeczywistości społecznej. W badaniach w działaniu przyjmuje się założenie, że su-
biektywne, podmiotowe sposoby rozumienia i  interpretacji świata społecznego są bardzo 
istotne, niemniej nie stanowią wystarczającej podstawy do jego zmiany.

Podstawą filozoficzną badań w działaniu [  szczególnie ich nurtu emancypacyjnego  ] 
jest kategoria „dialektycznej racjonalności” [  dialectical view of rationality  ], w ramach któ-
rej przyjmuje się założenie, iż wiedza i działanie są historycznie zmiennymi konstruktami 
społecznymi. W ramach wspomnianej wyżej racjonalności szczególny nacisk kładzie się na 
dialektyczne związki zachodzące miedzy dwiema parami kategorii – teorią i praktyką oraz 
jednostką a społeczeństwem. Przyjmuje się tutaj, że określone sposoby myślenia i działania 
jednostki są kształtowane w danym kontekście społecznym i historycznym, a jednocześnie 
mają swój udział w kształtowaniu tegoż kontekstu15. W takim ujęciu „badanie w działaniu” 
może być traktowane jako „zespołowy i uczestniczący proces autorefleksji” [  participatory 
and collaborative process of self – reflection  ], w toku którego następuje zmiana zarówno 
indywidualnych jak i  „grupowych” wzorów myślenia i  działania. W  istocie rzeczy zespoły 
prowadzące badanie w działaniu tworzą rodzaj „autokrytycznych społeczności” [  self – criti-
cal community  ] nastawionych na zmianę rzeczywistości. Podejmują oni nie tyle badania nad 
interesującym je fragmentem rzeczywistości, co raczej badania dla tejże rzeczywistości, na 
rzecz jej zmiany. 

W badaniach w działaniu –  jak podkreśla J. Elliott – chodzi nie tyle o „naukowe te-
stowanie prawdy”, co raczej o „dostarczenie praktycznych opinii w konkretnych sytuacjach”. 
Badania te mają pomagać ludziom w bardziej inteligentnym i sprawnym działaniu16. W ta-
kim ujęciu przedmiotem zainteresowań osób prowadzących badania w działaniu są głów-
nie problemy i sytuacje, które mają bezpośredni związek z działaniem. Kryterium selekcji 
problematyki badawczej jest postulat, aby mieściła się w  obszarze działania osób podej-
mujących badanie w działaniu oraz dotyczyła spraw i stanów rzeczy, które – w przekonaniu 
praktyków – wymagają zmiany.

POTENCJAŁ PROROZWOJOWY
Badania w działaniu traktowane jako „zespołowy i uczestniczący proces autorefleksji” 

pełnią dwie zasadnicze funkcje. Z jednej strony traktuje się je jako czynnik rozwoju i dosko-

15 ] ibidem, s. 184

16 ] J. Elliott, op. cit., s. 69n.
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nalenia zawodowego praktyków. Warto jednak podkreślić, że funkcją tych badań nie jest roz-
wijanie jedynie „technicznych” kompetencji umożliwiających sprawne działanie. Zdaniem 
Ernesta Stringera, celem „action research” jest pogłębianie przez praktyków rozumienia 
kwestii i problemów, z którymi stykają się w trakcie codziennej pracy. Dzięki temu, że po-
dejmują oni trud systematycznego badania własnej pracy oraz wspólnie analizują ich wyniki, 
powstaje szansa „wyzwolenia się od władzy społecznych mitów, fałszywych koncepcji i re-
prezentacji rzeczywistości zawodowej”17. W  takim rozumieniu podstawową funkcją badań 
w działaniu jest wspomaganie rozwoju profesjonalnego praktyków pojmowanego w sposób, 
który podkreśla znaczenie intelektualnego wymiaru ich pracy. Praktyk przyjmuje rolę „inte-
lektualisty działającego”. Stara się ustalić, jakie czynniki [  obiektywne i subiektywne  ] tworzą 
bariery w jego działaniu oraz w jaki sposób można je przezwyciężyć. Nie traktuje siebie jako 
biernego odbiorcę teorii naukowej, lecz staje się podmiotem w procesie tworzenia i rekon-
strukcji wiedzy. Dzięki temu możliwe staje się jednocześnie skuteczne działanie oraz głęb-
sze rozumienie jego społecznego kontekstu. Co więcej – jak zauważa E. Stringer – wiedza 
tworzona w ramach badań w działaniu operuje „zarówno na poziomie intelektualnym jak 
i na społecznym, kulturowym czy emocjonalnym”18. W ten sposób wpisuje się ona w pro-
gram działania typowy dla „refleksyjnego praktyka”, sprzyjając – jak zauważają W. Carr i S. 
Kemmis19 – systematycznemu rozwojowi jego „osobistych”, „praktycznych” teorii.

Obok wspomnianej wyżej funkcji wspomagania indywidualnego rozwoju zawodowego, 
badania w działaniu służą również doskonaleniu działania instytucji oraz programów, jakie 
się w ich obrębie prowadzi. Jednak nie chodzi tutaj jedynie o poprawę efektywności działa-
nia mierzoną z wykorzystaniem narzuconych zewnętrznie parametrów i wskaźników. Obok 
poprawy efektywności w badaniach w działaniu równie ważne jest analizowanie procesów, 
które warunkują uzyskiwane efekty. W ten sposób – jak się zakłada – powstaje szansa na 
dokonanie istotnych zmian „wewnątrz” samej instytucji. Zmiany te odnoszą się do procesów 
komunikowania się, stosunków interpersonalnych, relacji władzy – tego wszystkiego, co 
tworzy klimat społeczny oraz wyznacza kulturę instytucji. Dzieje się tak zwłaszcza w sytu-
acji, gdy analizy wspomnianych wyżej procesów dokonuje się w ramach perspektywy, która 
krytycznie odnosząc się do relacji międzyludzkich, opierających się na władzy i kontroli oraz 
odrzucając „agresywne, przedmiotowe i manipulacyjne style relacji interpersonalnych, ty-
powe dla wielu systemów biurokratycznych”20 promuje rozwój form działania opartych na 
wzajemnych uzgodnieniach i współpracy pomiędzy ludźmi.

Istotnym warunkiem powodzenia w prowadzeniu badań w działaniu są relacje pomię-
dzy członkami zespołu oparte na zasadach równości, harmonii, akceptacji oraz współpracy. 

17 ] E. Stringer, op. cit., s. 10

18 ] ibidem, s.10

19 ] W. Carr, S. Kemmis, op. cit. 188n

20 ] E.T. Stringer, op. cit, s. 28
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Dlatego istotne jest, aby – zdaniem S. Stringera21 – w zespole badawczym panował klimat 
tworzący poczucie równości i partnerstwa między wszystkimi członkami. Istotne jest rów-
nież utrzymywanie harmonii i – wtedy, kiedy jest to możliwe – unikanie konfliktów. Jeżeli 
one powstaną, powinny być rozwiązywane w sposób otwarty, poprzez dialog. Osoby tworzą-
ce zespół powinny akceptować się takimi, jakimi są, a nie z perspektywy oczekiwań, jakimi 
być powinni. Konstruktywne relacje interpersonalne powinny zachęcać członków zespołu 
do współpracy i  „osobowych” kontaktów oraz do unikania przedmiotowego traktowania 
partnerów, rywalizacji, zachowań konfliktogennych i autorytarnych.

Bardziej radykalny program zmiany instytucji sformułowany został w ramach „eman-
cypacyjnego” nurtu w badaniach w działaniu. W ramach tego nurtu ten podkreśla się wagę 
krytycznej refleksji na problemami wymagającymi zmiany. Praktycy – jak piszą W. Carr i S. 
Kemmis – biorą wówczas na siebie „odpowiedzialność za własną emancypację spod dyk-
tatu irracjonalności, niesprawiedliwości, alienacji i  niespełnienia. Poddają badaniu takie 
zjawiska jak istniejące w ich miejscu pracy przyzwyczajenia, rytuały, precedensy, tradycje, 
systemy sprawowania kontroli oraz procedury biurokratyczne w celu ustalenia, które z tych 
aspektów społecznego funkcjonowania instytucji są wzajemnie sprzeczne i irracjonalne”22 . 
W  takim rozumieniu badanie w działaniu staje się „zbiorowym, krytycznym przedsięwzię-
ciem”, w toku którego nie tylko zmieniają się style działania i myślenia jego uczestników, ale 
również podlega zmianom sama instytucja będąca terenem ich wzajemnego komunikowa-
nia się, podejmowania decyzji oraz wspólnej pracy i działania społecznego.

ORGANIZACJA I PROJEKTOWANIE BADAŃ W DZIAŁANIU
Zaprezentowane wyżej założenia bezpośrednio rzutują na zasady organizowania 

i prowadzenia badań w działaniu. Pierwszą z nich jest zasada łączenia i wzajemnego prze-
platania się faz badania, wdrażania i  ewaluacji. W  propozycji J. Elliotta na proces badań 
w działaniu składa się szereg, powtarzających się, rozciągniętych w czasie cykli.23

W ramach pojedynczego cyklu mieszczą się: identyfikacja problemu do rozwiązania, 
rekonesans badawczy, sformułowanie planu działania, wdrożenie poszczególnych jego 

„kroków” oraz monitorowanie i ewaluacja osiągniętych efektów. Tego typu konstrukcja ma 
zapewnić pełną integrację faz badania i działania.

 W propozycji J. Elliotta poszczególne cykle mają układ „spiralny”, a nie „liniowy”, 
jak sugerował K. Lewin. Oznacza to, że w planowaniu kolejnych etapów badań w działaniu 
powinno się uwzględnić możliwość dokonania zmian w zakresie przedmiotu i problematyki 
badawczej oraz w toku rekonesansu badawczego [  stale powtarzającego się w kolejnych cy-

21 ] ibidem, s. 26n

22 ] W. Carr, S. Kemmis, op. cit. s. 204

23 ] J. Elliot, op. cit.
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klach  ] nie tylko gromadzić dane, ale poddawać je wnikliwej analizie. W ten sposób kolejne 
cykle badania nie są skierowane jedynie na wdrażanie zaplanowanych na początku kolej-
nych etapów [  „kroków”  ] działania. W praktyce konieczne jest dokonywanie, często daleko 
idących, korekt wcześniejszych założeń24.

Spiralny układ działań wchodzących w zakres badania w działaniu jest podyktowany 
również ważnymi względami teoretycznymi. Badania te oparte są – jak pisałem wcześniej 

– na założeniu o dialektycznych związkach zachodzących pomiędzy teorią a praktyką.

rys. 2. Kluczowe etapy w procesie „action research”25

Dlatego ważne jest – również dla celów praktycznych – dokonanie analizy relacji, które 
w badaniach w działaniu zachodzą między wcześniejszym [  retrospektywnym  ] doświadcze-
niem i rozumieniem sytuacji a planowanym, przyszłym działaniem. Charakter tych relacji W. 
Carr i S. Kemmis wyjaśniają za pomocą schematu zamieszczonego na rys. 2

Cztery podstawowe etapy spirali zbiorowej i  czynnej autorefleksji następującej 
w trakcie badania w działaniu – planowanie, działanie, obserwowanie i refleksja, następują 
względem siebie w określonych następstwach czasowych. Planowanie jest prospektywne 
w stosunku do działania, a jednocześnie dokonuje się na bazie retrospektywnej refleksji nad 
uprzednim działaniem. Działanie zakładające zawsze pewien element ryzyka, retrospek-
tywnie odwołuje się do refleksji stanowiącej punkt wyjścia w budowaniu planu działania oraz 
zakłada przyszłe obserwacje i refleksje, w toku których dokona się ewaluacji osiągniętych 
efektów oraz analizy powstałych problemów. Obserwacja, mająca w  praktyce często po-
stać szeroko zakrojonych badań empirycznych, odnosi się zawsze do przeszłego działania 
i ma dostarczyć danych, które pozwolą na dokonanie w przyszłości analizy podjętych dzia-
łań. Z kolei refleksja prowadzona nad przeszłym działaniem ma służyć zaplanowaniu zmian, 

24 ] ibidem, s. 69

25 ] por. W. Carr, S. Kemmis, op. cit. s.186
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które mogą się okazać niezbędne w przyszłości. W takim ujęciu, na każdym z wyróżnionych 
czterech etapów badań w działaniu jednocześnie pojawia się myślenie o przeszłości, ukie-
runkowane na wartościowanie planowanych działań oraz myślenie o przyszłym działaniu. 
W ten sposób tworzą się rekonstrukcje przeszłości z konstrukcji wizji konkretnej i bliskiej 
przyszłości wyrażającej się poprzez działanie. Jednocześnie następuje tutaj łączenie dys-
kursu osób zaangażowanych w  działanie z  ich praktyką profesjonalną. Dokonuje się ono 
zawsze w określonych kontekstach społecznych. Zdaniem W. Carra i S. Kemmisa taki mo-
del badań w działaniu „nie jest jedynie rezygnacją z pozytywistycznej wizji [  teorii i praktyki 

–  przyp. H.M  ]; lecz odwołuje się do racjonalności, która jest dialektyczna, konstruowana 
w toku społecznej praktyki oraz  <  < zanurzona >  >  w historii”26 [  por. 1995, s. 187  ]

UWAGI KOŃCOWE
Z  badaniami w  działaniu można i  trzeba wiązać duże nadzieje. Szczególnie zachę-

cający jest ich potencjał prorozwojowy i emancypacyjny. Dobrze zaprojektowane i przepro-
wadzone mogą przyczynić się do radykalnej zmiany instytucji, dla jakich są prowadzone, 
a  jednocześnie być czynnikiem rozwoju profesjonalnego członków zespołów zaangażowa-
nych w ich realizację. W takim rozumieniu stają się ważnym instrumentem realizacji polityki 
zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym. Trzeba jednak pamiętać, iż nie należą one do 
kategorii badań, które się prowadzi „prosto, łatwo i przyjemnie”. Upowszechnienie ich na 
szerszą skalę wymaga pokonania szeregu barier.

Pierwsza z nich jest bariera kulturowa. W społeczeństwie przechodzącym procesy 
transformacji od totalitaryzmu do neoliberalizmu istnieje silna pokusa odreagowania roli 
bezwolnego wykonawcy płynących „z góry”, formułowanych przez „wiedzących lepiej” dy-
rektyw i poleceń na rzecz roli konsumenta, który bez większego wysiłku „kupuje” [  pod wa-
runkiem, że go stać na to, jeśli nie – to zawsze można mu zaoferować substytut  ] to wszystko, 
co oferuje się mu w postaci „usług” edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych itp. W takiej 
perspektywie przestrzenie dla prowadzenie badań w  działaniu gwałtownie się kurczą. 
W centrum zainteresowania znajduje się pytanie, jak wywołać i zaspokoić potrzeby klien-
ta. Pole na działanie mądre, na refleksję nie tylko nad środkami realizacji celów, ale i nad 
wartością samych celów, przestaje istnieć. Badania w działaniu tracę swój emancypacyjny 
i zaangażowany charakter.

Drugą z  barier stanowi fakt, iż nie należą one do najłatwiejszych w  realizacji. Od 
członków zespołów prowadzących badania w  działaniu wymaga się kompetencji, których 
albo nie mają, albo ich dopiero się uczą. Często metodą prób i błędów. Dotyczy to w równym 
stopniu wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii jakościowych badań społecznych jak 
i kompetencji społecznych [  z zakresu tak zwanego kapitału społecznego  ], z którymi u nas 
w Polsce nie jest najlepiej.

26 ] ibidem, s. 187
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Trzecią barierę określiłbym mianem tendencji do ulegania pokusie wybierania dróg 
„na skróty”. Obserwuję czasami postawy typu – przecież to takie proste. Wystarczy sięgnąć 
do jednego z wielu dostępnych na rynku poradników „krok po kroku”. Zdarzają się też po-
stawy wyrażane w postaci opinii: „przecież my to robimy od zawsze. Teraz to się tylko ina-
czej nazywa”. Niestety niebezpieczeństwo „wymyślania badań w  działaniu od nowa” jest 
nadal realne. Warto jest wyciągnąć wnioski z doświadczenia badań ewaluacyjnych w Polsce. 
Niestety wiele z nich prowadzi się z pogwałceniem wszelkich reguł sztuki, w przekonaniu, 
że wystarczy zerknąć do słownika, rzucić okiem na regulacje prawne ….. i do dzieła. Nie 
ma sensu brukać sobie rąk sięganiem po klasyczne teksty w tej dziedzinie. Po co, wszak 
żyjemy w społeczeństwie ponowoczesnym, w którym przecież „o nic nie chodzi… wszystko 
uchodzi”27 . 
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CELE PROJEKTU
Przed realizowanym w ramach Obserwatorium Kultury projektem postawiliśmy so-

bie kilka celów:
 − Diagnoza kompetencji, potrzeb i oczekiwań lokalnych instytucji kultury, jednostek samo-

rządu terytorialnego oraz innych aktorów lokalnych scen kultury [  animatorów, organizacji 
pozarządowych  ] w zakresie tworzenia lokalnych polityk kultury.
 − Przygotowanie i  wsparcie procesu wdrażania polityk kultury na poziomie lokalnym 

[  w wyniku projektu zebrany zostanie materiał przydatny do tworzenia założeń i  /  lub modyfi-
kacji istniejących polityk kultury w trzech miejscowościach  ]. Proces ten będzie się odbywał 
w  oparciu o  dane [  wyniki diagnozy oraz innych badań  ] oraz wcześniejsze doświadczenia 
przygotowania strategii rozwoju przez domy kultury oraz biblioteki [  m.in. projekty realizo-
wane w ramach Programów DK+ oraz Programu Rozwoju Bibliotek  ].
 − Dostarczenie danych do tworzenia polityk kultury na poziomie regionalnym i ogólnopol-

skim [  w odniesieniu do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego  ].
Tak sformułowane cele oznaczały realizację projektu na dwóch, wzajemnie uzupeł-

niających się poziomach: makro [  ogólnopolskim  ] oraz mikro [  lokalnym  ].

METODOLOGIA DZIAŁAŃ OGÓLNOPOLSKICH
Na poziomie ogólnopolskim zależało nam na realizacji dwóch celów. Po pierwsze dia-

gnoza szans i wyzwań tworzenia polityk kultury w skali całego kraju. Po drugie inicjowanie, 
wspieranie dyskusji o politykach kultury i roli lokalnych instytucji kultury w tym procesie. 
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Aby zrealizować te cele, działania ogólnopolskie zawierały dwa komponenty: badawczy oraz 
panelowo – foresightowy.

Komponent badawczy:
 − Analiza danych dotyczących polityk kulturalnych [  analiza danych zastanych, wyników ba-

dań sektora kultury – w szczególności badań prowadzonych w ramach Obserwatorium Kul-
tury  ].
 − Badanie ilościowe, którego celem była diagnoza warunków wdrażania polityk kultu-

ry na poziomie ogólnopolskim. Badanie przeprowadzone zostało na losowej próbie gmin, 
warstwowanej województwami i  typami. W  każdej gminie przeprowadzono trzy wywiady 
ankieterskie [  techniką CATI  ]: z dyrektorem domu kultury, dyrektorem biblioteki oraz przed-
stawicielem JST1. 

Komponent panelowo – foresightowy:
 − Przeprowadzenie cyklu warsztatów o zasięgu ogólnopolskim [  w oparciu o metodę fore-

sight  ] z ekspertami [  przedstawicielami MKiDN i  regionalnych instytucji kultury, badacza-
mi, naukowcami, przedstawicielami NGOsów, dziennikarzami, animatorami  ]. Celem tych 
warsztatów była [  opierając się m.in. o  Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego  ] analiza 
czynników wpływających na tworzenie polityk kultury oraz przygotowanie alternatywnych 
scenariuszy rozwoju instytucji kultury.
 − Panel główny foresight polityk kultury dla uczestników projektu, pracowników sektora 

kultury, zaproszonych ekspertów, na którym m.in. przedstawione zostały wyniki dotych-
czasowych prac i  kontynuowana była [  w  oparciu o  dane  ] dyskusja na temat możliwości 
tworzenia i wdrażania polityk kultury. Panel odbył się 14 grudnia 2012 roku w Warszawie. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 35 osób. 

METODOLOGIA DZIAŁAŃ TERENOWYCH
Projekt na poziomie lokalnym miał dwa cele. Po pierwsze diagnoza kompetencji, 

potrzeb i oczekiwań lokalnych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
innych aktorów lokalnych scen kultury [  animatorów, organizacji pozarządowych  ] w zakre-
sie tworzenia lokalnych polityk kultury. Drugim celem było wsparcie procesu tworzenia 
i  /  lub wdrażania polityk kultury na poziomie lokalnym w trzech miejscowościach. Proces 
ten odbywał się w oparciu o dane [  wyniki diagnozy oraz innych badań  ] oraz wcześniejsze 
doświadczenia przygotowania strategii rozwoju przez domy kultury oraz biblioteki [  m.in. 
projekty realizowane w ramach Programów DK+ oraz Programu Rozwoju Bibliotek  ].

Przyjęto założenie o  animacyjno – badawczym charakterze projektu na poziomie 

1 ] Szczegółowy opis badania oraz wyniki zaprezentowane zostały przez B. Walczaka w opracowaniu: 

„Polityki kultury w lokalnych sieciach podmiotów kultury”.



33

lokalnym. Wybrano małe miejscowości, w których instytucje kultury uczestniczyły w dzia-
łaniach o charakterze strategicznym – programie DK+ albo Programie Rozwoju Bibliotek  ]. 
Podjęto decyzję o  realizacji projektu w  Brzeszczach [  woj. małopolskie  ], Sępólnie Krajeń-
skim [  woj. kujawsko – pomorskie  ], Kaliszu Pomorskim [  woj. zachodniopomorskie  ]. Z każ-
dą społecznością pracował zespół złożony z  animatorów CAL [  Jacek Gralczyk, Tomasz 
Ignalski, Zbigniew Łukaszewski  ] oraz badaczy [  Martyna Woropińska, Marcin Jewdokimow, 
Tomasz Kasprzak  ].

Działania lokalne miały charakter zazębiających się aktywności badawczo – animacyjnych:
Etap badawczy zawierał:
 − Badanie monograficzne w trzech miejscowościach [  Brzeszcze, Sępólno Krajeńskie, Ka-

lisz Pomorski  ]. Na badania terenowe złożyło się:
 − Przeprowadzanie pogłębionych wywiadów z  dyrekcją, pracownikami, partnerami lokal-

nych instytucji kultury, przedstawicielami JST oraz innymi aktorami lokalnych scen kultury 
[  animatorzy, organizacje pozarządowe  ].
 − Wywiady grupowe z wybranymi grupami mieszkańców.
 − Analiza dokumentów zastanych [  statut, sprawozdania, dokumenty strategiczne, inne 

ważne z punktu widzenia instytucji dokumenty, w  tym dokumentacja z  realizacji przepro-
wadzonych działań  ].
 − Badania wizualne zaplecza i infrastruktury lokalnych instytucji kultury.
 − Analiza wyników oraz identyfikacja czynników decydujących o  sukcesach, efektywności 

działań, określanych jako dobre praktyki instytucji kultury w  obszarze planowania strate-
gicznego.

Etap animacyjny:
W ramach tego etapu miało miejsce:
 − Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań [  warsztatów  ] dla wybranych zespołów 

lokalnych [  w skład których weszli: dyrektor domu kultury, biblioteki, przedstawiciel JST  ] 
oraz zidentyfikowani wcześniej ważni aktorzy w obszarze kultury. W ramach spotkań uczest-
nicy w oparciu o metodę foresight [  przygotowania scenariuszy przyszłości  ] wypracowywali 
założenia własnych lokalnych polityk kultury.
 − Działalność warsztatowo – animacyjna w  nurcie badań w  działaniu [  action research  ], 

miała charakter uzupełniający i weryfikujący wyniki badań jakościowych oraz aktywizujący 
uczestników badań i warsztatów do działania.
 − Badania oraz animacja w  poszczególnych gminach przebiegały według odgórnie usta-

lonego schematu badawczego i  animacyjnego. Ścisła współpraca między badaczem, ani-
matorem a przedstawicielami środowiska lokalnego była podstawą skutecznego zbierania 
informacji oraz prowadzenia działań warsztatowych.
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EFEKTY PROJEKTU
Wyniki badań, zarówno monografii lokalnych, jak i badań ogólnopolskich, opisane zo-

stały w kolejnych rozdziałach2. W tym miejscu skupmy się na efektach projektu odnoszących 
się do myślenia strategicznego w obszarze kultury.

Scenariusze przyszłości
W trakcie cyklu spotkań animacyjnych w każdej z miejscowości wypracowano scenariusze 
rozwoju kultur lokalnych. Można stwierdzić, biorąc pod uwagę omówione wyżej czynniki 
wpływające na zakres myślenia strategicznego w badanych miejscowościach, że poniższe 
scenariusze mogą tworzyć założenia i  kierunki rozwoju lokalnych polityk kultury. Przed-
stawione tu zapisy są dosłownym materiałem wypracowanym przez poszczególne zespoły. 

Oto one:
Sępólno Krajeńskie
Scenariusz I
Dominujący mecenat państwa i wsparcie systemowe oraz daleko idąca wirtualizacja kultury 
postawią, zdaniem uczestników spotkania, następujące wyzwania i możliwości:
 − wykorzystanie nowoczesnych technologii do rozwoju edukacji kulturalnej
 − możliwości tworzenia “propagandy wartości”
 − potanienie kosztów dystrybucji dzieła – zwiększenie możliwość publikacji.

Scenariusz II
Kultura tworzona w oparciu o komercję i działania obywatelskie oraz daleko posunięta wir-
tualizacja kultury to szanse  /  zagrożenia i wyzwania na:
 − zmniejszanie infrastruktury instytucji kultury
 − zmniejszanie się liczby kontaktów bezpośrednich, fizycznych, zmiana charakteru relacji 

interpersonalnych między mieszkańcami
 − powstawanie wirtualnych “grup interwencji” [  podejmujących wybiórcze inicjatywy w kon-

kretnych kwestiach  ]
 − zwiększenie możliwości informowania o ofercie kulturalnej
 − nowe możliwości gromadzenia środków finansowych.

Scenariusz III
Systemowe wsparcia państwa dla kultury i  rozwój kultury sensualnej stwarzają sytuację, 
w której należy rozważyć następujące kwestie:
 − kierunki wsparcia twórców ludowych

2 ]  B. Walczak, Polityki kultury w lokalnych sieciach podmiotów kultury, M. Jewdokimow, T. Kasprzak, 

Lokalne polityki kultury – trzy podejścia.
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 − potencjalne zwiększenie ilości odbiorców i konieczność odpowiedzi na to wyzwanie
 − rozwój infrastruktury instytucji kultury
 − zwiększenie roli kultury w organizowaniu rozwoju
 − zwiększenie sieci infrastrukturalnej na wsiach [  np. “kontenery kultury”  ].

Scenariusz IV
Kultura oparta o działania komercyjne i inicjatywy obywatelskie, przy wysokiej sensualności 
kontaktu ze sztuką, generują następujące problemy i wyzwania:
 − konieczność poszukiwania nowego modelu finansowania kultury
 − ograniczenie dostępu mieszkańców do dóbr kultury
 − konieczność znalezienia metody przeciwdziałania pełnej komercjalizacji kultury [  finanse  ].

 
Brzeszcze
Czynniki, które zdaniem uczestników badania mogą wpływać na przyszłą sytuację w obsza-
rze kultury:
 − nowe technologie [  zmiana uczestnictwa, produkcji, dystrybucji dóbr kultury  ]
 − demografia – starzenie się mieszkańców
 − migracje – z Brzeszcz do większych miejscowości
 − wzrost znaczenia większych aglomeracji i  pogłębiająca się peryferyzacja gminy, jedno-

cześnie brak anonimowości wśród mieszkańców
 − „koniec kopalni” [  złoża na najbliższe 40 lat  ]
 − reprodukcja roszczeniowej postawy wśród części mieszkańców
 − świadomy, wyedukowany odbiorca oferty kulturalnej – dzięki obecnym projektom dla 

dzieci i ich rodziców
 − własny produkt kulturalny.

Wypracowano następujące scenariusze rozwoju kultury w gminie:
Scenariusz I
Wysoka świadomość społeczna odbiorców kultury
Szanse dla instytucji kultury:  
 − możliwość realizacji odpłatnej oferty instytucji kultury
 − wyższa jakość oferty 
 − aktywny udział mieszkańców w tworzeniu elementów kultury „odbiorca  =  twórca”.

Zagrożenia: 
 − wygórowane oczekiwania odbiorców 
 − korzystanie z kultury w większych ośrodkach. 

Zadania:
 − instytucja mniej sformalizowana
 − oferta skierowana na uczestnictwo wszystkich pokoleń 
 − wykorzystanie nowych technologii
 − samodzielne działania i organizowanie się mieszkańców.
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Scenariusz II
Niska świadomość społeczna odbiorców kultury 
Szanse:
 − treści kultury podawane w przystępny sposób.

Zagrożenia:
 − niski procent udziału mieszkańców w działaniach podejmowanych przez instytucje kul-

tury
 − prymat kultury niskiej 
 − spadek znaczenia instytucji kultury 
 − brak finansów na kulturę wyższą 
 − wzrost znaczenia lokalnych przedsiębiorstw branży rozrywkowej [  dyskoteki itp.  ]
 − unifikacja kultury 
 − atomizacja społeczeństwa
 − brak świadomości „innych” rozwiązań.

Zadania:
treści kultury podawane w przystępny, zrozumiały sposób

 − wykorzystywanie mediów
 − aktywizacja bezpośrednia połączona z działaniami z zakresu aktywnej polityki społecznej 

[  np. w formie street workingu  ] 
 − współpraca z przedsiębiorcami 
 − szeroka kampania promująca kulturę. 

Z punktu widzenia celów całego projektu ważniejszym dokonaniem warsztatów było 
stworzenie alternatywnych wariantów lokalnych polityk kultury. Przedstawiają się one na-
stępująco:

Scenariusz A – „świadome władze lokalne, bierna społeczność lokalna”
Elementy lokalnej polityki kultury:
 − lokalne programy przeciwdziałania problemom społecznym
 − nieodpłatna kultura wysoka 
 − stałe badania poziomu uczestnictwa w kulturze. 

Scenariusz B – „świadome władze, aktywni mieszkańcy”
Elementy lokalnej polityki kultury: 
 − działania uniezależniające lokalne organizacje kultury 
 − kultura jako ważne narzędzie polityki gminy
 − z jednej strony świadomy odbiorca – z drugiej „suweren” rynku kultury 
 − wzmocnienie roli ośrodka kultury, również poza środowiskiem lokalnym.

Scenariusz C – „bierna społeczność i władza samorządowa nie doceniająca roli kultury” 
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Elementy lokalnej polityki kultury:
 − przeciwdziałanie kulturze eventów
 − minimalizowanie politycznych wyborów w sferze kultury 
 − przeciwdziałanie brakowi solidarności społecznej
 − wyemancypowane instytucje kultury.

Scenariusz D – „władza samorządowa nie doceniająca roli kultury, aktywni mieszkańcy”
Elementy lokalnej polityki kultury:
 − zapewnienie wieloletniego zrównoważonego finansowania instytucji kultury 
 − konieczność poszukiwania zewnętrznych środków na kulturę
 − samodzielna polityka kultury realizowana przez Ośrodek Kultury 
 − wzrost znaczenia organizacji pozarządowych 
 − przeciwdziałanie degradacji infrastruktury kultur
 − emancypacja instytucji kultury. 

Kalisz Pomorski
Za główne czynniki wpływające na rozwój kultury w gminie w perspektywie 20 lat zo-

stały uznane: finanse, kompetencje pracowników [  ludzie  ], cyfryzacja  /  informatyzacja, praca 
metodą projektów.

Grupa wybrała dwa kluczowe czynniki niepewności: „wirtualizację kultury i znaczenie 
nowych technologii” oraz „świadomość społeczną odbiorców”. Przecięcie osi wyznaczają-
cych kierunki zmian wybranych czynników stworzyło cztery scenariusze rozwoju uzależnio-

Fot. 1. Pola A, B, C i D oznaczają cztery 

scenariusze rozwoju.

ne od kierunku zmiany czynników.

Pole A [  wysoka świadomość społeczna odbiorców + silna wirtualizacja kultury oraz rozwój 
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nowych technologii  ] – scenariusz „Daleko od siebie”
Charakterystyka scenariusza:
 − „decyzja samorządu dotycząca rozwoju technologii komunikacyjnej, np. dobre łącza
 − inwestycje samorządu w kulturę, wzrost kosztów
 − platformy elektroniczne [  np. systemy głosowania  ] są odpowiedzią na potrzeby społeczne
 − dalszy wzrost świadomości w przełożeniu na odpowiedzialność, co będzie miało wpływ 

na identyfikację użytkowników z instytucjami
 − rozwój alternatywnych środków nacisku, komunikacji
 − rozwój umiejętności podstawowych [  np. rozpalanie ognia  ]
 − wtórny analfabetyzm [  działania zapobiegawcze  ]
 − wzrost anonimowości
 − rozwój sztuk wizualnych [  wirtualnych  ] – nowe gałęzie sztuki
 − duża zmienność zainteresowań
 − rozwój chorób psychicznych [  pochodnych przyspieszonego życia, nadmiaru  ]
 − potrzeba znalezienia „klucza” do wolnego myślenia
 − indywidualiści aspołeczni
 − uniwersalna rola instytucji kultury w małych miejscowościach i wyspecjalizowane ośrod-

ki w dużych miastach
 − ośrodek kultury nadal istnieje i jest ostoją tradycji, ale jednocześnie podąża za nowocze-

snością i światem wirtualnym, prowadząc edukację w nowoczesny sposób
 − świadome społeczeństwo płaci za kulturę
 − nowoczesne media, sieć.

Pole B [  wysoka świadomość społeczna odbiorców + słaba wirtualizacja kultury oraz wolny 
rozwój nowych technologii  ] – scenariusz „Razem w kulturze”
Charakterystyka scenariusza:
 − wzrost integracji społeczeństwa przez aktywność w grupie
 − odbiorca świadomy i aktywny społecznie
 − różnorodność grup zainteresowań, duża dynamika ich powstawania
 − „parasolowa” funkcja instytucji kultury
 − rozwój lokalnego produktu kulturalnego
 − rozwój rękodzielnictwa i pielęgnowanie sztuk tradycyjnych
 − rozwój samopomocowych grup kulturalnych
 − świadomy odbiorca mający i chcący mieć wpływ na decyzje finansowe i programowe [  ak-

tywne współuczestnictwo w tworzeniu oferty i partycypacja w kosztach  ]
 − komunikacja: 1  ] internet [  łatwo dostępne środki komunikacji  ], 2  ] spotkania twarzą 

w twarz.

Pole C [  niska świadomość społeczna odbiorców + słaba wirtualizacja kultury oraz wolny 
rozwój nowych technologii  ] – scenariusz „Handel kulturą”
Charakterystyka scenariusza:
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 − „handel kulturą” – prowadzenie dialogu na obustronną korzyść, kultura jako karta prze-
targowa
 − wychodzenie do małych grup społecznych w celu tworzenia dużej grupy społecznej
 − organizacja festynów, podczas których prezentowane są różne formy działań kulturalnych
 − tworzenie stowarzyszeń – pozyskiwanie środków z innych źródeł niż samorząd
 − instytucja kultury zajmuje się koordynacją działań kulturalnych organizowanych przez 

stowarzyszenia, fundacje.

Pole D [  niska świadomość społeczna odbiorców + silna wirtualizacja kultury oraz rozwój 
nowych technologii  ] – scenariusz „Świeży powiew wirtualnej kultury”
Charakterystyka scenariusza:
 − rozluźnienie więzi międzyludzkich i społecznych
 − „rozleniwione”, nieaktywne społeczeństwo
 − zawężenie struktur organizacyjnych instytucji
 − społeczeństwo rozwijające się z przewagą ludzi dojrzałych
 − odbiorcy dojrzali i wymagający
 − digitalizacja społeczeństwa
 − świeży powiew kultury w świecie wirtualnym – programy wieloletnie.

Podsumowując powyższe propozycje scenariuszy rozwoju kultury w trzech miejsco-
wościach, warto podkreślić kilka elementów:

Przewidywanie przyszłości, budowanie scenariuszy było zadaniem trudnym – grupy 
musiały włożyć sporo pracy, aby, operując na wysokim poziomie abstrakcji, wizualizować 
różne warianty rozwoju własnej miejscowości, własnych instytucji. Jest to zresztą imma-
nentna trudność związana ze stosowaniem metodologii foresight. Jak to ujmował Niels 
Bohr”: „Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli idzie o  przyszłość”3. W  przy-
padku naszych warsztatów trudnością było m.in. przejście z perspektywy trendów lokalnych 
na poziom globalny.

Scenariusze mają jak najbardziej wymiar lokalny – odnoszą się do obecnych i anty-
cypowanych szans i zagrożeń w każdej z miejscowości. Mają przez to walor adekwatności 
wobec lokalnej specyfiki. Lokalność perspektywy, która jest ich siłą, jednocześnie może 
przysłaniać potencjalne znaczenie trendów globalnych, które też będą wpływać na przy-
szłość badanych miejscowości, a które nie zawsze są obecne w scenariuszach.

Scenariusze są efektem autonomicznej refleksji lokalnych liderów, osób zaangażo-
wanych w „kulturę” w każdej z miejscowości – nie są uniwersalną, ekspercką propozycją 
z zewnątrz. Oznacza to, że przy wszystkich mankamentach, jakie mają [  charakter wstępny, 
często ogólny  ] istnieje większe prawdopodobieństwo ich internalizacji i  realizacji działań, 
które będą wspierały optymistyczne warianty scenariuszy.

3 ] A. Tarkowski, E. Bendyk, [  2011  ]. Scenariusze przyszłości bibliotek, Warszawa, FRSI, s.8.
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Scenariusze w  takiej postaci to raczej zaproszenie do dyskusji niż gotowy produkt 
[  jasno określona strategia, działania itd.  ]. W tym sensie mogą raczej modelować myślenie 
strategiczne, niż dawać jednoznaczne wskazówki do działania.

Kolejny krok to uwspólnienie strategii w szerszej grupie mieszkańców. Testem dla 
scenariuszy będą nowe strategie lokalne w poszczególnych gminach [  oczekiwane większe 
uwzględnianie kultury w kluczowych dokumentach strategicznych na poziomie gmin  ]. 

PODSUMOWANIE
Ostatecznym podsumowaniem projektu „Lokalne polityki kultury” był panel główny, 

który odbył 14 grudnia 2012 roku – wnioski z tego spotkania pozwoliły nam zobaczyć, na ile 
zgromadzone dane oraz zaproponowane podejścia metodologiczne są lub mogą być uży-
teczne w tworzeniu lokalnych polityk kultury. Przyglądając się wypowiedziom panelistów4 
oraz uczestników spotkania, wydaje się, że zarówno foresight jako narzędzie przewidywania 
kultury, jak i badania w działaniu okazują się użyteczne dla lokalnych instytucji kultury. Jed-
nocześnie trzeba podkreślić, że żaden zewnętrzny projekt, choćby duży i długofalowy [  nasz 
był niewielkim, jednorazowym projektem  ], nie zastąpi autonomicznego, strategicznego my-
ślenia i działania lokalnych interesariuszy. Pozostaje dla nas otwarte pytanie, na ile różne 
narzędzia [  w tym wypadku foresight  ] mogą być pomocne w procesie ciągłego negocjowania 
i  uwspólniania lokalnych wizji kultury, z  czego wynikają konkretne instytucjonalne decy-
zje i  działania. Jak podkreślają autorzy foresightu bibliotecznego: „Foresight jest przede 
wszystkim sposobem na oswajanie się z myśleniem o przyszłości oraz na przyjecie proak-
tywnego stosunku do zachodzących zmian”5.

4 ] W panelu wzięli udział: E. Bendyk [  Ośrodek badań nad przyszłością, Collegium Civitas, Centrum 

Nauk Społecznych PAN  ], T. Kasprzak [  Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, Instytut Ba-

dań Edukacyjnych  ], J. Królikowski [  Program Rozwoju Bibliotek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa In-

formacyjnego  ], Henryk Mizerek [  Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  ], M. Troszyński 

[  Collegium Civitas  ], P. Zieliński [  Departament Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego  ].

5 ] Ibidem, s. 12.





Bartek Walczak

Polityki kultury 
w lokalnych sieciach 
podmiotów kultury
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PODSUMOWANIE
Badanie zrealizowane w  październiku 2012 roku objęło losową próbę 141 gmin, 

a w nich łącznie 307 respondentów – 108 przedstawicieli samorządu terytorialnego odpo-
wiedzialnych za kulturę, 106 kierowników    /    zastępców kierowników bibliotek i 93 kierowni-
ków domów i ośrodków kultury lub ich zastępców.

Instytucją najczęściej wymienianą na pierwszym miejscu jako kluczowa w lokalnych 
politykach kultury w miejscowości są domy    /    ośrodki kultury, również z perspektywy biblio-
tekarzy. W  większości gmin trójka kluczowych aktorów to [  w  kolejności  ]: dom    /    ośrodek 
kultury, biblioteka i  szkoła    /    przedszkole. Na czwartym miejscu [  patrząc na łączną liczbę 
wskazań  ] znajdują się lokalne NGO. Warto podkreślić, że kluczowymi aktorami są przede 
wszystkim instytucje samorządowe.

Przeciętnie dostępna sieć podmiotów zajmujących się kulturą w danej miejscowości 
liczy trzy instytucje. Rozmiar sieci zależy od wielkości miejscowości.

Rozmiar dostępnej sieci jest istotnie, choć niezbyt silnie, skorelowany z nakładami 
na kulturę. Współczynnik R Pearsona dla rozmiaru dostępnej sieci i wydatków na kulturę 
ogółem w 2011 roku wyniósł R = 0,23, p < 0,01.

Zaobserwowano także, że większa gęstość sieci podmiotów zajmujących się kulturą 
występuje w miejscowościach „starszych”, o większym udziale osób w wieku poprodukcyj-
nym i mniejszym – przedprodukcyjnym.

Typowy układ funkcjonującej sieci jest następujący: dom    /    ośrodek kultury, bi-
blioteka, placówki kształcenia ogólnego, lokalne NGOsy. Przeciętnie w  skład takiej 
sieci wchodzą dwie instytucje. Dla 29% rozmówców sieć składa się z jednego partnera. 



44

Około jednej trzeciej badanych [  33,2%  ] współpracuje z trzema lub więcej podmiotami.
W miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców istnieje niewykorzystany poten-

cjał do budowania partnerstw pomiędzy podmiotami zajmującymi się kulturą.
Zgodnie z deklaracjami badanych konkurencja pomiędzy podmiotami kultury zasad-

niczo się nie pojawia. Polski model instytucji kultury wyraźnie nie jest zbudowany na rywa-
lizacji, model lokalnych polityk kultury wydaje się raczej zdominowany przez kooperację [  co 
nie jest synonimem jakości i partnerstwa  ]. Konsekwencje tej konkurencji – jeżeli się ona 
w  ogóle pojawi – są raczej pozytywne: pojedynczy respondenci wskazali, że podnosi ona 
efektywność lub sprzyja rozwojowi, rzadziej utrudnia działanie.

Badani są raczej optymistyczni jeśli chodzi o ocenę przygotowania swojej instytucji 
do zmiany. Niespełna 59% ważnych głosów wskazuje, że dostosowanie jest możliwe, choć 
może wymagać czasu. Niemal jedna trzecia pokazuje, że jest w stanie dostosowywać się na 
bieżąco. Statystycznie istotnie większy poziom optymizmu obserwujemy w domach kultury.

Za najbardziej prawdopodobny trend w  przyszłości badani uznali przyspieszenie 
rozwoju techniki, dalej wzrost znaczenia lokalności w  kulturze [  jest tu widoczna zależ-
ność pomiędzy oceną prawdopodobieństwa analizowanego trendu a wydatkami samorzą-
du w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca  ] i wzrost znaczenia multimedialnych form 
uczestniczenia w  kulturze, spadek tradycyjnych. Przy tej ostatniej zmiennej zmienia się 
istotnie perspektywa w zależności od typu instytucji reprezentowanej przez respondenta. 
Przedstawiciele bibliotek uważają ten scenariusz za bardziej prawdopodobny niż ich odpo-
wiednicy z domów kultury. Kolejne dwa trendy ocenione jako prawdopodobne przez więcej 
niż trzy czwarte badanych to przekonanie, iż kultura będzie coraz bardziej podporządkowa-
na logice rynku, a także iż politycy i instytucje publiczne będą ingerowali w rozwój kultury. 
Ocena prawdopodobieństwa ingerencji w kulturę jest istotnie związana z typem instytucji 
reprezentowanej przez respondenta – najbardziej podkreślają ją bibliotekarze, potem domy 
kultury i JST. Ponad trzy czwarte respondentów uznało, że prawdopodobnie zmniejszą się 
nakłady na kulturę ze środków publicznych. Postrzeganie tego trendu istotnie zależy od 
przynależności instytucjonalnej – najwięcej obaw o finansowanie wyrażają przedstawiciele 
bibliotek. Ponad 72% badanych za prawdopodobne uznało digitalizację sztuki i jej przenie-
sienie do Internetu. Widać tutaj słaby związek z sytuacją finansową gminy: im wyższy poziom 
wydatków samorządu na pojedynczego mieszkańca, tym niższe przekonanie o prawdopodo-
bieństwie wystąpienia tego scenariusza. Z kolei przeniesienie działalności instytucji kultury 
do Internetu za prawdopodobne uznało 62% respondentów, przy czym wystąpiły tu istotne 
różnice pomiędzy instytucjami. Większość badanych [  niespełna 72%  ] uznała, że nieprawdo-
podobne jest, aby wystąpił nadmiar podaży kultury, a ponad 77%, że nieprawdopodobny jest 
zanik zainteresowania kulturą.

Warto zwrócić uwagę, że określanie prawdopodobieństwa opisanych powyżej tren-
dów nie ma związku z wielkością miejscowości, jej cechami demograficznymi, nakładami na 
kulturę, stażem respondenta. Jedynie w kilku miejscach udało się wychwycić istotne zróż-
nicowanie perspektyw instytucji i dwa raczej dyskusyjne związki pomiędzy postrzeganiem 
zmian a wydatkami samorządu [  w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca  ].
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Strategie rozwoju w formie dokumentów posiada 36% domów kultury i 41% bibliotek. 
24% domów kultury i niespełna 27% bibliotek przygotowało koncepcję rozwoju, ale nie zo-
stała ona spisana. Blisko 11% ogółu reprezentantów domów kultury i bibliotek nie wie, czy 
w ich instytucjach została przygotowana strategia rozwoju, nie zna jej założeń lub powodu, 
dla której strategii nie ma. Pozostaje pytanie, jaki wpływ na tworzenie lokalnych polityk 
kultury może mieć brak świadomości co do własnej strategii wśród ponad jednej dziesiątej 
instytucji kultury.

Blisko jedna trzecia domów kultury i bibliotek nie ma strategii rozwoju [  czy to w for-
mie dokumentu czy jakiejkolwiek innej  ]. Najczęstszym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy 
jest brak potrzeby, brak polecenia ze strony władz samorządowych lub wpisanie strate-
gii rozwoju placówki w strategię rozwoju gminy. Brak wizji rozwoju w przypadku instytucji 
kluczowych – jak pokazywaliśmy wyżej – dla definiowania polityk kultury w miejscowości 
stawia pod znakiem zapytania możliwość kreowania tych polityk. 

Założenia strategii rozwoju domów kultury i bibliotek obejmują inwestycje w  infra-
strukturę techniczną, wyposażenie i oprogramowanie [  41% ważnych wskazań  ], następnie 
w bazę lokalową [  33%  ], a w trzeciej kolejności w utrzymywanie i rozwijanie podstawowej 
działalności [  32%  ]. 26 instytucji [  21%  ] wskazało na aktywizację społeczności lokalnej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu, zaś 7 [  6%  ] – na inwestowanie we własne zasoby ludzkie. 
Można zatem podsumować, że priorytetem w strategii rozwoju jest baza materialna i utrzy-
mywanie oraz rozwijanie podstawowej działalności. Większość instytucji nie widzi potrzeby 
inwestowania w swoich pracowników, jak również zdefiniowania strategicznych celów w od-
niesieniu do społeczności lokalnej – poprzez jej aktywizację, integrację, przeciwdziałanie wy-
kluczeniu lub budowanie lokalnych partnerstw. Jest to o tyle interesujące, że z perspektywy 
tych samych badanych rozwój kompetencji kadry jest drugą – po finansowaniu – kluczową 
determinantą rozwoju instytucji kultury. Reasumując należy stwierdzić, że projektowanie 
polityki kultury na poziomie instytucji kultury zamyka się w  jej wnętrzu, ogranicza się do 
materialnego, doraźnego wymiaru, rzadko odnosi się do społeczności jako całości.

Najczęściej [  73% przypadków w domach kultury, 62% w bibliotekach  ] strategię roz-
woju przygotowuje sam dyrektor, w  połowie przypadków wspomagany przez wybranych 
pracowników. W  pozostałych przypadkach angażuje się przede wszystkim pozostałych 
pracowników [  29% placówek mających strategię  ], następnie przedstawicieli samorządu te-
rytorialnego [  21%  ], zewnętrznych konsultantów [  17%  ]. Włączenie klientów miało miejsce 
jedynie w niespełna 8% badanych instytucji. Instytucjonalne strategie są zatem tworzone 
w modelu autorytarnym, z pominięciem większości interesariuszy.

W opinii samorządowców ponad 85% gminnych strategii rozwoju zawiera odniesie-
nia do kultury, jednak co piąty z badanych nie wiedział, czego konkretnie dotyczą te zapisy. 
Najczęściej przywoływanym zapisem są inwestycje w infrastrukturę kultury [  45% opisanych 
strategii  ] oraz wymienienie zasobów znajdujących się na terenie gminy [  16%  ].

Wskazane przez badanych czynniki kluczowe dla rozwoju instytucji to przede wszyst-
kim finansowanie [  89%  ]. O istocie tego czynnika najlepiej świadczy fakt, że kolejna determi-
nanta: przygotowanie kadry – skupiła łącznie 78 [  27%  ] wskazań, w tym 13 jako najważniejsza 
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determinanta, zaś trzecia – baza lokalowa – 70 wskazań [  24%  ]. 47 badanych [  16%  ] zwróciło 
uwagę na role współpracy z JST, zaś 42 [  14%  ] na inwestycje w wyposażenie.

Jakkolwiek badani uważają przygotowanie kadry za drugi – po finansowaniu – kluczo-
wy czynnik dla rozwoju instytucji kultury, w swoich strategiach rozwoju inwestycje w zasoby 
ludzkie zaplanowało jedynie 6% instytucji. Identyfikowanie i hierarchizowanie determinant 
nie jest istotnie związane z wielkością miejscowości, jej cechami demograficznymi, nakła-
dami na kulturę, natomiast zaobserwowano istotne zróżnicowanie pomiędzy instytucjami, 
jeśli chodzi o wyposażenie – bibliotekarze ponad dwukrotnie częściej wskazują na wyposa-
żenie jako istotną determinantę rozwoju instytucji kultury.

Uwagę zwraca stosunkowo wysoki [  13%  ] odsetek bibliotek, które nie tyle nie chcą prze-
ciwdziałać problemom społecznym, co przyznają, że nie wiedzą, jaka może być w tym ich rola. 

PRZEBIEG BADANIA I OPIS PRÓBY
Badanie, zrealizowane w październiku 2012 za pomocą techniki CATI [  Computer As-

sisted Telephone Interwiew  ], objęło losową próbę 141 gmin z terenu całej Polski. W bada-
niu wzięło udział 307 respondentów, w tym 108 przedstawicieli samorządu terytorialnego, 
odpowiedzialnych za kulturę [  kierownicy departamentów, przewodniczący komisji kultury, 
specjaliści itd.  ], 106 kierowników bibliotek i 93 kierowników domów i ośrodków kultury. W 51 
lokalizacjach wywiady przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich trzech instytucji. Po 
dwa wywiady przeprowadzono w 64 gminach, w 26 wywiad zrealizowano z jednym respon-
dentem. Przyczyną braku wywiadu był brak danej instytucji na terenie gminy1 lub odmowa 
udziału w badaniu [  utrzymująca się na poziomie 19,4% dla całości próby  ].

Warto zwrócić uwagę, że podczas badań ilościowych, podobnie jak i jakościowych 
[  np. Brzeszcze  ], napotykano na sytuacje, w których osoby kierujące placówkami kultury 
są jednocześnie zaangażowane w politykę samorządową. Niektóre łączą etat kierowniczy 
w  domu kultury lub bibliotece z  funkcją radnego    /    radnej, inne naprzemiennie etatowo 
związane są z samorządem i placówkami kultury. 

Na wykresie nr 2 przedstawiono podział badanych gmin ze względu na liczbę miesz-
kańców zameldowanych w 2011 roku na pobyt stały. W badaniu znalazło się 60 gmin liczą-
cych więcej niż 20 tys. mieszkańców i 247 mniejszych, co jest zbliżone do proporcji w całej 
Polsce [  14% do 86%2  ].

1 ] Warto przypomnieć, że domów    /    ośrodków kultury nie ma w blisko 30% gmin. Ich brak jest szcze-

gólnie wyraźny w małych gminach: w jednostkach liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, odse-

tek ten wzrośnie do 60%  ]

2 ] por. Bank Danych Lokalnych GUS.
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Wykres: Instytucje reprezentowane przez respondentów

Źródło: badania własne

Wykres: Wielkości gmin w próbie

Źródło: badania własne
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Jeśli chodzi o typy gmin, dominowały gminy wiejskie [  174, tj. 57% próby  ], następne 
w hierarchii liczebności były wiejsko – miejskie [  88 gmin, 29% próby  ]. W próbie znalazło się 
ponadto 45 gmin miejskich, co stanowi ok. 14% próby.

Wykres: Typy gmin uwzględnione w próbie

Źródło: badania własne

ROLA INSTYTUCJI KULTURY W PRZECIWDZIAŁANIU PROBLEMOM SPOŁECZNYM 
Respondentów z placówek kulturalnych zapytano w otwartym pytaniu3 o rolę ich in-

stytucji w przeciwdziałaniu problemom społecznym4. Z 83 domów i ośrodków kultury oraz 
98 bibliotek, których przedstawiciele odpowiedzieli na to pytanie, 7% domów    /    ośrodków 
kultury oraz 5% bibliotek nie widzi możliwości przeciwdziałania problemom społecznym 
w miejscowości. 4% przedstawicieli domów    /    ośrodków kultury i aż 13% reprezentantów bi-
bliotek wskazało, że nie wie, jak takie przeciwdziałanie mogłoby wyglądać .

Najczęściej wskazywanym sposobem przeciwdziałania problemom społecznym jest 
szerzenie kultury i wiedzy, w zasadzie – podstawa obecnej działalności badanych placówek.  

3 ] Pytanie kodowano jak pytanie wielokrotnego wyboru, stąd suma wskazań może być większa niż 

wielkość próby.

4 ] Uczestnikom została wcześniej przedstawiona lista „typowych” problemów społecznych, z prośbą 

o  identyfikację zjawisk występujących na terenie gminy. Nie było gminy, w  której nie wskazano by 

przynajmniej kilku kategorii problemów społecznych.
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KILKA PRZYKŁADÓW:
Biblioteka przyciąga czytelnika, który w ten sposób odrywa się od problemów, używek 

i codzienności.
 − Organizowanie imprez, trafianie do potrzeb jak i pokazywanie nowych perspektyw i rze-

czy. Dom kultury nie chce się zniżać jedynie do zaspokajania potrzeb mieszkańców, ale chce 
wyjść też poza, proponując coś nowego. Mieszkańcy mają zbyt wąskie zapotrzebowania kul-
turalne, więc chce się je poszerzyć. 

 − Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzo-
rów i  nawyków aktywnego uczestnictwa w  kulturze, organizowanie imprez kulturalnych, 
koncertów, odczytów, wystaw, prowadzenie form amatorskiego ruchu artystycznego.

Na tego typu działalność wskazało 48% przedstawicieli domów kultury i 47% biblio-
tek [  spośród tych, którzy odpowiedzieli na to pytanie  ]. Różnica w specyfice działania pomię-
dzy domami kultury a bibliotekami uwidacznia się na drugim miejscu w hierarchii wyborów. 

Przedstawiciele domów kultury częściej wskazywali tu animację lokalną: aktywizację 
i integrację mieszkańców [  18% wskazań  ].

 − Animowanie społeczności w kierunku aktywnego uczestniczenia w rządzeniu miastem.
 − Integracja społeczeństwa, [  …  ] próba dotarcia do grup starszych i najmłodszych, zaktywi-

zowanie społeczeństwa.
 − Zwiększenie stopnia współdziałania mieszkańców, wysoki stopień integracji mieszkańców.

Na tego typu działania wskazało 10% przedstawicieli bibliotek. Z kolei wśród biblio-
tekarzy drugie miejsce zajęło podnoszenie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy [  17% 
wskazań  ].

 − Prowadzenie kursów i  aktywizacji zawodowej, prowadzenie kursów komputerowych 
i szkoleń.

 − Prowadzenie programów edukacji społecznej np. jak pisać CV i list motywacyjny.
 − Organizowanie szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, żeby było 

więcej miejsc pracy. 
Na tego typu działania wskazało 10% przedstawicieli domów i  ośrodków kultury. 

Biblioteki – znacznie częściej niż domy kultury – pełnią rolę „nieformalnego pośrednika”, 
przekazując mieszkańcom informacje o miejscach pracy lub narzędzia do ich poszukiwania. 
Wśród bibliotekarzy taką działalność opisało 12% respondentów, wśród kierownictwa do-
mów kultury – 6%. Pozostałe rodzaje działań wskazywane przez respondentów to: tworze-
nie nowych miejsc pracy [  7% domów kultury, 1% bibliotek  ]; działania socjoterapeutyczne 
[  6% domów kultury, 3% bibliotek  ]. Zestawienie działań można znaleźć w poniższej tabeli.



50

Tabela: W jaki sposób Pana[  i  ] instytucja może przyczynić się do przeciwdziałania problemom społecz-

nym?5

Źródło: badania własne

Domy    /    ośrodki 
kultury [  100% = 83  ]

Biblioteki 
[  100% = 98  ]

Oferta kulturalna dla mieszkańców 48,2% 46,9%

Animacja: aktywizacja i integracja mieszkańców 18,1% 10,2%

Pomoc w poszukiwaniu pracy 6,0% 12,2%

Podniesienie kompetencji liczących się na rynku pracy 10,8% 17,3%

Promocja miejscowości 6,0% 3,1%

Akcje charytatywne 3,6% 0,0%

Świetlice, socjoterapia 6,0% 3,1%

Tworzenie nowych miejsc pracy w placówce 7,2% 1,0%

Nie wiem 3,6% 13,3%

Nic 7,2% 5,1%

 

Rola instytucji kultury w  przeciwdziałaniu różnorodnym problemom społecznym 
była widoczna na kilku poziomach podczas badań jakościowych. Z jednej strony samorzą-
dowe instytucje kultury, opierające się w większości na etatowych pracownikach, rozpo-
rządzające przewidywalnym budżetem, mogą być istotnym graczem w lokalnym systemie 
ekonomicznym. Przykładem niech będą Brzeszcze, gdzie zatrudniający 80 pracowników 
Ośrodek Kultury jest drugim – po kopalni – pracodawcą. Wizja przeciwdziałania proble-
mom społecznym poprzez kulturę opisywana przez respondentów w badaniach ilościo-
wych znajduje odzwierciedlenie w case studies. Także tutaj na pierwszym miejscu jest 
działanie poprzez upowszechnianie kultury. Przykładowo rekomendacje wypracowane 
w gminie Brzeszcze dotyczą działań z obszaru zapobiegania wykluczeniu z kultury, dzia-
łanie na rzecz dzieci i  młodzieży, inwestowanie w  działania o  „wysokiej wartości arty-
stycznej”. Jednocześnie w wywiadzie grupowym w Sępólnie Krajeńskim widoczne było 
dostrzeganie roli instytucji kultury w utrzymywaniu integracji społecznej, przeciwdziała-
niu zagrożeniu zachowaniami ryzykownymi i utrzymywanie kapitału kulturowego.

5 ] Pytanie kodowano jak pytanie wielokrotnego wyboru, stąd suma wskazań jest większa niż wiel-

kość próby.
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PODMIOTY TWORZĄCE SIEĆ INSTYTUCJI KULTURY
W tej części opracowania przedstawimy dane dotyczące współpracy pomiędzy róż-

nymi podmiotami6, zajmującymi się, statutowo lub doraźnie, kulturą. Instytucje te tworzą 
przestrzeń dla kreowania lokalnej polityki kultury. Uczestnicy byli proszeni o wymienienie 
[  w pytaniu prekategoryzowanym, a zatem bez sugestii odpowiedzi  ] instytucji zajmujących 
się kulturą w gminie, następnie określenie, z którymi z nich współpracuje ich placówka. 
Na tej podstawie można określić najaktywniejsze podmioty w zakresie kultury, jak również 
porównać możliwy rozmiar sieci z  siecią wykorzystywaną. W  dalszej części opracowania 
opiszemy wskazania dotyczące rywalizacji pomiędzy podmiotami.

SIEĆ DOSTĘPNYCH PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ KULTURĄ
Instytucją najczęściej wymienianą na pierwszym miejscu jako kluczowa dla kultu-

ry [  201 wskazań  ] są domy    /    ośrodki kultury. Również przedstawiciele bibliotek najczęściej 
wskazują je na pierwszym miejscu, przed własnymi placówkami. 71 badanych wskazało 
biblioteki jako pierwszoplanowe instytucje zajmujące się kulturą, 12 respondentów – sa-
morząd terytorialny, 8 – placówki edukacyjne [  szkoły, przedszkola  ], 4 – lokalne organizacje 
pozarządowe, 3 – osoby prywatne. Pozostałe typy podmiotów skupiły pojedyncze wskazania.

Biblioteki najczęściej wskazywano jako drugie w kolejności po domach kultury [  116 
wskazań  ]. 41 badanych jako drugie wskazało placówki kształcenia ogólnego. Jako że po-
zostałe wskazania są mocno rozproszone, można powiedzieć, że w większości gmin trójka 
kluczowych aktorów to [  w  kolejności  ]: dom    /    ośrodek kultury, biblioteka i  szkoła    /    przed-
szkole. Na czwartym miejscu [  patrząc na łączną liczbę wskazań  ] znajdują się lokalne NGO. 
Szczegółowe zestawienie typów placówek [  z sumą wszystkich wskazań  ] znajduje się w po-
niżxzej tabeli.

6 ] Typologia tych podmiotów, uzyskana na podstawie analizy wypowiedzi badanych, objęła: 

domy    /    ośrodki kultury, biblioteki, kina, muzea, teatry, sale koncertowe [  widowiskowe, filharmonie  ], 

galerie sztuki, samorządy terytorialne, instytucje kształcenia ogólnego [  szkoły, przedszkola  ], szkoły 

artystyczne, szkoły wyższe, lokalne NGO, ogólnopolskie NGO, osoby prywatne, przedsiębiorcy, koła 

gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, kościoły i inne organizacje wyznaniowe, świetlice, OPS 

[  MOPS itp.  ], lokalne zespoły muzyczne, gminne ośrodki sportowe [  OSIR  ].
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Tabela: Najważniejsze podmioty zajmujące się kulturą w miejscowościach respondentów

Źródło: badania własne

Podmiot    /    instytucja

liczba wskazań
łączna 
liczba 

wskazań
na pierwsze 

miejsce
na drugie 

miejsce
na trzecie 

miejsce

Dom    /    ośrodek kultury 201 31 0 235

Biblioteka 71 116 0 214

Kino    /    kina 0 11 16 33

Muzeum    /    a 1 18 11 50

Teatr    /    y 2 3 6 18

Sala koncertowa, widowi-
skowa, filharmonia

1 0 2 5

Galeria sztuki 0 1 7 19

Samorząd terytorialny [  gmina  ] 12 27 14 71

Instytucje kształcenia ogólne-
go [  szkoły, przedszkola  ]

8 41 55 136

Szkoły artystyczne 0 2 0 8

Szkoły wyższe, uniwersytety 0 0 0 9

Lokalne organizacje pozarządowe 4 11 24 73

Ogólnopolskie organizacje pozarządowe 0 2 4 17

Osoby prywatne 3 6 17 45

Biznes, przedsiębiorcy 0 1 2 18

koło gospodyń wiejskich 0 1 1 6

OSP 0 1 1 7

Kościoły, organizacje wyznaniowe 0 0 2 8

świetlice 0 2 4 9

Ośrodki pomocy społecznej 1 0 2 6

Lokalne, regionalne zespoły muzyczne 2 2 1 6

Gminne ośrodki sportowe [  OSIR  ] 1 3 3 10

Jeśli popatrzeć na różnorodność podmiotów znajdujących się w  sieci, przeciętnie 
[  mediana  ] wskazywano na trzy instytucje. Maksymalna liczba wskazanych podmiotów 
w jednej gminie wyniosła 12 [  jeden przypadek  ], minimalna – jeden podmiot [  25 wskazań, 
8% z 307 wypowiedzi  ]. Najczęściej wskazywaną liczbą instytucji w dostępnej sieci były trzy 
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podmioty [  27% odpowiedzi  ], kolejną w hierarchii – dwie [  25%  ]. Ogólnie rzecz biorąc wy-
powiedzi respondentów skumulowały się w przedziale 2 – 5 instytucji. Na wartości z tego 
zakresu wskazało łącznie 83% badanych.

Wskaźnik gęstości dostępnej sieci nie jest diagnozą możliwości istniejących w  da-
nej lokalizacji. Należy go traktować jako wskaźnik wzajemnej dostrzegalności podmiotów, 
choć rozmiar sieci jest oczywiście w  pierwszym rzędzie warunkowany wielkością miej-
scowości. Średnia gęstość sieci w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców 
wyniosła 3,2, podczas gdy w większych miejscowościach 4. Różnica jest istotna statystycz-
nie [  t [  305  ] = 3,319, p < 0,01  ], przy błędzie standardowym średniej wynoszącym nie więcej 
niż +    /  – 0,47 dla poziomu ufności 95%. Ograniczymy zatem analizę do jednorodnych typów 
miejscowości. Między przedstawicielami poszczególnych instytucji w miejscowościach do 
20 tysięcy mieszkańców występują nieznaczne, nieistotne statystycznie, różnice w gęstości 
wskazywanej sieci. Najwięcej instytucji w sieci wskazują przedstawiciele bibliotek [  średnio 
3,4  ], następnie samorządowcy [  3,14  ] i domy kultury [  3,1  ]. W większych miejscowościach 
gradacja ta wygląda następująco: domy    /    ośrodki kultury [  4,24  ], biblioteki [  4,1  ], JST [  3,6  ], 
choć tutaj, podobnie jak w mniejszych miejscowościach, różnice nie są istotne statystycznie. 

Rozmiar dostępnej sieci jest istotnie skorelowany z  nakładami na kulturę. Współ-
czynnik R Pearsona dla rozmiaru dostępnej sieci i wydatków na kulturę ogółem w 2011 roku 
wyniósł R = 0,23, p < 0,01. Korelacja – choć istotna – nie jest silna. 

Pojawia się też interesująca zależność pomiędzy rozmiarem dostępnej sieci a udzia-
łem ludności w  wieku przedprodukcyjnym [  do 17 roku życia  ]. Współczynnik R Pearsona 
wyniósł – 0,18, p < 0,01, zaś dla korelacji z  udziałem osób w  wieku poprodukcyjnym 0,11, 
p < 0,05. Oznacza to, że większe zagęszczenie sieci podmiotów zajmujących się kulturą wy-
stępuje w miejscowościach „starszych”, o większym udziale osób w wieku poprodukcyjnym 
i mniejszym mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. 

W miejscowościach wybranych do studiów przypadku zakres dostępnej sieci jest 
zdecydowanie ponadprzeciętny i zawiera podmioty niewidoczne w trakcie badań ilościo-
wych, jak na przykład dom ludowy czy związki zawodowe [  Brzeszcze  ], samorządy miesz-
kańców [  rady rejonów – Kalisz Pomorski  ], wydawnictwa i media [  Sępólno Krajeńskie  ]. 
Z  bogatych dostępnych sieci respondenci jako kluczowe podmioty wymieniają samo-
rządowe instytucje kultury wraz z organizacjami pozarządowymi [  Sępólno Krajeńskie  ] 
i kościół [  Brzeszcze  ]. A zatem mimo gęstszej dostępnej sieci, układ kluczowych aktorów 
pozostaje w zasadzie taki sam.
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Tabela: Instytucje, z którymi współpracują instytucje rozmówców

Źródło: badania własne

Podmiot    /    instytucja

liczba wskazań
łączna 
liczba 

wskazań
na pierwsze 

miejsce

na  
drugie 

miejsce

na  
trzecie 

miejsce

Dom    /    ośrodek kultury 152 11 2 165

Biblioteka 65 51 10 127

Kino    /    kina 1 7 3 12

Muzeum    /    a 8 17 7 35

Teatr    /    y 2 3 1 9

Sala koncertowa, widowi-
skowa, filharmonia

0 2 2 5

Galeria sztuki 0 2 5 9

Samorząd terytorialny [  gmina  ] 15 23 8 47

Instytucje kształcenia ogólne-
go [  szkoły, przedszkola  ]

32 48 15 99

Szkoły artystyczne 1 1 2 5

Szkoły wyższe, uniwersytety 0 0 0 2

Lokalne organizacje pozarządowe 10 19 21 63

Ogólnopolskie organizacje pozarządowe 1 2 3 10

Osoby prywatne 2 10 5 20

Biznes, przedsiębiorcy 0 3 1 7

Koło gospodyń wiejskich 1 2 2 7

OSP 0 2 3 6

Kościoły, organizacje wyznaniowe, 0 2 3 7

Świetlice 0 2 4 8

Ośrodki pomocy społecznej 2 3 0 6

Lokalne, regionalne zespoły muzyczne 3 1 1 6

Gminne ośrodki sportowe [  OSIR  ] 3 2 0 7

WYKORZYSTYWANA SIEĆ
Struktura sieci dostępnej jest odwzorowywana w  sieci wykorzystywanej. Ponow-

nie na pierwszym miejscu znajdują się domy i ośrodki kultury [  152 wskazania  ]. Biblioteki 
były wskazywane jako pierwszoplanowy partner przez 65 respondentów, 32 wskazało na 
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placówki kształcenia ogólnego. W  drugim wskazaniu placówki edukacyjne [  48 wskazań  ] 
niemal zrównały się z bibliotekami [  51 wskazań  ]. Jeśli spojrzeć na łączną liczbę wskazań 
hierarchia wygląda następująco: domy    /    ośrodki kultury [  w sumie wskazane 165 razy  ], bi-
blioteki [  127  ], przedszkola i szkoły [  99  ], lokalne NGO [  63  ]. 47 respondentów jako partnera 
wybrało samorząd terytorialny, 35 muzea, 20 osoby prywatne.

Jak można było oczekiwać, gęstość wykorzystywanej sieci okazuje się nieco niższa 
niż sieci dostępnej. Mediana wyniosła tu 2 [  dla sieci dostępnej 3  ]. W sześciu gminach roz-
mówcy wskazali na całkowity brak kooperacji [  brak współpracujących instytucji  ]. Najczę-
ściej wskazywaną wielkością wykorzystywanej sieci [  35,5% wskazań  ] są dwa podmioty. Dla 
29% rozmówców sieć składa się z jednego partnera. Około jednej trzeciej badanych [  33,2%  ] 
współpracuje z trzema lub więcej podmiotami.

Nie ma istotnej statystycznie różnicy pomiędzy gęstością wykorzystywanej sieci 
w miejscowościach powyżej i poniżej 20 tys. mieszkańców [  t  [  305  ] = 0,64, p > 0,05  ]. Nie ma też 
istotnych statystycznie różnic pomiędzy wielkościami wskazywanymi przez trzy kategorie 
respondentów biorących udział w badaniach. Najwyższą [  2,46  ] średnią wskazali przedstawi-
ciele JST, co nie powinno dziwić, zważywszy na to, że dla samorządu jako organu prowadzą-
cego współpraca jest w zasadzie obligatoryjna. Zróżnicowanie pomiędzy przedstawicielami 
bibliotek i  domów kultury także nie jest istotne statystycznie [  t [  197  ] = 0,89, p > 0,05  ]. Za 
to, jak można było oczekiwać, istotna jest różnica pomiędzy miejscowościami większymi 
i mniejszymi niż 20 tys. mieszkańców, jeśli chodzi o zakres niewykorzystanych możliwości 
[  t [  305  ] = 2,2, p < 0,05  ]. Średnia różnica pomiędzy siecią dostępną a wykorzystywaną dla więk-
szych miejscowości wynosi 1,5, zaś dla mniejszych 0,9. A zatem w miejscowościach powyżej 
20 tysięcy mieszkańców istnieje potencjał do budowania partnerstw pomiędzy podmiotami 
zajmującymi się kulturą.

Jak widać, zarówno sieć dostępna jak i  wykorzystywana opierają się na instytu-
cjach. Badani 45 razy wskazali osoby prywatne jako istotne w dostępnej sieci podmiotów 
kultury, współpracę z nimi podjęło jednak tylko 20 badanych [  w 11 gminach  ]. W bada-
niach jakościowych widoczny jest potencjał „społecznych, oddolnych inicjatyw” w zakre-
sie kultury – wskazuje na to np. przypadek gminy Brzeszcze.

KONKURENCJA 
Zgodnie z deklaracjami badanych konkurencja pomiędzy podmiotami kultury zasad-

niczo się nie pojawia. Polski model instytucji kultury wyraźnie nie jest zbudowany na rywa-
lizacji w modelu zgodnym z logiką neoliberalnej ekonomii. W pięciu gminach [  5,7% próby 
gmin  ] przedstawiciele domów kultury postrzegają jako konkurencję biblioteki, w  dwóch 
– kina, pojawiają się też pojedyncze wskazania na szkoły artystyczne, lokalne organizacje 
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pozarządowe, muzea i  biznesmenów. Z  perspektywy bibliotek z  kolei najważniejszą kon-
kurencją są domy kultury [  9 wskazań  ], dalej kina [  3 wskazania  ], placówki edukacyjne [  3 
wskazania  ], pojedyncze wskazania na muzea, kina i sale koncertowe. Rywalizacja – jeśli się 
pojawi – najczęściej dotyczy klientów [  7 wskazań  ], pomysłów lub koncepcji [  5  ], lokalu [  4  ], 
środków [  2  ]. Konsekwencje tej konkurencji są raczej pozytywne – w piętnastu przypadkach 
respondenci wskazali, że podnoszą one efektywność lub sprzyjają rozwojowi, w dziewięciu 
przypadkach utrudniają działanie.

Wykres: W  jakim stopniu Pana    /    Pani instytucja jest gotowa na wyzwania, które mogą pojawić się 

w przyszłości?

Źródło: badania własne

Jest to walka o byt, uzasadnienie użyteczności, sposób porównania z innymi. [  DK  ]
To, że wolniej się rozwijamy, ponieważ biblioteka podbiera nam klientów. [  DK  ]
Powodują, że mamy motywację do szerszego działania, chcemy podnosić możli-

wości rozwoju naszego [  …  ] Ośrodka Kultury, do tego potrzebne są pieniądze, ale chcemy 
szkolić naszą kadrę w celu podnoszenia ich kwalifikacji i dzięki temu oferowania szerszych 
usług. [  DK  ].
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Relacji konkurencji nie dostrzeżono podczas badań w ramach studiów przypadków. 

We wszystkich trzech miejscowościach badacze zwracają uwagę na kooperację pomiędzy 
instytucjami kultury, choć badacze dostrzegli w  niektórych przypadkach brak partner-
skich relacji i koncentrację na formie usługodawca – usługobiorca.

Wykres: W jakim stopniu Pana    /    Pani instytucja jest gotowa na wyzwania, które mogą pojawić się 

w przyszłości? Porównanie rozkładów odpowiedzi w domach kultury i bibliotekach; n  [  domy kultu-

ry  ] = 92, n  [  biblioteki  ] = 106

Źródło: badania własne

ZMIANY
Przedstawiciele bibliotek i domów kultury zostali zapytani o to, na ile czują się przy-

gotowani do zmian, które mogą pojawić się w przyszłości. Ponad jedna trzecia badanych 
[  35,5%  ] nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Pozostali byli raczej optymistyczni: niespełna 
59% ważnych głosów wskazuje, że dostosowanie jest możliwe, choć może wymagać czasu, 
niemal jedna trzecia pokazuje, że jest w stanie dostosowywać się na bieżąco. Niespełna 7% 
badanych uważa, że ich instytucje nie dostosują się do ewentualnych zmian, z kolei około 2% 
uważa, że takie zmiany w ogóle się nie pojawią.
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Między domami kultury a  bibliotekami są istotne statystycznie różnice [  χ2 [  3  ] = 8,9, 
p < 0,05  ] – przedstawiciele domów kultury są nastawieni bardziej optymistyczne. 36% re-
spondentów z domów kultury wskazuje, że jest w stanie na bieżąco dostosowywać się do 
zmian [  przy 27% w  bibliotekach  ], z  kolei jedynie 3% nie widzi możliwości dostosowania 
[  w porównaniu z 9% w bibliotekach  ]. Z kolei nie widać istotnych różnic pomiędzy placów-
kami położonymi w  miejscowościach przekraczających i  nie przekraczających 20 tysięcy 
mieszkańców.
 

PROGNOZOWANIE PRZYSZŁOŚCI KULTURY
W kolejnym pytaniu przedstawiono badanym dziesięć możliwych trendów i poproszo-

no o ocenę prawdopodobieństwa ich zajścia. Za najbardziej prawdopodobne [  łącznie 81,8% 
pozytywnych wskazań  ] badani uznali przyspieszenie rozwoju techniki. Przekonanie o praw-
dopodobieństwie przyspieszenia rozwoju techniki nie ma istotnego związku z instytucją re-
prezentowaną przez badanego ani wielkością miejscowości.

Tabela: Ocena prawdopodobieństwa wzrostu znaczenia lokalności w kulturze w przekroju przez grupy 

kwintylowe wydatków samorządu w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca

Źródło: badania własne

Kwintyl

Ocena prawdopodobieństwa wzrostu znaczenia lokalności  
w kulturze

OgółemZdecydowa-
nie prawdo 
– podobne

Raczej prawdo 
– podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecydowanie 
nieprawdo 
– podobne

1
N 15 34 12 2 63

% 23,8% 54,0% 19,0% 3,2% 100,0%

2
N 6 44 8 1 59

% 10,2% 74,6% 13,6% 1,7% 100,0%

3
N 17 29 14 0 60

% 28,3% 48,3% 23,3% 0,0% 100,0%

4
N 11 37 8 2 58

% 19,0% 63,8% 13,8% 3,4% 100,0%

5
N 22 26 10 3 61

% 36,1% 42,6% 16,4% 4,9% 100,0%

Ogółem
N 71 170 52 8 301

% 23,6% 56,5% 17,3% 2,7% 100,0%
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Kolejny w hierarchii najbardziej prawdopodobnych zdarzeń okazał się wzrost znacze-
nia lokalności w kulturze. Oceniło go jako prawdopodobny ponad 80% badanych. Podobnie 
jak przy poprzednim trendzie, tak i tutaj nie ma znaczenia instytucja ani wielkość miejsco-
wości. Widoczna jest także istotna statystycznie zależność pomiędzy oceną prawdopodo-
bieństwa analizowanego trendu a wydatkami samorządu w przeliczeniu na pojedynczego 
mieszkańca [  χ2  [  12  ] = 21,9, p < 0,05  ], niemniej nie układa się ona liniowo i  ma najprawdo-
podobniej charakter pozorny. Pracownicy instytucji mieszczących się w kolejnych grupach 
kwintylowych mają na przemian to mniej, to bardziej radykalne zdanie w tej kwestii.

Trzeci w hierarchii częstości trend to wzrost znaczenia multimedialnych form uczest-
niczenia w kulturze, spadek tradycyjnych. Wskazało nań nieznacznie ponad 77% respon-
dentów. Tutaj już istotne okazują się różnice pomiędzy poszczególnymi typami instytucji 
[  χ2  [  6  ] = 14,8, p < 0,05  ].

Nieznacznie zróżnicowany jest łączny odsetek wskazań na prawdopodobieństwo wy-
stąpienia tego trendu: 75,8% domy kultury, 76,4% JST, 79% biblioteki. A zatem przedsta-
wiciele bibliotek uważają ten scenariusz za bardziej prawdopodobny niż ich odpowiednicy 
z domów kultury. Jednocześnie ci ostatni są bardziej radykalni w ocenach – wśród respon-
dentów z domów i ośrodków kultury dominanta przypadła na skrajną wartość „zdecydowa-
nie prawdopodobne”, podczas gdy w  przypadku dwóch pozostałych instytucji na bardziej 
neutralną „raczej prawdopodobne”.

Tabela: Ocena prawdopodobieństwa wzrostu znaczenia multimedialnych form uczestniczenia 

w kulturze, spadek tradycyjnych w przekroju przez typy instytucji

Źródło: badania własne

typ instytucji

Ocena prawdopodobieństwa wzrostu znaczenia multimedial-
nych form uczestniczenia w kulturze, spadek tradycyjnych

 

Ogółem
Zdecydowa-
nie prawdo 
– podobne

Raczej praw-
do – podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecy-
dowanie 

nieprawdo 
– podobne

Dom    /    
ośrodek 
kultury

N 36 33 16 6 91

% 39,6% 36,3% 17,6% 6,6% 100,0%

Biblioteka
N 32 51 21 1 105

% 30,5% 48,6% 20,0% 1,0% 100,0%

JST
N 22 59 22 3 106

% 20,8% 55,7% 20,8% 2,8% 100,0%

Ogółem
N 90 143 59 10 302

% 29,8% 47,4% 19,5% 3,3% 100,0%
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Tabela: Ocena prawdopodobieństwa zmniejszenia się nakładów na kulturę ze środków publicznych 

w przekroju przez typy instytucji

Źródło: badania własne

Typ instytucji 

Ocena prawdopodobieństwa zmniejszenia się na-
kładów na kulturę ze środków publicznych

OgółemZdecydowa-
nie prawdo 
– podobne

Raczej praw-
do – podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecy-
dowanie 

nieprawdo 
– podobne

Dom    /    
ośrodek 
kultury

N 27 37 22 5 91

% 29,7% 40,7% 24,2% 5,5% 100,0%

Biblioteka
N 33 54 13 3 103

% 32,0% 52,4% 12,6% 2,9% 100,0%

JST
N 16 60 29 3 108

% 14,8% 55,6% 26,9% 2,8% 100,0%

Ogółem
N 76 151 64 11 302

% 25,2% 50,0% 21,2% 3,6% 100,0%

Tabela: Ocena prawdopodobieństwa ingerencji instytucji publicznych i  polityków w  rozwój kultury 

w przekroju przez typy instytucji

Źródło: badania własne

Typ instytucji 

Ocena prawdopodobieństwa ingerencji instytu-
cji publicznych i polityków  w rozwój kultury

OgółemZdecydowa-
nie prawdo 
– podobne

Raczej 
prawdo – 
podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecy-
dowanie 

nieprawdo – 
podobne

Dom    /     
ośrodek 
kultury

N 19 50 14 8 91

% 20,9% 54,9% 15,4% 8,8% 100,0%

Biblioteka
N 32 50 20 0 102

% 31,4% 49,0% 19,6% 0,0% 100,0%

JST
N 22 55 24 5 106

% 20,8% 51,9% 22,6% 4,7% 100,0%

Ogółem
N 73 155 58 13 299

% 24,4% 51,8% 19,4% 4,3% 100,0%



61

Tabela: Ocena prawdopodobieństwa cyfryzacji    /    digitalizacji sztuki, kultury, przeniesienia jej do Inter-

netu w przekroju przez grupy kwintylowe wydatków JST na pojedynczego mieszkańca.

Źródło: badania własne

Kwintyl 

Ocena prawdopodobieństwa cyfryzacji    /    digitaliza-
cji sztuki, kultury, przeniesienia jej do Internetu

OgółemZdecydowa-
nie prawdo 
– podobne

Raczej prawdo 
– podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecy-
dowanie 

nieprawdo –  
podobne

1
N 19 31 11 2 63

% 30,2% 49,2% 17,5% 3,2% 100,0%

2
N 19 25 18 0 62

% 30,6% 40,3% 29,0% 0,0% 100,0%

3
N 7 39 12 2 60

% 11,7% 65,0% 20,0% 3,3% 100,0%

4
N 16 23 20 2 61

% 26,2% 37,7% 32,8% 3,3% 100,0%

5
N 16 25 11 7 59

% 27,1% 42,4% 18,6% 11,9% 100,0%

Ogółem
N 77 143 72 13 305

% 25,2% 46,9% 23,6% 4,3% 100,0%

Kolejne dwa trendy zostały przez 76,3% respondentów ocenione jako prawdopodob-
ne. Ponad trzy czwarte badanych uznało za możliwe, że kultura będzie coraz bardziej pod-
porządkowana logice neoliberalnego rynku, a także iż politycy i  instytucje publiczne będą 
ingerowały w rozwój kultury. W przypadku pierwszego trendu nie ma znaczenia wielkość 
miejscowości respondenta ani to, jaką instytucję reprezentuje. Za to ocena prawdopodo-
bieństwa ingerencji jest istotnie związana z typem instytucji reprezentowanej przez respon-
denta [  χ2  [  6  ] = 13,3, p < 0,05  ].

Zewnętrzna ingerencja w rozwój kultury jest najbardziej prawdopodobna w perspek-
tywie przedstawicieli bibliotek [  łączny odsetek wskazań na prawdopodobieństwo wyniósł tu 
80,4%  ], następnie domów i ośrodków kultury [  75,8%  ]. Najbardziej wstrzemięźliwi w ocenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia tego trendu są przedstawiciele samorządów lokalnych 
[  72,6% wskazań  ], co – zważywszy na polityczny charakter ich stanowisk lub bliskie powią-
zania z lokalnymi politykami – nie powinno dziwić.

Nieznacznie ponad trzy czwarte badanych [  łącznie 75,2%  ] uważa, że w przyszłości 
zmniejszą się nakłady na kulturę ze środków publicznych. Podobnie jak poprzednio, róż-
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nice pomiędzy opiniami przedstawicieli poszczególnych instytucji są istotne statystycznie 
[  χ2  [  6  ] = 16,5, p < 0,05  ].

Co ciekawe, opinie przedstawicieli domów kultury i samorządu są tutaj spójne [  od-
powiednio łącznie 70,3% i 70,4%  ]. Najwięcej obaw o zmniejszenie finansowania ze strony 
państwa wykazują przedstawiciele bibliotek [  w sumie 84,5% wskazań  ]. Oceny bibliotekarzy 
nie są związane z dysproporcjami w finansowaniu bibliotek i domów kultury w poszczegól-
nych gminach, nakładami na kulturę w gminie, stażem pracy ani wielkością miejscowości 
[  p < 0,05  ]: grupa ta jest zgodna w opiniach.

Tabela: Ocena prawdopodobieństwa przeniesienia działań placówek kultury do Internetu w przekroju 

przez typy instytucji

Źródło: badania własne

typ instytucji 

Ocena prawdopodobieństwa przeniesienia dzia-
łań placówek kultury do Internetu

OgółemZdecydowanie 
prawdo – 
podobne

Raczej praw-
do – podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecydowa-
nie niepraw-

do – podobne

Dom    /    
ośrodek 
kultury

N 27 31 24 10 92

% 29,3% 33,7% 26,1% 10,9% 100,0%

Biblioteka
N 29 37 30 9 105

% 27,6% 35,2% 28,6% 8,6% 100,0%

JST
N 18 49 38 3 108

% 16,7% 45,4% 35,2% 2,8% 100,0%

Ogółem
N 74 117 92 22 305

% 24,3% 38,4% 30,2% 7,2% 100,0%

Kolejny trend poddany ocenie respondentów to cyfryzacja    /    digitalizacja kultury i sztu-
ki, przeniesienie jej do Internetu. Za prawdopodobny uznało go 72,1% badanych. Ocena 
prawdopodobieństwa tego wydarzenia nie jest związana z  instytucją, wielkością miejsco-
wości, jej profilem demograficznym ani finansowaniem kultury [  p > 0,05  ]. Pojawia się za 
to istotny związek pomiędzy opinią respondentów a wydatkami z budżetu samorządu per 
capita [  χ2

[  12  ] = 27,98, p < 0,05  ], ale zależność ta może mieć charakter pozorny – widać niezbyt 
wyraźną, ale za to zaskakującą zależność: im wyższy poziom wydatków samorządu na po-
jedynczego mieszkańca, tym niższe przekonanie o prawdopodobieństwie wystąpienia tego 
scenariusza. Innymi słowy w „bogatszych” miejscowościach perspektywa digitalizacji kul-
tury rysuje się mniej wyraźnie. 

Następny trend jest blisko powiązany znaczeniowo z poprzednim. Badani zostali po-
proszeni o ocenę prawdopodobieństwa przeniesienia działań placówek kultury do Internetu 
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– np. możliwości wypożyczania książek albo uczestniczenia w warsztatach przez Internet. 
Jako prawdopodobne oceniło to niemal 2    /    3 badanych [  62,6%  ]. Postrzeganie tego scenariu-
sza jest istotnie zależne od tego, jaką instytucję reprezentuje respondent [  χ2

[  6  ] = 12,6, p < 0,05  ].
Różnice pomiędzy poszczególnymi typami instytucji sprowadzają się tutaj do katego-

ryczności odpowiedzi. Łączne odsetki wskazań na prawdopodobieństwo są do siebie dość 
zbliżone. Najczęściej na prawdopodobieństwo wystąpienia tego trendu wskazują pracow-
nicy domów kultury [  w  sumie 63% wypowiedzi  ], nieznacznie rzadziej bibliotek [  62,9%  ]. 
Przedstawiciele JST ocenili ten scenariusz jako prawdopodobny w 62% przypadków. Badani 
z domów kultury są też bardziej radykalni w ocenach – 29,3% z nich wskazało ten trend jako 
bardzo prawdopodobny, podczas gdy wśród samorządowców odsetek ten wyniósł 16,7%.

O ile wszystkie dotychczas omawiane trendy zostały uznane przez większość bada-
nych za prawdopodobne, dwie prognozy uzyskały inną ocenę. Większość badanych [  nie-
spełna 72%  ] uznała, że nieprawdopodobne jest, aby wystąpił nadmiar podaży kultury [  aby 
oferta kulturalna rozwinęła się tak bardzo, że ludzie nie będą wiedzieli, co wybrać  ]. Ocena 
prawdopodobieństwa tego trendu nie ma związku z cechami demograficznymi miejscowo-
ści, nakładami na kulturę ani instytucją respondenta [  p > 0,05  ]. 

Jeszcze wyższy odsetek [  ponad 77%  ] uznał, że nieprawdopodobny jest zanik zainte-
resowania kulturą. Podobnie jak poprzednio, wskazanie na prawdopodobieństwo [  czy raczej 
nieprawdopodobieństwo  ] takiego scenariusza nie ma związku z cechami demograficznymi 
miejscowości, nakładami na kulturę ani instytucją respondenta [  p > 0,05  ]

Warto zwrócić uwagę, że postrzeganie prawdopodobieństwa trendów nie ma związku 
z wielkością miejscowości, jej cechami demograficznymi, nakładami na kulturę, stażem re-
spondenta. Udało się wychwycić jedynie w kilku miejscach istotne zróżnicowanie perspek-
tyw instytucji i dwa raczej dyskusyjne związki pomiędzy postrzeganiem zmian a wydatkami 
samorządu [  w przeliczeniu na pojedynczego mieszkańca  ].

Prawdopodobieństwa wystąpienia wszystkich dziesięciu trendów przedstawia tabela 
na kolejnej stronie.

STRATEGIE ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY
Przedstawiciele domów kultury i bibliotek zostali zapytani o strategię rozwoju ich in-

stytucji. Strategie takie w formie dokumentów posiada 36% domów kultury i 41% bibliotek. 
24% domów kultury i niespełna 27% bibliotek przygotowało taką koncepcję, ale nie została 
ona spisana. Ponad jedna trzecia domów kultury [  36%  ] i niemal 29% bibliotek nie ma stra-
tegii rozwoju. Różnice pomiędzy bibliotekami i domami    /    ośrodkami kultury nie są istotne 
statystycznie [  p > 0,05  ]. Zwróćmy uwagę, że ponad 3% respondentów [  kierownictwa instytu-
cji  ] w obydwu typach placówek nie zna odpowiedzi na to pytanie. 
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Tabela: Zestawienie ocen prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych trendów

Źródło: badania własne

 Trend

Zdecydo 
– wanie 

prawdo – 
podobne

Raczej 
prawdo – 
podobne

Raczej 
nieprawdo 
– podobne

Zdecydo 
– wanie 

nieprawdo 
– podobne

Ogółem

1    /     Cyfryzacja    /     
digitalizacja sztuki, 
kultury, przeniesienie 
jej do Internetu

N 77 143 72 13 305

% 25,20% 46,90% 23,60% 4,30% 100%

2    /     Wzrost znaczenia 
multimedialnych form 
uczestniczenia w kul-
turze, spadek trady-
cyjnych [  np. książki  ]

N 90 143 59 10 302

% 29,80% 47,40% 19,50% 3,30% 100%

3    /     Działania placówek 
kultury zostaną prze-
niesione do Internetu 
– np. będzie można wy-
pożyczać książki albo 
uczestniczyć w warsz-
tatach przez Internet

N 74 117 92 22 305

% 24,30% 38,40% 30,20% 7,20% 100%

4    /     Wzrośnie znaczenie 
lokalności w kulturze

N 71 170 52 8 301

% 23,60% 56,50% 17,30% 2,70% 100%

5    /     Kultura będzie 
coraz bardziej podpo-
rządkowana logice ryn-
ku, kryterium będzie 
skupienie uwagi kon-
sumentów    /     klientów

N 88 140 54 17 299

% 29,40% 46,80% 18,10% 5,70% 100%

6    /     Oferta kulturalna 
rozwinie się tak bar-
dzo, że ludzie nie będą 
wiedzieli co wybrać

N 26 60 136 82 304

% 8,60% 19,70% 44,70% 27,00% 100%

7    /     Zmniejsza się 
nakłady na kulturę ze 
środków publicznych

N 76 151 64 11 302

% 25,20% 50,00% 21,20% 3,60% 100%

8    /     Instytucje publicz-
ne, politycy będą inge-
rowali w rozwój kultury

N 73 155 58 13 299

% 24,40% 51,80% 19,40% 4,30% 100%

9    /     Ludzie nie będą 
zainteresowani kulturą

N 14 55 131 102 302

% 4,60% 18,20% 43,40% 33,80% 100%
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10    /     Przyspieszy 
rozwój techniki

N 138 105 44 10 297

% 46,50% 35,40% 14,80% 3,40% 100%

Interesująco wyglądają uzasadnienia dla braku strategii. Z  66 instytucji, które nie 
posiadają strategii, 18 odmówiło odpowiedzi na prośbę o wskazanie przyczyn braku, kolej-
nych siedmiu respondentów odpowiedziało, że nie wie, dlaczego taka strategia nie została 
stworzona. Można zastanawiać się, na ile możliwy jest świadomy wpływ tych instytucji na 
tworzenie lokalnych polityk kultury. Wśród ważnych odpowiedzi dominowały wskazania na 
brak potrzeby [  łącznie 16 wskazań, ok. 39% ważnych odpowiedzi spośród instytucji, które 
nie mają strategii  ]:

 − W tym momencie nie było potrzeby tworzenia strategii.
 − Nigdy nie zauważyliśmy potrzeby.
 − Nie było potrzeby, chociaż powoli dochodzimy do wniosku, że trzeba stworzyć.

Tabela: Czy mają Państwo strategię rozwoju swojej instytucji?

Źródło: badania własne

Typ instytucji

Czy mają Państwo strategię rozwoju swojej instytucji?

Ogółem
Tak, mamy 

przygoto-
wany taki 

dokument

Tak, mamy 
koncepcję 

ale nie jest 
ona spisana

Nie, nie 
mamy stra-

tegii rozwoju
Nie wiem

Dom    /    ośro-
dek kultury

N 33 22 33 3 91

% 36,3% 24,2% 36,3% 3,3% 100,0%

Biblioteka
N 43 28 30 4 105

% 41,0% 26,7% 28,6% 3,8% 100,0%

Ogółem
N 76 50 63 7 196

% 38,8% 25,5% 32,1% 3,6% 100,0%

Kolejny najczęściej przytaczany argument [  7 wskazań, 17%  ] to brak polecenia ze 
strony władz samorządowych, aby taka koncepcja została stworzona. Trudno nie zauważyć 
zewnątrzsterowności wyrażanej takim uzasadnieniem:

 − Nikt nie wymagał.
 − Nie ode mnie zależy ta decyzja, władza uznała, że nasza placówka nie potrzebuje tego 

dokumentu.
 − Nie było takiego wymogu.

Trzecim najczęściej przytaczanym uzasadnieniem jest wpisanie strategii rozwoju pla-
cówki w strategię rozwoju gminy [  6 wskazań, 14,6%  ]:

 − Została ujęta w strategii rozwoju gminy.
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 − Posiada ją urząd gminy.
 − Jest włączona w strategię gminy.

Pozostałe uzasadnienia skupiły tylko pojedyncze wskazania.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY
Najczęściej wskazywane kluczowe założenia strategii rozwoju instytucji kultury doty-

czą inwestycji w infrastrukturę techniczną, wyposażenie i oprogramowanie [  50 wskazań7  ]:
 − Mamy zamiar kupić skanery oraz komputery, aby lepiej tworzyć bazę danych naszej bi-

blioteki.
 − Modernizacja substancji materiałowej, rozwój księgozbioru.
 − Zmiana wyposażenia budynku [  meble, komputery itp.  ].
 − Kolejna grupa wskazań dotyczyła inwestycji w bazę lokalową [  40 wskazań  ].
 − Założeniami w strategii rozwoju jest remont naszej placówki.
 − Unowocześnienie bazy lokalowej.
 − Rozwój placówki – budowa nowego budynku lub adaptacja jakiegoś.

Trzecie w hierarchii częstości są wskazania dotyczące utrzymywania i rozwijania dzia-
łań wpisanych w misję placówek: np. rozwoju czytelnictwa. Wskazało na nie 39 respondentów:

 − Wychowanie przez sztukę, klasyczne techniki, metody prowadzenia zajęć.
 − Wzrost czytelnictwa, wzrost zainteresowania książką poprzez konkursy, spotkania.
 − Ulepszenie kursów, a także ulepszenie sposobu ich prowadzenia. 

Na czwartym miejscu znalazły się działania prowadzące do aktywizacji społeczności 
lokalnej i przeciwdziałania wykluczeniu [  26 wskazań  ]:

 − Zaangażowanie społeczeństwa w współtworzenie kultury lokalnej.
 − Integracja ze starszym społeczeństwem, prowadzenie różnych projektów, angażowanie 

mieszkańców.
 − Wspieranie młodych mam oraz osób 50+.

W 12 placówkach w strategii zapisano inwestycje w zasoby ludzkie – tworzenie no-
wych miejsc pracy w placówce lub podnoszenie kwalifikacji pracowników:

 − Zatrudnienie nowych animatorów.
 − Zatrudnić nową osobę [  specjalistę od renowacji starych woluminów  ].
 − Zamówienie szkoleń dla pracowników.

Sześć instytucji wpisało w założenia integrację podmiotów zajmujących się kulturą:
 − Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych, które pozwolą na pozyskiwanie 

środków unijnych na rozwój życia kulturalnego mieszkańców.
 − Współpraca z organizacjami [  szkoły, przedszkola  ].
 − Nawiązywanie większej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7 ] Pytanie kodowano jak pytanie wielokrotnego wyboru, stąd suma wskazań może przekraczać li-

czebność próby.
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Siedmiu respondentów w odpowiedzi wskazało, że nie zna założeń strategii rozwoju 
swojej instytucji. 

Założenia strategii rozwoju domów kultury i bibliotek obejmują inwestycje w  infra-
strukturę techniczną, wyposażenie i oprogramowanie [  41% ważnych wskazań  ], następnie 
w bazę lokalową [  33%  ], a w trzeciej kolejności w utrzymywanie i rozwijanie podstawowej 
działalności [  32%  ]. 26 instytucji [  21%  ] wskazało na aktywizację społeczności lokalnej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu, zaś 7 [  6%  ] – na inwestowanie we własne zasoby ludzkie. 

Można zatem podsumować, że priorytetem w strategii rozwoju jest baza material-
na i utrzymywanie oraz rozwijanie podstawowej działalności. Większość instytucji nie widzi 
potrzeby inwestowania w  swoich pracowników, jak również zdefiniowania strategicznych 
celów w odniesieniu do społeczności lokalnej – poprzez jej aktywizację, integrację, przeciw-
działanie wykluczeniu lub budowanie lokalnych partnerstw. Projektowanie polityki kultury 
na poziomie instytucji kultury zamyka się w  jej wnętrzu, ogranicza się do materialnego, 
doraźnego wymiaru, rzadko odnosi się do społeczności jako całości.

Założenia strategii rozwoju instytucji kultury badane w  case studies nie do koń-
ca odpowiadają temu wzorcowi. Przykładowo w  Sępólnie Krajeńskim strategia rozwoju 
definiuje dwa cele – rozwijanie działalności w  zakresie usług kulturalnych dla ludności 
[  poprzez imprezy masowe i ropo mocję kultury elitarnej  ], co w rankingu ogólnopolskim 
znalazło się na trzecim miejscu oraz wzmacnianie integracji i poczucie wspólnoty lokalnej.

Interesująco wygląda sam proces przygotowania strategii. W 73% domów kultury i 62% 
bibliotek w jej układanie zaangażowane są maksymalnie dwie grupy interesariuszy – najczę-
ściej dyrektor wspomagany przez wybranych pracowników. Włączenie szerszej grupy inte-
resariuszy – większości pracowników, zewnętrznych partnerów itp. zdarza się w 27% domów 
kultury i 37% bibliotek. Różnice pomiędzy tymi dwoma typami placówek, jeśli chodzi o skalę 
zaangażowania różnych interesariuszy w  przygotowanie strategii rozwoju, są istotne staty-
stycznie [  χ2  [  12  ] = 87,9, p < 0,001  ]. W  37 placówkach [  29%8  ] w  przygotowaniu strategii brali 
udział wszyscy pracownicy, w 26 [  21%  ] przedstawiciele samorządu terytorialnego, z kolei w 21 
[  17%  ] zaangażowano zewnętrznych konsultantów. Ostatnia zmienna nie jest istotnie związana 
z uczestniczeniem przez placówkę w ogólnopolskich sieciach [  Sieć CAL, Program Domy Kul-
tury Plus lub Program Rozwoju Bibliotek  ]. Warto dodać, że jedynie w 10 placówkach [  8% insty-
tucji posiadających strategię rozwoju  ] do przygotowania strategii zaproszono klientów. 

Można zatem stwierdzić, że wkład instytucji kultury w polityki kultury jest tworzony 
w modelu autorytarnym, z pominięciem większości insteresariuszy.

8 ] Ponieważ w układaniu strategii mogło wziąć udział kilka grup interesariuszy, procenty nie sumują 

się do 100. Pokazują jedynie, w jakim odsetku instytucji miała miejsce dana sytuacja.
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Warto zwrócić uwagę, że w jednym z trzech case studies [  Kalisz Pomorski  ] badacze 
dostrzegli związek pomiędzy uczestniczeniem przez lokalne instytucje kultury w progra-
mach ogólnopolskich [  Programie Rozwoju Bibliotek i Domach Kultury Plus  ] a wprowa-
dzeniem myślenia strategicznego o lokalnej kulturze. W badaniach ilościowych nie udało 
się uchwycić związku pomiędzy posiadaniem strategii przez dom kultury a  przynależ-
nością do Sieci CAL [  tu zadecydowała bardzo mała liczebność – w  próbie znalazły się 
zaledwie dwie placówki z Sieci CAL  ] lub DK+ [  p < 0,05, 34 placówki w próbie  ], natomiast 
biblioteki uczestniczące w PRB istotnie częściej [  χ2

[  9  ] = 19, p < 0,05  ] przygotowują strategie 
niż te placówki, które w PRB nie uczestniczą.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY A KULTURA
Jak wspominaliśmy wyżej, niektóre placówki nie przygotowują swojej strategii roz-

woju, gdyż jest ona wpisana w ogólną strategię rozwoju gminy. Przyjrzyjmy się zatem, jakie 
są najważniejsze założenia strategii rozwoju gminy w zakresie obejmującym kulturę. Oprze-
my się tutaj na wypowiedziach przedstawicieli samorządu.

Kolejnym najczęściej przywoływanym zapisem był inwentarz zasobów występujących 
na terenie gminy [  12 przypadków, 16%  ]:

 − Zostały wymienione wszystkie nasze zabytki. Opisane są tam parki, zabytkowe budynki 
oraz pomniki.

 − Biblioteka [  …  ]organizuje działalność zespołów gminnych [  zespół pieśni i  tańca [  …  ]  ]. 
W Gimnazjum Gminnym znajduje się Izba Historii Regionalnej, w której znajdują się eks-
ponaty świadczące o historii wsi z terenu Gminy [  …  ] i okolicy oraz o tradycyjnym rzemiośle 
z przełomu XIX i XX wieku, jak również po roku 1945. Liczba zgromadzonych eksponatów 
etnograficznych, dokumentów, książek, czasopism przekroczyła 360 sztuk.

 − Wymienione są najważniejsze zabytki naszej gminy, znajdziemy tam informacje także na 
temat głównych ośrodków sportowych oraz opis biblioteki z jej filiami.

Pozostałe typy skupiły już niewielkie liczby wskazań. Siedmiu badanych wskazało na 
inwestowanie w utrzymanie zabytków, pięciu – w podnoszenie kwalifikacji ludzi kultury, taka 
sama liczba w tworzenie partnerstw lokalnych i rozwój organizacji pozarządowych. 

W opinii przedstawicieli samorządu ponad 85% gminnych strategii rozwoju uwzględ-
nia kulturę, jednak 15 rozmówców [  na 76 ważnych odpowiedzi, a zatem niemal co piąty sa-
morządowiec  ] nie wiedziało, czego konkretnie dotyczą te zapisy. Wśród przywołanych treści 
dominowały wskazania na inwestycję w infrastrukturę kultury – remonty starych placówek, 
udostępnienie nowych, zakup wyposażenia [  34 wskazania, 45%9 ważnych odpowiedzi  ]:

 − Zagwarantowanie szkołom oraz domom kultury, bibliotekom nowego sprzętu.

9 ] Pytanie otwarte kodowane jako pytanie wielokrotnego wyboru, procenty nie sumują się do 100.
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 − Potrzeba modernizacji, drobnych remontów oraz wzbogacania wyposa żenia świetlic 
wiejskich.

 − Budowa hali widowiskowej.

Wykres: Czy w strategii rozwoju gminy została uwzględniona kultura? N = 103

Źródło: badania własne

Dane zebrane w ramach studiów przypadku pokazują raczej marginalne znaczenie 
kultury w  strategiach rozwoju gminy. W  Sępólnie Krajeńskim strategia rozwoju gminy 
do 2010 roku nie porusza właściwie problematyki kultury, pojawia się ona jako wątek 
dodatkowy, najczęściej w kontekście walorów kulturowych, które przyciągać mają tury-
stów. Podobnie w Kaliszu Pomorskim strategia zawiera zdawkowe informacje o specyfice 
kulturalno – społecznej gminy oraz działaniach wspomagających rozwój tych obszarów.

DETERMINANTY ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY
Podstawowym czynnikiem, wskazywanym w zasadzie przez wszystkie kategorie re-

spondentów jest finansowanie kultury. Jako najważniejszy czynnik determinujący rozwój 
instytucji kultury wskazało je 205 badanych, w sumie [  tj. po zliczeniu wskazań uhierarchi-
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zowanych jako pierwsze, drugie itd.  ] wskazało nań 257 [  89%10  ] respondentów z 289, którzy 
udzielili odpowiedzi na to pytanie. O istocie tego czynnika najlepiej świadczy fakt, że kolejny 
czynnik – odpowiednio przygotowana kadra – skupił łącznie 78 [  27%  ] wskazań, w tym 13 
jako najważniejsza determinanta, zaś trzeci – baza lokalowa – łącznie 70 wskazań [  24%  ]. 
47 badanych [  16%  ] zwróciło uwagę na rolę współpracy z JST, zaś 42 [  14%  ] na inwestycje 
w wyposażenie.

Nawiasem mówiąc zastanawia wysokie miejsce przygotowania kadry w tym pytaniu – 
jak wspominaliśmy wcześniej, inwestowanie we własne zasoby ludzkie znalazło się jedynie 
w 6% strategii rozwoju instytucji. 

Wykres: Determinanty rozwoju instytucji kultury

Źródło: badania własne

Identyfikowanie i  hierarchizowanie determinant rozwoju instytucji kultury nie jest 
istotnie związane z wielkością miejscowości, jej cechami demograficznymi, nakładami na 
kulturę [  p > 0,05  ]. Pojawiło się istotne zróżnicowanie pomiędzy instytucjami, jeśli chodzi 
o  wyposażenie – bibliotekarze ponad dwukrotnie częściej wskazują na wyposażenie jako 
istotną determinantę rozwoju instytucji kultury [  χ2  [  3  ] = 10,9, p < 0,05  ]. Warto zwrócić uwagę, 
że inwestycje w infrastrukturę, szczególnie w oprogramowanie były widoczne w strategiach 
rozwoju bibliotek. 

10 ] Pytanie otwarte kodowane jako pytanie wielokrotnego wyboru, procenty nie sumują się do 100.
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WSTĘP
Poniższy tekst powstał na podstawie autorskich opracowań przygotowywanych w ra-

mach projektu przez zespoły animacyjno – badawcze pracujące w  poszczególnych miej-
scowościach. Zespół tworzyli Jacek Gralczyk, Marcin Jewdokimow [  Sępólno Krajeńskie  ], 
Zbigniew Łukaszewski, Martyna Woropińska [  Kalisz Pomorski  ], Tomasz Ignalski, Tomasz 
Kasprzak [  Brzeszcze  ]. Formułowane przez nas wnioski wynikają ze zgromadzonego w toku 
badań i warsztatów materiału. Bardzo dziękujemy wszystkim Rozmówcom i Uczestnikom 
warsztatów z  Brzeszcz, Kalisza Pomorskiego, Sępólna Krajeńskiego. Mamy nadzieję, że 
w  samym projekcie, jaki i  we wnioskach z  niego, znajdziecie Państwo informacje, które 
mogą być przydatne w codziennej pracy w obszarze kultury.

KULTURA – PUNKTY WYJŚCIA I DOJŚCIA
Tekst poświęcony jest przedstawieniu wniosków płynących z  trzech badań realizo-

wanych metodą studium przypadku [  prowadzonych w nurcie badań w działaniu  ] na temat 
lokalnych polityk kultury1, a więc tego, jak lokalnie podejmuje się działania związane z kul-
turą. Wymaga to na wstępie kilku uściśleń. Po pierwsze osoby zajmujące się badaniem 
polityk publicznych, a w szczególności polityk kultury, mogą spotkać się z komentarzem: 

1 ] Zwróćmy uwagę, że słowo polityki wywodzi się z  angielskiego określania policy a  nie politics, 

a więc odnosi się do sposobu czy strategii pewnych działań, które zamierza się podjąć lub się podej-

muje, aby osiągnąć dany skutek .
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„trudno [  lub w skrajnych wypadkach – nie warto  ] jest badać czegoś, czego nie ma” 2. Je-
żeli na poważnie potraktować to stwierdzenie, to może okazać się, że właśnie podejście 
w nurcie badań w działaniu [  action research  ] może stanowić adekwatną odpowiedź, gdyż 
badanie samo w sobie jest elementem wspierania urefleksyjnionego procesu zmiany, a więc 
wytwarzania nowej wartości – nawet jeżeli uspójnionych i  rozpoznanych jako takie przez 
lokalnych aktorów lokalnych polityk kultury w danej gminie nie ma, to badanie w działaniu 

„obiecuje” zainicjowanie procesu, zmierzającego do ich wytworzenia. Jak mawiał Kurt Le-
win, „ojciec” badań w działaniu w latach 40 – tych XX wieku: „nie ma działania bez badania, 
nie ma badania bez działania”. Jeżeli chodzi o próbę odpowiedzi na pytanie, jak lokalnie 
podejmuje się działania związane z kulturą, to tak postawione zadanie będzie niemożliwe 
do zrealizowania, o ile bardzo nie zawęzimy pojęcia kultury. Traktujemy ją tutaj jako to, czym 
zajmują się lokalne instytucje kultury oraz inni zinstytucjonalizowani aktorzy, np. jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. Interesuje nas więc kultura w ujęciu 
jej zinstytucjonalizowanych interesariuszy, jako przestrzeń lokalnie przez nich definiowana 
i wytwarzana. W takim ujęciu polityki kultury można więc rozumieć jako działania zmierza-
jące do określania kierunków wytwarzania i zmian kultury [  oraz jej definiowania  ] podejmo-
wane przez jej lokalnych, zinstytucjonalizowanych interesariuszy. Takie rozumienie polityk 
kultury bardzo bliskie jest definicji polityk kulturalnych zaproponowanej w raporcie „Sceny 
kultury a polityki kultury w Małopolsce”3: „w powszechnym wyobrażeniu polityka kulturalna 
to zestaw kilku lub kilkunastu narzędzi, które służą do wytyczania kierunków finansowania 
i rozwoju kultury [  strategia rozwoju lokalnego, plan współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, roczny budżet gminy, plan przeciwdziałania alkoholizmowi, plany roczne instytucji 
kultury, program rozwoju przedsiębiorczości w gminie i tak dalej  ]”4. Badanie polityk kultury 
to więc badanie działań owych lokalnych interesariuszy kultury i  narzędzi, które oni wy-
korzystują do wpływania na kulturę [  np. strategie, ewaluacje, programy zajęć, charakter 
imprez lokalnych  ] oraz języka, z którego wynika definiowanie pojęć i potrzeb [  a dalej za-
dań  ]. Obok tego należy jeszcze uwzględnić zewnętrzne ramy wpływające na podejmowanie 
działań, np. programy grantowe i dotacje. W takim razie polityki kultury rozumieć trzeba 
jako wiązkę lokalnie podejmowanych działań, które przybierać mogą różny kształt. A więc 

„polityka kulturalna toczy się zawsze, ponieważ zawsze toczy się gra o   < dobro wspólne >  

2 ] Autorzy spotkali się z tego typu wypowiedziami m.in. podczas ewaluacji projektu przygotowania 

przez biblioteki wojewódzkie strategii rozwoju w ramach projektu „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy 

– strategie dla przyszłości“ [  FRSI  ] w 2011 roku oraz podczas badań przedstawicieli regionalnych inst

tucji kultury w ramach projektu „Regionalne domy i ośrodki kultury – analiza funkcjonowania” [  2010  ]

3 ] Trudno zrozumieć, dlaczego w tytule raportu używa się określenia polityki kultury, a dalej definiuje 

się wyłącznie polityki kulturalne. Założyć trzeba, że autorzy traktują te pojęcia synonimicz

4 ] Krzyżowski, Ł., Noworól Z., Kowalik W., Knaś P. [  2010  ]. Sceny kultury a polityki kultury w Małopol-

sce. Raport z badań eksploracyjnych, MIK, Kraków,, s. 12.
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[  tylko przy użyciu innych realnie istotnych narzędzi  ]”5. Trzeba podkreślić, że badanie kul-
tury w ujęciu polityk kultury wpisuje się w szersze ramy myślenia o kulturze nie tyle jako 
o „wielowymiarow[  ym  ] środowisk[  u  ] życia jednostek i grup społecznych oraz funkcjonowa-
nia instytucji społecznych, w którym zachodzą dynamiczne procesy, rozwijają się praktyki 
kulturowe o zróżnicowanych charakterystykach aksjologicznych i zróżnicowanych, najczę-
ściej polisemicznych, znaczeniach”6, żeby przytoczyć definicję kultury żywej Barbary Fatygi, 
ile jako o „narzędzi[  u  ] rozwoju lokalnego [  …  ], dźwigni uruchamiając[  ej  ] pożądane procesy 
gospodarcze i społeczne – kultura jest więc potencjalnym obszarem aktywności prorozwo-
jowych [  lub po prostu ważnym sektorem gospodarki  ]”7. Badanie lokalnych polityk kultural-
nych wynika więc bezpośrednio z ujęcia kultury w kategoriach „narzędzia” czy „dźwigni”, 
które czemuś służą. A skoro czemuś służą, to – pozostając w tej trafnej technologiczno – go-
spodarczej metaforyce –trzeba diagnozować ich stan działania, ich sprawność, skuteczność, 
efektywność...8. Nie chodzi tutaj o redukcjonistyczne traktowanie kultury, ale uwypuklenie 
sprawczego, ekspresyjnego i emancypacyjnego wymiaru kultury [  za A. Giddensem  ], a nie 
różnicującego i represyjnego jej charakteru [   w ujęciu Z. Freuda czy P. Bourdieu czy H. Mar-
cusego  ].

Takie rozumienie kultury jest bliskie naszym informatorom. Świadczy o  tym to, że 
w każdym z trzech miejsc formuła badania w działaniu została przyjęta dobrze. Uczestni-
cy procesu badawczego wielokrotnie wyrażali przekonanie, że realizowane na terenie ich 
gminy badania w działaniu traktowane były jako inspirowana z zewnątrz forma refleksji nad 
własną działalnością, co ich zdaniem jest pomocne w planowaniu dalszej pracy, a przede 
wszystkim w refleksji nad tworzeniem polityk kulturalnych na terenie gminy. Jak to ujęła 
jedna z badanych dyrektorek ośrodka kultury:

Oczywiście to tylko projekt, czyli warsztaty i badania. Może niewiele, ale jeżeli moi 
ludzie widzą, że ktoś z przysłowiowej Warszawy przyjeżdża i chce widzieć, jak my pracujemy, 
to znaczy, że warto, że ma sens to, co próbujemy robić. Ja zresztą bardzo wszystkich nama-
wiam, szczególnie studentów, do pisania prac magisterskich albo licencjackich o nas – to 
rodzaj ewaluacji naszej pracy, a jednocześnie mobilizacja do dalszej pracy.

 Badani interesariusze kultury zainteresowani są tym, żeby kultura działała spraw-
nie, co z kolei skutkuje otwartością na badania, których celem jest nie tylko diagnoza [  choć 
to też ważne  ], ale również wspólnie zainicjowana zmiana lub refleksja nad możliwą zmia-

5 ] Ibidem, s. 13

6 ] http:   /      /   www.obserwatoriumkultury.pl   /   slowniki   /   slowniki – terminow 

– uzywanych – w – ozk   /   221 – zywa – kultura.html

7 ] Krzyżowski, Ł., Noworól Z., Kowalik W., Knaś P. [  2010  ], Sceny kultury a polityki kultury w Małopol-

sce. Raport z badań eksploracyjnych, MIK, Kraków, s. 14

8 ] Takie konstruktywistyczne rozumienie kultury przypomina, w  odniesieniu do sytemu edukacyj-

nego, silne założenie, wiarę, że można wyrównać nierówności społeczne za pomocą edukacji. Tutaj 

wpadamy w podobne myślenie o kulturze.
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ną. Wydaje się, że źródeł takiej sytuacji upatrywać można zarówno w szerszych procesach 
społecznych, jak i państwowym dyskursie o kulturze. Jak zauważa Anthony Giddens cechą 
nowoczesnego życia społecznego jest dowartościowanie refleksyjności, która „polega na tym, 
że praktyki społeczne podlegają nieustannym przeglądom i reformom w świetle napływają-
cych informacji o tych właśnie praktykach, co zmienia ich charakter w sposób konstytutyw-
ny9. W tym świecie, świecie cywilizacji zachodniej, refleksja nad działaniem systemu staje się 
więc jego konstytutywnym elementem10 i badani interesariusze kultury dobrze to rozumieją, 
co wzmacniane i urealniane jest przez państwowy dyskurs o kulturze, operujący m.in. takimi 
pojęciami i celami, jak „rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatyw-
nego” [  czwarty obszar Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – dalej: SRKS  ], czy „wzmoc-
nienie znaczenia kultury w rozwoju społeczno – gospodarczym” [  drugi priorytet czwartego 
obszaru SRKS  ], które wyznaczają ramy dla refleksji nad celowością działalności kulturowej.

CHARAKTERYSTYKA BADANYCH MIEJSCOWOŚCI
Zebrane dane należy analizować w odniesieniu do kontekstu lokalnego. Warto zatem 

rozpocząć od przywołania podstawowych informacji na temat badanych miejscowości.

Sępólno Krajeńskie – miasto w województwie kujawsko – pomorskim. Według danych GUS 
z 2011 roku miasto liczyło 9 312 mieszkańców. Cała gmina liczy 16 119 mieszkańców. Według 
danych PUP w sierpniu 2012 było łącznie 1274 bezrobotnych, z tego 802 to kobiety. 288 osób 
posiadało prawo do zasiłku. Liczba bezrobotnych w tej gminie jest wyższa w porównaniu 
do innych gmin w tym powiecie. Bezrobocie stanowi duży – podkreślany przez rozmówców 
w trakcie badania – problem gminy. Jego wskaźnik w grudniu 2011 roku w całym powiecie 
sępoleńskim wyniósł 25,8 proc. mieszkańców powiatu w wieku produkcyjnym.

Miasto przeżywa obecnie silny rozwój infrastruktury związanej z kulturą – od 2008 
roku nastąpiła modernizacja: biblioteki, szkoły i molo, hali widowiskowo – sporotowej, Cen-
trum Kultury i Sportu [  CKiS  ] oraz lokalnego stadionu – budowa Centrum Sportu i Rekreacji 
[  plus OPS, cztery orliki i jeszcze jedna szkoła  ]. We wrześniu 2012 nastąpiło otwarcie Cen-
trum Aktywności Społecznej, do którego swoje biura przeniesie około 8 lokalnych NGOsów. 
W mieście rozbudowywane są ścieżki rowerowe, zmodernizowano ronda. Dodatkowo wybu-
dowano również platformę nad znajdującym się w centrum miasta jeziorem, na której odby-
wają się teraz koncerty i inne wydarzenia organizowane przez CKiS. W niedługim czasie ma 
zostać otwarte kolejne centrum – Centrum Małego Dziecka i Rodziny. 

9 ] Giddens, A. [  2008  ]. Konsekwencje nowoczesności, Eidos, Kraków s. 28.

10 ] Należy dodać, że Giddens mówi również, że współcześnie wcale nie jest tak, że „większa wiedza 

o życiu społecznym [  nawet jeżeli ta wiedza ma jak najlepsze empiryczne oparcie  ] oznacza automa-

tycznie większą kontrolę nad naszym losem” [  Giddens 2008: 31  ], gdyż „istota problemu leży w tym, że 

nie istnieje stabilny świat społeczny, który można by poznać, lecz wiedza o tym świecie przyczynia się 

do niestabilności i zmienności jego charakteru” [  ibidem, s. 32  ].
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Brzeszcze są gminą położoną w obszarze Małopolski Zachodniej, na granicy województwa 
małopolskiego i śląskiego. To najdalej na zachód wysunięta gmina województwa małopol-
skiego. Brzeszcze są gminą miejsko – wiejską, jedną z 9 gmin powiatu oświęcimskiego. 

Liczba ludności w całej gminie to 21706 osób, natomiast miasto Brzeszcze liczy 11761 
mieszkańców [  GUS 2011  ]. Przyrost naturalny jest ujemny na terenie miasta, natomiast na 
terenach wiejskich dodatni.  Saldo migracyjne ujemne [  migrują w większym stopniu kobie-
ty  ]. W latach 2007 – 2009 stopa bezrobocia w gminie Brzeszcze oscylowała wokół 4%. Gmina 
żyje „w cieniu kopalni” – to główny pracodawca.

Na obecną sytuację i sposób funkcjonowanie instytucji kultury w miejscowości miały 
wpływ decyzje administracyjne z lat 90 – tych XX wieku. Podjęto wówczas decyzję o połącze-
niu z ośrodkiem kultury biblioteki [  wraz z filiami  ], hali sportowej, basenu, kina, lokalnej ga-
zety, domów ludowych, działających w poszczególnych sołectwach. Efektem jest powstanie 
Ośrodka Kultury, który jest drugim po kopalni największym pracodawcą w gminie.

Kalisz Pomorski jest gminą położoną w południowej części województwa zachodniopomor-
skiego, w powiecie Drawsko Pomorskie. Gmina liczy 7356 I  mieszkańców, a miasto Kalisz 
Pomorski 4320 mieszkańców [  GUS 2011  ] osób. W skład gminy wchodzi 14 sołectw. Bezro-
bocie w gminie jest stosunkowo wysokie – około 23% i aż 60% z tej grupy stanowią kobiety. 
Gospodarczo gmina opiera się głównie na przemyśle drzewnym, leśnictwie, rolnictwie indy-
widualnym i wielkoobszarowym, przemyśle rolno – spożywczym, a także handlu i usługach.

Strukturę instytucji kulturalno – edukacyjnych w gminie tworzą samorządowe insty-
tucje kultury, formalnie połączone w jedną [  dom kultury i biblioteka  ], kilka samorządowych 
instytucji oświatowych [  jedno przedszkole, dwie szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, je-
den zespół szkół ponadgimnazjalnych  ] oraz dwadzieścia różnego typu organizacji pozarzą-
dowych [  w  tym 8 o  charakterze sportowym  ], a  także stadion miejski, hala widowiskowo 

– sportowa oraz dwa boiska.

KLUCZOWI AKTORZY LOKALNYCH SCEN KULTURY 
Sępólno Krajeńskie – Centrum Kultury i Sztuki [  CkiS  ]
Podstawowymi zadaniami CKiS jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, two-
rzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą 
i nauką, organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osoba-
mi niepełnosprawnymi, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych 
w gminie z  różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami. Działalność Centrum 
Kultury i  Sztuki to, obok dużych koncertów cyklicznych i  plenerowych, codzienna działal-
ność edukacyjno – kulturalna w kołach zainteresowań i sekcjach. W ramach Centrum działa 
kilkanaście sekcji tematycznych, związanych z rozwojem kulturalnym, dydaktycznym i wy-
chowawczym.
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Brzeszcze – Ośrodek Kultury
Obecnie Ośrodek Kultury [  OK  ] jest drugim po kopalni pracodawcą w gminie [  ok. 80 pracow-
ników  ]. Uczestnicy badań określili następujące mocne stron tej instytucji:
 − zaangażowanie, doświadczenie oraz kompetencje kadry,
 − praca metodą projektu [  m.in. pozyskiwanie środków zewnętrznych  ],
 − założenia pracy ze społecznością lokalną [  wspieranie inicjatyw oddolnych, rola animato-

ra a nie organizatora  ].
W opinii naszych informatorów rozbudowa i modernizacja infrastruktury OK – szcze-

gólnie rozbudowa i  remont filii biblioteki, modernizacja hali sportowej [  basen, ścianka 
wspinaczkowa  ] okazała się bardzo pomocna w realizowaniu wyznaczonych mu zadań. 

Fot. 1. i 2. Odnowione CKiS.

Fot. 3. Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Fot. 4 i  5. Filia biblioteki [  wchodzącej w skład 

Ośrodka Kultury  ]
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Kalisz Pomorski – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w  Kaliszu Pomorskim [  MGOK  ] powstał z  połączenia 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kalisz Pomorski 
w 1992 r. Mimo formalnego połączenia można mówić o  istnieniu w  tej strukturze dwóch 
równoprawnych organów – ośrodka kultury i  biblioteki – spiętych uwarunkowaniami for-
malnymi i osobą głównego dyrektora instytucji. Natomiast o rozdzielności tych dwóch or-
ganów świadczą: dwie różne niezależne lokalizacje, dwie różne osoby sprawujące funkcje 
zarządcze nad ośrodkiem kultury i biblioteką – biblioteką zarządza kierownik Biblioteki [  co 
jest zapisane w statucie MGOK  ]. Dyrektor MGOK jest natomiast bezpośrednio podległy for-
malnie burmistrzowi, co również jest zapisane w statucie MGOK.

Fot. 6 i 7. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

LOKALNY KOLORYT TWORZENIA I REALIZACJI POLITYK KULTURY
Badania pozwoliły wyróżnić cztery czynniki, które wydają się stanowić ważne elemen-

ty współtworzący lokalne polityki kultury w wybranych lokalizacjach. Jak pokazuje przypa-
dek wszystkich trzech miejscowości, ważnym elementem współtworzącym lokalne polityki 
kultury [  LPK  ] jest istniejąca jedna, główna instytucja kultury [  w wypadku Kalisza Pomor-
skiego łącząca dwie funkcje – biblioteki i domu kultury, w wypadku Brzeszcz – domu kultury, 
biblioteki, hali sportowej i basenu, w Sępólnie Krajeńskim CKiS jest największą instytucją 
kultury  ] i formalnie oraz nieformalnie związane z nią osoby, które są mocno zaangażowane 
w myślenie o przyszłości kultury w gminach [  animatorzy, poszczególne osoby z Rady Miasta, 
nauczyciele różnego stopnia z istniejących w gminie szkół, pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminie  ]. Mamy więc do 
czynienia z kluczową lokalnie instytucją oraz siecią aktywnych osób wokół niej. Wspólne 
myślenie strategiczne i długofalowe zostało wzmocnione w dużej mierze przez udział in-
stytucji kultury w ogólnopolskich programach rozwojowych, takich jak Program Rozwoju 
Bibliotek [  PRB  ] i  Dom Kultury+ [  DK+  ]11. Wynikiem warsztatów prowadzonych w  ramach 

11 ] Warto podkreślić, że w  badaniach ilościowych nie udało się uchwycić związku pomiędzy 
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programów rozwojowych [  PRB i DK+  ] jest nowa inicjatywa, polegająca na stworzeniu grupy 
regularnie spotykających się osób w  celu planowania i  podejmowania wspólnych decyzji 
dotyczących przyszłych działań na terenie gminy – głównie w  obszarze działań kultural-
nych i  społecznych. Ciekawym przykładem jest działająca w  Kaliszu Pomorskim grupa 

„Lokalnych Nawigatorów”, która jest kontynuacją Grupy Planowania Strategicznego [  GPS  ], 
elementu metodologii Stowarzyszenia CAL, odpowiedzialnego za przygotowanie i przepro-
wadzenie cyklu warsztatów w ramach PRB i DK+. 

Drugim ważnym czynnikiem jest szczątkowa obecność kultury w strategiach rozwoju 
miejscowości. W Sępólnie Krajeńskim w dokumentach strategicznych na poziomie gminy 
problematyka kultury jest śladowa. W  analizie czynników zewnętrznych – otwierającym 
dziale strategii rozwoju gminy – słowo kultura pojawia się raz i pada w kontekście Strategii 
Rozwoju Województwa, która wskazuje na: „wykorzystanie walorów przyrodniczych i  kul-
turowych na potrzeby turystyki” [  Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie, s. 8  ]12, co 
autorzy strategii gminy odnoszą do gminy. W  innych fragmentach strategii kultura [  a do-
kładnie dziedzictwo kulturowe  ] rozpatrywana jest często właśnie pod kątem turystyki, 
jako czynnik mający przyciągnąć turystów. W  omówieniu problematyki społecznej [  Sfera 
Społeczna  ] zwraca się uwagę na konieczność doposażenia placówek kulturalnych, „a na 
bazie posiadanego sprzętu należy organizować kursy i  szkolenia także dla mieszkańców 
dorosłych” [  s. 45  ]. Co jednak ważniejsze, cały podrozdział tego rozdziału poświęcony jest 
omówieniu „aktywności społecznej i  kulturalnej” [  s. 47  ]. Autorzy strategii podsumowują 
ten aspekt tak: „Sępólno należy do gmin o dosyć dużej aktywności mieszkańców. Miarą tej 
aktywności jest funkcjonowanie organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych i  poli-
tycznych prowadzących działalność pomimo niezbyt sprzyjających warunków, wynikających 
przede wszystkim z niedofinansowania” [  Ibidem  ]. W części tej wymienia się działające na 
terenie gminy instytucje kultury oraz organizacje społeczne, zawodowe i środowiskowe i cy-
kliczne imprezy kulturalne. Na tym analiza w tym podrozdziale się kończy. W dziale diagno-
stycznym strategii problematyce kultury poświęcono więc mało miejsca. Jeśli chodzi o dział 
pt. „wizja rozwoju”, to w „syntezie uwarunkowań rozwoju gminy” wskazuje się na „korzystny 
stan środowiska przyrodniczego oraz potencjalnie duże możliwości rozwoju turystyki na ba-
zie walorów przyrodniczych i kulturowych”.

Szukając strategii polityk publicznych w obszarze kultury w wypadku Sępólna Kra-
jeńskiego możemy postrzegać powiat jako ważnego aktora w ramach współpracy w polu 
kultury w  omawianej miejscowości. Faktycznie, rozmówcy oraz dane zastane13 wskazują 

posiadaniem strategii przez dom kultury a uczestnictwem w takich probramach jak DK+ [  p < 0,05, 34 

placówki w próbie  ]. Natomiast biblioteki uczestniczące w PRB istotnie częściej [  χ2[  9  ] = 19, p < 0,05  ] 

przygotowują strategie niż te placówki, które w PRB nie uczestniczą.

12 ] Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie [  do pobrania stąd: http:   /      /   www.bip.gmina – sepol-

no.pl   /   ?bip_id = 299&cid = 10  ]

13 ] http:   /      /   www.gmina – sepolno.pl   /   index.php?id = 97
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na partycypację starostwa w działania w polu kultury. Widać więc wyraźną różnicę w rozpo-
znaniu problematyki kulturowej na poziomie gminnym i powiatowym. Dostępne strategie 
gminne odnoszą się do kultury pobieżnie, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że robią 
to na zasadzie skojarzeń a nie analizy. Z kolei analizowany dokument powiatowy podejmuje 
trud analizy pola kultury. Nie jest to jednak analiza pogłębiona, która przybrałaby postać 
rozdziału, a wyłącznie wątek rozważań. Tym samym analiza dokumentów wskazuje, że sa-
morząd gminny pomija problematykę kulturową w swoje diagnozie i wizjach rozwoju. 

To samo dotyczy Kalisza Pomorskiego. Kultura jako taka nie występuje w  kluczo-
wych obszarach, które stały się podstawą do planowania strategicznego14. Również w ce-
lach szczegółowych występuje jedynie w  obszarze „przestrzeń” [  cel drugorzędny  ] jako 
lakoniczne „Stworzenie warunków do integracji obszarów kulturowych” oraz w  obszarze 

„społeczeństwo” jako „Podjęcie działania w kierunku rozwoju aktywności kulturalnej i spor-
towej wśród społeczeństwa” [  cel pierwszorzędny  ], rozpisany na kierunki działań takie jak: 

„Budowa hali sportowej – Kluby sportowe”, „Dobra i wykwalifikowana kadra pracowników 
kulturalno – oświatowych” i „Modernizacja świetlic wiejskich – pomoc metodyczna MGOK”, 
i  jako „Umożliwienie kultywowania tradycji społeczności zamieszkującej w  gminie” [  cel 
drugorzędny  ].

W  odniesieniu do Brzeszczy, w  obecnie funkcjonującej strategii gminnej czytamy: 
„Niegdyś tradycyjnie rolnicza, obecnie tradycyjnie górnicza, wspólnota lokalna Brzeszcz stoi 
w obliczu wyzwania ponownego „wymyślenia” i  ukształtowania swojego profilu społeczno – 
gospodarczego.” [  Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Brzeszcze 
2005 – 2015  ].

Szczątkowość czy właściwie brak problematyki kulturowej w  strategiach rozwoju 
miejscowości skutkuje tym, że kreowanie myślenia strategicznego odbywa się na poziomie 
głównych, lokalnych instytucji kultury [  a nie na poziomie jednostek samorządu terytorial-
nego  ]. Trzecim czynnikiem jest właśnie kreowanie LPK przez strategie tych instytucji, stąd 
stają się one „naturalnym” obiektem badania. Centrum Kultury i  Sztuki w  Sępólnie Kra-
jeńskim [  CKiS  ] posiada strategię na lata 2012 – 2016. Zdaniem rozmówców, strategia upo-
rządkowała sytuację Centrum. Jeśli chodzi o wdrożenie, to zdobyto dotację na kino cyfrowe, 
podejmowane są działania związane z dziedzictwem narodowym – opieka nad kapliczkami, 
współpraca ze sprywatyzowanymi pałacami. Strategia dostarcza ważnych z  perspektywy 
tematu tego projektu informacji – analizy SWOT CKiS oraz jego kierunków rozwoju i celów 
operacyjnych.

W  strategii formułuje się następujące kierunki rozwoju instytucji: 1   /    kreatywny, 
kompetentny zespół pracowników, posiadający umiejętności pracy metodą projektu, 2   /    
nowe formy uczestnictwa w kulturze, 3   /    otwarcie się na potrzeby społeczeństwa miasta 

14 ] Gmina Kalisz Pomorski w tym momencie dysponuje trzema dokumentami strategicznymi, z któ-

rych jeden [  „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i  Gminy Kalisz Pomorski 2003 

– 2012”  ] traci w  tym roku swoją aktualność. Dwa kolejne dokumenty to strategie stworzone przez 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę w ramach programów, w których brały udział.
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i gminy, 4   /    silnie działający zespół twórców ludowych, 5   /    tworzenie marki CKiS w środo-
wisku, 6   /    nowe, innowacyjne formy edukacji kulturalnej, 7   /    wypracowanie dobrze pojętej 
współpracy partnerskiej z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Tak więc odtworzone tu diagnozy i nakreślone kierunki zmiany będą zapewne stano-
wić lokalnie główny czynnik kształtujący LPK.

W Brzeszczach z kolei Ośrodek Kultury nie posiada strategii [  jako przyjętego doku-
mentu  ], natomiast myślenie strategiczne widoczne jest w założeniach ośrodka oraz prze-
jawia się w prowadzonych działaniach. Na stronie OK czytamy: „Ideą naszego działania jest 
integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Brzeszcze w myśl zasady: „Pomóżmy ludziom, 
aby pomogli sobie sami”. Realizujemy tę ideę poprzez różnorodne społeczne i kulturalne 
projekty. Niejednokrotnie pomysł projektu pochodzi od samych mieszkańców. Wszelkie 
przedsięwzięcia prowadzone są wspólnie z samorządem, placówkami oświatowymi, insty-
tucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wolontariuszami oraz sponsorami, ponieważ 
wierzymy, że im więcej osób i instytucji włączonych jest w opracowanie, sfinansowanie i re-
alizację programu, tym większe jest prawdopodobieństwo jego powodzenia.”15. Dom kultu-
ry sam o sobie mówi jako o ośrodku rozwoju społecznego, co przejawia się prowadzeniem 
animacji środowiskowej, promocji idei wolontariatu i  naciskiem na działania aktywizujące 
mieszkańców.  

Natomiast w Kaliszu Pomorskim obie samorządowe instytucje kultury – dom kultury 
i  biblioteka, posiadają własne strategie. W  wypadku domu kultury to Strategia Rozwoju 
Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim – W poszukiwaniu nowych modeli lokalnej instytucji 
kultury na lata 2011 – 2015, wypracowana w ramach programu DK+. Misja Ośrodka Kultury, 
wyrażona w strategii, to „podejmowanie działań umożliwiających stworzenie nowoczesnej 
i estetycznej instytucji kultury, nadążającej za współczesnością, a zarazem czerpiącej z hi-
storycznych doświadczeń społeczności, otwartej oraz wrażliwej na potrzeby i możliwości 
kulturalno – społeczne lokalnego społeczeństwa”. Hasłem towarzyszącym misji jest „Do-
świadczaj kolorowych skrzydeł kultury! – Jesteśmy, działamy, łączymy, wspieramy!”. 

Biblioteka w  Kamieniu Pomorskim, podobnie jak Ośrodek Kultury, wzięła udział 
w programie rozwojowym [  Program Rozwoju Bibliotek  ], w ramach którego stworzyła rów-
nież własny plan rozwoju. W  trakcie tej pracy została stworzona misja instytucji: „rozpo-
znawanie i  zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności 
lokalnej, dbałość o profesjonalny poziom usług i dobór literatury do potrzeb czytelników 
i popularyzacja edukacji czytelniczo – medialnej przy wspieraniu wszelkich form rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego”. Pomimo dość „klasycznie” sformułowanej misji pracowni-
cy biblioteki chcą, aby była ona postrzegana jak: „tętniące życiem miejsce, w którym aktyw-
nie i twórczo spędzają czas mieszkańcy gminy”, widzą ją również jako: „miejsce z klimatem 
i charakterem, tworzone wspólnie z lokalnymi liderami, dające wiele możliwości do reali-
zacji nowych pomysłów”.

15 ] http:   /      /   www.ok.brzeszcze.pl   /   
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Czwartym czynnikiem jest język, którym posługują się pracownicy instytucji kul-
tury. Rozumienie i  definiowanie tego, czym jest i  być powinna kultura, określa horyzont 
współpracy, a przez to wpływa na LPK. Dla przykładu w  jednej z badanych miejscowości 
działa znana w Polsce dyskoteka, która w weekendy przyciąga od kilkuset do kilku tysięcy 
młodych ludzi. Z perspektywy pracowników domu kultury dyskoteka nie jest rozpatrywana 
jako instytucja działająca w obszarze kultury, co więcej ich zdaniem nikt z mieszkańców 
tak o niej nie myśli. Dlaczego? Dyrektor definiuje działania lokalnego centrum kultury jako 
podmiotu zajmującego się kulturą „wysoką”. Myślenie o kulturze w kategoriach „wysoka” 

– „niska”, gdzie kultura wysoka to cel i narzędzie pracy domu kultury, wyraźnie uwidacznia 
się w stylistyce odnowionego budynku [  wygląd i aranżacja budynku  ], a więc wywiera realny 
wpływ na zarządzanie instytucją kultur. Wpływ ten dotyczy również strategii instytucji oraz 
dotychczas prowadzonych lokalnie badań potrzeb kulturalnych i uczestnictwa w kulturze, 
w których nie traktowano dyskoteki jako potencjalnego partnera ani jako przedmiotu badań. 
Ta sytuacja silnie kontrastuje z praktykami kulturowymi lokalnej młodzieży, dla której – jak 
przyznają ci sami rozmówcy – dyskoteka to ważne, często odwiedzane miejsce. 

Omówione powyżej cztery czynniki mają oczywiście charakter lokalny, wydaje się 
jednak, że ich wyznaczenie stanowić może wskazówkę dla prowadzenia kolejnych tego 
typu badań i działań strategicznych. Udział lokalnych instytucji kultury w ogólnopolskich 
programach rozwojowych, ale jak sądzić można również programach o  mniejszym zasię-
gu, postrzegać można bowiem jako wehikuł dostarczający strategiczny know – how. Stąd 
myśleć można o nich jako o ważnym elemencie wytwarzania LPK. Szczątkowa obecność 
problematyki kultury w lokalnych strategiach rozwoju może stanowić przeszkodę dla roz-
woju instytucji kultury i  negatywnie rzutować na dofinansowanie lokalnej sfery kultury, 
ale jednocześnie powoduje wzrost znaczenia strategii rozwoju lokalnych instytucji kultury 
w myśleniu o lokalnym myśleniu i kulturze. Ważnym wymiarem tej problematyki jest język 
kultury, którym posługują się osoby zaangażowane w jej działanie. „Lokalny język” wiąże 
się z  definiowaniem kierunków działania i  kształtuje horyzont myślenia o  kulturze, dla-
tego urefleksyjnienie granic własnego języka traktować można jako część tworzenia LPK, 
a przynajmniej refleksji nad nimi.

PODSUMOWANIE
W powyższym tekście staraliśmy się przedstawić, na przykładzie badanych przez nas 

miejscowości, możliwe podejścia do tworzenia polityk kultury rozumianych jako działania 
zmierzające do określania kierunków wytwarzania i zmian kultury [  oraz jej definiowanie  ] 
podejmowane przez jej lokalnych, zinstytucjonalizowanych interesariuszy. W tym wypadku 
nasza uwaga skupiona była przede wszystkim na samorządowych instytucjach kultury [  do-
mach kultury oraz bibliotekach  ]. Zapewne żadna z badanych przez nas miejscowości nie jest 
może typowa i „reprezentatywna” dla reszty kraju jeżeli chodzi o sposób pracy „w kulturze” 
i „z kulturą”. W Brzeszczach lokalny Ośrodek Kultury jest drugim co do liczby etatów praco-
dawcą w gminie, pracownicy jednostki samorządu terytorialnego to dawni pracownicy domu 
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kultury. Wreszcie OK jest pierwszym w Małopolsce domem kultury posiadającym certyfikat 
CAL. Kalisz Pomorski poczynił znaczące inwestycje w obszarze infrastruktury kulturalnej, 
zarówno biblioteka jak i dom kultury mają własne strategie. W Sępólnie Krajeńskim mamy 
natomiast do czynienia z  dużą liczba podmiotów działających w  obszarze kultury, rozbu-
dowaną infrastrukturą, ukierunkowaniem działań samorządu na edukację kulturalną oraz 
kulturę „wysoką”. To, co łączy te miejscowości, to oprócz relatywnego znaczenia instytucji 
kultury w  lokalnych sieciach, także swego rodzaju graniczność geograficzna i  kulturowa 
oraz swoista peryferyjność – Brzeszcze leżą na granicy Małopolski i Górnego Śląska, ak-
tualnie z dala od rozbudowujących się sieci komunikacyjnych. Sępólno Krajeńskie –   geo-
graficznie obszar pograniczny między Wielkopolską a  Kaszubami, administracyjnie leży 
na granicy trzech województw: kujawsko – pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 
Kalisz Pomorski natomiast położony jest w południowej części województwa zachodniopo-
morskiego, wśród jezior i lasów.

Istotne dla nas było, na przykładzie tych trzech, specyficznych lokalizacji, przyjrze-
nie się mechanizmom wpływającym na sposób traktowania kultury, a  pośrednio sposób 
funkcjonowania lokalnych instytucji kultury. Nasz cel nie był jedynie diagnostyczny, zgodnie 
z podejściem badań w działaniu kluczowe dla nas było wspieranie [  poprzez dostarczenie 
informacji i  narzędzi w  postaci warsztatów  ] lokalnych aktorów scen kultury. Wypracowa-
ne scenariusze mogą być jednym z elementów wspierających uwspólnianie strategicznego 
myślenia o kulturze i  jej znaczeniu w Brzeszczach, Sępólnie Krajeńskim oraz Kaliszu Po-
morskim. Przyszłość, o  jakiej dyskutowaliśmy z  uczestnikami warsztatów, pokaże, które 
scenariusze i w jakim zakresie się sprawdzają, a co ważniejsze, na ile aktorzy lokalni przyj-
mą proaktywną postawę wobec trendów, które sami zdefiniowali. 





Tomasz Kasprzak

Wnioski 
i rekomendacje
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 Joanna Orlik we wstępie do książki Strategie dla kultury, Kultura dla rozwoju pod-
kreśla, że rozmowa jest działaniem1. Można powiedzieć, że w tym postulacie zawiera się 
zasadnicze przesłanie opisywanego w tej publikacji projektu. Podstawowym „narzędziem” 
stosowanym przez nas w Scenariuszach rozwoju lokalnych polityk kultury była właśnie tyl-
ko (albo aż) rozmowa, dyskusja. Miały one miejsce na poziomie konceptualizacji projektu 
w ramach zespołu CAL2, w ramach spotkań z lokalnymi działaczkami i działaczami kultu-
ry w Brzeszczach, Sępólnie Krajeńskim i Kaliszu Pomorskim3, podczas wywiadów telefo-
nicznych z samorządowcami, przedstawicielami bibliotek i domów kultury z całej Polski4, 
wreszcie podczas paneli eksperckich5 oraz panelu głównego6.

1 ] J. Orlik, Rozmowa jest działaniem [W:] Strategie dla kultury, Kultura dla rozwoju. Zarządzanie 

strategiczne instytucją, M. Śliwa [red.] Kraków 2011, Małopolski Instytut Kultury, s. 7-9

2 ] patrz rozdział 3

3 ] patrz. rozdział 5

4 ] patrz. rozdział 4

5 ] W  ramach projektu odbyły się dwa panele eksperckie – w  sierpniu oraz wrześniu 2012. Wzięli 

w nich udział: Edwin Bendyk, Joanna Erbel, Jacek Gralczyk, Tomasz Ignalski, Tomasz Kasprzak, Rafał 

Krenz, Maria Mendel, Joanna Orlik, Bohdan Skrzypczak, Marek Troszyński, Grażyna Gnatowska, Prze-

mysław Zieliński, Karol Ostalski, Andrzej Zybała, Wojciech Łukowski, Magdalena Kopczyńska-Zych

6 ] Panel główny odbył się 14 grudnia 2012 roku w Warszawie w Collegium Civitas. Wzięło w nim 
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Rozmowa jako interakcja jest kluczowa, bo ma, oprócz waloru wymiany myśli, uzgad-
niania stanowisk,także wymiar uspołeczniania, inkluzji (nie tylko poglądów, ale też osób 
uczestniczących w wymianie).

Jednocześnie rozmowa jest ulotna. Aby setki, a  może nawet tysiące rozmów pro-
wadzonych w ramach Scenariuszy rozwoju lokalnych polityk kultury nie pozostały jedynie 
ulotnym doświadczeniem uczestników projektu, przygotowaliśmy tę publikację. Do czytel-
nika należy ocena jej użyteczności – my wierzymy, że może stać się pretekstem do kolejnych 
rozmów. Dla nas pretekstem były m.in.: przywoływana w rozdziale Edwina Bendyka publi-
kacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Scenariusze przyszłości bibliote-
k”7, cytowane powyżej „Strategie dla kultury, Kultura dla rozwoju” Małopolskiego Instytutu 
Kultury, wcześniejsze publikacje Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL (w szcze-
gólności „Dom Kultury w XXI wieku. Wizje, Niepokoje, Rozwiązania”8, dwa tomy „Aktywne 
Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk”9, wydawane w  ramach Centrum Ba-
dań Społeczności i Polityk Publicznych Zoon Politykon oraz Animacja życia publicznego10, 
publikacje współtworzone przez CAL – „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych 
w podejmowaniu decyzji publicznych”11) oraz dynamicznie rozwijające się internetowe re-
pozytoria wiedzy, poświęcone instytucjom kultury oraz szeroko pojętej animacji – www.ob-
serwatoriumkultury.pl, www.platformakultury.pl. 

Projekt Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury w samej nazwie odwołuje się 
do kilku ważnych, jednocześnie niezwykle wieloznacznych i trudno operacjonalizowalnych 
pojęć jak: scenariusz, rozwój, lokalność, polityki, kultura. Edwin Bendyk w swoim tekście 
analizuje kategorie rozwoju oraz scenariuszy, odwołując się do metody foresightu. Analizy 
Henryka Mizerka pozwalają osadzić interesujące nas zagadnienie rozwoju ludzi i instytucji 
środowiska lokalnego w teorii i literaturze badań w działaniu (action research). Marcin Jew-
dokimow i Tomasz Kasprzak starali się przedstawić możliwy sposób operacjonalizacji sa-
mej kategorii kultura oraz polityki kultury przyjęte w tym projekcie w odniesieniu do działań 

udział ok. 40 osób.

7 ] A. Tarkowski, E. Bendyk, Scenariusze przyszłości bibliotek, Warszawa 2011, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego.

8 ] Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak, Dom Kultury w XXI wieku. Wizje, Niepokoje, Rozwiązania, 

Olsztyn 2009.

9 ] Bohdan Skrzypczak (red.) Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk - tom I, Cen-

trum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, 2010, Aktywne Społeczności. Zmiana Społecz-

na. Katalog Praktyk - tom II, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, 2012.

10 ] Szczególnie nr 3 z 2010 roku poświęcony problemowi partycypacji społecznej z punktu widzenia 

polityk publicznych.

.11 ] Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja, 

Warszawa 2011, „Fundusz Współpracy”.



89

lokalnych. W swoim tekście Bartłomiej Walczak pokazuje wreszcie, jak kategorie zmiany, 
rozwoju, myślenia strategicznego (jako składowego budowania polityk publicznych) widzą 
sami przedstawiciele publicznych instytucji kultury (jednostek samorządu terytorialnego, 
domów kultury i bibliotek) z całego kraju. 

Zatrzymajmy się na chwilę przy kategorii polityk. Vaclav Havel w 1985 roku pisał: 

Słowo polityka ma tu dwa znaczenia. Rządzący urzędnicy używają go nadal do okre-
ślenia swojego stylu administrowania (mówią na przykład o  „politycznych decyzjach”), 
dzięki czemu społeczeństwu kojarzy się ono z ich stylem rządzenia i nabiera zdecydowa-
nie pejoratywnego znaczenia („polityka to świństwo”). Drugie znaczenie tego słowa jest 
znaczeniem pierwotnym – tym, jakie miało ono w czasach przed „zlikwidowaniem polityki” 
(…) Myślę, że pierwszym krokiem do jej odnowy jest mówienie prawdy, głośne wyraża-
nie swoich poglądów, czy to się władzy podoba czy nie, artykułowanie różnych realnych 
potrzeb i interesów społeczeństwa, nazywanie istniejących sprzeczności (…) „Drugi krok” 
[to] poczęte pracy programowo-politycznej i praktyczno-politycznej – musi w sposób lo-
giczny nawiązywać do pierwszego, bo będzie jego dzieckiem, owocem i dlatego jest chyba 
nie do pomyślenia, żeby nie zawierał sobie czegoś z jego ducha czy etosu12. 

W  kontekście czeskim, o  jakim pisał Havel, krokiem pierwszym (czyli mówieniem 
prawdy) była deklaracja i  ruch Karty 77. Przenosząc te rozważania na grunt lokalnych 
społeczności w Polsce krokiem pierwszym jest tworzenie możliwości artykułowania i defi-
niowania lokalnych potrzeb, stanowisk, opinii. Joanna Orli podkreśla, że zbyt często zapo-
minamy, że państwo działa dzięki umowie społecznej, że: „w umowie społecznej, chcąc nie 
chcąc, uczestniczymy wszyscy. Jedni aktywnie, inni biernie, jedni wspierając, inni kontestu-
jąc, jedni zagarniając wielkie połacie zmiany, inni uprawiając swoje małe poletko. Jedno jest 
pewne: im większą ilością istotnych danych dysponujemy i im częściej mamy okazję, żeby 
je między sobą wymieniać, tym bardziej zbliżamy się uwspólnienia warunków umowy”13. 
Autorka pokazuje, że na szczeblu lokalnym „narzędziem wprost wywiedzionym z  umowy 
społecznej” mogą być rady kultury – „uwzględniające głosy wszystkich interesariuszy: po-
trzeby i wyobrażenia mieszkańców, potrzeby i wyobrażenia pracowników instytucji, potrze-
by i wyobrażenia lokalnych działaczy kultury, potrzeby i wyobrażenia władzy (…). Tylko pod 
warunkiem uzgodnienia czym mają być i  jak maja działać instytucje kultury, zarówno na 
polu definicji ogólnych (w trym ustawowych), jak i w ramach polityk lokalnych, instytucje 
kultury spełnią pokładane w  nich nadzieje – staną się platformą rozwoju artystycznego, 
narzędziem promocji kompetencji kulturowych, wreszcie agregatami zmiany społecznej”14. 

12 ] V. Havel, Odrodzić pierwotne znaczenie słowa „polityka” [W;] V.Havel, Zmieniać świat. Eseje poli-

tyczne, Warszawa 2012, Agora, s. 352-254.

13 ] J. Orlik, Rozmowa jest działaniem [W:] Strategie dla kultury, Kultura dla rozwoju. Zarządzanie 

strategiczne instytucją, M. Śliwa [red.] Kraków 2011, Małopolski Instytut Kultury, s. 7-8.
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Podsumowując w wypadku polityk publicznych mamy do czynienia z dwoma składowymi – 
naczelną wartością, założeniem (Havel mówi o prawdzie, Orlik o umowie społecznej) oraz 
wynikającą z  niej praktyką (w  odniesieniu do lokalnych polityk kultury Orlik mówi o  po-
tencjale rad kultury oraz uwspólnionej strategii i działaniach lokalnych instytucji kultury). 
Jednocześnie tworzenie i wdrażanie polityk publicznych zarówno na szczeblu centralnym, 
regionalnym, jak i  lokalnym napotyka sporo wyzwań. Andrzej Zybała za Michałem Kule-
szą zwraca uwagę na problem „resortowości” w polskiej administracji, co „nie odpowiada 
strukturze problemów, z którymi administracja musi się zmagać. Współczesne problemy 
rzadko mają charakter branżowy i nie układają się wzdłuż dawnych silosowych podziałów 
typu rynek pracy, zdrowie edukacja, sprawy zagraniczne, gospodarka”15. Kolejny problem 
to wysoki stopień „zbałkanizowania” polityki publicznej jako gałęzi wiedzy – „powodzenie 
w  jej operowaniu zależy w znacznym stopniu od zdolności do systematycznego myślenia, 
porządkowania różnych wymiarów wiedzy i  doświadczeń społecznych, analizowania nad-
ciągających wyzwań”16. 

Odpowiedzią na pierwsze wyzwanie (resortowości) w ramach tworzenia i zawiadywa-
nia politykami publicznymi jest sformułowana w ramach paneli eksperckich w naszym pro-
jekcie rekomendacja Joanny Orlik, aby w myśleniu o lokalnych politykach kultury połączyć 
obszar kultury z obszarem edukacji oraz pomocy społecznej.

Sugerowane kierunki interwencji państwa dla rozwoju lokalnych polityk kultury to:

 − Edukacja dzieci i  młodzieży: programy kształtujące postawy odpowiedzialności, inicja-
tywności, umiejętności pracy w grupie;
 − Edukacja dorosłych: programy budujące lokalne wspólnoty inicjatywne, przejmujące od-

powiedzialność za rozwój społeczności (kooperatywy, spółdzielnie);
 − Promocja myślenia alternatywnego dla monopolu wolnego rynku (banki czasu, koalicje 

na rzecz lokalnych rozwiązań)17.

 Jeżeli chodzi natomiast o wyzwanie bałkanizacji w politykach kultury to można po-
wiedzieć, że zastosowana przez nas na poziomie lokalnym metodologia oparta o założenia 
foresightu w połączeniu z realizacją projektu w nurcie badań w działaniu dała możliwość 
urefleksyjnionego, bazującego na zróżnicowanych doświadczeniach uczestników badań 
oraz warsztatów myślenia strategicznego o przyszłości w ich miejscowościach.

Przy każdym badaniu społecznym (szczególnie takim, który rości sobie ambicje nie 
tylko do pomiaru rzeczywistości, ale też jej modelowania) pojawia się pytanie, jakie głosy są 

14 ] ibidem s.8-9.

15 ] A. Zybała, W Goszczu polityk publicznych, Animacja życia publicznego, nr. 3/2010, s.6.

16 ] ibidem, s.7.

17 ] J. Orlik, Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury. Komentarz i rekomendacje, opracowanie 

wewnętrzne w ramach projektu.



91

słyszalne, a jakie nie (jakie stanowiska są analizowane i prezentowane przez badaczy, a ja-
kie pomijane). Na poziomie badań ilościowych, ogólnopolskich, ze względu przede wszyst-
kim na ograniczenia budżetowe oraz organizacyjne zdecydowaliśmy się badać wyłącznie 
przedstawicieli publicznych lokalnych instytucji kultury. Siłą rzeczy brakuje w  naszych 
analizach wyników ilościowych głosu organizacji pozarządowych, lokalnych animatorów 
spoza dwóch typów publicznych instytucji kultury (bibliotek i domów kultury) – na przykład 
lokalnych muzeów. Liczymy, że kolejne badania i projekty „uczynią ich słyszalnymi” oraz 
rozszerzą refleksje o  tematy istotne dla lokalnych aktorów polityk kulturalnych. Ponadto 
jeżeli chodzi o realizację projektu w trzech miejscowościach, to pomimo prób dotarcia do 
szerokiego grona lokalnych aktorów scen kultury, podczas prac zespołu ekspertów Joanna 
Erbel wskazywała następujące ograniczenie: „Mimo dużej wrażliwości na wielość aktorów 
społecznych wpływających na kształt lokalnej struktury odniosłam wrażenie, że jedna gru-
pa interesu jest wyraźnie ignorowana, a są nią związki zawodowe w  instytucjach kultury. 
Wykluczenie dość istotnej i prężnej grupy interesu może sprawić, że projekt, który powsta-
nie nie będzie mógł być zrealizowany ze względu na opór wykluczonej grupy”18.

Wątek zróżnicowanych interesów podkreślała w swoich wnioskach i rekomendacjach 
inna nasza ekspertka – Maria Mendel:

 − Lokalne polityki kultury konstruowane są w relacjach władzy oraz w relacji do władzy 
(Foucault, Bhabba, i  in.). Funkcjonowanie instytucji kultury w  badanych społecznościach 
ma charakter polityczny, kształtujący się w warunkach zależności ekonomicznych (pole ka-
pitału ekonomicznego zawiera w sobie wszystkie inne; estetyka jest polityką; kultura jest 
polityczna – Bourdieu, Rancière, in.).
 − Lokalne siły jednostkowe oraz społeczne funkcjonują w  sposób jawny i  ukryty (Radliń-

ska, Kamiński), stanowiąc – z jednej strony – sieć aktorów, grających w dyskursywnej rze-
czywistości i pracujących na stabilizację warunków, w których – pod szyldem organizacji 
dostępu do kultury - osiągają określone korzyści (profit polityczny, np. stanowiska w gmi-
nie; profit ekonomiczny, np. korzystny podział budżetu gminy). Z drugiej strony praca tych 
sieci zabezpiecza profit społeczny i wyraźnie skutkuje szeroko rozumianym pożytkiem, do-
brem społecznym. Z przedstawionych relacji wynika, że ludzie są obecni w tak a nie inaczej 
konstruowanej lokalnej kulturze i wydaje się, że ją współkreują przez wzajemne kontakty, 
głównie bezpośrednie – bo dokonujące się we wspólnym dla wszystkich miejscu, jakim jest 
niewielka gmina. Wobec tych dwóch zaobserwowanych tendencji powstaje pytanie o  ich 
współbieżność, a także o zakres i jakość dobra publicznego osiąganego dzięki aktualnym 
politykom kultury (czy może być go ‘więcej’ i czy ‘lepsza’ może być jego jakość?). Odpowia-
dać na nie można rekonstruując i aktualizując w kontekście małych społeczności objętych 
badaniem koncepcję trzech układów kultury symbolicznej, znaną w  ujęciu Antoniny Kło-

18 ] J. Erbel, Uwagi do scenariuszy lokalnych polityk kultury opartych na metodzie action-research, 

opracowanie wewnętrzne w ramach projektu.
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skowskiej. Podstawę tych układów stanowią kontakty w toku kulturalnej transmisji, która 
kształtuje różnego rodzaju wspólnoty. W określonych warunkach (np. działalność instytucji 
kultury potrafiących oprzeć się na grupach naturalnych, np. sąsiedzkich) tworzy wspólno-
ty kulturalnych doświadczeń (Kłoskowska 1983, s.366-367). Zaspokaja bowiem potrzebę 
kontaktów społecznych na płaszczyźnie wspólnoty szerszej niż rodzina, ale zamykającej się 
w stosunkowo małych grupach wspólnych zainteresowań. 
 − Lokalne sieci instytucji kultury – jakkolwiek funkcjonują – istnieją jako zasób i  tworzą 

potencjał, który może być interesujący z uwagi na ewentualne projekty modernizacyjne.

W oparciu o powyższe wnioski Maria Mendel sformułowała następujące rekomenda-
cje dla działań, mających zaowocować wspólnym tworzeniem scenariuszy rozwoju lokal-
nych polityk kultury:

 − Lokalne polityki kultury powinny powstawać w oparciu o  istniejące w społeczności sie-
ci komunikacyjne, które – w pierwszej kolejności – należy poznawać, a następnie rozwijać 
i równolegle stwarzać korzystne warunki dla powstawania nowych konfiguracji w ich zakre-
sie (kształtowanie otwartych wspólnot kulturalnego doświadczenia).
 − Polityczność instytucji kultury ugruntowana w  ekonomicznych uwarunkowaniach ich 

funkcjonowania, może być traktowana jako czynnik in plus w pracy nad rozwojem lokalnych 
polityk kultury. Chodzi o ukształtowanie takiej perspektywy myślenia o organizacji kultury 
w gminie, zgodnie z którą czynienie problemów z nią związanych kwestiami politycznymi 
będzie normą działania zaangażowanych w to osób i grup. Uczynienie kwestią polityczną na 
przykład problemu dostępu marginalizowanego środowiska do kultury oznacza stworzenie 
z niego przedmiotu społecznej debaty i kolektywnego dążenia do jego rozwiązania, które – 
finalnie – przyjąć może formę rozwiązań legislacyjnych i ekonomicznych, podejmowanych 
na szczeblu lokalnym oraz ponadlokalnym (por.: Lister 2007).
 − Tworzenie warunków dla powstawania i  rozwoju wspólnot kulturalnego doświadczenia 

wydaje się być postulatem przenikającym wszystkie działania nakierowane na konstru-
owanie przyszłości w sferze lokalnych polityk kultury. Kłoskowska, akcentując znaczenie 
pierwszego z przedstawionych układów, czyli kontaktów zachodzących na poziomie lokal-
nych społeczności, małych grup, np. sąsiedzkich, i  rodzin19, przekonywała, że wszystkie 
trzy typy przedstawionych procesów mają wspólną cechę polegającą na reafirmacji małych 
grup pierwotnych i bezpośrednich nieformalnych kontaktów w dziedzinach kulturalnej ak-

19 ] Układ pierwszy to układ osobistych, bezpośrednich stosunków społecznych występujący w spo-

łeczeństwach pierwotnych, rodzinach, grupach sąsiedzkich, społecznościach lokalnych. Kontakty 

zachodzące podczas kulturalnej transmisji charakteryzują się tu brakiem podziału na twórców i od-

biorców. W  układzie drugim dominuje przekaz bezpośredni, ale ma on sprofesjonalizowany, insty-

tucjonalny charakter i występuje w nim podział na twórców i odbiorców. Trzeci z układów tworzy się 

przez kontakt pośredni pomiędzy twórcą i odbiorcą i charakterystycznie wiodącą rolę odgrywają w nim 

media (Kłoskowska 1983, ss. 330-370,in.).
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tywności, która uprzednio sformalizowała się lub umasowiła. Powszechność występowania 
tych i podobnych zjawisk we współczesnych rozwiniętych społeczeństwach stanowi bardzo 
znamienny przykład zazębiania się trzech układów kultury, na tym zaś tle niesłabnącej ży-
wotności pierwotnego układu (Kłoskowska, tamże, s.370). 
 − Powodzenie działań zorientowanych na rozwój w  gminie wspólnot kulturalnego do-

świadczenia w dużym stopniu zależy od animatorów, realizatorów gminnych polityk kultury 
afiliowanych instytucjonalnie zwykle w  domach kultury czy innych placówkach tego typu. 
W szczególności powodzenie to zależy od ich umiejętności zbliżania się swoim działaniem 
do form pierwszego układu kultury, od opanowania przez nich sztuki budowania działalno-
ści ‘swojej’ instytucji w odniesieniu do małych lokalnych grup wspólnych zainteresowań. Po-
stulowała to Helena Radlińska, opisując przodownika kultury, a za nią Antonina Kłoskowska 
i jej kontynuatorzy rozwijający koncepcję animatora kultury (tamże, s.367). Animatorzy po-
winni więc mieć świadomość znaczeń, jakie dla indywidualnego i społecznego podmiotu ma 
wspólnota kulturalnego doświadczenia; powinni pogłębiać ją, korzystając z różnych form 
edukacji w zakresie kształtowania tego rodzaju wspólnot. Świadomość ta mogłaby korzyst-
nie zaowocować w ramach ich zaangażowania w budowanie perspektywicznego spojrzenia 
na politykę (-i) kultury w gminie (m.in. scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury), które 
to zaangażowanie również gorąco rekomenduję20. 

Podsumowując można stwierdzić, że zapraszając do wspólnej dyskusji na temat przy-
szłości instytucji kultury21 zarówno na poziomie lokalnym (trzech miejscowości), jak i ogól-
nopolskim dochodzimy do, może przewidywalnej na gruncie uogólnionej wiedzy, konstatacji, 
a za każdym razem odkrywczej na gruncie doświadczenia konkretnych, zaangażowanych 
w  proces zmiany osób i  instytucji, że samo myślenie o  przyszłości nie modeluje jeszcze 
tej przyszłości. Natomiast uwspólniona, systematyczna dyskusja, osadzona w  lokalnym 
kontekście i  wykorzystująca lokalne zasoby (instytucje, sieci) daje szanse strategicznego 
planowania przekładającego się na kształt wspólnej przyszłości.

20 ] M. Mendel, Raport ujmujący refleksje ze spotkania Grupy Ekspertów CAL w  dniu 3 
września 2012 r. oraz rekomendacje w zakresie kształtowania scenariuszy rozwoju lokalnych 
polityk kultury w lokalnych społecznościach, opracowanie wewnętrzne w ramach projektu.

21 ] Sama kultura, jeżeli już ją antropomorfizować, sobie poradzi w każdych warunkach i w każdej, 

nawet teraz nieprzewidywalnej przyszłości. 
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Publikacja jest zbiorem podstawowych informacji o  problemach, dotyczących poli-
tyk kultury odpowiadających interdyscyplinarnemu podejściu metodologicznemu i badaw-
czemu. To w  znacznej mierze przesądza o  nadaniu pracy waloru z  jednej strony wiedzy 
podstawowej o badanym zjawisku, z drugiej monografii, koncentrującej uwagę na zebraniu 
kompleksowej wiedzy o strategiach rozwoju lokalnych polityk kultury. Co więcej […] - pu-
blikacja ta jest pracą wielodyscyplinarną, stanowiącą połączenie elementów pochodzących 
z różnych dyscyplin i dziedzin naukowo-badawczych. Autorzy tomu doskonale zdają sobie 
sprawę z tych wzajemnych zapożyczeń, traktując je jako wartościowy wkład z każdej z tych 
dyscyplin w wypracowanie metody analizy zjawiska do tej pory słabo zbadanego.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Mocka

Autorzy „Scenariuszy rozwoju lokalnych polityk kultury” - osoby o wieloletnim do-
świadczeniu naukowym, badawczym i  praktycznym, podejmują kluczowe dla współcze-
sności zagadnienie poszukiwania rozwiązań i  skutecznych metod organizowania świata 
społecznego oraz zintegrowanego planowania rozwoju procesów i  instytucji społecznych, 
w  tym przede wszystkim instytucji kultury. Ich zdaniem potrzebne jest strategiczne my-
ślenie w dokonywaniu zmian na poziomie lokalnym i krajowym, włączające przedstawicieli 
środowisk lokalnych w kształtowanie przyszłości. Prezentując walory, ale i wyzwania przy-
gotowywania i wdrażania lokalnych polityk, rozpoczęli proces dyskusji nad nimi, zastana-
wiając się jednocześnie, czy instytucje kultury i ich przedstawiciele są gotowi do myślenia 
i działania perspektywicznego, traktowania zadań stojących przed kulturą jako projektem 
przyszłości z wieloma scenariuszami możliwych rozwiązań. Publikacja stawia także pytania 
i poszukuje odpowiedzi na temat możliwości realizowania w praktyce procesów negocjowa-
nia i uwspólniania lokalnych wizji kultury, a w szerszym wymiarze rozwijania proaktywnych 
postaw wobec zmian w kulturze w celu ukierunkowywania ich na rozwój społeczny. 

Z recenzji dr Agnieszki Naumiuk


