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ŚWIAT KULTURY  
W OBLICZU PANDEMII

Jak wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia Strategic Preparedness 

and Response Progress Report, pandemia dotknęła poszczególne kraje na 

różne sposoby, ale można zauważyć trzy jej dominujące cechy: szybkość  

i skalę jej oddziaływania (zakażenia wirusem SARS CoV-2 rozprzestrzeniały się 

w dużym tempie), intensywność przypadków (20% zaklasyfikowanych jako 

ciężkie) oraz to, że działania zapobiegawcze i kierowane na ten cel środki 

finansowe miały duży i pozytywny wpływ na życie społeczno-gospodarcze1.

Dynamiczne zmiany, jakie w skali globalnej wywołała pandemia, odcis-

nęły swoiste piętno na kulturze. W przeciągu kilku miesięcy nastąpiła nagła 

i intensywna reorganizacja form pracy instytucji kultury oraz sposobów 

upowszechnienia zasobów kultury – przeniesiono  je do sfery online. Pod 

wpływem pandemii warunki finansowe sektora kultury uległy pogorszeniu.  

Zmiany te zaczęto dokumentować i monitorować. W lipcu 2020 r. UNESCO 

udostępniło specjalną publikację Culture and COVID-19: Impact and 

Respon se Tracker, która podsumowuje monitoring dotyczący globalnych 

skutków pandemii w odniesieniu do kultury2. Wśród krajów członkowskich 

UNESCO 95% muzeów było zamknięte w maju 2020 r., a 13% z nich może 

nie zostać nigdy ponownie otwarte. Straty przemysłu filmowego oszacowa-

no na poziomie 10 mld dolarów. Sektor kultury i przemysłów kreatywnych 

jest uznawany za bardzo ważny dla ogólnoświatowej gospodarki, ponieważ 

osiąga 3% PKB i generuje ok. 30 mln miejsc pracy na całym świecie3. Straty, 

szacowane w wyniku pandemii, ujawniły skalę kryzysu tego sektora.

Podobnie szeroka dokumentacja skutków odziaływania pandemii  

na życie kulturalne i społeczne miała miejsce w obrębie nauk społecznych. 

1  WHO COVID-19 Strategic Preparedness and Response Progress Report – 1 February to 

30 June 2020, https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and- 

response-progress-report---1-february-to-30-june-2020 [dostęp: 28 września 2020], s. 6.
2  Strona internetowa UNESCO Tracker Culture & Public Policy, https://en.unesco.org/news/

culture-covid-19-impact-and-response-tracker [dostęp: 28 września 2020].
3  Special Issue – Culture and COVID-19: Impact and Response Tracker, https://en.unesco.

org/sites/default/files/special_issue_en_culture_covid-19_tracker.pdf [dostęp: 29 wrześ-

nia 2020], s. 3.

https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020
https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020
https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker
https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker
https://en.unesco.org/sites/default/files/special_issue_en_culture_covid-19_tracker.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/special_issue_en_culture_covid-19_tracker.pdf
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Badacze z różnych krajów prowadzili badania i opracowywali ich wyniki. 

Stanowiły one opracowania ilościowe, jakościowe oraz wyniki analiz typu 

desk research. Artykuły naukowe, opracowania, raporty i wyniki badań odno-

siły się do wielu aspektów zagadnienia – od aktywności kulturalnej podczas 

pandemii po jej kontekst społeczny. Omówienie wyników badań polskich  

i zagranicznych dotyczących wpływu pandemii na kulturę zostanie opubli-

kowane w nowym numerze „Rocznika Kultury Polskiej” 2020, w artykule 

przygotowanym przez Dział Badań i Analiz NCK. Czasopismo zostanie za-

mieszczone na stronie internetowej NCK: w grudniu 2020 r.

W tym miejscu warto wspomnieć, że Narodowe Centrum Kultury pro-

wadziło własne działania w kierunku oszacowania wpływu pandemii na pol-

ską kulturę. Zrealizowano projekt badawczy poświęcony sytuacji pande-

micznej domów kultury4. W czerwcu 2020 r. przeprowadzono badanie, 

którego celem była analiza gotowości do podjęcia aktywności kulturalnej  

po zniesieniu ograniczeń epidemicznych5. Artykuł podsumowujący wyniki 

prowadzonych przez NCK badań dotyczących wpływu pandemii na kulturę 

zostanie opublikowany w nowym numerze „Rocznika Kultury Polskiej” 2020. 

We wrześniu 2020 r. zrealizowano badanie pracodawców – użytkowników 

portalu Pracuj w kulturze, które odnosiło się m.in. do oceny pracy zdalnej 

oraz nabywania kompetencji podczas pandemii6. Szczegółowe wyniki są 

systematycznie aktualizowane i zamieszczane na stronie internetowej NCK 

w zakładce Badania.

Prezentowany numer „Nowości Badawczych NCK” 2/2020, który stanowi 

wyselekcjonowany zbiór raportów badawczych, artykułów naukowych i wy-

ników badań, również został poświęcony zagadnieniu wpływu pandemii  

na kulturę. Tym razem prezentujemy wyniki zagranicznych raportów, które 

4  Projekt prowadzony przez NCK od 2019 r. Publikacja w przygotowaniu.
5  Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 1–8 czerwca 2020 r. na losowo-

-kwotowej próbie 1000 respondentów. Por. komunikat Gotowość do podjęcia aktywności 

kulturalnej po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, NCK, lipiec 2020, https://nck.pl/ 

badania/aktualnosci/aktywnosc-kulturalna-po-zniesieniu-ograniczen-epidemicznych 

[dostęp: 30 września 2020].
6  Prezentacja wstępnych wyników badania zrealizowanego wśród użytkowników portalu 

Pracuj w kulturze miała miejsce podczas I Forum Pracuj w Kulturze 28 września 2020 r., 

https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/forum-pracuj-

-w-kulturze-2020 [dostęp: 30 września 2020].
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https://sklep.nck.pl/pl/c/Rocznik-Kultury-Polskiej/129
https://sklep.nck.pl/pl/c/Rocznik-Kultury-Polskiej/129
https://www.nck.pl/badania
https://nck.pl/badania/aktualnosci/aktywnosc-kulturalna-po-zniesieniu-ograniczen-epidemicznych
https://nck.pl/badania/aktualnosci/aktywnosc-kulturalna-po-zniesieniu-ograniczen-epidemicznych
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/forum-pracuj-w-kulturze-2020
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/forum-pracuj-w-kulturze-2020
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2020. W numerze „Nowości Badawczych NCK 2/2020” znalazły się opisy 

sprawozdań opracowanych przez ministerstwa kultury, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze z kilku krajów – europejskich (Francja, Włochy, Ukraina) 

oraz pozaeuropejskich (Kanada, Stany Zjednoczone, Peru i Australia). Trady-

cyjnie najciekawsze raporty zagraniczne wybrali dla Państwa reprezentujący 

różne jednostki naukowe eksperci, którzy współpracują z redakcją „Nowości 

Badawczych” NCK.

W nowym numerze naszego czasopisma znalazły się przede wszystkim 

opracowania, które upowszechniają wiedzę i dane dotyczące „pandemicz-

nych” warunków funkcjonowania kultu ry. Dzięki zgromadzonym w „Nowo-

ściach Badawczych NCK” opisom raportów źródłowych chcielibyś my ukazać 

skalę strat, wielość modeli działa nia sektora kultury oraz form upowszechnia-

nia zasobów kulturowych – prezentując je z właściwych dla różnych krajów 

perspektyw warunkowanych oddziaływaniem pandemii na kulturę.

Publikacja dostępna jest do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej 

NCK. Raporty opubli kowane w „Nowościach Badawczych NCK” prezentowa-

ne są również w Bazie Raportów na stronie NCK – w zakładce Badania.

Redakcja „Nowości Badawczych NCK”

https://sklep.nck.pl/pl/c/Rocznik-Kultury-Polskiej/129
https://sklep.nck.pl/pl/c/Rocznik-Kultury-Polskiej/129
https://sklep.nck.pl/pl/c/Nowosci-badawcze-NCK/128
https://sklep.nck.pl/pl/c/Nowosci-badawcze-NCK/128
https://nck.pl/badania/raporty
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FRANCJA

WPŁYW KRYZYSU COVID-19  
NA SEKTORY KULTURY 1

(L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS)

Opracowanie zbiorowe

2020

Link do raportu źródłowego

Francuskie Ministerstwo Kultury we współpracy z firmą consultingową  

Accenture oszacowało ekonomiczny wpływ kryzysu COVID-19 na pracę  

różnych instytucji kultury. Przed pandemią francuski sektor kultury gene-

rował przychód na poziomie 97 mld euro, co przekła dało się na zysk na 

pozio mie 47 mld euro. Sektor kultury odpowiadał za 2,3% francuskiej gospo-

darki i zatrudniał 635,7 tys. pracowników w 79,8 tys. firmach, przy uwzględ-

nieniu tylko tych osób, dla których instytucja kultury była podstawowym 

miejscem pracy.

Omawiane badanie przeprowadzono na 7,8 tys. podmiotach sektora kul-

tury, aby ocenić zakres strat finansowych oraz konsekwencje krótko- i śred-

nioterminowego zamknięcia, które zaburzyło pracę wszystkich instytucji. 

We Francji ścisłe zamknięcie instytucji kultury przypadało na okres od po-

łowy marca do połowy maja. Dane zbierano pod koniec maja 2020 r. Autorzy 

raportu zaproponowali ciekawe rozwiązanie metodologiczne – analizę kontr-

faktyczną, polegającą na porównaniu stanu ekonomicznego przedsiębiorstw 

sektora kultury z sytuacją, która miałaby miejsce, gdyby pandemia nigdy  

nie wybuchła. Wykorzystano w tym celu zaawansowane modele matema-

tyczne. Dla każdego sektora przyjęto szczegółowe wytyczne dotyczące jego 

specyfiki, wyróżniając np. aktywności oparte na bezpośrednich wizytach  

w muzeach, kinach czy koncertach oraz takie, gdzie zapośredniczona natura 

1 Autorzy raportu interpretują pojęcie sektora kultury jako elementy składowe gospodarki. 

Z tego względu używane przez nich określenie „sektory kultury” oznacza rynki obejmujące 

usługi związane z wyróżnionymi aktywnościami kulturalnymi. Terminy „sektor” i „rynek” są 

używane zamiennie (przyp. red.).
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https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/Quel-est-l-impact-economique-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-secteurs-culturels
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interakcji prowadzi do zupełnie innych skutków (np. gry wideo, wideo na 

życze nie). W analizie wzięto pod uwagę również długoterminowe trendy 

obserwowalne w każdym z analizowanych sektorów: architekturze, sztu-

kach wizualnych, edukacji kulturalnej, sektorze wydawniczym, sektorze 

muzycznym, sektorze dziedzictwa kulturowego, prasie, reklamie, sektorze 

spektakli na żywo (teatralnym), sektorze gier wideo, sektorze audiowizualnym.

Dla każdego z tych sektorów dokonywano dwóch rodzajów analiz: po-

rów nań rok do roku (2019 r. – prognoza na 2020 r.) oraz wspominanej już ana-

lizy kontrfaktycznej (prognoza na 2020 r. – prognoza na 2020 r. bez pandemii 

koronawirusa). Raport wyróżnia cztery scenariusze wpływu pandemii na kul-

turę zależne od specyfiki danego sektora. Dalszych porównań , zgodnie z za-

łożeniami analizy kontrfaktycznej, dokonywano w obrębie poszczególnych, 

wyróżnionych wyżej sektorów.

Pierwszy scenariusz to niewielki, ale pozytywny wpływ pandemii na 

kulturę, obserwowany przede wszystkim w sektorze gier wideo i platform 

cyfrowych. Jest to zjawisko, które rzadko omawia się w medialnych donie-

sieniach na temat funkcjonowania kultury w czasie pandemii. Tymczasem 

francuskie dane wskazują, że obroty sektora gier wideo w 2020 r. wzrosną 

o 15% w stosunku do 2019 r., co przełoży się na dodatkowe 432 mln euro. 

Analiza kontrfaktyczna pokazała, że bez pandemii w 2020 r. sektor gier wideo 

również doświadczyłby wzrostów, lecz nieco mniejszych niż przy klasycz-

nym porównaniu rok do roku. Raport wskazuje, że byłoby to 10%, przekłada-

jące się na 290 mln euro2, co można uznać za szacunek pozytywnego wpływu 

pandemii na rozwój tego specyficznego sektora.

Drugi scenariusz to znacząco negatywny wpływ pandemii w okresie 

zamknięcia, po którym następuje stopniowy powrót to stanu sprzed pandemii. 

Autorzy raportu przewidywali, że w sektorze wydawniczym (książka i prasa) 

oraz produkcji audiowizualnej taki powrót może nastąpić do końca bieżącego 

roku. W przypadku rynku księgarskiego, który wpisuje się w ten scenariusz, 

wpływ koronawirusa spowodował zmniejszenie się przychodów o 23% (po-

równanie roku 2019 do 2020), czyli niemal dokładnie tyle, ile wynosi uśred-

niony spadek we wszystkich sektorach. Również w przypadku kin, które 

praktycznie wygasiły działalność w kwietniu br. (spadek przychodów o 90%), 

prognozowany jest dość szybki powrót do stanu sprzed pandemii, choć straty 

2  https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/20200616_MCC_Jeux-vi-

deo-1.0.pdf [dostęp: 4 listopada 2020], s. 14.
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https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/20200616_MCC_Jeux-video-1.0.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/20200616_MCC_Jeux-video-1.0.pdf
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spowodowane przez koronawirusa szacuje się na 21% przychodów, czyli w tym 

przypadku 5,1 mld euro. Warto jednak odnotować, że raport powstał przed 

wydarzeniami z września 2020 r., gdy Francja zaczęła odnotowywać rekor-

dowe liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-23.

Trzeci scenariusz, charakterystyczny np. dla sektora architektury, wyko-

palisk archeologicznych i wydawnictw muzycznych, przewiduje opóźniony 

wpływ negatywny, którego skutki będą jednak trwałe. Przychody przedsię-

biorstw zajmujących się architekturą skurczyły się w porównaniu z 2019 r.  

o 28%, a w analizie kontrfaktycznej aż o 30%, co powoduje ok. 2 mld euro 

strat.

Czwarty scenariusz opisuje negatywny wpływ na początku zamknięcia 

instytucji kultury, po którym następuje bardzo wolny powrót do normalności. 

Dotyczy on dziedzin szczególnie dotkniętych pandemią: spektakli granych 

na żywo, muzeów, galerii sztuki czy renowacji zabytków. W przypadku spek-

takli spadek przychodów jest ogromy – sięga 72% w porównaniu do 2019 r. 

i rekordowych 74% w porównaniu do hipotetycznych szacunków, opierają-

cych się na założeniu, że w 2020 r. nie wybucha pandemia. Spadek w sekto-

rze spektakli na żywo w realiach francuskich przekłada się na 4,5 mld euro strat.

oprac. dr Kamil Łuczaj

3  https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-la-france-franchit-le-cap-des-10-000-

nouveaux-cas-en-24-heures-12-09-2020-8383596.php [dostęp: 4 listopada 2020].
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https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-la-france-franchit-le-cap-des-10-000-nouveaux-cas-en-24-heures-12-09-2020-8383596.php
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-la-france-franchit-le-cap-des-10-000-nouveaux-cas-en-24-heures-12-09-2020-8383596.php
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WŁOCHY

MUZEA I COVID-19
(MUSEI & COVID-19)

Politecnico di Milano

2020

Link do raportu źródłowego

Zgodnie z zarządzeniem włoskiej Rady Ministrów wprowadzono środki  

mające na celu powstrzymanie stanu zagrożenia epidemiologicznego  

COVID-19. Od 8 marca 2020 r. na terenie Włoch zamknięto dla odwiedza-

jących muzea, parki archeologiczne, archiwa, biblioteki oraz wszelkie  

inne miejsca i instytucje kultury1. Ponowne ich otwarcie zarządzono na  

18 maja 2020 r. przy jednoczesnym wprowadzeniu obostrzeń higieniczno-

-sanitarnych dla pracowników i zwiedzających2.

Politechnika Mediolańska w maju 2020 r. przeprowadziła w 100 muzeach, 

parkach archeologicznych, instytucjach badania monitorujące ich aktyw-

ność online podczas całkowitego zamknięcia z powodu pandemii COVID-19 

w marcu i kwietniu 2020 r. Z przeprowadzanych badań wynikają cztery 

wnioski:

1. Zamknięcie muzeów zwiększyło ich aktywność w mediach społecznościo-

wych. Liczba publikacji podwoiła się względem miesięcy sprzed pandemii. 

Nagły wzrost publikacji dotyczył kanałów: Facebook, Instagram, Twitter.  

W maju 2020 r. odnotowano największy – trzykrotny – wzrost aktywności 

muzeów, związany z kampanią MuseumWeek 2020 (11–17 maja 2020), pod-

czas której publikowano 195 postów dziennie (w innych dniach miesiąca – 

46 postów dziennie). Jednocześnie podczas MuseumWeek spadła liczba 

interakcji na post (z 38,5 do 29). Hasztagi związane z tą kampanią były sze-

roko rozpowszechnione na kontach muzeów na Twitterze. Najważniejszy 

hasztag (#museumweek) wykorzystano na 65% kont.

2. Wzrostowi liczby publikacji w mediach społecznościowych towarzyszyła 

zróżnicowana liczba interakcji w zależności od kanału komunikacji. Na Face-

1  http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/getFile.php?id=3671 [dostęp: 18 września 2020].
2  http://musei.beniculturali.it/musei-covid19 [dostęp: 18 września 2020].
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http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2020/07/Report-Reputazione-Online-dei-Musei_Maggio-2020_sintesi.pdf
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/getFile.php?id=3671
http://musei.beniculturali.it/musei-covid19
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booku odnotowano znaczący wzrost w lutym i marcu. W maju liczba interak-

cji zmniejszyła się względem marca (116 interakcji na post). Wartość ta pozo-

staje wyższa względem liczby interakcji niż w lutym przed ogłoszeniem 

pandemii. Na Instagramie liczba interakcji dorównywała liczbie publikacji, 

wynosząc 520 interakcji na post w maju. Tweety muzeów nie przyciągały 

uwagi użytkowników porównywalnej do innych kanałów, lecz wykazywały 

tendencję wzrostową z 26 (przed zamknięciem) do 31 (po zamknięciu) inter-

akcji na post.

3. Od lutego br. wzrosła średnia liczba użytkowników obserwujących kanały 

komunikacji mediów społecznościowych włoskich muezów. Najczęściej  

obserwowanym kanałem był Instagram, dla którego odnotowano wzrost 

wyrażony liczbą bezwzględną (średnio 26 683 użytkowników na konto pod 

koniec maja) oraz wzrost procentowy (luty–marzec 7,2%, marzec–kwiecień 

8,4%, kwiecień–maj 7,5%). Muzealne strony na Facebooku zanotowały średni 

wzrost o 19 207 obserwujących na stronę. Natomiast procentowy wzrost zmie-

niał się: między lutym a marcem wyniósł 5,1%, między marcem a kwiet niem – 

3,6%, zaś między kwietniem a majem – 2,8%. W odniesieniu do Twittera 

odno towano do końca maja bezwzględny wzrost o 8438 obserwujących,  

a procentowo wzrost rozkładał się następująco: luty–marzec 2,8%, marzec–

kwiecień 2,4%, kwiecień–maj 2,9%.

4. Informacji o ponownym otwarciu muzeów dla zwiedzających 18 maja 2020 r. 

towarzyszył duży spadek postów wykorzystujących hasztag #iorestoacasa 

(#zostajęwdomu). Największy spadek dotyczył Instagrama. W maju każdy 

post opatrywany był hashtagiem #iorestoacasa. Po 18 maja spadło jego 

występowanie o 37% na Instagramie, 18% na Facebooku i 5,7% na Twitterze.

W konkluzji można stwierdzić, że publikowane przez włoskie muzea  

i inne instytucje kulturalne za pośrednictwem różnych kanałów mediów 

społecznościowych informacje o ponownym ich otwarciu dla zwiedzających 

były zorientowane nie tylko na zaproszenie do stacjonarnego zwiedzania, 

ale również koncentrowały się na informowaniu o dostępności alternatyw-

nych form zwiedzania.

oprac. dr Łukasz Sochacki
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WŁOCHY

MONITOROWANIE WPŁYWU COVID-19  
NA KULTURĘ W REGIONIE  
EMILIA-ROMANIA

(MONOTORAGGIO DEGLI EFFETTI DEL COVID-19 NEI COMPARTI  
IN EMILIA-ROMAGNA)

Fondazione AFTER, Osservatorio Culturale del Piemonet,  

Instituto per i beni artistici, culturali e naturali dell’Emilia-Romagna

2020

Link do raportu źródłowego

W dniach 24 lutego – 30 kwietnia 2020 r. na zlecenie władz regionu Emilia-

-Romania1 przeprowadzono badania mające na celu określenie skutków, 

jakie na sektor kultury w tym regionie wywarły przyjęte środki przeciwdziała-

nia rozprzestrzenianiu się się zakażeń COVID-19, zwłaszcza takie jak zawie-

szenie działalności bądź zamknięcie instytucji kultury dla zwiedzających. 

Celem przeprowadzonych badań było w szczególności zdiagnozowanie 

utrudnień i ich konsekwencji w działalności takich podmiotów w związku  

z wprowadzeniem wspomnianych środków.

Dobrowolne badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety2 

udostępnionej online, skierowanej do: stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji, 

przedsiębiorstw, organów administracji publicznej, muzeów, bibliotek, archi-

wów, organizatorów działalności i imprez kulturalnych, galerii, kin, a także 

osób, instytucji i przedsiębiorstw świadczących usługi w sektorze związa-

nym z rozrywką i kulturą. Badania zostały przeprowadzone w dwóch etapach: 

od 24 lutego do 31 marca 2020 r. Ewaluacji poddano 600 działań ww. pod-

1  Emilia Romania, region administracyjny w północnych Włoszech, z siedzibą władz w Bolonii.
2  https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione- 

Terza-fase_1maggio_15giugno.pdf [dostęp: 18 września 2020].
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miotów 3, a od 1 do 30 kwietnia ewaluacją objętych zostało 309 różnorodnych 

aktywności generowanych przez badane podmioty4.

Pierwszy etap badania pozwolił na wskazanie statystyk dotyczących 

odwołanych wydarzeń oferowanych przez podmioty kultury. Liczba anulacji 

przedsięwzięć w badanej grupie podmiotów wyniosła 510 wydarzeń muzeal-

nych, 7500 ofert turystycznych, tj. wycieczek z przewodnikiem, 1700 wyda-

rzeń organizowanych w bibliotekach i archiwach. Z badań wynika, że nastą-

pił także spadek ruchu bibliotecznego o 77%, ale jednocześnie odnotowa - 

no wzrost wykorzystywania udostępniania cyfrowych zasobów bibliotek  

o 130% względem analogicznego okresu w 2019 r. Odwołano 15 festiwali  

i prze glądów filmowych, 17 występów na żywo. Częściowo odwołano 3 festi-

wale i przeglądy filmowe, 12 festiwali muzycznych, teatralnych, tanecz  nych, 

cyrkowych i spektakli teatralnych. Nie odbyło się 600 wydarzeń muzycz-

nych, a 85 tys. biletów zostało zwróconych. Liczba ta nie uwzględnia zwrotu 

biletów w odniesieniu do innych wydarzeń kulturalnych. Poza tym odwołano 

wydarzenia szkolne i edukacyjne: 120 warsztatów muzycznych, 1081 warszta-

tów dla szkół, 526 wydarzeń teatralnych i tanecznych, 284 po ranków kultural-

nych (matinée), 119 warsztatów z dziedziny audiowizualnej.

Jak wynika z pierwszego etapu badania, konsekwencje gospodarcze  

odwołanych wydarzeń szacuje się na 12,5 mln euro strat, które należy dodać 

do kosztów już poniesionych w trakcie przygotowywania odwołanych wy-

darzeń oraz dodatkowych 8 mln euro strat spowodowanych odwołaniem 

wystaw. Powyższe koszty nie są pełne, ponieważ nie wszyscy uczestnicy 

badań podawali wysokość strat oraz kosztów. W badaniu nie ujęto strat  

w funkcjonowaniu kin. Oprócz tego do kosztów utraconych należy zaliczyć 

brak dofinansowania z administracji centralnej w kwocie 550 tys. euro oraz 

szacunkowo wyliczone straty kin (na podstawie danych z 2019 r.). Łącznie 

straty finansowe w Emilii-Romanii wynoszą w zaokrągleniu 27 mln euro5.

3  Szczegółowa struktura uczestników i wydarzeń pierwszego etapu badań: https://spetta-

colo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-

Analisi-dati-prima-fase-2.pdf [dostęp: 18 września 2020].
4  Szczegółowa struktura uczestników i wydarzeń drugiego etapu badań: https://spettaco-

lo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-

Analisi-dati-seconda-fase-1.pdf [dostęp: 18 września 2020].
5  Szczegółowa lista kosztów utraconych: https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-

-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-prima-fase-2.pdf [do-

stęp: 18 września 2020].
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https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-prima-fase-2.pdf
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-prima-fase-2.pdf
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https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-seconda-fase-1.pdf
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-seconda-fase-1.pdf
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-prima-fase-2.pdf
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-prima-fase-2.pdf
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Drugi etap  badania pozwolił na wskazanie statystyk dotyczących zmian 

w funkcjonowaniu instytucji kultury w kwietniu 2020 r.  Z tego etapu bada-

nia wynika, że nastąpił spadek ruchu bibliotecznego o 97%, ale jednocześnie 

odnotowa no wzrost korzystania z cyfrowych zasobów bibliotek o 240%,  

a o 260% wzrosła liczba zdalnych konsultacji względem analogicznego okresu 

w 2019 r. Odwołano 4 festiwale i przeglądy filmowe, 13 występów na żywo. 

Częściowo odwołano 2 festiwale i przeglądy filmowe, 6 festiwali muzycznych, 

teatralnych, tanecznych, cyrkowych i spektakli teatralnych. Ponadto odwo-

łano 458 wydarzeń zaplanowanych w siedzibach podmiotów biorących 

udział w badaniu oraz 505 wydarzeń, które ankietowane podmioty współ-

organizowały z innymi organizacjami poza swoją siedzibą. Nie odbyło się  

310 wydarzeń muzycznych oraz kolejnych 300 wydarzeń kulturalnych o innym 

charakterze. Poza tym odwołano wydarzenia szkolne i edukacyjne: 52 warsz-

ta ty muzyczne, 409 warsztatów dla szkół, 199 wydarzeń teatralnych i tanecz-

nych, 109 poranków kulturalnych (matinée), 69 wydarzeń towarzyszących 

festiwalom, które zostały odwołane w trakcie drugiego etapu badań. Oprócz 

tego odwołano kilkanaście innych pomniejszych wydarzeń kulturalnych.

Od 1 maja do 15 czerwca 2020 r. trwał trzeci etap badań, podczas którego 

oceniano oraz konsultowano ponowne otwarcie i odwieszenie działalności 

sektora usług kulturalnych w Emilii-Romanii6.

Po drugim etapie badań konsekwencje gospodarcze odwołanych wydarzeń 

szacuje się na 11 mln euro strat i osieroconych kosztów7, które należy dodać do 

kosztów już poniesionych w trakcie przygotowywania odwołanych wydarzeń 

oraz 8 mln euro strat spowodowanych odwołaniem wystaw. Tak jak w przypad-

ku pierwszego etapu, powyższe koszty nie są pełne, ponieważ nie wszyscy 

uczest nicy badań wskazywali wysokość strat, a w badaniu kosztów nie 

uwzględ niono funkcjono wania kin. Oprócz tego do kosztów utraconych należy 

za liczyć brak dofinansowania z administracji centralnej w kwocie 544 tys. euro 

oraz szacunkowo wyliczone straty kin (na podstawie danych z 2019). Po drugim 

etapie badania, który odbył się w kwietniu 2020 r., łączne straty finansowe  

w regionie Emilia-Romania w przy bliżeniu określa się na 17,5 mln euro8.

6  Raport z trzeciego etapu na dzień 18 września 2020 r. nie został opublikowany, dlatego nie 

jest uwzględniony w opracowaniu.
7  Tzw. kosztów poniesionych w przeszłości (ang. stranded costs), przyp. red.
8  Szczegółowa lista kosztów utraconych: https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/wp-

-content/uploads/2020/07/Rilevazione-effetti-covid.-Analisi-dati-seconda-fase-1.pdf 

[dostęp: 18 września 2020].
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Konkludując, należy zwrócić uwagę, że straty finansowe w sektorze zwią-

zanym z aktywnością kulturalną spowodowane wprowadzeniem środków 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń COVID-19 w regionie Emilia-

-Romania sięgają łącznie 45 mln euro. Nieuzyskane wpływy z tytułu biletów 

stanowiły 44,8 mln euro, z czego 15 mln w sektorze rozrywkowym (m.in. festi-

wale, teatry, przedstawienia), 12,8 mln w działalności kin, 4,6 mln w działal-

ności muzeów9.

oprac. dr Łukasz Sochacki

9  https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/osservatorio/studi-e-ricerche/politiche-

-culturali/monitoraggio-effetti-covid-19-sui-comparti-cultura/ [dostęp: 18 września 

2020].
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UKRAINA

PROGRAM STYMULOWANIA GOSPODARKI 
W ODNIESIENIU DO SKUTKÓW COVID-19. 
MATERIAŁY INFORMACYJNO-ANALITYCZNE 
NA LATA 2020–2022

(ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ  
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ 
ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 
ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, 
СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ  
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)  
НА 2020–2022 РОКИ)

Opracowanie rządowe

2020

Link do raportu źródłowego

Ukraiński sektor kultury zmaga się z COVID-19 w sposób szczególny. Wynika 

to w przeważającej mierze ze struktury administracyjnej kraju, który znaj-

duje się w końcowej fazie głębokich reform samorządowych. Pandemia 

zastała nowo utworzone samorządy (ukr. objednane gromady) w sytuacji,  

w której kończyły one etap konsolidacji i planowania zadań przypisanych 

nowo powstałej administracji regionalnej i lokalnej. Nie ma również wyczerpu-

jących danych dotyczących wpływu pandemii na kulturę w tym kraju. Jed-

nym z niewielu źródeł informacji na ten temat jest przytaczany dokument 

strategiczny rządu ukraińskiego, w którym poruszane są kwestie możli wości 

rozwoju kultury w warunkach pandemii.

Zanim przejdziemy do opisu wniosków zawartych w rządowym doku-

mencie strategicznym, należy wspomnieć, że danych o kulturze na Ukrainie 

jest niewiele. W 2019 r. po raz pierwszy został opublikowany szczegółowy 

raport o stanie ukraińskiej kultury (dokładnie – o jej atrakcyjności), w którym 

autorzy wymienili największe wyzwania związane z tym sektorem, a także 
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nakreślili sylwetkę odbiorcy kultury – mieszkańca Ukrainy1. Na zlecenie  

Instytutu Badań Gospodarczych i Konsultacji Politycznych oraz Ukraińskiego 

Funduszu Kultury badacze szukali odpowiedzi na pytania dotyczące naj-

większych szans i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem sektora kultury 

na Ukrainie.

Należy zaznaczyć, że raport z 2019 r. to jedno z niewielu wyczerpujących 

źródeł informacji obrazujących sektor kultury na Ukrainie. Zwracano w nim 

szczególną uwagę na bardzo niskie dochody ludności Ukrainy, w dużym 

stopniu przekładające się na brak inwestycji w sektorze kultury i jej chronicz-

ne niedofinansowanie. Pod względem dochodów ludności Ukraina uplaso-

wała się na ostatnim miejscu w Europie, razem z Mołdawią i Kosowem. 

Roczne dochody mieszkańca Ukrainy na osobę wynosiły 1830 euro, podczas 

gdy w Europie wartość ta wynosiła 14 739 euro. W raporcie na temat atrakcyj-

ności ukraińskiej kultury wśród jej silnych stron osoby badane wymieniały 

innowacyjność, elastyczność, otwartość na nową wiedzę oraz zapał i chęć 

działania przedstawicieli instytucji i sektora. Wielu spośród twórców ukraiń-

skiej kultury podkreślało wysoki poziom studiów związanych z kulturą2.

W 2020 r., już po rozpoczęciu się pandemii koronawirusa, ukraiński rząd 

opublikował dokument strategiczny mający obrazować działania wspomaga-

jące gospodarkę – jej odbudowę w latach 2020–2022. W opracowaniu tym 

kultura i oświata zostały zaprezentowane w jednej grupie. Na Ukrainie funk-

cjonują oddzielnie Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Ministerstwo 

Kultury i Polityki Informacyjnej3. W raporcie – dokumencie strategicznym – 

1  Oryginalny tytuł raportu to Економічна Привабливість української культури. Аналітична 

доповідь.
2  Економічна Привабливість української культури. Аналітична доповідь, 2019, s. 99; 

http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_full.

pdf?fbclid=IwAR2rZOlTnh12GtphZC-cYLKEUGklr5e1VezH9obEzj-qCzmeD7GdX-41mig 

[dostęp: 1 października 2020].
3  Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy odpowiada za cały sektor związany z nauką i oświatą. 

Z kolei drugi wymieniony resort swoje zadania definiuje znacznie szerzej z uwagi na toczą-

cą się na Ukrainie wojnę o charakterze separatystycznym. Pod koniec 2019 r. ukraiński 

minister kultury zwracał uwagę, że tylko 8% mieszkańców Ukrainy potrafi odróżnić praw-

dziwe informacje od fake newsów. To przesądziło o powstaniu ministerstwa, które obok 

zadań związanych z kulturą odpowiada również na potrzebę prowadzenia polityki informa-

cyjnej.
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autorzy połączyli zadania związane z sektorem nauki i kultury w jeden ele-

ment, nie tłumacząc tego zabiegu. Można z dużą dozą pewności przypusz-

czać, że wynika to z podobnych zadań i wzajemnych powiązań obu dziedzin.

Jak wynika z analiz przygotowanych na zamówienie rządu Ukrainy, 

wśród grup najbardziej poszkodowanych przez pandemię COVID-19 znaj-

duje się sektor oświaty i kultury, którego spadek wartości dodanej może 

wynieść 70%.

Sytuacja ta spowodowała, że samorządy lokalne nie mogły poprzestać 

na finansowym wsparciu płynącym z rządu, więc musiały opracować i wdro-

żyć strategie radzenia sobie z kryzysem w instytucjach kultury. Jak wynika 

z do kumentu, samorządy w znacznej mierze radziły sobie dzięki wykorzy-

staniu technologii informacyjnych, takich jak internet, oraz dzięki entuzja-

zmowi lokalnych działaczy, którzy od paru lat współuczestniczyli w procesie 

decentralizacji kraju i tworzenia samorządu terytorialnego.

W omawianej strategii rządowej dotyczącej przeciwdziałania negatyw-

nym skutkom COVID-19 co prawda nie znalazły się szczegółowe rozwiązania 

dotyczące rozwoju infrastruktury kultury, w tym sieci internetowej bezpo-

średnio w odniesieniu do sektora kultury, tym niemniej z roku na rok nastę-

puje poprawa dostępu do internetu. Jak podaje Państwowa Służba Staty-

styczna Ukrainy, gęstość pokrycia obszaru kraju siecią internetową wzrosła 

z 49% w 2015 r. do 63% w 2018 r.4.

Wykres ilustruje szacowany spadek wartości poszczególnych sektorów 

gospodarki na skutek pandemii COVID-19. Kultura w tym zestawieniu połą-

czona jest z oświatą. Spadek jej wartości dodanej może sięgnąć nawet 70%. 

Samo zatrudnienie w tym sektorze może się zmniejszyć o 40%. Większe 

spadki dotyczą tyko przemysłu, handlu oraz branży hotelarskiej.

oprac. Kamila Zacharuk-Łukaszewska

4  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie Państwowej Służby Statystycz-

nej Ukrainy: Dostęp gospodarstw domowych Ukrainy do internetu w 2018 roku, http://

www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_Internet_2018.pdf [dostęp:  

1 października 2020].
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SONDAŻ DOTYCZĄCY FEDERALNEJ POMOCY 
KRYZYSOWEJ W SEKTORZE SZTUKI

(SONDAGE NATIONAL SUR LES MESURES FÉDÉRALES D’AIDE D’URGENCE 
ET LE SECTEUR DES ARTS AU CANADA)

Conseil des arts du Canada i Forum Research

2020

Link do raportu źrodłowego

Kanadyjska Rada Sztuki przeprowadziła badanie ankietowe dotyczące  

federalnej pomocy kryzysowej w sektorze sztuki. Ankietę zrealizowano  

w kwietniu 2020 r., a wyniki ukazały się już miesiąc później. Główny problem 

badawczy sformułowano w pytaniu, czy organizacje artystyczne były świa-

dome istnienia programów pomocowych oferowanych przez rząd i czy za-

mierzały aplikować o przysługujące im środki.

Badanie prowadzono za pomocą ankiety internetowej, do której wypeł-

nienia zapraszano drogą e-mailową. Łącznie rozesłano 27 654 zaproszeń, 

na które odpowiedziało ok. 1/3 wszystkich podmiotów, czyli 8842  instytucji 

kultury.

Pierwszym wnioskiem z raportu jest wysoki poziom deklarowanego  

zaufania dla pomocy rządowej, który w całym kraju wyniósł 61%, jednak 

zależał od regionu, z którego pochodziły badane instytucje. Przykładowo 

użytkownicy języka francuskiego (a więc przede wszystkim mieszkańcy 

Québecu) nieco częściej (63%) niż anglojęzyczni Kanadyjczycy (60%) wie-

rzyli, że rząd pomoże im przetrwać kryzys.

Kanadyjskie świadczenie w nagłych wypadkach (Prestation canadienne 

d’urgence)1 to forma pomocy, która wspiera Kanadyjczyków posiadających 

umowy o pracę oraz samozatrudnionych. Polega ono na wsparciu w wyso-

kości 2 tys. dolarów kanadyjskich wypłacanych na przestrzeni czterech 

tygodni (po 500 tygodniowo). Aż 58% badanych nie planowało o nie aplikować, 

1  https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html [dostęp:  

16 września 2020].

https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Research/2020/04/Sondage_national_sur_les_mesures_federales_daide_durgence_et_le__FINAL-s_1139165.pdf
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
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710 badanych) przeważały nad osobami posługującymi się językiem angiel-

skim (41%, 2266 badanych). W samym Québecu ponad połowa ankietowa-

nych postanowiła ubiegać się o to świadczenie lub już to zrobiła. Najczęściej 

były to osoby wykonujące pracę związaną ze sztuką cyrkową (69%), tańcem 

(63%) muzyką (59%) i teatrem (59%). Stosunkowo najrzadziej po pomoc 

zwracali się literaci (26%).

Drugim świadczeniem, o które zapytano w badaniu, była kanadyjska sub-

wencja kryzysowa (Subvention salariale d’urgence du Canada)2. W ramach 

tej formy pomocy można było otrzymać 75% wynagrodzenia, lecz nie więcej 

niż 847 dolarów kanadyjskich tygodniowo3. Inaczej niż w poprzednim przypad-

ku, organizacje reprezentowane przez osoby anglojęzyczne (43%, 492 osób) 

aplikowały o nie lub chciały aplikować częściej niż organizacje reprezento-

wane przez użytkowników języka francuskiego (35%, 171 osób). Wśród insty-

tucji, które nie zdecydowały się ubiegać o wsparcie, w 59% przypadków 

przeważały sytuacje, w których świadczenie zwyczajnie nie przysługiwało, 

ponieważ spadek przychodów nie był wystarczająco duży (41% odpowiedzi 

w tej grupie), brakowało informacji (15%) lub organizacja znajdowała się  

w dobrej kondycji finansowej (12%). Według podziału na dziedziny sztuki o tę 

formę pomocy najczęściej aplikowali przedstawiciele teatrów (43%), choć 

różnice pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami były niewielkie.

Trzecim badanym świadczeniem było Kanadyjskie kryzysowe konto biz-

nesowe (Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes)4, czyli 

nieoprocentowane pożyczki do kwoty 40 tys. dolarów kanadyjskich dla ma-

łych firm i organizacji non-profit. Celem było pokrycie bieżących potrzeb 

operacyjnych. Ubiegali się o nie częściej użytkownicy języka angielskiego 

(19%, 215 wskazań) niż francuskiego (12%, 60 wskazań). Na tle dwóch po-

przednich świadczeń popularność tego rozwiązania była jednak niewielka 

(17% całej próby, czyli 275 osób zadeklarowało chęć zdobycia tych środków).

Raport kończy się analizą pożądanych form pomocy rządowej dla  

sektora sztuki. Ankietowani oczekiwali rozszerzenia pierwszego z omawia-

nych rozwiązań – kanadyjskiego świadczenia w nagłych wypadkach – tak, 

2  https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-

-urgence/ssuc-comment-demande.html [dostęp: 16 września 2020].
3  Od lipca 2020 r., a więc już po publikacji raportu, zasady uległy zmianie.
4  https://www.uni.ca/fr/cuecv3/ [dostęp: 16 września 2020].

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-comment-demande.html
https://www.uni.ca/fr/cuecv3/
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Najczęściej postulowano poszerzenie bazy osób uprawnionych do apliko-

wania, w szczególności osób o dochodach nieprzekraczających 5 tys. dola-

rów kanadyjskich rocznie, co było warunkiem wypłaty świadczenia. Podkreśla-

no również potrzebę uwzględnienia strat z tytułu odwołanych przedstawień. 

Motywacje kryjące się za tymi sugestiami podsumowała jedna z osób bada-

nych, której wypowiedź przytacza raport: „Należy upewnić się, że osoby, 

które mają wiele źródeł dochodu […], otrzymają rekompensatę za częściową 

lub całkowitą utratę dochodu. Jest tu wiele możliwych kategorii. Uniwersalne 

rozwiązanie nie będzie dobrze działało. Wielu z nas wykonuje wiele prac na 

część etatu, aby móc dalej uprawiać sztukę: kiedy niektóre lub wszystkie 

źródła dochodu znikną, będziemy cierpieć na WSZYSTKICH polach”5. Rzadziej 

pojawiały się sugestie, aby Kanadyjska Rada Sztuki (Conseil des arts du Canada) 

i inne instytucje finansujące sztukę uruchomiły specjalne środki lub granty 

oraz aby przyspieszono przyznawanie środków na realizację przedsięwzięć, 

które mogą się odbyć w formie cyfrowej. Badani oczekiwali też wsparcia orga ni-

zacji artystycznych, które stawiają na rozwój osobisty i planowanie rozwią-

zań zorientowanych na reorganizację działalności zawodowej po pandemii.

oprac. dr Kamil Łuczaj

5  https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Research/2020/04/Sondage_national_

sur_les_mesures_federales_daide_durgence_et_le__FINAL-s_1139165.pdf [dostęp:  

16 września 2020], s. 46.

https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Research/2020/04/Sondage_national_sur_les_mesures_federales_daide_durgence_et_le__FINAL-s_1139165.pdf
https://conseildesarts.ca/-/media/Files/CCA/Research/2020/04/Sondage_national_sur_les_mesures_federales_daide_durgence_et_le__FINAL-s_1139165.pdf
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STANY ZJEDNOCZONE

KULTURA I SPOŁECZNOŚĆ  
W CZASACH KRYZYSU

(CULTURE + COMMUNITY IN A TIME OF CRISIS)

LaPlaca Cohen, Slover Linett

2020

Link do raportu źródłowego

Raport Kultura i społeczność w czasach kryzysu jest częścią prowadzonego 

od 2001 r. corocznego ogólnoamerykańskiego badania Culture Track, obej-

mującego swoim zasięgiem ponad 120 tys. respondentów. Obecna, specjalna 

edycja została poświęcona postawom odbiorców kultury w czasie pandemii 

COVID-19. Badania zostały przeprowadzone w 50 amerykańskich stanach, 

a także za granicami USA: w Portoryko oraz w dwóch kanadyjskich prowincjach 

na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Omawiane w niniejszym opisie zagadnie-

nia są wynikami cząstkowymi, dotyczącymi pierwszej fazy badań. Co warte 

podkreślenia, oprócz raportu badawczego opublikowano również raport 

metodologiczny, tabele z danymi źródłowymi, formularz ankiety oraz interak-

tywne narzędzie, za pomocą którego można samodzielnie analizować wyniki.

Celem analizowanego raportu Kultura i społeczność w czasach kryzysu 

jest ukazanie, w jaki sposób organizacje związane z kulturą i sztuką odpo-

wiadają na nadzieje, obawy i potrzeby Amerykanów w trakcie pandemii 

COVID-19 i po jej zakończeniu. Ankiety zostały rozesłane do reprezentatyw-

nej grupy 2 tys. respondentów, a pozostała część z nich była dystrybuowana 

za pomocą organizacji działających na polu kultury i sztuki (były to najczę-

ściej instytucje wystawiennicze oraz związane ze sztukami performatyw-

nymi). Zdaniem autorów miało to zapewnić możliwość zebrania opinii za-

równo wśród aktywnych odbiorców wydarzeń kulturalnych, jak i szerszej 

grupy respondentów. Analizując wyniki metryczki, autorzy zwrócili jednak 

uwagę na znaczną nadreprezentację wśród wszystkich biorących udział  

w badaniu osób białych, starszych, lepiej wykształconych i bardziej zamoż-

nych. Odzwierciedla to strukturę uczestników wydarzeń kulturalnych w USA, 

powinno jednak stać się asumptem do poważnego przedefiniowania kierun-

ków dalszych działań w stronę większej inkluzyjności.
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Część pytań prowadzonego badania dotyczyła tego, jak pandemia  

COVID-19 wpłynęła na życie respondentów, tj. odbiorców kultury. Pytano  

o kwestie związane z kwarantanną, chorobą, samopoczuciem, uratą źródeł 

dochodu, opieką nad dziećmi czy bliskimi – chcąc znaleźć odpowiedź na 

pytanie, jaką rolę w życiu ankietowanych w trakcie kryzysu odgrywała kul-

tura. Badani zadeklarowali, że w stosunku do okresu sprzed pandemii silniej 

towarzyszyło im uczucie niepokoju i znudzenia, brakowało im także relacji  

z innymi ludźmi.

Respondenci w trakcie izolacji społecznej często brali udział w różnego 

rodzaju aktywnościach kulturalnych, w tym z wykorzystaniem narzędzi online. 

Wielu z nich zdalnie korzystało z oferty organizacji, z którymi nie miało do 

czynienia przed pandemią. Co interesujące, aż 81% ankietowanych wska-

zało, że w trakcie kwarantanny zajęło się szeroko pojętą działalnością twórczą: 

62% badanych gotowało lub piekło coś według nowych przepisów, 37% śpie-

wało samemu lub z innymi, 27% zajmowało się rękodziełem, 20% malar-

stwem, rysunkiem bądź rzeźbą, 19% fotografią, zaś 16% pisarstwem. Ponad 

połowa respondentów w ostatnim czasie brała udział w przynajmniej jednym 

wydarzeniu kulturalnym online, jednakże tylko w przypadku 13% ankieto-

wanych były to wydarzenia płatne. Najczęściej aktywności online, w któ -

rych uczestniczyli badani, były oferowane przez indywidualnych artystów 

(38% wskazań), zdecydowanie rzadziej przez muzea, biblioteki czy teatry 

(ok. 10% wskazań). Dla wielu odbiorców aktywności kulturalnych online 

wirtualna „wizyta” była pierwszą od dłuższego czasu (lub pierwszą w ogóle). 

Tym samym można zauważyć, że organizacje, proponując aktywności kul-

turalne w sieci, znacząco poszerzają krąg swoich odbiorców, którzy z uwagi 

na różnego rodzaju bariery (np. dostępnościowe, czasowe czy finansowe) 

do tej pory nie korzystali z oferty danych organizacji.

Badacze rozważali również, jak będzie wyglądało życie i uczestnictwo  

w kulturze po pandemii. 69% ankietowanych zadeklarowało, że w najbliższym 

czasie nie planuje udziału w wydarzeniach kulturalnych lub planuje je jedynie 

w niewielkim stopniu. Na pierwszym miejscu wydarzeń, w których respon-

denci chcieliby wziąć udział w najbliższym czasie, znalazła się wizyta w kinie 

(37%), chociaż jako bardziej pilną potrzebę wskazywano odwiedzenie znajo-

mych (70%), pójście do restauracji (63%) czy do parku (46%). Ankietowa-

nych zapytano również, jakiego rodzaju emocji poszukują w tego typu wyda-

rzeniach kulturalnych – wskazano na całe spektrum doświadczeń, jednakże 

naj częściej wymieniano rozrywkę, poczucie beztroski i piękna. Badani byli 

rów nież proszeni o wymienienie czynników, które mają znaczenie w kontekście 
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ich powrotu do instytucji kultury. Jak się okazuje, organizatorzy wydarzeń 

kulturalnych mają wpływ na 6 z 10 czynników wskazanych przez badanych: 

dezynfekcję powierzchni (54%), ograniczenie tłumów (46%), nakaz noszenia 

masek przez publiczność (43%) i obsługę (31%), mierzenie temperatury 

(29%) oraz decyzję samej organizacji o tym, że może już wznowić działal-

ność (19%).

JAKIEGO RODZAJU EMOCJI ODBIORCY SZUKAJĄ W WYDARZENIACH  

KULTURALNYCH? (W %) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Culture + Community in a Time of Crisis, s. 23.
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W rozmowach na temat pandemii często pojawia się też kwestia roli, 

jaką mogą pełnić organizacje kultury. Według respondentów powinny one 

przede wszystkim: dostarczać rozrywki (53%), umożliwiać łączność z inny-

mi (49%), edukować dzieci w trakcie zamknięcia szkół (47%) oraz dawać 

możliwość ucieczki od otaczającej rzeczywistości (46%). W odpo wiedziach 

pojawiło się więc szerokie spektrum aktywności organizacji kulturalnych.  

Respondenci upatrują ich roli również w przekazywaniu bieżących i spraw-

dzonych informacji (29%), radzeniu sobie z problemami finansowymi (21%) 

czy dawaniu nadziei (41%). To tylko kilka z wymienionych ról, jakie mogą 

pełnić organizacje kultury, widać jednak wyraźnie, że daleko wychodzą one 

poza statutowe zadania tego typu organizacji.

ROLE, JAKIE ZDANIEM ANKIETOWANYCH POWINNY PEŁNIĆ ORGANIZACJE 

KULTURY W TRAKCIE PANDEMII COVID-19 (W %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Culture + Community in a Time of Crisis, s. 26.
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Aż 96% Amerykanów biorących udział w badaniu wskazało, że organi-

zacje związane z kulturą i sztuką powinny pomagać społecznościom pod-

czas kryzysu, jednak zaledwie jeden na trzech badanych wskazał, że pełnią 

one obecnie taką rolę. Jednocześnie respondenci zauważali, że tego typu orga-

nizacje w czasach pandemii mierzą się z problemami finansowymi, ale gdyby 

mieli sami dofinansować ich działalność, to nie nadaliby temu priory tetu przed 

wsparciem organizacji o innym charakterze. 72% ankietowanych wskazało 

na pola, na których organizacje kultury i sztuki mogłyby się doskonalić.

ZMIANY W ORGANIZACJACH KULTURY, JAKICH OCZEKUJĄ RESPONDENCI (W %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Culture + Community in a Time of Crisis, s. 31.

Z przeprowadzonych badań wynikają pewne implikacje dla sektora kul-

tury. Po pierwsze, konieczne jest wdrożenie w instytucjach kultury wymogów 

sanitarnych, które zapewnią odwiedzającym poczucie komfortu i zachęcą 

ich do powrotu. Po drugie, organizacje kultury powinny zadbać o grupy wyklu-

czonych i za pomocą platform online kierować swój przekaz do nowych grup 

odbiorców. W opinii respondentów konieczna jest aktywność instytucji  

kultury na wielu polach, nie tylko polegająca na zapewnianiu rozrywki,  

ale także dodawaniu otuchy w trudnych czasach.

oprac. dr Agnieszka Konior
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STANY ZJEDNOCZONE

WPŁYW PANDEMII COVID-19  
NA NOWOJORSKIE MUZEA

(COVID-19 IMPACT ON NYS MUSEUMS)

Museum Association of New York

2020

Link do raportu źródłowego

 

Badanie wpływu pandemii COVID-19 na nowojorskie muzea zostało przeprowa-

dzone na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Wzięło w nim udział 177 muze ów, 

badanie przybrało formę ankietową. Wykorzystano ten sam kwestionariusz, 

który wcześniej został użyty w badaniach prowadzonych przez Network of 

European Museum Organisations (NEMO) dotyczących wpływu pandemii 

COVID-19 na europejskie muza. Autorzy raportu odnoszącego się do Stanów 

Zjednoczonych już na wstępie zaznaczyli, że są głęboko poruszeni katastro-

ficznymi skutkami pandemii dla muzeów.

Jak wskazują autorzy badań, z powodu pandemii z dnia na dzień muzea 

zostały pozbawione 2/3 swoich dotychczasowych dochodów. Największy 

odsetek badanych organizacji wskazał , że długofalowym skutkiem pandemii 

był spadek przychodów ze sklepów muzealnych (79%), sprzedaży biletów 

(77%) czy od prywatnych darczyńców1 (60%). Warto zaznaczyć, że zdecy-

dowanie mniejsze straty odnotowano w przypadku dochodów z prowadzenia 

kawiarni (31%). Spośród badanych muzeów 44% wskazało, że zmniejszone 

zostało finansowanie ich działalności ze środków publicznych. Instytucje 

tego typu musiały zaniechać kontynuowania zaplanowanych projektów 

(37%), zredukować wymiar pracy zatrudnionych tam osób (31%) lub nawet 

zwolnić pracowników (24%). Aż 78% badanych musiało na nowo przemyśleć 

sposób uczestniczenia odbiorców w aktywnościach muzealnych.

1  Jak podkreślają badacze, amerykańskie muzea w znacznie większym stopniu niż muzea 

europejskie finansowane są ze środków prywatnych. Blisko 90% z nich zadeklarowało,  

że przed wybuchem pandemii otrzymywało prywatne dotacje. Stąd też spadek finanso-

wania od darczyńców w dużo większym stopniu wpływa na ich kondycję finansową niż  

w przypadku muzeów europejskich.
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ZMIANY DŁUGOTERMINOWE W NOWOJORSKICH MUZEACH (W %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie COVID-19 Impact on NYS Museums, s. 13.

W kontekście zarządzania kapitałem ludzkim największa liczba respon-

dentów wskazała, że nastąpiła zmiana w zakresie obowiązków pracowników 

(84%), w 81% przypadków wprowadzono pracę zdalną, zaś w 73% wstrzy-

mano programy wolontariackie. Blisko połowa instytucji (49%) zdecydo -

wała się na redukcję godzin pracy. W 32% instytucji doprowadzono do zwol-

nień, podobny był także odsetek podmiotów, w których rozwiązano umowy 

z pracownikami nieetatowymi (31%). Co interesujące, tylko 5% badanych 

podmiotów zadeklarowało, że musiało zatrudnić nowych pracowników  

z kompetencjami cyfrowymi. Z jednej strony świadczy to o tym, że przy 

redukcji kosztów nie było możliwości zatrudniania nowych osób, z drugiej, 

że dotychczasowe kompetencje pracowników w tym zakresie mogły okazać 

się wystarczające do realizacji wydarzeń kulturalnych online, bo – jak wska-
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zują dalsze badania – w przypadku 35% muzeów pracownikom przydzielono 

nowe zadania z zakresu komunikacji i aktywności instytucji w sieci.

WPŁYW PANDEMII NA PRACOWNIKÓW (W %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie COVID-19 Impact on NYS Museums, s. 17.

By znaleźć dodatkowe źródła finansowania, muzea najczęściej apliko-

wały po różnego rodzaju środki pomocowe, które, jak wskazują sami bada-

cze, nie zawsze charakteryzowały się przejrzystością i dostępnością. Były 

to najczęściej środki publiczne, ale część pochodziła z prywatnych dotacji 

(32%). Zgromadzone w ten sposób fundusze najczęściej były wydawane na 

wynagrodzenia dla pracowników (75%), pokrycie różnicy w przychodach 

(41%) lub zaległe raty kredytów (19%). Środki pomocowe były tym bardziej 

potrzebne, że – jak wyliczono – straty nowojorskich muzeów łącznie sięgały  

3,5 mln dolarów dziennie, a najbardziej dotknięte kryzysem muzea traciły 

732 tys. dolarów tygodniowo (w tej grupie znalazło się 16% badanych muzeów).

Najczęściej używanymi przez nowojorskie muzea mediami społecznościo-

wymi były Facebook (67% przypadków) i Instagram (26%) – wzrost insty tu-

cji korzystających z Facebooka w stosunku do poprzedniego roku wyniósł 

aż 30%. To właśnie media społecznościowe zostały wskazane przez respon-

dentów jako najbardziej angażujące ich publiczność (62%), nieco mniej 
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biorących udział w badaniu wskazało na materiały edukacyjne (44%), infor-

macje (39%), wiadomości zza kulis (37%) czy wirtualne wystawy (33%).  

Za najmniej angażujące uznano live streaming (19%) oraz konkursy, quizy  

i gry (15%). Pandemia wymusiła także zmiany w ofercie muzeów. Wzrosła 

ich aktywność w obszarze używania hasztagów w mediach społecznościo-

wych (40%), prezentowania pojedynczych dzieł wirtualnej publiczności 

(33%), wysyłania newsletterów (30%) czy nagrywania programów na 

YouTube’a (24%). Muzea rozpoczęły także nowe aktywności, wśród których 

najpopularniejsze były wirtualne oprowadzania (21%), wystawy online (17%) 

oraz dostarczanie treści na żywo (17%). Wiele z badanych podmiotów roz-

ważało wprowadzenie nowych elementów do swojej oferty, chociaż osta-

tecznie tego nie zrealizowało.

oprac. dr Agnieszka Konior
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PERU

RAPORT O STANIE WYJĄTKOWYM  
SPOWODOWANYM EPIDEMIĄ COVID-19  
W SEKTORZE SZTUKI, MUZEÓW ORAZ 
KULTURY I PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH

(INFORME SOBRE EL IMPACTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR  
EL COVID-19 EN EL SECTOR DE LAS ARTES, MUSEOS E INDUSTRIAS  
CULTURALES Y CREATIVAS – RESULTADOS GENERALES)

Ministerstwo Kultury Peru

2020

Link do raportu źródłowego

 

 

Ministerstwo Kultury Peru w Limie przy współpracy z Gminą Miejską w Limie 

opracowało i przeprowadziło ogólnokrajowe badanie wpływu stanu wyjąt-

kowego spowodowanego epidemią na sektor kultury. W raporcie wzięto  

pod uwagę instytucje kultury oraz sektor przemysłów kreatywnych, repre-

zentowanych również przez osoby fizyczne działające jako niezależni twórcy 

i artyści.

Celami operacyjnymi badania były: określenie wpływu stanu wyjątko-

wego na instytucje kultury oraz osoby związane zawodowo ze sztuką, stwo-

rzenie profilu społecznego i zawodowego pracowników kultury oraz bazy 

danych umożliwiającej opracowanie środków zaradczych minimalizujących 

negatywne skutki ekonomiczne pandemii wywołanej wirusem COVID-19.

Raport powstał w oparciu o internetowe badanie ankietowe dostępne 

dla ogółu społeczeństwa. Ankiety były adresowane do firm, stowarzyszeń, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw państwowych, niezależnych 

pracowników zawodowo związanych ze sztuką, muzeami oraz sektorem 

kultury i sektorem kreatywnym w Peru. Badanie obejmowało zatem zarówno 

osoby fizyczne, jak i prawne. Zastosowano celowy dobór próby. Niewątpliwie 

ograniczeniem badania była konieczność posiadania dostępu do internetu, 

gdzie prowadzono ankietę, oraz konieczność bycia członkiem sieci społeczno-

ściowych Ministerstwa Kultury w Limie. Dostęp do kwestionariuszy ankiet 

badawczych otwarty był przez dziewięć dni, od 4 do 12 kwietnia 2020 r.  
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W badaniu uzyskano łącznie 10 452 unikalne odpowiedzi respondentów 

insty tucjonalnych lub indywidualnych.

Osoby biorące udział w badaniu ankietowym reprezentowały instytucje 

kultury lub niezależnych pracowników wywodzących się z Limy, Arequipy, 

Cusco, Piury i La Libertad. Uzyskano ankiety od 10 452 respondentów,  

w tym 50% (5192) z Limy, 5% (542) z Arequipy, 5% (492) z Cusco, 4% (410) 

z Piury i 4% (382) z La Libertad. W przeprowadzonym badaniu uzyskano 

informacje o całkowitych kwotach strat ekonomicznych poniesionych przez 

instytucje kultury oraz osoby fizyczne pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r. 

Kwoty strat wyrażono w solach peruwiańskich.

STRATY EKONOMICZNE W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH DZIAŁALNOŚCI 

KULTURALNEJ

DZIEDZINA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
KWOTA CAŁKOWITA STRAT 

(W SOLACH)

Edukacja i szkolenia kulturalne 43 964 178

Działania przekrojowe (w tym zarządzanie kulturą i produkcją, 

animacja społeczno-kulturalna oraz badania kultury)
29 536 414

Sztuki audiowizualne 28 496 705

Sztuki performatywne 21 902 039

Książki i inne publikacje 12 575 807

Muzyka 11 531 483

Sztuki plastyczne i wizualne 6 982 537

Niematerialne dziedzictwo kulturowe 2 780 081

Materialne dziedzictwo kulturowe 2 236 344

Inne 2 962 340

Łącznie 162 967 929

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pérdidas Económicas por Actividad Cultural (Informe sobre el 

impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales 

y creativas – Resultados generales), s. 9.

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną i socjalną instytucji 

kultury oraz osób fizycznych utrzymujących się dotąd z usług kulturalnych 

w okresie od marca do czerwca 2020 r. był destrukcyjny dla ich stabilnego 

funkcjonowania. Z ogólnej puli badanych (10 452 respondentów) – 90% (9424) 

potwierdziło, że nie jest w stanie opłacić podstawowych kosztów funkcjono-

wania jako instytucja lub osoba fizyczna, wśród których wymieniano czynsze, 
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wynagrodzenia pracownicze, a w przypadku niezależnych twórców i arty-

stów – nawet indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

Bardzo ważnym wskaźnikiem kryzysu ekonomicznego wywołanego 

pandemią była liczba usług i działań kulturalnych odwołanych z powodu 

reżimu sanitarnego. Z ogólnej liczby badanych 53% zapewniło, że odwołało 

do 10 usług lub działań kulturalnych, a 20% badanych zmuszonych było 

odwołać pomiędzy 11 a 20 wydarzeń artystycznych.

W bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej znaleźli się artyści i twórcy na co 

dzień niezatrudnieni w instytucjach kulturalnych. Aż 72% badanych określiło, 

że są – prawnie i organizacyjnie – osobami fizycznymi nieposiadającymi 

firmy lub niezależnymi pracownikami. Osoby prawne lub prowadzące własną 

działalność gospodarczą to 10% badanych, a kolejnych 10% respondentów 

wykazało, że nie posiada żadnego oficjalnego statusu instytucjonalnego.

 Skalę pauperyzacji twórców i artystów, powiązanych na co dzień z insty-

tucjami lub działających samodzielnie, czytelnie odzwierciedla ich dostęp  

do opieki zdrowotnej. Spośród całkowitej puli respondentów (10 452) 56% 

odpowiedziało, że w związku z pandemią COVID-19 utraciło dostęp do jakiej-

kolwiek opieki zdrowotnej i w czerwcu 2020 r. nie było związanych z żadnym 

systemem świadczenia usług zdrowotnych oraz nie posiadało podstawo-

wego ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejnych 35% posiadało podstawowe 

ubezpieczenie zdrowotne wynikające z publicznego systemu świadczeń 

opieki medycznej, a tylko 8% mogło pozwolić sobie na opłacenie składek 

prywatnego systemu opieki zdrowotnej.

Poszczególne instytucje kultury i osoby fizyczne, w tym niezależni pra-

cownicy, w celu ratowania własnego statusu zawodowego podejmowały 

różnorodne indywidualne działania, sugerując również pożądane rozwiąza-

nia systemowe. Blisko 60% respondentów uznało, że środkiem zaradczym 

w obliczu obostrzeń związanych z epidemią może być przesunięcie harmo-

nogramu zajęć artystycznych i kulturalnych, a 21% oczekiwało wsparcia 

finansowego od państwa. Kolejnych 19% uznało, że konieczne będzie odro-

czenie spłaty kredytów zaciągniętych na poczet działalności artystycznej  

i kulturalnej przez instytucje lub osoby fizyczne.

Respondenci jednoznacznie zadeklarowali również, że sytuację kryzyso-

wą opanować powinien przede wszystkim rząd, stosując pośrednie lub bez-

pośrednie środki zaradcze. Jako dobry sposób zapewnienia stabilizacji sytu-

acji socjalnej twórców i artystów 30% badanych wskazało włączenie ich do 

publicznego systemu emerytalnego, a 27% postulowało wpisanie ich do po-

wszechnego systemu opieki zdrowotnej.
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Peruwiańskie Ministerstwo Kultury podjęło działania amortyzujące skutki 

kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 na podstawie dekretu numer 

058-2020. Wyodrębniono następujące kategorie działań pomocowych:  

50 mln soli przeznaczono na bezpośrednie wsparcie osób fizycznych i praw-

nych, w tym kompensacyjne pozyskiwanie treści kultury (zakup dzieł na 

podstawie rezolucji nr 132-2020-MC). Pomoc dotyczyła także wspierania 

mechanizmów społeczeństwa obywatelskiego, a więc dofinansowania pro-

mocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatyw-

nych. Wsparto również obszar promocji niematerialnego dziedzictwa kulturo-

wego poprzez organizację konferencji, prelekcji, warsztatów i seminariów. 

W tym celu odbyło się również ponad 60 spotkań z przedstawicielami róż-

nych sektorów instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Peruwiańskie 

Ministerstwo Kultury zastosowało także stymulacje ekonomiczne dla insty-

tucji kultury i twórców oraz artystów za pośrednictwem platform cyfrowych 

takich jak GTN Live, Culture 24 i Retina Latina.

oprac. Anna Kapusta
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MONITORING OPINII PUBLICZNOŚCI –  
RAPORT DOTYCZĄCY STANU WIKTORIA

(AUDIENCE OUTLOOK MONITOR: VICTORIA SNAPSHOT)

Creative Victoria

2020

Link do raportu źródłowego

 

Monitoring opinii publiczności wydarzeń kulturalnych z australijskiego sta-

nu Wiktoria jak dotąd został przeprowadzony w dwóch fazach – w maju  

i lipcu 2020 r. Raport był częścią ogólnokrajowego badania. Celem autorów 

było uchwycenie dynamik postaw odbiorców wobec udziału w wydarze-

niach kulturalnych w różnych fazach rozwoju pandemii (od jej szczytu po 

stopniowe wychodzenie z kryzysu)1. Należy również nadmienić, że to samo 

badanie prowadzone zostało w USA i Norwegii, w przyszłości będzie więc 

możliwe porównanie wyników z poszczególnych krajów. Jako dobrą prakty-

kę należy także wskazać, że oprócz raportu opublikowano także jego wersję 

dostępną dla osób z niepełnosprawnościami (w formacie doc) oraz surowe 

dane, które mogą posłużyć innym naukowcom do dalszej analizy.

Badano osoby, które brały udział w wydarzeniach kulturalnych w prze-

ciągu ostatnich dwóch lat – byli to więc aktywni uczestnicy kultury. Ankiety 

były dystrybuowane przy pomocy blisko 160 organizacji zajmujących się 

kulturą i sztuką, które rozesłały je do losowej grupy swoich odbiorców. Zwrot 

ankiet oddanych w pierwszej fazie badań wyniósł blisko 4 tys., w drugiej był 

zdecydowanie większy i przekroczył 15 tys. ankiet.

Porównując dane zebrane na przestrzeni dwóch miesięcy, w odniesieniu 

do stanu Wiktoria i całej Australii można zauważyć, że w wypadku badań 

1  Warto zaznaczyć, że na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. liczba zachorowań w stanie 

Wiktoria zaczęła znów znacząco rosnąć, w związku z czym jego władze ponownie wpro-

wadziły trzeci stopień obostrzeń, zaś w stolicy stanu – Melbourne – czwarty, najwyższy 

stopień. Uwaga ta jest o tyle istotna, że wbrew pierwotnym zamiarom autorów dynamika 

zmian nie była tak bardzo widoczna ze względu na utrzymanie się warunków zewnętrz-

nych, co zresztą zauważają sami badacze.
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lokalnych odsetek osób, które zadeklarowały gotowość do udziału w wyda-

rzeniach kulturalnych, pozostał na tym samym poziomie (19% w maju, 20% 

w lipcu), podczas gdy w skali całego kraju odnotowano niewielki wzrost 

(22% w maju, 28% w lipcu). W stanie Wiktoria w drugim badanym okresie 

o 4% wzrosła liczba osób deklarujących, że nie będą uczestniczyć w wyda-

rzeniach kulturalnych do czasu, gdy zniknie już ryzyko zakażenia. W sto-

sunku do innych badanych australijskich stanów jest to odsetek znacząco 

wyższy. 23% ankietowanych pochodzących ze stanu Wiktoria deklarowało, 

że w dłuższej perspektywie czasowej będą rzadziej uczestniczyli w wyda-

rzeniach kulturalnych – był to wynik podobny do innych stanów o podobnej 

gęstości zaludnienia i poziomie zakażeń. Nawet jeśli pandemię uda się już 

opanować, to mieszkańcy stanu Wiktoria – według deklaracji – będą mniej 

skłonni do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w stosunku do całej 

badanej społeczności Australii.

Respondentów zapytano również, w jakiego typu wydarzeniach kultu-

ralnych najchętniej wzięliby udział (w momencie prowadzenia badania). 

Najczęściej wskazywali na transmitowane na żywo programy, na drugim 

miejscu znalazły się wydarzenia na świeżym powietrzu, trzecim wyborem 

były zwykle wydarzenia organizowane wewnątrz ze stałymi miejscami do 

siedzenia. Najmniej chętnie odbiorcy uczestniczyliby w wydarzeniach organi-

zowanych w instytucjach kultury, w trakcie których można by dowolnie zaj-

mować miejsca siedzące.

Badacze zapytali również o czynniki determinujące komfort uczestni-

ków wydarzeń kulturalnych w trakcie pandemii. Respondenci wskazywali 

na takie kwestie jak wyznaczenie konkretnych godzin wejścia na wydarze-

nia i możliwość rezerwacji biletów z wyprzedzeniem, konieczność zachowa-

nia dystansu społecznego oraz dbałość o higienę w miejscach wydarzeń 

kulturalnych czy udostępnienie środków do dezynfekcji. Ankietowani zwró-

cili również uwagę, że wzrost poczucia komfortu w danym miejscu uzależ-

niony jest również od tego, w jaki sposób instytucje komunikują się ze swo-

imi odbiorcami. Przekaz powinien być jasny i spójny (zarówno w formie 

werbalnej, jak i w pojawiających się oznakowaniach).

W stosunku do maja 2020 r. o ok. 20% wzrosła liczba osób, które planują 

udział w wydarzeniach kulturalnych w najbliższej przyszłości. Obecnie co 

trzeci ankietowany zamierzał wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, nie-

mniej jednak ten odsetek jest najniższy w skali kraju. Najczęściej w planach 

pojawiała się wizyta w galerii lub muzeum (19% wskazań) czy wyjście do 

kina (15% wskazań). 7% ankietowanych w ostatnim czasie zakupiło bilety 
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na wydarzenia kulturalne, 31% z tej grupy będzie realizowało je w najbliż-

szym miesiącu, zaś ok. 28% dopiero w kwietniu 2021 r. lub później. W po-

równaniu do mieszkańców innych australijskich stanów badani z Wiktorii 

zakupione bilety będą realizowali w zdecydowanie dłuższej perspektywie 

czasowej, chociaż przeznaczą na nie podobną kwotę, co przed pandemią.

Uczestnicząc w aktywnościach kulturalnych w domu, mieszkańcy stanu 

Wiktoria najczęściej słuchają muzyki (90%), czytają dla przyjemności (84%), 

kolekcjonują coś (15%), tworzą sztukę lub zajmują się rękodziełem (44%), 

tworzą muzykę (28%), kręcą wideo lub robią zdjęcia (25%), odgrywają scenki 

lub tańczą (11%). Poziom partycypacji w wydarzeniach kulturalnych był  

podobny jak w maju (wyniósł 77%), i nieznacznie wyższy niż średnia krajowa 

(o ok. 2–3%). 55% ankietowanych deklaruje, że częściej korzysta z wydarzeń 

online niż przed pandemią, zaś 72% respondentów wskazało, że zamierza 

to robić także po zakończeniu obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem 

się wirusa COVID-19. Blisko 40% badanych zadeklarowało udział w płatnych 

wydarzeniach kulturalnych, 37% z nich wskazało, że na wydarzenia kultu-

ralne wydali ponad 50 dolarów. Ankietowani najczęściej byli skłonni zapłacić 

za wydarzenia o dobrym poziomie artystycznym. Badani wyrażają nadzieję, 

że ich wparcie finansowe przyczyni się do tego, że ich ulubieni artyści będą 

mogli dalej tworzyć, szczególnie po ustaniu pandemii. Badacze zauważyli 

również, że udział w wydarzeniach online jest bardziej powszechny wśród 

tych osób, które w ostatnim czasie uczestniczyły w wydarzeniach w trady-

cyjnej formie. Takie osoby są również bardziej skłonne płacić za wydarzenia 

w sieci i przede wszystkim odkrywać nowych artystów i ich dzieła (w tym 

przypadku odsetek jest o 20% wyższy wśród osób uczestniczących w ostat-

nim czasie w wydarzeniach online i offline).

Interesujący w przeprowadzonych badaniach jest wyraźnie widoczny 

wpływ, jaki sytuacja epidemiologiczna oraz związane z nią restrykcje wywie-

rają na chęć udziału w wydarzeniach kulturalnych w tradycyjnej formie –  

nie tylko aktualnie, ale także w najbliższej przyszłości (nawet jeśli pandemia 

zostanie już opanowana). Istotnym wnioskiem jest także to, że wydarzenia 

online mogą pozostać popularne, nawet kiedy przywrócona zostanie możli-

wość odwiedzin w instytucjach kultury, w związku z czym powinny one równo-

legle rozwijać swoją wirtualną ofertę.

oprac. dr Agnieszka Konior
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