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WPROWADZENIE
Po upływie dekady od zainicjowania serii wydawniczej Narodowego Cen
trum Kultury „Kultura się Liczy!”, na którą składały się publikacje omawia
jące relacje pomiędzy kulturą, gospodarką i kreatywnością, w nowym
numerze „Nowości Badawczych NCK” powracamy do tematu zarządzania
w kulturze. Jest to zasadne m.in. z uwagi na przemiany makrootoczenia
i mikrootoczenia, w którym funkcjonują instytucje kultury. O dynamicznych
zmianach, jakie zachodzą w tym sektorze, m.in. wskutek rozwoju narzędzi
komunikowania, cyfrowego uczestnictwa, oddziaływania mediów społecz
nościowych oraz digitalizacji zasobów kultury, pisaliśmy w poprzednim
numerze.
Prezentowane wydanie „Nowości Badawczych NCK” zawiera opisy wy
branych raportów, artykułów i wyników badań oraz polskich i zagranicznych
publikacji, które odzwierciedlają trendy w obszarze zarządzania kulturą.
Zgromadziliśmy opracowania podsumowujące wyniki finansowe instytucji
i sytuację w sektorze przemysłów kreatywnych, a także te omawiające na
rzędzia służące poprawie jakości procesów usługowych. Wskazaliśmy rów
nież na zagadnienia dotyczące promocji dziedzictwa kulturowego.
Publikacja dostępna jest do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej
Narodowego Centrum Kultury. Raporty opublikowane w „Nowościach Badaw
czych NCK” prezentowane są również w Bazie Raportów na stronie NCK,
w zakładce Badania.
Redakcja „Nowości Badawczych NCK”
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LEAN MANAGEMENT –
„SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE”
Lean management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która
powstała z inspiracji systemem organizacji pracy japońskiej firmy Toyota.
Filozofia pracy Toyoty (ang. Toyota Way), którą stworzono w drugiej połowie
XX w., zawierała podstawy organizacji systemu produkcji, wskazywała na naj
ważniejsze aspekty kultury organizacyjnej tego przedsiębiorstwa, a także
na misję i wartości przekazywane pracownikom oraz partnerom biznesowym.
Model ten opierał się przede wszystkim na dwóch podstawowych założe
niach: ciągłym doskonaleniu oraz wzajemnym szacunku1.
Od lat 90. XX w.  taki system pracy stał się przedmiotem zainteresowania
amerykańskich teoretyków zarządzania oraz punktem odniesienia przy pomia
rach efektywności procesów w przedsiębiorstwach. Organizacja procesów
w japońskiej firmie zyskała na Zachodzie miano szczupłej (ang. lean).
Na początku lat 90. pojęcia „szczupły” w odniesieniu do procesów produkcji
oraz zarządzania przedsiębiorstwem po raz pierwszy użyli James P. Womack,
Daniel T. Jones i Daniel Roos z Massachusetts Institute of Technology. Anali
zując ówczesną sytuację branży motoryzacyjnej, w książce Maszyna, która
zmieniła świat autorzy opisali stosowany przez Toyotę „szczupły” sposób pro
dukcji, który polegał na optymalizacji poprzez eliminację możliwych strat2.
W 2004 r. prof. Jeffrey K. Liker w książce Droga Toyoty przedstawił zbiór
nazwany Toyota Production System – TPS, zawierający zasady, które miały
stanowić o modelowej organizacji procesów produkcji w tej firmie:
		 podejmowanie decyzji w oparciu o długofalowe koncepcje, kosztem krótko
terminowych wyników finansowych;
		 bieżące ujawnianie problemów;
		 unikanie nadprodukcji;

1

	O założeniach lean manufacturing, czyli „szczupłej produkcji”, por. M. Pomietlorz, Istota
koncepcji Lean Manufacturing [w:] Materiały pokonferencyjne. Przemysł 4.0 a Zarzą
dzanie i Inżynieria Produkcji, t. I, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją 2015,
s. 612–621; www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0612.pdf
[dostęp: 23.04.2020].

2

	Strona internetowa Lean Center: www.leancenter.pl/slownik/index/letter/l#concept_56
[dostęp: 23.04.2020].
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		 unikanie obciążenia pracą i uzyskanie jednorodnego rytmu produkcji (heijunka);
		 przerywanie wadliwych procesów w celu rozwiązywania problemów, aby
uzyskiwać właściwą jakość;
		 ciągłe upełnomocnianie pracowników (wyznaczanie przez nich celów, kon
trolowanie własnej pracy);
		 stosowanie kontroli wizualnej, tak by żaden problem nie pozostał w ukryciu;
		 stosowanie niezawodnej, gruntownie sprawdzonej technologii służącej pra
cownikom i procesom;
		 „wychowywanie” liderów, którzy identyfikują się z firmą i mogą uczyć
innych;
		 kształcenie zespołów realizujących misję firmy;
		 utrzymywanie szerokiej sieci partnerów i dostawców;
		 angażowanie się pracowników, pozwalające im dogłębnie zrozumieć sytua
cję i rozwiązywać problemy (genchi genbutsu);
		 podejmowanie decyzji rozważnie, w drodze konsensusu, po starannym roz
ważeniu wszystkich możliwości (nemawashi);
		 ciągłe uczenie się, realizowane dzięki niestrudzonej refleksji (hansei) i nie
ustannej poprawie (kaizen)3.
Zbiór powyższych zasad stał się punktem odniesienia dla organizacji
wszystkich procesów w przedsiębiorstwie (nie tylko procesu produkcji),
a system organizacji pracy według takich reguł uznano za modelowy sposób
„szczupłego” zarządzania. Stopniowo zasady te zaczęły adaptować różnej
wielkości firmy na całym świecie, rozszerzając je na rozmaite obszary swojej
działalności. Przez ostatnie dwie dekady pojęcie lean management funkcjo
nowało jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją, wychodząca
daleko poza obszar produkcji. „Szczupłe zarządzanie” oznacza stosowanie
metod eliminacji strat, ciągłe udoskonalanie procesów oraz wprowadzanie
zmian i innowacji organizacyjnych. Optymalne gospodarowanie zasobami
przedsiębiorstwa stało się podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej
i jest używane w wielu światowych korporacjach jako tzw. model lean lub
kultura organizacyjna typu lean4.

3

	Por. M. Pomietlorz, Istota koncepcji…, s. 613–614; cytat zredagowany językowo.

	E. Czyż-Gwiazda, Koncepcja lean management w zarządzaniu organizacją, „Studia Eko

4

nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 233,
s 11–23; http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element000171407573 [dostęp: 23.04.2020].
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ZARZĄDZANIE TYPU LEAN   W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH
I INSTYTUCJACH KULTURY
Od lat 80. XX w. do sektora publicznego wprowadzane są innowacje organiza
cyjne5, które wynikają ze zmian w otoczeniu, w jakim realizowane są polity
ki publiczne. Zdaniem Jeffreya Conklina można wyróżnić trzy pojęcia, które
charakteryzują współczesne wyzwania dla prowadzenia polityk publicznych:
		 kompleksowość (ang. complexity) – dane zjawisko składa się z dużej liczby
elementów, a kluczowe jest to, że te elementy wchodzą ze sobą w interakcje,
co skutkuje dynamiką całego układu, pewnym poziomem przypadkowości
i nieprzewidywalności;
		 przewrotne problemy (ang. wicked problems) – kwestie, które nie mają defini
tywnego rozwiązania, są kompleksowe, wymagają dialogu z różnymi intere
sariuszami, interpretacji lub negocjacji. Taki charakter ma większość zagad
nień społeczno-ekonomicznych oraz spraw z zakresu ochrony środowiska;
		 czarne łabędzie (ang. black swans) – wyjątkowe wydarzenia, które mają
znaczący, z reguły przełomowy wpływ na rzeczywistość. Zwykle są ignorowa
ne w bieżących działaniach i planach, stają się zrozumiałe i wytłumaczalne
dopiero post factum6.
Czynniki, które mają wpływ na instytucje realizujące polityki publiczne
(na różnym szczeblu), stwarzają konieczność wprowadzania zmian w organi
zacji i zarządzaniu podmiotami administracji publicznej. Dowodem na takie
zmiany jest implementacja paradygmatu nowego zarządzania publicznego
(ang. new public management), w ramach którego model zarządzania ad
ministracyjnego zastępowany jest tzw. modelem menedżerskim. Termin
new public management (NPM) opracowano na początku lat 90. XX w.
w odniesieniu do stosowania w administracji publicznej metod i technik
zarządzania sprawdzonych w sektorze prywatnym7. Model ten nakłada na

	Definicja innowacji organizacyjnych jako nowych sposobów organizowania i zarządza-

5

nia, por. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących inno
wacji, OECD, Eurostat, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008,
s. 53–55.
	J. Conklin, Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems,

6

cyt. za: Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak,
Scholar, Warszawa 2012, s. 16.
	M. Walczak, Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastosowaniem lean

7

government, „Zeszyty Naukowe UEK” 2016, t. 959, nr 11, s. 39–52; https://zeszyty-nauko
we.uek.krakow.pl/article/view/1197/914 [dostęp: 23.04.2020].
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instytucje konieczność respektowania reguł ekonomicznych i dokonywania
pomiarów skuteczności działań publicznych. W ramach takiego modelu
do zarządzania instytucjami wprowadzane są następujące elementy:
		 optymalizacja wydatków sektora publicznego;
		 wykorzystanie instrumentów rynkowych;
		 podnoszenie jakości usług publicznych i jej monitorowanie8.
Istotny postulat nowego zarządzania publicznego, jakim jest adaptacja
rozwiązań wypróbowanych w sektorze komercyjnym, sprawił, że wśród
modeli wprowadzanych do zarządzania instytucjami publicznymi znalazły
się m.in.: lean thinking, six sigma, business process reengineering, kaizen
i total quality management. Jak wynika z badań empirycznych prowadzo
nych przez Zoe Radnor i Stephena P. Osborne’a, w odniesieniu do amerykań
skiego sektora publicznego „jako stosowana najczęściej wskazywana była
koncepcja lean (51% wskazań w przypadku administracji i 35% w odniesie
niu do służby zdrowia)”9.
W przypadku zarządzania tego typu w sektorze publicznym mamy do
czynienia z pojęciem lean government, co oznacza podejście do zarządzania
instytucjami z wykorzystaniem odpowiednio dostosowanych narzędzi
szczupłego zarządzania. Celem jest „dostarczenie obywatelom oczekiwanej
przez nich wartości zgodnie z zasadami i metodami lean”10, w odniesieniu
do procesów, jakie realizują instytucje publiczne, a do których należą pro
cesy usługowe. Jedną z technik stosowanych w zarządzaniu tego typu jest
tzw. mapowanie strumienia wartości (ang. value stream mapping), które
pozwala na połączenie wyszczuplania organizacji (m.in. przez redukcję
zbędnych działań oraz likwidację źródeł marnotrawstwa11) z doskonaleniem
jakości usług12.

8

	Tamże, s. 33.

	Tamże, s. 41.

9

	Tamże, s. 42.

10
11

	Marnotrawstwo w koncepcji lean to działania, które niepotrzebnie zużywają zasoby,
a nie dodają wartości dla klientów; z języka japońskiego określane jest jako muda.
Por. www.leancenter.pl/slownik/index/letter/m#concept_60 [dostęp: 23.03.2020].
	J. Maciąg, Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service w polskich szkołach wyż

12

szych, „Zarządzanie Publiczne” 2016, t. 33, nr 1, s. 54; www.ejournals.eu/Zarzadzanie
-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-1-2016/art/7362/ [dostęp: 23.04.2020].
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Jak twierdzą konsultanci z firmy McKinsey, nie istnieje uniwersalny sza
blon działań lean dla wszystkich instytucji publicznych ani zestaw narzędzi,
który zagwarantuje sukces „szczupłego” zarządzania w podmiotach publicz
nych. Są jednak takie kroki, które przyczyniają się do lepszego zarządzania
procesami usługowymi:
		 przyjęcie perspektywy użytkownika;
		 definiowanie procesów – od początku do końca;
		 ujawnianie problemów, rozwiązywanie ich i ciągłe doskonalenie procesów;
		 monitorowanie wydajności procesów13.
Firma doradcza McKinsey wskazuje również, że rosnące wymagania
wobec jakości usług publicznych nie zawsze korespondują z dostępnymi
środkami, a instytucje publiczne muszą utrzymywać taką samą jakość
usług jak podmioty prywatne, choć dysponują mniejszymi funduszami.
Z doświadczeń instytucji implementujących rozwiązania typu lean wynika,
że liderzy sektora publicznego, którzy próbują wprowadzać takie techniki,
muszą wypracowywać kompromis pomiędzy jakością usług a kosztem ich
świadczenia14.
Narzędzie optymalizacji, jakim jest „szczupłe zarządzanie”, stosowane
jest również w instytucjach kultury. Jak wskazała Justyna Maciąg w arty
kule dotyczącym adaptacji koncepcji lean, takie zarządzanie naznaczone
jest dylematem: z jednej strony korzystanie z biznesowych koncepcji, metod
i narzędzi zarządzania w działalności kulturalnej wydaje się niezbędne,
jeśli wziąć pod uwagę m.in. konieczność optymalizowania oraz redukowania
kosztów działalności. Z drugiej strony korzystanie z nich legitymizuje podej
ście rynkowe, odbierane jako zagrożenie dla misji i wartości, które konstytu
ują działalność instytucji kultury15.
oprac. Kamila Węglarska

	N. Bhatia, J. Drew, Applying lean production to public sector, www.mckinsey.com/indu

13

stries/public-sector/our-insights/applying-lean-production-to-the-public-sector#
[dostęp: 23.04.2020].
Tamże.

14

	J. Maciąg, Koncepcja Lean Management w publicznych instytucjach kultury – przesłanki

15

i bariery wdrażania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, tom:
Biznes w kulturze – kultura w biznesie: wybrane problemy, 2016, s. 48–60; http://bazekon.
icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171462966 [dostęp:
23.04.2020].

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

10

S ŁOW N I K P O L I T Y K I KU LT U R A L N E J

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
		

Bhatia N., Drew J., Applying lean production to public sector, www.mckinsey.
com/industries/public-sector/our-insights/applying-lean-production-to
-the-public-sector# [dostęp: 23.04.2020].

		

Czyż-Gwiazda E., Koncepcja lean management w zarządzaniu organizacją,
„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach” 2015, t. 233, s. 11–23.

		

Maciąg J., Koncepcja Lean Management w publicznych instytucjach kultu
ry – przesłanki i bariery wdrażania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono
micznego w Katowicach”, tom: Biznes w kulturze – kultura w biznesie: wy
brane problemy, 2016, s. 48–60.

		

Maciąg J., Uwarunkowania wdrożenia koncepcji Lean Service w polskich
szkołach wyższych, „Zarządzanie Publiczne” 2016, t. 33, nr 1, s. 51–64.

		 Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejni
czak, Warszawa 2012.
		

Pomietlorz M., Istota koncepcji Lean Manufacturing [w:] Materiały Pokon
ferencyjne. Przemysł 4.0 a Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, t. I, Polskie
Towarzystwo Zarządzania Produkcją 2015, s. 612–621, www.ptzp.org.pl/files/
konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0612.pdf [dostęp: 23.04.2020].

		

Walczak M., Doskonalenie procesów w administracji publicznej z zastoso
waniem lean government, „Zeszyty Naukowe UEK” 2016, t. 959, nr 11,
s. 39–52.
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R A P O R T Y P O LS K I E

FINANSOWANIE INSTYTUCJI KULTURY

WYNIKI FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY
W OKRESIE I–XII 2019 ROKU
GUS
Rok: 2020

Prezentowany dokument stanowi informację sygnalną z 23 marca 2020 r.1
i wskazuje na przychody polskich instytucji kultury. W 2019 r. przychody
z całokształtu działalności osiągnęły wartość 10 203,9 mln zł, co stanowi wzrost o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego. Źródłem przychodu
tych podmiotów była głównie sprzedaż towarów, produktów oraz materiałów (92%). Instytucje pozyskiwały również fundusze z pozostałych przy
chodów operacyjnych (7,9%) i finansowych (0,1%). W 2019 r. wzrosły także
koszty uzyskania przychodów z działalności (koszty ogółem) i wynosiły
10 064,1 mln zł, a nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 21%. Jednostkami,
które ogółem zarówno osiągnęły najwyższe przychody, jak i wygenerowały
najwyższe koszty, były te zlokalizowane na terenie województwa mazowiec
kiego.
Z działalności twórczej powiązanej z rozrywką i kulturą instytucje pozy
skały 6 213 mln zł, w tym 1 990,4 mln zł z działalności opartej na wystawia
niu przedstawień artystycznych oraz 4 059,3 mln zł z działalności obiektów
kulturalnych. Przychody uzyskane z działalności bibliotek, muzeów, archi
wów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą wyniosły w 2019 r.
3 835,7 mln zł.
Wynik finansowy brutto instytucji kultury w 2019 r. osiągnął poziom
139,8 mln zł (zysk 219,8 mln zł, strata 80,0 mln zł), natomiast wynik finan
sowy netto – po odliczeniu kwoty podatku dochodowego i innych obowiąz
kowych obciążeń – wyniósł 136,8 mln zł. Badane podmioty poniosły nakłady
inwestycyjne w wysokości 1 445,4 mln zł.

	Dane prezentowane w opracowaniu GUS zostały przygotowane na podstawie formularza

1

o symbolu F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury. Na podstawie
dokumentu Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–XII 2019 roku, GUS 2020.
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PODSTAWOWE DANE O WYNIKACH FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WYSZCZEGÓLNIENIE

I–XII 2018

I–XII 2019

I–XII 2018=100

W MILIONACH ZŁOTYCH

Przychody ogółem

9 668,9

10 203,9

105,5

Koszty ogółem

9 580,9

10 064, 1

105,0

88,0

139,8

158,8

Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Zysk netto
Strata netto
Nakłady inwestycyjne
Nakłady na wartości
niematerialne i prawne

86,7

136,8

157,8

185,3

2 17,0

117,1

98,6

80,2

81,4

1 194,7

1 445,4

121,0

20,2

37,2

183,9

Źródło: Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I–XII 2019 roku, GUS 2020, s. 1.

oprac. Martyna Rutka

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

14

R A P O R T Y P O LS K I E

PRZEMYSŁY KREATYWNE

PRZEMYSŁY KULTURY I KREATYWNE
W 2018 ROKU
GUS
Rok: 2020

Informacja sygnalna opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny
30 marca 2020 r. zawiera podsumowanie danych dotyczących podmiotów,
których działalność zaliczana jest do przemysłów kultury i kreatywnych
z 2018 r. Wynika z nich, że w 2018 r. działalność prowadziło 117,2 tys. takich
przedsiębiorstw, działających w różnych dziedzinach szeroko rozumianej
kultury. Większość z nich (98,9%) to mikroprzedsiębiorstwa, skupiające
70,5% pracujących w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych.
STRUKTURA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO PRZEMYSŁÓW KULTURY
I KREATYWNYCH WEDŁUG DZIEDZIN KULTURY W 2018 R. (W %)
2,0

5,7

0,6

0,2

24,6

12,8

15,0
23,1
16,0
reklama
książki i prasa
architektura
sztuki wizualne
sztuki audiowizualne i multimedia

edukacja artystyczna
sztuki performatywne
dziedzictwo kulturowe
inne

Źródło: Przemysły kultury i kreatywne w 2018 r., s. 2.

Podmioty należące do przemysłów kultury i kreatywnych działały w ob
rębie wielu dziedzin kultury. 24,6% z nich zajmowało się reklamą, 23,1% –
książkami oraz prasą, 16% – architekturą, 15% – sztukami wizualnymi,
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12,8% – sztukami audiowizualnymi oraz multimediami, 5,7% – sztukami
performatywnymi, 2% – edukacją artystyczną i 0,6% – dziedzictwem kul
turowym.
Dane GUS wskazują, że w 2018 r. przedsiębiorstwa należące do przemy
słów kultury i kreatywnych zatrudniały 241,5 tys. osób, co stanowiło 2,4%
ogólnej liczby podejmujących pracę w podmiotach o charakterze niefinanso
wym1. Przedsiębiorstwa należące do przemysłów kultury i kreatywnych
oferowały wyższe miesięczne wynagrodzenie brutto przypadające na jed
nego zatrudnionego niż przedsiębiorstwa niefinansowe ogółem. Miesięczne
wynagrodzenie brutto przypadające na jednego pracownika w podmiotach
niefinansowych znajdowało się na poziomie 4 816 zł, a w przemysłach kul
tury i kreatywnych – 6 029 zł.
W odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstw działających
w obszarach przynależących do przemysłów kultury i kreatywnych, osią
gnęły one nadwyżkę przychodów ogółem nad kosztami ogółem w wysokości
8,7 mld zł. Łączny przychód tych podmiotów to 83,3 mld zł, natomiast koszty
ogółem – 74,6 mld zł.
W 2018 r. saldo międzynarodowego obrotu dobrami kulturalnymi i krea
tywnymi wynosiło 4 541,4 mln zł. Dziedzinami, w których odnotowano

	Przedsiębiorstwa niefinansowe – osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości

1

prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowane we
dług PKD 2007 do następujących sekcji: B–J, L–N, P–S, z wyłączeniem instytucji kultury
mających osobowość prawną, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz działalności organizacji członkowskich. Definicja na podstawie
opracowania GUS, Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2018 r., GUS 2020, s. 15. Sektor
przedsiębiorstw niefinansowych (S.11) obejmuje samodzielne jednostki instytucjonalne
posiadające osobowość prawną, będące producentami rynkowymi, których podstawową
działalnością jest produkcja wyrobów i usług niefinansowych. Do sektora przedsiębiorstw
niefinansowych należą także niefinansowe jednostki typu przedsiębiorstwo, czyli pod
mioty nieposiadające osobowości prawnej, będące producentami rynkowymi zaangażo
wanymi głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych i spełniające warunki
uznania ich za jednostki typu przedsiębiorstwo. Definicja na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, s. 65,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0549&from=pl
[dostęp: 18.05.2020].
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największe wartości importu i eksportu dóbr kulturalnych i kreatywnych,
były sztuki audiowizualne i multimedia oraz książki i prasa. Obroty Polski do
brami kulturalnymi stanowiły 1,6% eksportu oraz 1,1% importu wszystkich
towarów. Największa ilość eksportowanych przez nasz kraj towarów trafia
ła do Unii Europejskiej, z kolei importowane dobra kulturalne pochodziły
najczęściej z UE (42% importu) oraz z państw rozwijających się (32,6%).
HANDEL MIĘDZYNARODOWY DOBRAMI I USŁUGAMI KULTURALNYMI
I KREATYWNYMI WEDŁUG DZIEDZIN KULTURY W 2018 R.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem
Dziedzictwo kulturowe
Książki i prasa
Sztuki wizualne
Architektura
Sztuki performatywne
Sztuki audiowizualne i multimedia
Reklama
Rękodzieło artystyczne

DOBRA KULTURALNE
I KREATYWNE

USŁUGI KULTURALNE
I KREATYWNE

eksport
w mln zł

import
w mln zł

eksport
w mln zł

import
w mln zł

15 156,5

10 6 15,1

10 961,4

10 160,1

12,5

49,0

363,1

149,5

6 01 1,0

2 1 15,9

107,3

492,9

202,4

85,9

–

–

2,4

1,3

186,3

157,4

137,6

231,6

139,1

499,0

7 810,3

7 950,3

681,9

3 325,7

979,4

180,2

9 483,7

5 535,5

0,8

0,9

–

–

Źródło: Przemysły kultury i kreatywne w 2018 r., s. 4.

oprac. Martyna Rutka
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RYNEK MUZYCZNY

KOMPLEKSOWE BADANIE
POLSKIEGO RYNKU MUZYCZNEGO
MKiDN
Rok: 2019

Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przez Instytut Badań Strukturalnych stanowi
podsumowanie dotyczące rynku muzycznego w Polsce, z uwzględnieniem
rynku fonograficznego, wydawniczego, rynku synchronizacji1 oraz koncer
towego. Znalazły się w nim również dane dotyczące najpopularniejszych
artystów, preferencji muzycznych, wsparcia instytucjonalnego, eksportu,
a także oferty edukacyjnej dla branży muzycznej.
W raporcie podkreślono podobieństwa między polskim i zagranicznym
rynkiem muzycznym. W tym kontekście można zaobserwować następujące
trendy:
		 wzrost wartości rynku muzycznego i systematyczny powrót do wartości
sprzed kryzysu, z jakim ten rynek mierzył się od lat dwutysięcznych;
		 zwiększenie udziału niezależnych wytwórni w rynku fonograficznym;
		 wzrost znaczenia streamingu i internetu w promowaniu twórców;
		 wzrost udziału rynku koncertowego w przychodach twórców2.
Wartość polskiego rynku muzycznego w 2018 r. wynosiła 360 mln zł.
Wzrost wartości rynku, trwający od 2013 r., powiązany jest z rosnącą sprze
dażą nośników, zarówno cyfrowych, jak i fizycznych. W Polsce w dalszym
ciągu dominują formaty fizyczne, ale zaobserwowano zwiększenie się
wartości sprzedaży formatów cyfrowych (poprzez serwisy streamingowe).
Całkowita wartość sprzedaży muzyki w 2018 r. wyniosła 330 mln zł.
Ponadto na rynku fonograficznym, zarówno w Polsce, jak i na świecie,
od 2014 r. coraz większe znaczenie w promocji artystów zyskują internet
oraz streaming. Pomimo zauważalnego wzrostu popularności streamingu
	Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation of the Phonographic Industry

1

(IFPI) – zastosowaną także przez autorów opisywanego raportu – synchronizacja muzyki
oznacza uzyskiwanie przychodów z wykorzystywania muzyki w filmach, reklamach lub tele
wizji. Na podstawie raportu Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego, s. 8.
	Raport Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego, s. 5.

2

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

18

R A P O R T Y P O LS K I E

jako kanału sprzedaży muzyki cyfrowej Polacy nadal korzystają z niego
jednak w mniejszym stopniu niż zagraniczni konsumenci. Pojawienie się
na rynku nowych technologii umożliwiło twórcom prezentowanie swojego
dorobku artystycznego publiczności za pomocą nowych, alternatywnych
form nagrywania oraz rozpowszechniania treści. Zauważono przy tym,
że rosnąca popularność odbioru muzyki online może przyczyniać się do
obniżania wysokości przychodu artystów.
POPULARNOŚĆ WYSZUKIWANIA W GOOGLE SERWISÓW STREAMINGOWYCH
W POLSCE W LATACH 2008–2018
100
80
60
40
20

2008-01
2008-06
2008-1 1
2009-04
2009-09
20 10-02
20 10-07
20 10-12
20 1 1-05
20 1 1-10
20 12-03
20 12-08
20 13-01
20 13-06
20 13-1 1
20 14-04
20 14-09
20 15-02
20 15-07
20 15-12
20 16-05
20 16-10
20 17-03
20 17-08
20 18-01
20 18-06
20 18-1 1
20 19-04

0

Spotify

Muzodajnia

Tidal

Plusmusic

Deezer

Apple Music

Open.fm

Google Play Music

YouTube Music
Źródło: J. Sokołowski, W. Hardy, P. Lewandowski, K. Wyrzykowska, K. Messyasz, K. Szczepaniak, I. Frankie
wicz-Olczak, Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego. Raport dla Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Instytut Badań Strukturalnych i Question Mark, Warszawa 2019, s. 18.

Sukcesywnie co roku coraz więcej Polaków deklaruje uczestnictwo
w koncertach – od 39% w 2016 r. wzrosło ono do 44% dwa lata później.
W latach 2016–2018 na terenie Polski zorganizowano 200 tys. koncertów
muzycznych i 150 tys. imprez muzycznych – najwięcej odbywało się

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

19

R A P O R T Y P O LS K I E

w kwietniu oraz w listopadzie. Ponadto rynek koncertowy charakteryzuje
się największą różnorodnością gatunków ze wszystkich kanałów dostępu
do muzyki. Na scenach badanych festiwali muzycznych grano najczęściej
muzykę popularną, rockową, jazzową oraz klasyczną.
STRUKTURA RYNKU KONCERTOWEGO W PODZIALE NA GATUNKI MUZYCZNE
OGÓŁEM W LATACH 2016–2018 (w %)
alternatywna
5

blues
3
elektroniczna
8

rock
17

etniczna
3

reggae
2

hip-hop
6
inne
1

pop
17
jazz
13

piosenka literacka
5

metal
5

klasyczna
15

Źródło: J. Sokołowski, W. Hardy, P. Lewandowski, K. Wyrzykowska, K. Messyasz, K. Szczepaniak, I. Frankie
wicz-Olczak, Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego. Raport dla Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego, Instytut Badań Strukturalnych i Question Mark, Warszawa 2019, s. 56.

Raport zawiera również podsumowanie dotyczące preferencji muzycz
nych Polaków3. Najbardziej lubianymi gatunkami muzycznymi są pop (29%)
oraz disco polo (20%). W dalszej kolejności 17% respondentów wskazało
	Preferencje muzyczne – krótkoterminowe odnoszą się do codziennych praktyk muzycz

3

nych, do muzyki słuchanej danego dnia (przez przypadek lub świadomie). Preferencje
długoterminowe to upodobania, które są związane z ważnymi wydarzeniami z życia
(na przykład ślub, narodziny dziecka itd.) lub z silnymi doznaniami emocjonalnymi.
Por. raport Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego, dz. cyt., s. 82.
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na rock, 12% na muzykę poważną, 7% na muzykę elektroniczną, 6% na muzy
kę retro (rozumianą jako stare piosenki, muzyka młodości, muzyka pocho
dząca z lat 60., 70., 80. czy 90.), a 5% badanych wskazało zarówno na jazz,
jak i na rap / hip-hop4.
oprac. Martyna Rutka

4

	Opis wyników preferencji muzycznych Polaków autorzy raportu uzyskali w oparciu o desk
research i wyniki badań ilościowych dotyczących muzyki, zrealizowanych w Polsce
w latach 2016–2019: Słuchanie muzyki (N=952, CAPI); Popularność muzyki disco polo
(N=952, CAPI); Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a straty
fikacja społeczna (N=1000, CATI); Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja
społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków (N=2007, CAPI); Gusta mu
zyczne polskich nastolatków (N=2069, CAWI). Autorzy raportu przedstawili wyniki tych
badań w ramach jednego zestawienia, gdyż taki zabieg obrazował ich zdaniem główne
tendencje i prawidłowości w kształtowaniu się preferencji muzycznych Polaków. Por.
raport Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego, dz. cyt., s. 83.
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STATYSTYKA MUZEÓW

MUZEA W 2018 ROKU
NIMOZ
Rok: 2019

Raport Muzea w 2018 roku, sporządzony w ramach projektu „Statystyka
Muzeów” prowadzonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów, przedstawia dane diagnozujące sytuację polskich muzeów. Celem
projektu „Statystyka Muzeów” jest gromadzenie oraz analiza danych umożli
wiających wypracowanie odpowiednich sposobów wsparcia polskich
muzeów, wskazywanie im możliwych zagrożeń, a także dokonywanie oceny
ich potencjału. Sposób, w jaki prowadzone są badania, pozostaje niezmien
ny od 2013 r. Prezentowane wyniki pochodzą z 6. edycji tego projektu.
ŚREDNIA FREKWENCJA W MUZEACH BEZODDZIAŁOWYCH I ODDZIAŁACH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH
MUZEA BEZODDZIAŁOWE I ODDZIAŁY MUZEALNE
ŚREDNIA FREKWENCJA
NA WYSTAWACH

LICZBA ODPOWIEDZI

88 139

57

małopolskie

86 246

47

pomorskie

64 488

51

śląskie

46 5 1 1

21

kujawsko-pomorskie

45 7 10

19

dolnośląskie

42 203

37

lubelskie

38 084

32

podkarpackie

38 045

23

warmińsko-mazurskie

29 5 1 2

17

świętokrzyskie

28 536

14

łódzkie

28 453

22

lubuskie

25 999

7

opolskie

22 530

11

wielkopolskie

19 87 1

46

zachodniopomorskie

19 129

17

podlaskie

11 989

7

W KRAJU

49 409

428

WOJEWÓDZTWO
mazowieckie

Źródło: raport Muzea w 2018 roku, s. 20.
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W 2018 r. przygotowano trzy rodzaje formularzy ankietowych: dla
muzeów oddziałowych (traktowanych zbiorczo), muzeów bezoddziałowych
oraz oddziałów muzealnych i siedzib głównych. W badaniu wzięło udział
261 muzeów (495 wraz z oddziałami muzealnymi). Raport składa się z kilku
części dotyczących szerokiego spektrum działalności instytucji muzeal
nych, m.in. frekwencji na wystawach, ruchu muzealiów, zbiorów (ich ewi
dencji i konserwacji), infrastruktury, promocji, marketingu oraz działalności
edukacyjnej, wydawniczej i naukowej.
W 2018 r. średnia krajowa frekwencja na wystawach (w muzeach bez
oddziałowych i oddziałach w poszczególnych województwach) wyniosła
49 409 osób. Wysoką częstotliwością odwiedzin wyróżniały się trzy wojewódz
twa: mazowieckie (88 139), małopolskie (86 246) i pomorskie (64 488 osób)1.
ŚREDNIA FREKWENCJA NA JEDNEJ WYSTAWIE
W PODZIALE NA TYP ORGANIZATORA MUZEUM
35 166
3611
5241
18 612
2010
10 640
54 572
1705
6963

państwowa instytucja kultury

N=246
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

samorządowa instytucja kultury
jednostka prowadzona przez organizację pozarządową
jednostka organizacyjna Kościoła lub związku wyznaniowego
jednostka organizacyjna szkoły lub uczelni wyższej
jednostka prowadzona przez osobę fizyczną
jednostka prowadzona przez podmiot gospodarczy
inna instytucja publiczna
OGÓŁEM

Źródło: raport Muzea w 2018 roku, s. 83.

	Badanie frekwencji oparte jest na danych pozyskanych za 2018 r. na podstawie ankiety,

1

którą przygotowuje corocznie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ)
w ramach projektu „Statystyka Muzeów”. Raport Muzea w 2018 roku, s. 6, 17.
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Największym zainteresowaniem cieszyły się placówki posiadające eks
pozycje stałe oraz te otoczone zielenią. Ważnymi czynnikami przyciągają
cymi uczestników – poza otoczeniem – okazały się: nawiązywanie kontaktu
z mediami, praca działu edukacyjnego, tematyka i sposób prezentacji eks
pozycji oraz budżet muzeum.
ŚREDNIA FREKWENCJA NA JEDNEJ WYSTAWIE
W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA
WOJEWÓDZTWO
dolnośląskie

ŚREDNIA FREKWENCJA
NA JEDNEJ WYSTAWIE
10 21 1

kujawsko-pomorskie

9572

lubelskie

6168

lubuskie

4315

łódzkie

2057

małopolskie
mazowieckie

9492
11 667

opolskie

3819

podkarpackie

2972

podlaskie
pomorskie

968
11 843

śląskie

3056

świętokrzyskie

3964

warmińsko-mazurskie

7799

wielkopolskie

3306

zachodniopomorskie

2559

W KRAJU

6963

Źródło: raport Muzea w 2018 roku, s. 83.

W ramach swojej działalności – oprócz przygotowywania ekspozycji –
muzea organizowały lekcje i warsztaty przeznaczone dla różnych grup
wiekowych. Uczestnikami tych zajęć w znacznej większości były dzieci
i młodzież. 61,9% muzeów prowadziło zajęcia edukacyjne przygotowywane i realizowane razem z innymi instytucjami. 46,2% tych instytucji zorga
nizowało ukierunkowane zajęcia (dla osób niewidomych i słabowidzących,
osób niesłyszących i słabosłyszących, osób z dysfunkcją narządu ruchu,
osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób chorych psychicznie).
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WSPÓŁPROWADZONE DZIAŁANIA EDUKACYJNE (W %)
N=260
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

61,9 muzeów prowadziło zajęcia edukacyjne przygotowywane
i realizowane wspólnie z innymi instytucjami

Źródło: raport Muzea w 2018 roku, s. 90.

UKIERUNKOWANA OFERTA EDUKACYJNA (W %)
N=260
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

46,2
muzeów prowadziło w roku sprawozdawczym zajęcia edukacyjne
skierowane do osób niewidomych i słabowidzących, osób niesłyszących i słabosłyszących, osób z dysfunkcją narządu ruchu, osób
z niepełnosprawnością intelektualną, osób chorych psychicznie

N=113
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

N=260
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

średnia liczba zajęć 17

średnia liczba uczestników 287

mediana

mediana

8

150

72,3
muzeów posiadało ofertę skierowaną do rodzin

68,1
muzeów posiadało ofertę skierowaną do seniorów

12,3
muzeów posiadało ofertę skierowaną do mniejszości narodowych

N=259
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

6,6
muzeów posiadało ofertę skierowaną do imigrantów i uchodźców

35,1
muzeów posiadało ofertę skierowaną do środowisk społecznie
wykluczonych

N=260
muzea bezoddziałowe
i oddziałowe-zbiorcze

80
muzeów posiadało ofertę skierowaną do turystów

84,6
muzeów posiadało ofertę skierowaną do społeczności lokalnej
Źródło: raport Muzea w 2018 roku, s. 90.
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W 2018 r. zorganizowano 211 lekcji muzealnych, a największą ich liczbę od
notowano w województwie mazowieckim, gdzie przygotowano 464 takie
zajęcia2.
W raporcie wskazano, że 22,7% instytucji muzealnych posiada pracow
nię digitalizacyjną, a 71% wykorzystuje elektroniczne bazy danych. Na po
niesienie kosztów związanych z dokumentacją muzealiów za pomocą tech
nik cyfrowych zdecydowało się 21,2% muzeów, przeznaczając na ten cel
średnio 14 756,5 zł w skali roku.
oprac. Martyna Rutka

2

	Dane dotyczą liczby uczestników lekcji muzealnych w odniesieniu do województw, w skali
krajowej (N=257 – muzea bezoddziałowe i oddziałowe-zbiorcze), na podstawie danych
zebranych przez NIMOZ. Raport Muzea w 2018 roku, s. 87.
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ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM WOBEC ZMIAN KLIMATYCZNYCH

OCENA WRAŻLIWOŚCI MIEJSC
ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
NA ZMIANY KLIMATU
(AN INTEGRATED APPROACH FOR ASSESSING THE VULNERABILITY OF
WORLD HERITAGE SITES TO CLIMATE CHANGE IMPACTS)
Elena Sesana, Alexandre S. Gagnon, Alessandra Bonazza, John J. Hughes
„Journal of Cultural Heritage” 2020, t. 41, s. 211–224
Rok: 2020

Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla zarządzania miejscami światowego
dziedzictwa kultury. Zabytki historyczne są narażone na niszczenie w związ
ku zarówno z długofalowymi zmianami temperatury, opadów czy poziomu
wody, jak i z wyjątkowymi warunkami pogodowymi (np. suszami). Celem
artykułu jest zaprezentowanie metodologii zintegrowanej oceny wrażliwości
nieruchomych, materialnych obiektów dziedzictwa. Metodologia ta polega
na łączeniu analizy badań klimatologicznych (podejście top-down) z infor
macjami na temat czynników społecznych wpływających na wrażliwość
miejsc dziedzictwa (podejście bottom-up).
W artykule przedstawiono i zastosowano w praktyce proces oceny wrażli
wości miejsc dziedzictwa na zmiany klimatu, skierowany do osób zarządza
jących tymi miejscami. Ma im on ułatwić identyfikację zagrożeń i ocenę
możliwości adaptacji. Składa się z pięciu kroków:
1.

Zrozumienie szczególnych wartości miejsca dziedzictwa.

2.

Ocena wpływu zmian klimatycznych na region, w którym zlokalizowane jest
miejsce dziedzictwa (przy użyciu istniejących danych, badań lub w konsul
tacji z ekspertami).

3.

Ocena wpływu zmian klimatu na miejsce dziedzictwa w procesie konsultacji
z ekspertami i lokalnymi interesariuszami zaangażowanymi w jego ochronę.

4.

Ogólna wrażliwość miejsca dziedzictwa na zmiany klimatu – ocena jakościo
wa. Ocena obejmuje trzy składowe: ekspozycję na ryzyka związane ze zmia
nami klimatu, stopień podatności na tę ekspozycję (jak bardzo może ona
wpłynąć na stan obiektu) i możliwość adaptacji, czyli poradzenia sobie
z potencjalnymi skutkami zmian klimatycznych.

5.

Dalsze okresowe oceny.
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Wrażliwość miejsc dziedzictwa na zmiany klimatu zależy nie tylko od
tego, na jakie zjawiska pogodowe są (i będą) wystawione miejsca dziedzic
twa, ale także od tego, w jakim stopniu obiekty dziedzictwa zaadaptują się
do zmian klimatycznych. Wartość artykułu polega przede wszystkim na
naświetleniu tego, co determinuje owe możliwości adaptacji. W pierwszej
kolejności jest to dostępność zasobów (które okazują się najpoważniej
szym ograniczeniem), zarówno technicznych (możliwość wykonywania
prac związanych z konserwacją miejsca, a także prowadzenia monitoringu
i oceny ryzyka), jak i e ko n o m i c z n yc h oraz l u d z k i c h . Ważne są także
d o s t ę p d o i n f o r m a c j i i ś w i a d o m o ś ć z a g r o ż e ń (których waga
uświadamia potrzebę upowszechniania wyników badań naukowych). Możli
wość adaptacji determinuje także włą c ze nie wp ływu zm ia n k lim a tu
d o p l a n u z a rz ą d z a n i a m i e j s c e m . Pozostałe determinanty to m oż l i
w o ś c i u c z e n i a s i ę (na przykładzie wcześniejszych wypadków zwią
zanych z nietypowymi sytuacjami pogodowymi), w s p a r c i e z e s t r o n y
samorządów i instancji nadrzędnych wobec zarządców miejsc oraz
współpraca ze środowiskiem zarówno lokalnym, jak i między
n a ro d ow y m (poszukiwanie sprawdzonych już sposobów radzenia sobie
z wpływem zmian klimatu na obiekty dziedzictwa kultury).
Autorzy artykułu podjęli próbę oceny wrażliwości na zmiany klimatu
trzech miejsc dziedzictwa przemysłowego w Europie znajdujących się na
liście UNESCO – osady New Lanark (Szkocja), miejscowości Crespi d’Adda
(Włochy) oraz kompleksu budynków Rjukan-Notodden (Norwegia). Głów
nym zagrożeniem związanym ze zmianami klimatu we wszystkich trzech
lokalizacjach jest niestabilność gruntu i osuwiska towarzyszące silnym
opadom (często połączonym z cieplejszym i suchszym klimatem). Każdemu
z nich grozi także niszczenie na skutek gromadzenia się biomasy czy koro
zji oraz wietrzenia budulca.
Osiemnastowieczna osada New Lanark zlokalizowana jest w Szkocji,
nad rzeką, w strefie umiarkowanego klimatu oceanicznego. To miejsce
cenione ze względu na wartość historyczną budynków, ale także wcielenie
w życie utopijnej idei wspólnoty przemysłowej Roberta Owena, która miała
wpływ na kształt miast przemysłowych w całej Europie. Osoby zarządzające
New Lanark są świadome zagrożeń i mają do dyspozycji zasoby pozwalające
poradzić sobie ze skutkami zmian klimatu. Niemniej te zmiany nie są włączo
ne do planu zarządzania miejscem, a w przypadku prawdziwej katastrofy
może zabraknąć środków finansowych.
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Drugi przykład to Crespi d’Adda – zlokalizowana we Włoszech dziewięt
nastowieczna miejscowość robotnicza, której wartość wynika przede
wszystkim z zachowania autentycznej zabudowy. W tym przypadku badania
klimatologiczne nie przynoszą jednoznacznych scenariuszy zmian. Nieza
leżnie jednak od scenariusza przewidywane są rzadsze, ale gwałtowniejsze
opady, które mogą skutkować osuwaniem się gruntu. Być może niejedno
znaczność scenariuszy jest źródłem niskiej świadomości potencjalnych
zagrożeń wśród lokalnych interesariuszy. W związku z tym miejsce nie jest
przygotowane, by radzić sobie z ewentualnymi skutkami zmian klimatu.
W Rjukan-Notodden w Norwegii panuje wilgotny klimat kontynentalny.
To powstałe na początku XX w. unikalne połączenie dziedzictwa przemysło
wego z krajobrazem naturalnym (miejscowość otaczają strome zbocza gór,
rzeki, wodospady i jeziora). W tym przypadku skutki zmian klimatu są
najłatwiejsze do identyfikacji, a miejsce jest na nie dobrze przygotowane.
Można traktować je jako przykład dobrych praktyk. Niemniej jednak autorzy
dostrzegają potrzebę podniesienia świadomości potencjalnych efektów
stopniowych zmian klimatu wśród zarządców Rjukan-Notodden. Zarządza
jąc stosunkowo młodym obiektem, zapominają oni o długofalowym, powol
nym niszczeniu budynków, z którym często mają do czynienia konserwatorzy
starszych zabytków.
oprac. dr Aleksandra Wiśniewska
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REWITALIZACJA

PODEJMOWANIE DECYZJI
DOTYCZĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZEGO
SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW
HISTORYCZNYCH
(A MULTICRITERIA APPROACH TO IDENTIFY THE HIGHEST AND
BEST USE FOR HISTORICAL BUILDINGS)
Federica Ribera, Antonio Nesticò, Pasquale Cucco, Gabriella Maselli
„Journal of Cultural Heritage” 2020, t. 41, s. 166–177
Rok: 2020

Miejsce opuszczone ulega zapomnieniu i zniszczeniu. Dlatego tak ważne
jest, by miejsca historyczne były użytkowane. Problem polega na tym,
aby sposób użytkowania uwzględniał ich historyczną tożsamość, chronił ich
integralność i oryginalny wygląd. Celem artykułu jest dostarczenie decyden
tom konkretnego narzędzia pomagającego w zarządzaniu obiektami dzie
dzictwa kultury.
Szybki rozwój współczesnych europejskich miast skłania do przemyśle
nia sposobu wykorzystania obecnej sieci budynków. Ograniczona przestrzeń
narzuca raczej ich przebudowę niż poszerzanie granic miast, zmianę funkcji
opuszczonych miejsc zamiast tworzenia nowych oraz podejmowanie prób
użytkowania budynków historycznych, które wcześniej poddawano tylko
prostej konserwacji. Artykuł dotyczy budynków, które mają znaczną wartość
historyczną i architektoniczną, a przy tym wymagają rewitalizacji i pozostają
własnością publiczną. Zdaniem autorów najkorzystniejszy sposób użytko
wania nieruchomości (ang. highest and best use, HBU, pojęcie stosowane
w prawodawstwie unijnym) w przypadku publicznych budynków historycz
nych to taki, który jest:
		 wykonalny fizycznie (w ramach historycznego kształtu zabytku);
		 dopuszczalny prawnie;
		 zrównoważony ekonomicznie (zapewnia przychody na pokrycie kosztów
transformacji obiektu, a wartość po transformacji przewyższa tę sprzed
zmiany sposobu użytkowania);
		 opłacalny finansowo;
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		 korzystny społecznie (daje jak największą korzyść społeczności – zarówno
monetarną, jak i niematerialną)1.
Autorzy proponują zastosowanie metod wielokryterialnego podejmowa
nia decyzji (ang. multicriteria decision-making methods) w wariancie
hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych (ang. analytic hierarchy
process, APH) do identyfikacji najkorzystniejszego sposóbu użytkowania
nieruchomości (HBU). Hierarchiczna analiza problemów decyzyjnych
to sposób na sprowadzenie skomplikowanego problemu do prostych ele
mentów składowych. W artykule zastosowano ją do wyboru najkorzystniej
szego sposobu użytkowania Palazzo Genovese w Salerno.
STUDIUM PRZYPADKU
Włochy wykorzystują zaledwie niewielką część zasobów dziedzictwa histo
rycznego, jakie posiadają – dlatego autorzy artykułu wybrali studium przy
padku włoskiego Palazzo Genovese w Salerno. Wybudowany w XVII w.
i przebudowany w XVIII w. w stylu klasycystycznym z monumentalną
zewnętrzną klatką schodową, obiekt wykorzystywany jest dziś tylko czę
ściowo. W holu i kilku przylegających pomieszczeniach, zarządzanych przez
miasto, odbywają się wystawy i kameralne spektakle teatralne. Jedynie
część budynku jest własnością publiczną.
W pierwszym kroku zidentyfikowano pięć możliwych sposobów użytko
wania budynku:
1.

Targ miejski, miejsce służące m.in. promocji lokalnych potraw. To nawiąza
nie do historycznej funkcji placu, przy którym znajduje się pałac – dawniej
był tam targ zbożowy.

2.

Przestrzeń wspólnej pracy (coworkingu). To nawiązanie do historycznej
funkcji centrum miasta Salerno, które miało charakter handlowy. Współcześ
nie pałac posłużyłby przedsiębiorcom, w szczególności nowym firmom
zakładanym przez młodych ludzi.

	HBU, najkorzystniejszy (optymalny) sposób użytkowania nieruchomości, to termin stoso

1

wany przez rzeczoznawców majątkowych, inwestorów i właścicieli nieruchomości
do oszacowania wartości rynkowej budynków. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny de
finiują HBU jako „najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, które jest
fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie
opłacalne i zapewniające najwyższą wartość wycenianej nieruchomości” (Powszechne
Krajowe Zasady Wyceny [2009], Krajowy standard wyceny podstawowy nr 1. KSWP 1.
Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa, Komisja Standardów).
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3.

Przestrzeń pracy naukowej. Oddanie części budynku w użytkowanie lokal
nemu uniwersytetowi (laboratoria, pokoje konferencyjne, stołówka itp.),
który na początku XXI w. włączył się w prace nad renowacją budynku.

4.

Mediateka. Sposób na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta.

5.

Akademik. Budynek był wykorzystywany w ten sposób od początku XX w.
do trzęsienia ziemi w 1980 r.
Kolejnym etapem identyfikowania najkorzystniejszego sposobu użytko
wania budynków historycznych z zastosowaniem hierarchicznej analizy
problemów decyzyjnych było określenie trzech kryteriów ogólnych:
		 społecznych;
		 kulturalnych;
		 finansowych.
Wszystkim kryteriom przydzielono taką samą wagę (1/3). Kryteria spo
łeczne i kulturalne podzielono na subkryteria:

1.

subkryteria II rzędu dla kryterium społecznego: zaangażowanie społeczności
(1/2) i poziom zatrudnienia (1/2);

2.

subkryteria II rzędu dla kryterium kulturowego: kulturalne konsekwencje dla
społeczności (1/2) i spójność rozwiązania z cechami historyczno-architekto
nicznymi nieruchomości (1/2).
Dla ostatniego subkryterium wyznaczono dodatkowo subkryteria
III rzędu: reprezentatywność nieruchomości przy danym rozwiązaniu (1/3),
wpływ na mieszkalnictwo (1/3) oraz minimum interwencji w kształt nieru
chomości (1/3).
W kolejnej fazie należało ocenić każdą z możliwości użytkowania bu
dynku według przyjętych kryteriów. Jeśli tylko było to możliwe, dla danego
kryterium znajdowano wskaźnik ilościowy (np. wskaźnikiem zaangażo-
wania społeczności była liczba osób odwiedzających Palazzo Genovese,
a wskaźnikiem dla kryterium finansowego była stopa zwrotu z inwestycji).
Tam, gdzie wskaźniki ilościowe nie były dostępne, poproszono o opinię
ekspertów.
Ostatnim krokiem było stworzenie rankingu rozwiązań uwzględniają
cego wszystkie wyznaczone kryteria – najwyższy wynik wskazał najkorzy
stniejszy sposób użytkowania budynku. Proces decyzyjny opierał się na
metodzie algebraicznej, którą można się posłużyć przy budowaniu macierzy
wyników wszystkich możliwości w obrębie poszczególnych kryteriów i przy
poszukiwaniu najlepszej opcji. Okazało się, że najlepszym wyjściem będzie
stworzenie w Palazzo Genovese targu miejskiego. Jak wskazano w artykule,
taka inwestycja zapewni podobną liczbę miejsc pracy i będzie równie
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opłacalna finansowo jak stworzenie przestrzeni coworkingowej. Ma jednak tę
przewagę nad przestrzenią coworkingową, że wymaga mniejszej ingerencji
w kształt budynku – pozwala lepiej zachować jego historyczną wartość.
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DZIEDZICTWO A ROZWÓJ LOKALNY

MUZEA I ROZWÓJ LOKALNY W POLSCE
(MUSEUMS AND LOCAL DEVELOPMENT IN POLAND)
OECD / ICOM
Rok: 2019

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development –
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wspólnie z ICOM (The
International Council of Museums – Międzynarodową Radą Muzeów) przy
gotowały przewodnik skierowany do samorządów, lokalnych społeczności
oraz muzeów, zawierający zestaw praktycznych wskazówek dotyczących
maksymalizacji wpływu kultury i dziedzictwa na rozwój lokalny. Oprócz prze
wodnika opracowane zostały także studia przypadków dotyczące wybra
nych krajów lub regionów, w tym publikacja Muzea i rozwój lokalny w Polsce.
Na potrzeby opracowania prowadzono badania krajowe, realizowane przez
naukowców z dwóch krakowskich uniwersytetów: Jagiellońskiego i Ekono
micznego (Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca,
Dominika Hołuj). Jak podkreślają autorzy raportu, w ostatnim czasie posze
rzane jest pole dyskusji na temat wpływu kultury i dziedzictwa na rozwój
lokalny. Coraz częściej dostrzega się nie tylko wskaźniki ekonomiczne (wpły
wy z podatków, wydatki odwiedzających czy liczbę nowych miejsc pracy),
ale także czynniki takie jak wzrost kapitału społecznego, rewitalizacja prze
strzeni miejskiej, marketing miejsc, partycypacja, jakość życia, innowacje
czy kreatywność.
W niniejszym opracowaniu jako studia przypadków wybrane zostały
muzea zróżnicowane pod względem wielkości, lokalizacji i struktury organi
zacyjno-finansowej. Wybrane do analizy instytucje1 można w skali ogólno
polskiej uznać za aktywne i innowacyjne. Metodologia badań polegała na

	Do ostatecznej analizy wybrano: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Krako

1

wa, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Metalurgicznego w Pruszkowie, Muzeum Ludowych
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Mu
zeum Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Bajek, Baśni
i Opowieści w Konstancinie-Jeziornej oraz stołeczne Muzeum Powstania Warszawskiego.
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analizie danych zastanych (w tym danych statystycznych), rozdystrybuowa
niu ankiety wśród przedstawicieli wybranych muzeów oraz władz różnego
szczebla, a także przeprowadzeniu 100 wywiadów z interesariuszami2 –
w dużej mierze bazowano zatem na danych jakościowych.
Dzięki przeprowadzonej analizie dokonano przeglądu działań interesa
riuszy (w tym muzeów oraz władz lokalnych i regionalnych) w dziedzinie
rozwoju lokalnego w pięciu poniższych obszarach.
WYKORZYSTANIE SIŁY MUZEÓW DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Badacze dowiedli, że władze lokalne dostrzegają potencjał muzeów w zakre
sie marketingu terytorialnego i turystyki, ale koncentrują się raczej na du
żych instytucjach działających w metropoliach, pomijając mniejsze muzea
leżące na uboczu.
W celu zwiększenia liczby odwiedzających niezbędna jest dwustronna
współpraca pomiędzy muzeami a sektorem turystycznym. By to osiągnąć,
powinno się usprawnić połączenia transportowe – wyznaczyć parkingi albo
wprowadzić zniżki na wstęp do muzeów powiązane z biletami kolejowymi.
Istotne jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy muzeami a lokalnym
otoczeniem gospodarczym – powinny one stać się miejscem, w którym wytwa
rza się i sprzedaje lokalne produkty dobrej jakości. Należałoby także zwrócić
większą uwagę na ochronę prawa własności intelektualnej w muzeach.
WYKORZYSTANIE ROLI MUZEÓW W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
Muzea mogą odgrywać znaczącą rolę w procesie rewitalizacji i w projekto
waniu urbanistycznym, jednak dotychczas nie była ona w dostatecznym
stopniu zauważana. Badacze podkreślają, że muzea coraz częściej wycho
dzą ze swoimi działaniami na zewnątrz, w przestrzenie, które mogą w ak
tywny sposób kształtować, także poprzez budowę infrastruktury publicznej
na własnym terenie (np. ogólnodostępne kawiarnie czy place zabaw). Muzea
w aktywny sposób przyczyniają się do budowania kapitału społecznego, ale
postęp w tym zakresie mógłby być większy, gdyby zacieśniono współpracę
	Wywiady przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2018 r. z przedstawicielami: muzeów

2

(46 wywiadów), samorządów lokalnych i regionalnych (32), interesariuszy zewnętrznych,
w tym: szkół podstawowych i średnich, organizacji pozarządowych, prywatnych firm,
rzemieślników, zakładów penitencjarnych, domów kultury, parków narodowych (24).
Średnio przeprowadzono 11 wywiadów w każdym muzeum.

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

36

DZ I E DZ I CT WO KU LT U R OW E

z lokalnymi władzami na rzecz budowania programów wolontariatu i eduka
cji szkolnej.
Autorzy raportu wskazują również, że warto ostrożnie podchodzić do
pomysłów łączenia kilku instytucji kultury w jedną, ponieważ funkcje mu
zealne często są w takich przypadkach marginalizowane.
KATALIZOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚWIADOMYCH KULTUROWO
I KREATYWNYCH SPOŁECZEŃSTW
Badacze podkreślają, że w obecnym ustawodawstwie muzea nie są traktowa
ne jako instytucje edukacyjne i szkoleniowe, mimo że pełnią taką funkcję, wobec
czego trudno im pozyskać fundusze na tego typu działania. Co interesujące,
autorzy wskazali także, że twórcy wystaw coraz ostrożniej wprowadzają ele
menty multimedialne i starają się nie ograniczać ekspozycji wyłącznie do nich.
PROMOWANIE MUZEÓW JAKO PRZESTRZENI INKLUZJI SPOŁECZNEJ,
ZDROWIA I DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Władze lokalne mają świadomość, że działalność muzeów wpływa na poprawę
kondycji zdrowotnej i dobrego samopoczucia mieszkańców (np. poprzez akty
wizację seniorów), jednakże rzadko wspierają je w tej dziedzinie. Nie ma rów
nież formalnych możliwości wspólnego realizowania działań z tego zakresu
przez muzea i organizacje związane z ochroną zdrowia. Badacze podkreślają
także, że muzea coraz częściej włączają się w programy dotyczące szerokiej
dostępności instytucji dla osób o różnych potrzebach – ich działania najczę
ściej skupiają się na zapewnieniu fizycznej dostępności obiektów. Niezbędne
są również szkolenia kadry muzealnej w zakresie inkluzywności instytucji.
PODKREŚLENIE ROLI MUZEÓW W LOKALNYM ROZWOJU
Potencjał rozwojowy muzeów jest coraz częściej zauważany, ale niezbędne
jest zacieśnienie ich współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi oraz
wpisanie tych działań w ramy prawne. Muzea najczęściej klasyfikowane są
jako miejsca związane z kulturą i turystyką, należałoby jednak spojrzeć na
nie także szerzej i umiejscowić je w kontekście lokalnego rozwoju. Badacze
doszli do wniosku, że w tym zakresie najbardziej efektywna jest współpraca
na poziomie lokalnym – między muzeami a prowadzącymi je gminami czy
urzędami marszałkowskimi. Należałoby również rozważyć możliwość po
działu dochodów z turystyki pomiędzy instytucje zajmujące się ochroną
zabytków a muzea.
oprac. dr Agnieszka Konior
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ

WIELKIE WYDARZENIA I DZIEDZICTWO:
DOŚWIADCZENIA PIĘCIU EUROPEJSKICH
MIAST
(MEGA-EVENTS AND HERITAGE: THE EXPERIENCE OF
FIVE EUROPEAN CITIES)
Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna Sanetra-Szeliga
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rok: 2020

Raport przygotowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
wraz z zagranicznymi partnerami1 dotyczy wpływu organizacji międzyna
rodowych wydarzeń kulturalnych na lokalne dziedzictwo kulturowe. Powstał
w ramach projektu pod nazwą HOMEE, składającego się z badań literaturo
wych2, analizy studiów przypadków oraz warsztatów, których efektem bę
dzie wypracowanie Karty HOMEE, czyli zbioru wskazówek i rekomendacji
dotyczących badanych zagadnień. W związku z pandemią koronawirusa
warsztaty zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej, a materiały z nich
dostępne są na stronie internetowej MCK3.
Projekt zderza ze sobą dwie perspektywy: krótkodystansową (organiza
cja wielkich wydarzeń) i długodystansową (ochrona dziedzictwa kulturowe
go). Ambicją autorów raportu jest zainicjowanie badań i dyskusji na temat
wpływu wielkich wydarzeń na dziedzictwo kulturowe. Mają oni nadzieję,
że sformułowane przez nich wskazówki zostaną wzięte pod uwagę przy pla
nowaniu kolejnych takich wydarzeń.
Badacze koncentrują się na analizie pięciu różnorodnych studiów przypad
ków: Genua (Europejska Stolica Kultury – ESK 2004), Mediolan (EXPO 2015),

	Pozostali partnerzy projektu: Politecnico di Milano, University of Hull, Neapolis University Pafos.

1

	
Literature Review of Mega-events Addressing Cultural Heritage Issues, https://mck.kra

2

kow.pl/images/upload/HOMEE_lit_review_www.pdf [dostęp: 24.04.2020].
3

	Pierwszy wirtualny warsztat HOMEE odbył się 3 kwietnia 2020 r., https://mck.krakow.pl/
warsztaty-homee [dostęp: 24.04.2020].
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Wrocław (ESK 2016), Hull (UK City of Culture 2017) i Pafos (ESK 2017). Każdy
z rozdziałów rozpoczyna się skrótową prezentacją danego miasta i omawia
nego wydarzenia za pomocą faktów i liczb. Następnie przedstawione jest
dziedzictwo kulturowe danego miejsca, proces organizacji wydarzenia oraz
jego oddziaływanie. Autorzy zwracają uwagę także na długofalowe skutki,
jakie organizacja wydarzenia miała dla lokalnego dziedzictwa.
W przypadku Wrocławia badacze wskazują na to, jak wielkie wydarzenia
mogą przyczyniać się do zmiany w podejściu mieszkańców do skompliko
wanego dziedzictwa własnego miasta, promowaniu jego wielokulturowego
oblicza oraz wykorzystaniu miejsc zabytkowych. Przyznanie miastu tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 dało mieszkańcom możliwość zaangażo
wania się w projekty o różnej skali, dotyczące materialnych i niematerial
nych aspektów dziedzictwa kulturowego. Wrocław jest ponadto jednym
z miast, które w największym stopniu nie tylko utrzymały wypracowane
w trakcie organizacji wydarzenia struktury organizacyjne, ale także kontynu
ują zapoczątkowane wtedy inicjatywy (np. mikrogranty).
Badacze stwierdzili, że we wszystkich analizowanych studiach przypad
ków organizacja wielkich wydarzeń pociągnęła za sobą rozwój procesów
miejskich, które okazały się zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla lokal
nego dziedzictwa kulturowego. Na zakończenie raportu wyróżnili cztery
obszary, które w przyszłości powinny być brane pod uwagę przy planowaniu
wielkich wydarzeń.
KONTEKST MA ZNACZENIE
Zdaniem autorów w zarządzaniu tego typu imprezami niezwykle ważny jest
kontekst. Sam program wydarzeń powinien być dostosowany do potencja
łu miast i posiadanych zasobów (w tym dziedzictwa). Istotne jest także za
angażowanie różnych grup interesariuszy i wspólne konstruowanie zróż
nicowanych lokalnych narracji. Badacze są przekonani o konieczności
decentralizacji wydarzeń, rozłożenia ich w przestrzeni miejskiej i w czasie,
co przyczynia się do wytworzenia bardziej pozytywnych efektów.
DŁUGOTERMINOWA WIZJA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wielkie wydarzenia powinny być uwzględnione w planach zagospodaro
wania przestrzennego i strategiach rozwoju miast. Niezbędna jest także
integracja celów działań podejmowanych przez różnych interesariuszy.
Jak podkreślają autorzy raportu, obecnie w planowaniu wielkich wydarzeń
większy nacisk kładziony jest na zrównoważenie, m.in. poprzez wykorzystanie
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dostępnej infrastruktury lub plany związane z utrzymaniem i zagospodaro
waniem obiektów, które pozostaną po ich organizacji. Efektem wielkich wy
darzeń jest nie tylko infrastruktura, ale także wszelkie inicjatywy, które będą
kontynuowane po ich zakończeniu.
ZARZĄDZANIE, PARTYCYPACJA I ROZWÓJ LOKALNYCH MOŻLIWOŚCI
Ważne są partycypacja oraz uwzględnienie różnorakich aktorów przed wiel
kimi wydarzeniami, w ich trakcie i po nich, także w kontekście dziedzictwa.
Planowanie tego typu imprez musi wpisać się w dotychczasowe plany stra
tegiczne, jednakże mogą one wpływać również na przyszłe strategie i powo
dować zmiany w sposobach zarządzania dziedzictwem.
DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ I LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
Aspekty związane z kulturą i dziedzictwem są istotne w planowaniu wielkich
wydarzeń – mogą zarówno promować spójność społeczną, jak i zaogniać
konflikty. W większości przypadków wielkie wydarzenia są ważne w życiu
lokalnych społeczności i mogą przyczyniać się do zmiany wizerunku miejsc
w oparciu o ich dziedzictwo kulturowe. Wprowadzają także do obiegu nowe
narracje dotyczące dziedzictwa.
oprac. dr Agnieszka Konior
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DIGITALIZACJA

WEHIKUŁ CZASU
(TIME MACHINE)
Time Machine Organisation
Rok: 2020

Jedną z form realizacji idei udostępniania dziedzictwa kulturowego jest jego
cyfryzacja i umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zasobów muzeów,
archiwów oraz instytucji naukowych wszystkim zainteresowanym. Tę ideę
z powodzeniem realizuje międzynarodowa organizacja Time Machine Orga
nisation (Wehikuł Czasu) z siedzibą w Wiedniu. Jej działania opierają się
na partnerstwie ponad 500 organizacji oraz instytucji kultury i nauki z 34 kra
jów. Poprzez pracę na rzecz digitalizacji zasobów dziedzictwa prowadzą
one interdyscyplinarne działania z pogranicza nauk społecznych i humani
stycznych oraz technologicznych. Organizatorzy opisują idee projektu
w publikacji (timemachine.eu)1.
Dziedzictwo kulturowe to dorobek poprzednich pokoleń obecny w teraź
niejszości i podlegający nieustannym procesom wartościowania oraz prze
kształcania. Do kogo należy? Do wszystkich. Co jednak z dziedzictwem
znajdującym się w zasobach instytucji kultury i nauki, które przez lata pro
wadziły badania i gromadziły artefakty, by je chronić i ocalać dla następnych
pokoleń? Dziedzictwo kulturowe powinno być traktowane jako własność
publiczna, tak by wszyscy zainteresowani członkowie społeczeństw mieli
do niego dostęp. Prymat instytucji publicznych w zakresie zarządzania
owym dziedzictwem paradoksalnie przyczynia się jednak do ograniczenia
dostępności gromadzonych zasobów. Niewyobrażalna jest wszakże sytu
acja, gdy drzwi archiwów i muzeów zostałyby szeroko otwarte, a dostęp
do bezcennych zbiorów nie byłby w żaden sposób kontrolowany. Jak pisze
Zbigniew Kobyliński, „w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego zasadę
wolnego dostępu traktować winniśmy zatem nie tyle jako odnoszącą się
do własności substancji w rozumieniu prawnym, ale jako odnoszącą się do

1

	Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”
w ramach umowy nr 820323.
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prawa niedestrukcyjnego korzystania z wartości, których nośnikiem jest
dziedzictwo kulturowe”2.
Głównym celem Time Machine Organisation jest zbudowanie cyfrowe
go systemu informacyjnego odtwarzającego 2000 lat dorobku cywilizacyj
nego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego Europy. Zbiory zgromadzo
ne w wielu instytucjach kultury i nauki są systematycznie digitalizowane
i następnie integrowane w jeden duży zasób cyfrowy. Celem tych działań
jest stworzenie „wehikułu czasu”, który umożliwi poznanie źródeł europej
skiej tożsamości, z uwzględnieniem wielojęzyczności i międzykulturowości.
Chodzi jednak nie tyle o celebrowanie przeszłości, ile o twórcze wykorzysta
nie zgromadzonych zasobów w aktualnych działaniach i różnych sektorach
gospodarek europejskich. Dostępne dziedzictwo ma stanowić oparcie i być
inspiracją dla badań naukowych w dziedzinie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych oraz nauk społecznych i humanistycznych; może mieć
także twórczy wpływ na branże kreatywne i turystykę kulturową. Udostęp
niane zasoby mogą być wykorzystywane do tworzenia lub poszerzania apli
kacji internetowych, których adresatami są turyści. Oglądając zabytek pod
czas wizyt studyjnych, otrzymują oni możliwość spojrzenia w przeszłość
i uzyskania informacji na temat tego, jak dane miejsce (lub obiekt – zabytek)
wyglądało kilkadziesiąt czy kilkaset lat temu. Pozwala to budować refleksję
nad wpływem człowieka na kształtowanie krajobrazu kulturowego, nad jego
rolą w dbałości o zachowane artefakty oraz o zachowywanie (lub nie) ciągło
ści kulturowej. Poprzez działania podejmowane w ramach projektu ma szan
sę spełnić się marzenie o poznaniu tajemnicy cofania się w czasie i podglą
dania przeszłości. Dzięki wysiłkowi specjalistów można się dowiedzieć,
jak wyglądała średniowieczna Wenecja, w jaki sposób planowano Barcelonę
i nad czym obradowali w XV w. rajcy miejscy w Dubrowniku. Działalność po
szczególnych partnerów projektu można śledzić na osobnych stronach inter
netowych, m.in.: amsterdamtimemachine.nl (Amsterdam), hungaricana.hu
(Budapeszt), ducac.ipu.hr (Dubrownik), timemachine.ugent.be (Ghent),
coop-unina.org (Neapol), utrechttimemachine.com (Utrecht), nature.com
(Wenecja).
oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska

	Z. Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?,

2

„Mazowsze. Studia Regionalne” 2011, nr 7, s. 37.

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

42

DZ I E DZ I CT WO KU LT U R OW E

ZASOBY KULTUROWE

URZĄD DO SPRAW OBSZARÓW
ZAMIESZKANYCH PRZEZ LUDNOŚĆ
RDZENNĄ ABORYGENÓW - RAPORT
ROCZNY
(ABORIGINAL AREAS PROTECTION AUTHORITY,
ANNUAL REPORT 2018-2019)
The Aboriginal Areas Protection Authority
Rok: 2019

Raport jest podsumowaniem rocznej działalności Urzędu do spraw Obsza
rów Zamieszkanych przez Ludność Rdzenną i prezentuje działania na rzecz
zachowania równowagi środowiskowej oraz wzmocnienia tradycji kulturo
wych Aborygenów w kontekście ich potrzeb społecznych, a także przemian
gospodarczych zachodzących w Australii.
Głównym zadaniem urzędu jest ochrona świętych miejsc znajdujących
się na obszarze Terytorium Północnego (jest to jednostka terytorialna obej
mująca centralną i północną część kontynentu) i właściwe zarządzanie dzie
dzictwem kulturowym (aapant.org.au/about-us). Zarząd organizacji składa
się z dziesięciu osób wybieranych przez Rady Ziemi Aborygenów Terytorium
Północnego oraz z dwóch osób nominowanych przez rząd. Działania tej pla
cówki wpisują się w szerszy kontekst praw ludności rdzennej do zarządzania
zasobami środowiskowymi i kulturowymi w taki sposób, by działania podej
mowane w ramach polityki państwa były zgodne z oczekiwaniami społecz
nymi i by nie prowadziły do społecznego wykluczenia lub asymilacji1.
Na stronie internetowej publikowane są aktualne informacje dotyczące
działalności urzędu, dostępna jest także interaktywna mapa zawierająca
informacje o zamieszkujących dany obszar społecznościach oraz raporty
roczne w wersji elektronicznej (publikowane są od 2001 r.).

	A. Janiszewska, E. Klima, Ludność rdzenna – Aborygeni australijscy, „Acta Universitatis

1

Lodziensis. Folia Geographica-Oeconomica” 2008, nr 9, s. 57.
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Najnowszy raport obejmuje działalność urzędu w latach 2018–2019 i za
wiera zarządzenia, opis inicjatyw i projektów, sprawozdania ze zrealizowanych
inicjatyw oraz relację z działań prowadzonych w duchu zrównoważonego
rozwoju. Interesariuszami są nie tylko grupy ludności rdzennej, ale także
agencje rządowe Australii, grupy przedsiębiorstw związanych z różnymi
gałęziami przemysłu (naftowego, górniczego, gazowego), samorządy lokalne,
firmy zajmujące się usługami komunikacyjnymi, producenci żywności oraz
branża turystyczna. Zasada zrównoważonego rozwoju realizowana jest po
przez prowadzenie negocjacji międzykulturowych w taki sposób, by zabez
pieczone zostały kwestie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego, przy jednoczesnym uznaniu potrzeb zgłaszanych przez
inwestorów i przemysłowców. Odrębną kwestią pozostaje zarządzanie ruchem
turystycznym i przygotowywanie oferty dla osób chcących poznać tradycje
kulturowe Aborygenów oraz australijskie dziedzictwo przyrodnicze.
Jednym z najważniejszych działań urzędu jest systematyczne rejestro
wanie obszarów związanych z tradycyjnymi wierzeniami, czyli tzw. miejsc
świętych, których istnienie wiąże się ze zbiorem praktyk i przekonań funkcjo
nujących w społecznościach aborygeńskich. Rejestracji takiego miejsca
dokonuje się na wniosek jego opiekunów, którzy mogą poprosić o jego urzę
dową ochronę. Do zadań placówki należy w takim przypadku przeprowadze
nie kompleksowej dokumentacji, ocena stanu zachowania danego miejsca
oraz oszacowanie zagrożeń. Rejestr świętych miejsc jest publicznie dostęp
ny i poza informacjami o ich lokalizacji i granicach zawiera też te dotyczące
jego opiekunów. Urząd zajmuje się także ściganiem sprawców, którzy dopu
ścili się zbezczeszczenia miejsc świętych. W okresie, który obejmuje raport,
placówka wydała 107 świadectw ochrony miejsc świętych, zarejestrowała
20 nowych miejsc oraz udzieliła 511 informacji dotyczących takich miejsc,
co pozwoliło na zminimalizowanie ryzyka ich zniszczenia.
Podejmowane były także działania na rzecz usprawnienia ruchu tury
stycznego poprzez wydawanie zgód na modernizację obszarów rekreacyj
nych, budowę ścieżek i platform widokowych, naprawę kempingów, a także
organizację festiwalu muzycznego Bassinthegrass (bassinthegrass.com.au).
oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

44

DZ I E DZ I CT WO KU LT U R OW E

KINA SPOŁECZNE

KINA SPOŁECZNE („PROWINCJONALNE”).
BADANIA I DIAGNOZA
Fundacja Ari-Ari
Rok: 2019–2020

Współczesne kina można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczają
się kina wielosalowe funkcjonujące w ramach sieci należących do krajo
wych i międzynarodowych spółek kapitałowych, najczęściej zlokalizowane
w dużych i średnich miastach1. Drugą grupę stanowi sieć tzw. dawnych kin
działających w ramach lokalnych ośrodków kultury. Jedne i drugie różni nie
tylko sposób funkcjonowania (w tym finansowania), ale przede wszystkim
repertuar. W Polsce działa Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, której początki
sięgają końca lat 50. XX w.2, a aktualnie współtworzą ją 232 placówki3. Kina
te pełnią funkcje integrujące dla społeczności lokalnych i regionalnych,
ale przede wszystkim upowszechniają kulturę i służą animacji lokalnych
społeczności poprzez zapewnienie dostępu do twórczości wizualnej w miej
scu zamieszkania.
Ciekawym zjawiskiem na mapie sieci kinowych są tzw. kina społeczne,
w których odbiorcy oferty kulturalnej mają jednocześnie wpływ na jej
kształtowanie, dobór repertuaru i upowszechnianie treści kultury. W 2019 r.
zjawisko to postanowiła zbadać działająca głównie na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego Fundacja Ari Ari4. Organizacja ta powstała w 2008 r.,
a mottem swojej działalności uczyniła słowa amerykańskiego antropologa kultury Clifforda Geertza: „Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze

	J. Nowicki, Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach [w:] W. Burszta i inni,

1

Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych,
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 162.
	O historii powstania sieci pisze m.in. E. Modrzejewska, Kino w sieci. 50 lat historii Kin

2

Studyjnych w Polsce 1959–2009, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Warszawa 2009.
3
4

	www.kinastudyjne.pl/kina/pdf [dostęp: 5.04.2020].

	Projekt „Kina społeczne («prowincjonalne»). Badania i diagnoza” został zrealizowany
dzięki wsparciu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w ramach programu
„Upowszechnianie kultury filmowej” realizowanego w latach 2019–2020.
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najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je moż
na w drobnych detalach prawdziwego życia”5. Grupa badawcza6 skupiona
wokół fundacji7 prowadziła już wcześniej kwerendy na temat działalności
muzeów prywatnych i społecznych, archiwów społecznych oraz prywatnych
bibliotek i ośrodków kultury, skupiając się przede wszystkim na oddolnych
mechanizmach wytwarzania przestrzeni dla kultury i działań opartych
na partycypacji społecznej. Podobne idee przyświecały także badaniu kin
społecznych, których działalność jest przeciwwagą dla komercyjnej i maso
wej oferty wielosalowych multipleksów. Małe kina, w tym te społeczne
i studyjne, często oferują dostęp do kultury alternatywnej, łącząc to z działa
niami partycypacyjnymi, takimi jak organizowanie przeglądów tematycz
nych, festiwali i działań edukacyjnych8.
Autorzy raportu określają badane przez siebie ośrodki kultury filmowej
mianem „prowincjonalnych”, podkreślając ich zaangażowanie oparte na
intensywnych relacjach społecznych. Badania jakościowe zostały przepro
wadzone w 169 kinach (spośród 500 działających w Polsce), a kryteriami
wyboru miejsca badania były:
		 wielkość (kina posiadające do 200 miejsc nazwano „małymi”, a te mające
20–40 miejsc określono mianem „kin za rogiem”);
		 lokalność funkcjonowania placówki i korzystanie z jej oferty przez miesz
kańców najbliższej okolicy;
		 realizowanie misji społecznej m.in. poprzez dobieranie autorskiego repertuaru
oraz proponowanie dodatkowej oferty kulturalnej.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie tzw. lustracji w 35 kinach,
z których do dalszych, pogłębionych badań wybrano 14. Badacze odwiedzili
każde z tych kin i podczas wizyt studyjnych przeprowadzali obserwację
uczestniczącą, wykonywali dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzali
pogłębione wywiady z pracownikami.

	
www.ariari.org/pl/o-fundacji.html [dostęp: 4.05.2020].

5

	Badania prowadził zespół w składzie: Stefania Hrycyk-Kubat, Marcin Krassowski, Monika

6

Maciejewska, Justyna Marcinkowska, Joanna Sarnecka, Agata Stasik.
	Prezesem zarządu fundacji mającej swoją siedzibę w Bydgoszczy jest Longin Graczyk,

7

https://rejestr.io/krs/314197/ari-ari [dostęp: 4.05.2020].
8

	J. Nowicki, Działalność i wizerunek instytucji kultury w miastach [w:] W. Burszta i inni,
Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Na
rodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 162–163.
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Wyniki badań pokazują, że małe kina funkcjonują jako ośrodki kultury
w miejscach pozbawionych dostępu do szerszej oferty kulturalnej, a ich
działalność jest powiązana z innymi lokalnymi placówkami (domami kultury,
bibliotekami). Z kolei w większych miastach stanowią one alternatywę dla
repertuaru proponowanego przez multipleksy. Ważną ich rolą jest integracja
lokalnej społeczności – „wyjście do kina” często wiąże się nie tylko z chęcią
obejrzenia filmu, ale przede wszystkim z różnymi formami podtrzymywania
więzi społecznych.
oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska
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NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

ŻYCZENIA. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO
MAŁOPOLSKI ZAWARTE W OBYCZAJACH
PIELĘGNUJĄCYCH WIĘZI MIĘDZYLUDZKIE
– BADANIA, PUBLIKACJE, EDUKACJA
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Rok: 2017–2020

Zespół badawczy związany z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
w Krakowie podjął się zadania udokumentowania zwyczajów związanych
ze składaniem życzeń, by „odsłonić kryjącą się za nimi tkankę kultury”. Dzia
łania te opisane są na stronie projektu: https://etnomuzeum.eu, realizowa
nego w latach 2017–2020.
Muzeum, powstałe w 1911 r., od początku działalności stawia sobie za cel
dokumentowanie wszelkich przejawów działalności człowieka zgodnie
z paradygmatami nauki, jaką jest etnografia, a współcześnie etnologia
i antropologia kulturowa. Przez ponad 100 lat swojej działalności placówka
skupiała się na kolekcjonowaniu artefaktów kultury materialnej i niematerial
nej (duchowej i społecznej).
Człowiek jest istotą społeczną – funkcjonuje w różnych grupach: rodzin
nych, towarzyskich, zawodowych, hobbystycznych. Spędzając czas z inny
mi, wytwarza i kształtuje sposoby zachowywania się względem innych,
zabiegając o uwagę, stosuje określone chwyty, chcąc być akceptowanym,
powiela zachowania obowiązujące w danej grupie. Szczególnymi rodzajami
zachowań społecznych są te związane z obrzędowością rodzinną i doroczną,
które w danej kulturze uznawane są za najistotniejsze, a zarazem zostają
obwarowane różnorodnymi sankcjami religijnymi czy społecznymi. Sposo
by świętowania – zarówno te tradycyjne, jak i współczesne – implikują kon
kretne sposoby zachowywania się, ubierania czy wypowiadania określonych
formuł słownych. Do tych ostatnich zaliczane są sposoby zachowania pod
czas świąt czy wydarzeń ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnych
i regionalnych, grup rodzinnych czy kręgów towarzyskich.
Urodziny, imieniny, śluby, zdanie matury, zakończenie studiów, podjęcie
nowej pracy, ukończenie budowy domu, przeprowadzka, pierwszy dzień
wiosny, dni matki i ojca, babci i dziadka, dziecka – wszystkie te sytuacje są
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związane ze składaniem sobie życzeń. Najczęściej życzymy zdrowia i szczę
ścia, powodzenia i radości, sukcesów i siły, wręczając często przy tym
pamiątkowe kartki, kwiaty czy prezenty. Taki określony sposób zachowania
przyjęty w danej społeczności i odgrywany w konkretnych sytuacjach nazy
wamy zwyczajem1. Wypowiadane przy tym formuły zaliczane są do folkloru
słownego i stanowią oralną część dziedzictwa kulturowego pełniącego funk
cję poetycką, składającą się z sekwencji znaków językowych oraz znaków
jako takich2 (uzupełnianych o sposoby zachowywania się i wyglądu).
Prowadząc szeroko zakrojone etnograficzne badania terenowe, których
celem było i nadal pozostaje krytyczne opisywanie badanych światów,
muzeum realizowało swoje postulaty, które w taki sposób zostały określone
w jego misji: „Muzeum etnograficzne jest narzędziem do rozumienia teraź
niejszości, myślenia o przyszłości i odkrywania przeszłości. Jest przestrze
nią spotkania, rozmowy i krytycznej refleksji o tym, co wokół nas i za co
chcemy brać razem odpowiedzialność”3. Przyglądając się uważnie otocze
niu, zespół placówki stara się gromadzić najciekawsze zjawiska kulturowe
i społeczne, do których niewątpliwie zaliczyć można sposoby składania
sobie życzeń. Rejestruje przejawy tej praktyki społeczno-kulturowej na przy
kładzie Małopolski – obszaru zróżnicowanego kulturowo i etnograficznie –
starając się dotrzeć do różnych grup społecznych i religijnych. Badacze
z MEK przeprowadzili wywiady z przedstawicielami różnych pokoleń, poszu
kiwali także informacji w instytucjach kultury i instytucjach naukowych. Nie
tylko zapisywali teksty, ale także rejestrowali zachowania i gesty wykony
wane podczas składania życzeń, gromadzili rekwizyty i notowali symbolikę
towarzyszącą tym zwyczajom.
Efektem projektu jest wydanie monografii pt. Sto lat. Książka życzeń
autorstwa Wojciecha Bonowicza (2018), zawierającej 11 esejów poświę
conych kulturze składania życzeń, ich roli w naszym życiu codziennym
i w sytuacjach szczególnych.

	J. Grad, Zwyczaj [w:] Z. Staszczak, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Państwowe

1

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1987, s. 308.
	J. Kajfosz, Folklor jako tekst w obiegu i jego potencjał konstruowania rzeczywistości

2

[w:] Nowe konteksty badań folklorystycznych, red. J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska,
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, s. 56–57.
3

	
Jak myślimy o muzeum etnograficznym?, https://etnomuzeum.eu/jak-myslimy-o-muzeum
[dostęp: 27.03.2020].
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Projekt „Życzenia. Niematerialne dziedzictwo Małopolski zawarte w obycza
jach pielęgnujących więzi międzyludzkie – badania, publikacje, edukacja”
dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz
twa Małopolskiego na lata 2014–2020.
REALIZACJA PROJEKTU „ŻYCZENIA. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO MAŁO
POLSKI ZAWARTE W OBYCZAJACH PIELĘGNUJĄCYCH WIĘZI MIĘDZY
LUDZKIE – BADANIA, PUBLIKACJE, EDUKACJA”

Źródło: Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, fot. M. Wąsik.

oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska
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ZARZĄDZANIE CZASEM WOLNYM

CZAS WOLNY GÓRNIKÓW KOPALŃ WĘGLA
KAMIENNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU.
„PO PRACY COŚ TRZEBA BYŁO ROBIĆ”
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Rok: 2019

Raport z projektu badawczego Czas wolny górników kopalń węgla kamien
nego na Górnym Śląsku. Po pracy coś trzeba było robić pod redakcją Doroty
Świtały-Trybek i Beaty Piechy van Schagen, wydany przez Muzeum Górnic
twa Węglowego w Zabrzu (2019), to monografia szczegółowo prezentująca
panoramę górniczego dziedzictwa kulturowego, w tym niematerialne dzie
dzictwo kulturowe, dziedzictwo historii, dziedzictwo górnicze i dziedzictwo
przekazane. Uzupełnieniem publikacji są liczne fotografie oraz lista 89 osób,
które udzieliły wywiadów. Byli to pracownicy różnych działów kopalń – górnicy,
kierownicy przedsiębiorstw i spółek oraz pracownicy administracji. Publi
kacja została wydana w ramach projektu „Fenomeny kultury górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku realizowane w czasie wolnym – trwanie
i zmiana”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w latach 2017–2019.
Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej: https://
muzeumgornictwa.pl.
Czas wolny jest przeciwieństwem czasu pracy, a to, w jak dużym wymia
rze nim dysponujemy, zależy od naszej sytuacji życiowej, a przede wszyst
kim od pozycji społecznej. Zagadnieniem czasu wolnego zajmowali się
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych już od czasów antycznych.
Pierwszym był Arystoteles, który rozróżniał czas pracy (stanowiący ukoro
nowanie czasu wolnego) oraz czas wolny (niebędący ani wypoczynkiem,
ani końcem pracy)1. Nie pracujemy w te dni, które uznawane są za wolne
i świąteczne lub są częścią urlopu wypoczynkowego. Pojęcie to zostało
uznane podczas Międzynarodowej Konferencji UNESCO, która miała miej
sce we Francji w czerwcu 1957 r. Wtedy to przyjęto definicję autorstwa
	K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa

1

Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011, s. 7.
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francuskiego socjologa Joffre’a Dumazediera, który określał czas wolny jako
„zespół zajęć, którym jednostka może się oddawać z pełną swobodą bądź
dla wypoczynku, bądź dla rozrywki, bądź dla rozszerzenia posiadanych już
wiadomości czy bezinteresownej i dobrowolnej działalności społecznej –
po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych”2.
Każdy z nas spędza czas wolny od pracy w inny sposób – wpływa na to spe
cyfika wykonywanych przez nas zawodów, warunki zatrudnienia oraz nasze
możliwości finansowe i organizacyjne.
Jednej z grup zawodowych postanowili się przyjrzeć badacze związani
z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które powstało w 1981 r. jako
podległe Ministerstwu Górnictwa, a od 1999 r. podlega samorządowi woje
wództwa śląskiego; od 2013 r. instytucją współprowadzącą jest także Urząd
Miasta Zabrze. Muzeum zajmuje się dokumentowaniem historii rozwoju,
funkcjonowania i przemian górnictwa na obszarze Górnego Śląska. W samym
Zabrzu pierwsza kopalnia powstała w 1791 r. Przez ponad 200 lat silnej eks
ploatacji złóż naturalnych intensywnie zmieniał się krajobraz miasta i regio
nu, a rytm pracy w kopalniach determinował sposób życia i funkcjonowania
mieszkańców tego obszaru. Zadaniem muzeum jest dbanie o dziedzictwo
postindustrialne (w tym o zabytkową kopalnię węgla kamiennego Guido,
sztolnię Królowej Luizy, wyrobiska kopalni Królowa Luiza oraz Główną Klu
czową Sztolnię Dziedziczną), a także dokumentowanie materialnej i niema
terialnej kultury górniczej. Dokumentowanie jest sposobem zachowania
artefaktów związanych z funkcjonowaniem kopalni, ale także z wszelkimi
wytworami będącymi efektem działalności organizacji górniczych i indywi
dualnych pracowników zakładów przemysłowych. Muzeum systematycznie
powiększa swoje zbiory m.in. w zakresie sztuki ludowej i nieprofesjonalnej
(kolekcja rzeźb w węglu, malarstwo).
Odrębnym zagadnieniem, które było przedmiotem badań prowadzonych
w latach 2017–2019, stała się kwestia sposobów spędzania wolnego czasu
przez górników. Główną przesłanką do podjęcia tej tematyki było widoczne
zanikanie górniczych tradycji, spowodowane przede wszystkim trudnościa
mi ekonomicznymi (głównie pod koniec lat 90. XX w.) i masowym odchodze
niem pracowników z górnictwa. Zespół badaczy związany z muzeum
udokumentował działalność stowarzyszeń kulturalnych (śpiewaczych)
i sportowych (kluby piłkarskie) oraz działalność orkiestr górniczych, których

	Cyt. za: G. Durka, Rodzina a czas wolny, „Wychowanie w Rodzinie” 2011, nr 3, s. 42.

2
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ZAJĘCIA DLA DZIECI PROWADZONE PRZEZ GÓRNIKA I MALARZA JÓZEFA
HETMANA ORAZ EDUKATORKĘ SZTUKI EWĘ KOKOT

Źródło: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

funkcjonowanie było często wspierane przez kopalnie. Popularnym zajęciem
hobbystycznym była hodowla zwierząt – gołębi lub królików – co z kolei
przejawiało się w skupianiu się hodowców w ramach grup formalnych
i nieformalnych. Działalność pozagórnicza wspierana była zwłaszcza w cza
sach PRL-u, kiedy to organizowano przeglądy amatorskiej i profesjonalnej

N OWO Ś C I B A DAWCZ E N C K 1/2020

53

DZ I E DZ I CT WO KU LT U R OW E

działalności górniczej. Gwałtowne zmiany zaszły po okresie transformacji
ustrojowej, gdy zaczęto likwidować kopalnie, a górnicy podlegali przekwalifi
kowaniu. Jedno z pytań badawczych, na które odpowiadają autorzy projektu,
dotyczy tego, w jaki sposób i czy w ogóle tradycje górnicze przekazywane
są kolejnym pokoleniom, w których coraz mniej osób wiąże swoją pracę
zawodową z przemysłem górniczym. Efektem kilkuletnich intensywnych
badań było przeprowadzenie 80 wywiadów z pracownikami kopalń, nagrano
18 filmów dokumentujących sposoby spędzania czasu wolnego oraz wyda
no publikację podsumowującą. Istotnym elementem wszystkich działań
była realizacja cyklu spotkań i warsztatów poświęconych historii górnictwa
i jego roli w kształtowaniu śląskiego krajobrazu kulturowego. Odbiorcami
oferty edukacyjnej były przede wszystkim dzieci i młodzież, a osobami pro
wadzącymi byli górnicy, dawni pracownicy kopalń, którzy dzielili się swoimi
pasjami i umiejętnościami artystycznymi.
oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska
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NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

WIŚNIOWSKI JARMARK RZEMIOSŁ
I ZAWODÓW TRADYCYJNYCH –
LOKALNA TRADYCJA W DZIAŁANIU
Joanna Dziadowiec-Greganić, Agnieszka Dudek
Rok: 2019

Projekt „Wiśniowski Jarmark Rzemiosł i Zawodów Tradycyjnych – lokalna
tradycja w działaniu” został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”
w 2018 r. (wisniowskijarmark.gokis-wisniowa.pl). Jego efektem było wyda
nie monografii Handmade in Wiśniowa. Wiśniowsko rócno robota. O naj
bardziej materialnym z niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego
w pogranicznej gminie Wiśniowa autorstwa Joanny Dziadowiec-Greganić
i Agnieszki Dudek, która ukazała się w serii „Archiwum Etnograficzne”
(t. 63, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, Wiśniowa–Wrocław 2019).
Dziedzictwo kulturowe to zjawisko złożone i wielowymiarowe. Od 2011 r.
w Polsce prowadzone są intensywne działania na rzecz ochrony jego nie
materialnego aspektu, co miało związek z ratyfikowaniem przez nasz kraj
konwencji UNESCO z 2003 r. Organizuje je i animuje Narodowy Instytut
Dziedzictwa, który na swej stronie internetowej tłumaczy, że „niematerialne dziedzictwo kulturowe […] jest niezmiernie istotne w procesie kształto
wania tożsamości każdej grupy społecznej i jednostki. Przetrwanie dziedzic
twa niematerialnego w jego wielkim bogactwie jest warunkiem utrzymania
różnorodności kulturowej w obliczu postępującej globalizacji. Wzajemne
zrozumienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego różnych społecz
ności pomaga w prowadzeniu międzykulturowego dialogu i zachęca do
wzajemnego poszanowania innych sposobów życia”. Podstawą każdego
systemu ochrony dziedzictwa kulturowego są ci, którzy się z nim utożsa
miają, dbają o nie, współtworzą je na co dzień i aktywnie działają na rzecz
jego dalszego przekazywania.
O tym, jak dziedzictwo funkcjonuje w pamięci jego mieszkańców i jest
obecne w podejmowanych działaniach, świadczą wyniki badań realizowa
nych w latach 2018–2019 na terenie gminy Wiśniowa (woj. małopolskie).
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Autorki projektu podjęły się trudnego zadania – postanowiły przeprowadzić
badania terenowe w środowisku bardzo aktywnym, świadomym własnej
wartości i potencjałów kulturo- i tożsamościotwórczych. Ich sposobem na
nawiązanie kontaktu ze społecznością lokalną był wysoce partycypacyjny
charakter wszelkich prowadzonych działań. Informatorzy szybko stali się
współtwórcami projektu mającego zintegrować wiedzę na temat material
nych i niematerialnych aspektów dziedzictwa kulturowego w gminie Wiś
niowa. Takie działanie wpisuje się w teorię żywej kultury autorstwa Barbary
Fatygi, która opisuje to jako „wielowymiarowe środowisko (milieu) życia
jednostek i grup społecznych oraz funkcjonowania instytucji społecznych,
w którym zachodzą dynamiczne procesy, rozwijają się praktyki kulturowe,
powstają mniej lub bardziej trwałe rezultaty (materialne i niematerialne
wytwory) praktyk” 1.
O wielowymiarowości tych badań świadczy chociażby fakt, że zaanga
żowało się w nie wiele lokalnych instytucji i organizacji. Główną placówką
realizującą działania w ramach projektu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Wiśniowej. Przedsięwzięcie wspierały także Gmina Wiśniowa, Gminna
Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej oraz Fundacja Sztuki,
Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic, a kluczowym partnerem projektu
było Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Autorki postanowiły
skupić się na depozytariuszach dziedzictwa i uczynić ich bohaterami rejestro
wanych zjawisk. Zebrany materiał był opisywany i analizowany w kontekście
kultury pogranicza, Wiśniowa leży bowiem na styku dużych obszarów kultu
rowych o wyrazistych wyznacznikach etnograficznych (Lachy Limanowskie,
Krakowiacy Zachodni). To, co pograniczne, znalazło się więc w centrum
uwagi, a to, co lokalne i oddolne, stało się najważniejsze w procesie trans
formacji wiśniowieckiego dziedzictwa kulturowego.
Głównym celem badań była rejestracja rzemiosł i technik rękodzielni
czych, którymi zajmowali się i nadal zajmują mieszkańcy Wiśniowej. Działa
nia obejmowały przeprowadzenie wywiadów narracyjnych z mieszkańcami,
udokumentowanie ich umiejętności, a także zebranie fotografii archiwal
nych oraz wiedzy na temat zmieniającego się krajobrazu kulturowego. Z ze
branych materiałów powstała swoista mapa mentalna Wiśniowej, po której
przewodnikami są sami mieszkańcy. Opowieść ta rozwija się dwutorowo –

	Na podstawie definicji autorskiej B. Fatygi dla Obserwatorium Żywej Kultury, http://ozkul

1

tura.pl/node/111 [dostęp: 22.05.2020].
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REALIZACJA PROJEKTU „WIŚNIOWSKI JARMARK RZEMIOSŁ I ZAWODÓW
TRADYCYJNYCH – LOKALNA TRADYCJA W DZIAŁANIU”

Fot. MART Fotografia.

W WARSZTACIE STOLARSKIM JANA STALMACHA, LIPNIK 2018

Fot. Mariusz Grabarski.
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jedną snują badacze (obserwatorzy i rejestratorzy), drugą zaś członkowie lokal
nej społeczności (zainteresowani dbaniem o własne dziedzictwo kulturowe
i zaangażowani w akcje na jego rzecz). Istotnym elementem działań była
organizacja wydarzeń kulturalnych – wystawy plenerowej oraz jarmarku,
który stał się swoistą areną prezentacji tego, co w Wiśniowej jest najciekaw
sze i najważniejsze dla mieszkańców. Wszystkie materiały zebrane podczas
realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej wisniowskijarmark.
gokis-wisniowa.pl – znajdują się tam m.in. interaktywna mapa twórców i pro
fesji oraz katalog gorsetów zinwentaryzowanych podczas badań.
oprac. dr hab. Anna Weronika Brzezińska
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KONTROLA ZARZĄDCZA

WPŁYW SYSTEMÓW KONTROLI
ZARZĄDCZEJ I EDUKACJI MENEDŻERÓW
NA EFEKTYWNOŚĆ PUBLICZNYCH
INSTYTUCJI KULTURY W GOSPODARCE
POSTTRANSFORMACYJNEJ
(THE IMPACT OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS AND MANAGERS’
EDUCATIONAL BACKGROUND ON THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC
CULTURAL INSTITUTIONS IN A POST-TRANSITION ECONOMY)
Paweł Wnuczak, Dmytro Osiichuk
„Economic Research – Ekonomska Istraživanja” 2019, t. 32, s. 1–19
Rok: 2019

Artykuł dotyczy wpływu kontroli zarządczej na efektywność instytucji kul
tury w kontekście gospodarek posttransformacyjnych i został napisany
przez naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autorzy
posłużyli się przykładem Polski, kontrolę zarządczą rozumiejąc jako wielo
aspektową ocenę działalności instytucji, która koncentruje się nie tylko
na celach finansowych, ale również na realizacji misji takich instytucji.
Celem niniejszego badania była analiza wpływu systemów kontroli zarząd
czej na efektywność publicznych instytucji kultury w Polsce (muzeów,
teatrów i sal koncertowych).
Badania przedstawione w artykule składały się z dwóch etapów.
W pierwszej fazie, w 2012 r.1, autorzy rozesłali kwestionariusze do menedże
rów publicznych instytucji kultury. Ostatecznie zebrali 57 ankiet, co odpo
wiada 6,5% wszystkich publicznych instytucji kultury w Polsce2. Warto

	Autorzy badania przyznają, że znaczne opóźnienie czasowe pomiędzy etapem gromadze

1

nia danych a ich analizą może wpłynąć na dezaktualizację wyników, chociaż takie praw
dopodobieństwo jest niewielkie. Procedury w zakresie wdrażania kontroli zarządczej
w polskich instytucjach kultury nie zmieniły się diametralnie w ostatnich latach.
	Próba jest reprezentatywna, ale ograniczona, co zdaniem badaczy może wpływać na

2

możliwość jej uogólniania.
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podkreślić, że menedżerowie sami wypełniali ankiety na temat praktyk
zarządczych podejmowanych w ich instytucjach – były to więc wywiady
kwestionariuszowe, które autorzy uznają za badania jakościowe3. W badaniu
udział wzięli przedstawiciele 30 muzeów, 24 teatrów i trzech sal koncerto
wych, co w przybliżeniu odzwierciedla statystyczne proporcje poszczegól
nych typów instytucji kultury w Polsce – badanie można zatem uznać za
reprezentatywne. Na drugim etapie badań autorzy przeanalizowali zebrane
dane za pomocą metod ilościowych.
Ze zgromadzonych danych wynika, że większość spośród badanych
menedżerów przy mierzeniu efektywności swoich działań skupia się na
wskaźnikach finansowych. Tylko 55% badanych instytucji wdrożyło narzę
dzia kontroli zarządczej – zdaniem autorów publiczne instytucje kultury są
więc w dużej mierze niechętne wdrażaniu takich rozwiązań.
Ponadto badacze dowiedli, że wprowadzenie wieloaspektowych syste
mów kontroli zarządczej wpływa na wzrost efektywności publicznych instytu
cji kultury oraz realizację ich misji. Z ankiet wynika, że większą efektywność
wykazują placówki, których kadra menedżerska posiada wykształcenie
z zakresu zarządzania lub ekonomii. Tacy menedżerowie mają większą
wiedzę, co może się przełożyć na wdrażanie bardziej rozbudowanych kryte
riów dotyczących kontroli zarządczej, a tym samym na efektywniejszą reali
zację misji instytucji.
Kompleksowość wdrażania takiej kontroli w przypadku muzeów wiąże
się ze wzrostem możliwości pozyskiwania przez nie środków budżetowych.
Oznacza to, że im sprawniej muzeum jest zarządzane (i potrafi wykazać to
na przykładzie wieloaspektowych wskaźników), tym większa jest zasadność
przyznania mu dotacji. Inaczej wygląda sytuacja teatrów – im bardziej złożone
systemy kontroli zarządczej są w nich wdrażane, tym większa jest ich skłon
ność do pozyskiwania środków zewnętrznych. Związek między systemem
kontroli zarządczej a efektywnością w pozyskiwaniu funduszy w dużej mierze
zależy zatem od typu instytucji – chociaż w obu wypadkach placówki, które
wdrożyły takie systemy, pozyskują większe fundusze na działalność.
Autorzy wskazali także na widoczne różnice pomiędzy muzeami a teat
rami. W przypadku oceny własnej sytuacji finansowej przez dany typ insty
tucji złożoność systemów kontroli zarządczej jest pozytywnie skorelowana

3

	Jak podkreślają sami autorzy, taki typ zebranych danych jest obarczony ryzykiem subiek
tywizmu.
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z oceną w przypadku muzeów i negatywnie w przypadku teatrów. Zdaniem
autorów badania wynika to z przedstawionych wcześniej kwestii (skłonności
do pozyskiwania środków budżetowych i pozabudżetowych). Z drugiej stro
ny może na to wpływać także ustawowy sposób regulacji ich działalności.
Muzea działają na podstawie odrębnych przepisów, ich elastyczność w po
zyskiwaniu funduszy zewnętrznych jest więc mniejsza. Z kolei teatry mają
większą świadomość własnej sytuacji finansowej, otrzymują mniejsze
dotacje, ale mają także większą możliwość pozyskiwania funduszy poza
subsydiami.
Kontrola zarządcza jest więc użytecznym narzędziem przyczyniającym się
do wzrostu efektywności publicznych instytucji kultury. Zdaniem autorów
artykułu przyszłe badania w tym zakresie powinny skoncentrować się na
analizie poszczególnych typów instytucji kultury – jak teatry czy muzea,
które mogą mieć odmienną charakterystykę.
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KULTURA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KULTURA 2030. WSKAŹNIKI
(CULTURE 2030. INDICATORS)
UNESCO
Rok: 2019

W 2015 r. na 70. sesji zgromadzenia ogólnego UNESCO w Nowym Jorku przy
jęto Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (zwaną też w skrócie
Agendą 2030). Wyznaczono w niej 17 celów, do których społeczność między
narodowa ma dążyć do 2030 r. Był to pierwszy międzynarodowy dokument
związany z celami rozwojowymi, w którym w bezpośredni sposób odniesiono
się do wpływu kultury na życie społeczeństw i jednostek, na zmniejszenie
ubóstwa oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Cele Agendy 2030
w bezpośredni sposób powiązane zostały z wdrażaniem programów i za
pisów konwencji UNESCO dotyczących dziedzictwa kulturowego, rozwojem
przemysłów kultury oraz realizacją programów we współpracy z rządami
poszczególnych państw 1.
Dokument Kultura 2030. Wskaźniki służy doprecyzowaniu zagadnień
związanych z rolą kultury (jako czynnika zrównoważonego rozwoju) w Agen
dzie 2030 oraz określeniu metodologii i wskaźników pomiaru, na podstawie
których będzie można wykazać, jakie znaczenie ma kultura przy realizacji
celów zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowano w nim cztery wymiary,
w których kultura może przyczyniać się do realizacji wskazanych celów.
Do każdego z tych wymiarów zostały przypisane wskaźniki (oraz konkretne
metody ich pomiaru), które mają pomóc władzom państwowym i lokalnym
w ocenie wkładu kultury w realizację wyznaczonych celów. Na ich podstawie
mogą być formułowane polityki kulturalne i wyznaczane kierunki działania.
W dokumencie wymieniono następujące wymiary i wskaźniki:
		

ŚRODOWISKO I ODPORNOŚĆ:
– wydatki na dziedzictwo;
– zrównoważone zarządzanie dziedzictwem;

	Polski Komitet ds. UNESCO – Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030,

1

www.unesco.pl/662 [dostęp: 25.04.2020].
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– adaptacja do zmian klimatycznych i odporność dziedzictwa;
– infrastruktura kulturalna;
– otwarte przestrzenie dla kultury.
		

KONIUNKTURA I UTRZYMANIE:
– udział sektora kultury w PKB;
– zatrudnienie w kulturze;
– przedsiębiorczość w kulturze;
– wydatki gospodarstw domowych;
– handel dobrami i usługami kultury;
– publiczne finansowanie kultury;
– zarządzanie kulturą.

		

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:
– edukacja dla zrównoważonego rozwoju;
– wiedza o kulturze;
– edukacja wielojęzyczna;
– edukacja kulturalna i artystyczna;
– szkolenia w obszarze kultury.

		

WŁĄCZANIE I PARTYCYPACJA:
– kultura dla spójności społecznej;
– wolność artystyczna;
– dostęp do kultury;
– partycypacja w kulturze;
– procesy partycypacyjne.
Autorzy raportu podkreślają, że koncentrowali się głównie na wskaźni
kach, które mogą być opracowane na podstawie gromadzonych już danych
ilościowych i jakościowych lub takich, które łatwo będzie zebrać. Każdemu
z wymiarów zostały przypisane dotyczące go konwencje UNESCO oraz
wybrane cele i zadania zrównoważonego rozwoju z Agendy 2030. Ponadto
każdy z czterech wymiarów ma się przyczyniać do osiągnięcia dwóch celów
nadrzędnych: równości płci i partnerstwa na rzecz realizacji celów zrówno
ważonego rozwoju.
UNESCO przedstawiło władzom państwowym i lokalnym użyteczne
i konkretne metody oraz narzędzia badawcze (ilościowe i jakościowe), które
mogą posłużyć do wykazania, w jakim stopniu kultura przyczynia się do
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osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Są to wskaźniki statystyczne,
trendy (rozkład danych w czasie) lub listy kontrolne do wypełnienia, w któ
rych należy wskazać konkretne liczby i dowody jakościowe. Jest to o tyle
istotne, że wypracowanie jednolitej metodologii w tym zakresie pozwoli na
porównywanie danych pomiędzy poszczególnymi miastami i państwami,
co do tej pory, z uwagi na niejednorodność prowadzonych badań, nie było
możliwe.
oprac. dr Agnieszka Konior
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„ZWINNE” PROJEKTOWANIE

„HETEROGENICZNE DOPASOWANIE”
JAKO SPOSÓB WDRAŻANIA
MODELU SPOTIFY
(HETEROGENEOUS TAILORING APPROACH USING THE SPOTIFY MODEL)
Abdallah Salameh, Julian M. Bass
Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE 2020)
Rok: 2020

Metoda agile, tłumaczona na język polski jako „zwinna”, po raz pierwszy
pojawiła się w 2001 r. w Agile Manifesto, którego twórcy piszą: „Odkrywamy
nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspiera
niu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy wyżej cenić:
		 ludzi i interakcje od procesów i narzędzi;
		 działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji;
		 współpracę z klientem od negocjacji umów;
		 reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu”1.
W ciągu ostatnich 20 lat metoda agile była popularyzowana również
w innych branżach. Przedsiębiorstwa zaczęły dopasowywać ją do swoich
wymagań – w taki sposób opracowany został m.in. model Spotify. Serwis
streamingowy Spotify powstał w 2008 r. jako niewielki startup, szybko jed
nak zaczął się rozrastać, wobec czego potrzebował nowego modelu funkcjo
nowania. Na podstawie „zwinnych” metod zarządzania wypracowano włas
ny model działania przedsiębiorstwa nazwany właśnie modelem Spotify.
Pozwolił on zachować sposób pracy właściwy dla startupów (duży nacisk
kładziono na kreatywność i wypracowywanie nowych rozwiązań), przy jed
noczesnym znacznym wzroście liczby pracowników. Obecnie model ten
stosowany jest także w innych organizacjach, które adaptują go do swoich
potrzeb2.

	
Manifest programowania zwinnego, http://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto [dostęp:

1

25.04.2020].
2

	
www.qagile.pl/scrum/model-spotify-na-obrazku [dostęp: 25.04.2020].
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Celem autorów artykułu było uzupełnienie luki badawczej dotyczącej
wdrażania modelu Spotify w innych organizacjach, w których wyżej ceni się
innowacyjność niż realizację planu. Jako studium przypadku autorzy wybrali
duże przedsiębiorstwo z branży technologii finansowej, w którym prowadzili
badania trwające ponad 21 miesięcy. W tym czasie prowadzili obserwację
bezpośrednią oraz częściowo ustrukturyzowane wywiady. W badaniu zasto
sowali teorię ugruntowaną.
Do tej pory model Spotify był adaptowany w przedsiębiorstwach na dwa
sposoby: poprzez tworzenie na bazie dotychczasowego modelu nowej we
wnętrznej metody, dopasowanej do całego przedsiębiorstwa, lub wybranie
katalogu „zwinnych” metod, spośród których poszczególne zespoły mogły
wybierać, dopasowując je do własnych potrzeb. Obie strategie miały pewne
wady. Naukowcy odkryli nowatorskie podejście do wdrażania modelu Spotify
w przedsiębiorstwach, łączące dwa powyższe sposoby – nazwali je „hetero
genicznym dopasowaniem”. Polega ono na tym, że w organizacji działają
autonomiczne zespoły, do których należą osoby mające różne kompetencje. Każdy z zespołów wybiera „zwinną” metodę, którą będzie pracował
(np. Scrumban, Lean Startup, Kanban, Scrum), co zapewnia ich heteroge
niczność. Z drugiej jednak strony wszystkie zespoły działają we wspólnym
celu: wspólnego rozwoju produktu, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie.
MODEL „HETEROGENICZNEGO DOPASOWANIA”
Opisywana przez badaczy metoda ma przewagę nad dotychczasowymi po
dejściami. Autorzy wyszli z założenia, że każdy projekt realizowany w bada
nej organizacji był inny, dlatego do zarządzania nimi nie można wykorzysty
wać tych samych metod – potrzebna jest autonomia. Z drugiej jednak
strony zbytnia niezależność, bez dopasowania celów wszystkich zespołów
do wspólnych wymogów, skutkuje brakiem skuteczności. Wyzwaniem sta
je się zatem takie projektowanie procesów, by z jednej strony zapewnić
autonomię zespołów, a z drugiej doprowadzić do realizacji wspólnych celów.
Zdaniem badaczy jest to możliwe dzięki przyjęciu jasnej wizji. Dopasowy
wanie celów realizowanych przez poszczególne zespoły uzyskiwane jest
poprzez poziome spotkania menedżerów zespołów z właścicielami. Ponad
to każdy z zespołów wypełnia dwojakiego rodzaju misję: krótko- i długoter
minową. Menedżerowie mają za zadanie doprowadzić do realizacji obu tych
misji, przy jednoczesnym zapewnieniu autonomii zespołów. Często komuni
kują oni wizję projektu zespołom, dzięki czemu mogą upewnić się, że wszyscy
pracują nad osiągnięciem długoterminowych celów.
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Pomimo zdecydowanej przewagi „heterogenicznego dopasowania” nad
innymi sposobami adaptacji modelu Spotify do działalności analizowanej
organizacji badacze dostrzegli także dwa wyzwania w tym zakresie: proble
my z mierzeniem postępów poszczególnych zespołów oraz konieczność
wdrażania nowych praktyk mających na celu poziome zarządzanie poszcze
gólnymi zespołami.
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WYCENA NIERYNKOWA

WYCENA DOSTĘPU DO INSTYTUCJI
KULTURY: MUZEÓW, TEATRÓW I KIN
(AN ECONOMIC VALUATION OF ACCESS TO CULTURAL INSTITUTIONS:
MUSEUMS, THEATRES, AND CINEMAS)
Aleksandra Wiśniewska, Wiktor Budziński, Mikołaj Czajkowski
„Journal of Cultural Economics”
Rok: 2020

Instytucje kultury są odpowiedzialne za dostępność kultury w Polsce, a przy
tym są głównymi beneficjentami publicznego finansowania w tej dziedzinie;
np. w Warszawie publiczne instytucje otrzymują ponad 80% środków
publicznych wydatkowanych na kulturę1. Podział tych środków powinien
odbywać się w oparciu o jasne kryteria – jednym z nich jest spójność decy
zji politycznych z preferencjami obywateli, którzy składają się (płacąc
podatki) na budżet publiczny. Metody ekonomiczne takie jak wycena nie
rynkowa pozwalają poznać te preferencje i na ich podstawie oszacować
wartość, jaką obywatele przypisują instytucjom kultury. Ekonomiści kultury
powszechnie twierdzą, że taka wycena powinna obejmować aspekty zarów
no użytkowe, jak i nieużytkowe. Obywatele mogą przypisywać kulturze war
tość, mimo że w niej nie uczestniczą – mogą być dumni z samego faktu
istnienia kultury polskiej. Mogą być przekonani o jej ważnej roli w edukacji,
budowaniu spójności społecznej czy podnoszeniu poziomu kreatywności
w społeczeństwie. Aspekty te są jednak trudne do zmierzenia, wobec czego
autorzy tekstu zadają sobie pytanie: czy wycena ekonomiczna oparta
wyłącznie na aspektach użytkowych (wartości wynikającej z dostępności
instytucji kultury dla gości) może wystarczyć do uzasadnienia wydatkowa
nia środków publicznych na kulturę?

	Por. J. Hausner, K. Malczyk, Ł. Maźnica, J. Strycharz, Diagnoza potencjału podmiotów

1

kultury w zakresie realizacji programu rozwoju kultury 2020, Fundacja GAP, Kraków 2015.
Dane do 2014 r. Aktualne dane wskazują na finansowanie kultury na poziomie 85,2%.
Na podstawie Budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2020, UM Warszawa, 2019;
www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2020-budzet-kultura [dostęp: 8.05.2020].
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Celem artykułu jest oszacowanie wartości użytkowej trzech grup instytucji
kultury w Warszawie: muzeów, teatrów i kin. Odwiedziny w tych placówkach
wymagają zaangażowania wolnego czasu i wydatków związanych z trans
portem. Te koszty wraz z ceną biletu wstępu (często darmowego) są różne
dla różnych osób. W badaniu wykorzystano je do oszacowania wartości
miejsc rekreacji w metodzie zwanej metodą kosztu podróży2. Muzea pu
bliczne są w największym stopniu uzależnione od dotacji (stanowią one
około 80% ich budżetów); raz w tygodniu udostępniają wystawy za darmo.
Za wstęp do teatrów i kin musimy zapłacić. W 2013 r., do którego odnoszą się
wyniki artykułu, średnia cena biletu do teatru wyniosła około 65 zł3; przewa
żająca część widzów wybrała teatry publiczne. Bilety do kin były średnio
trzykrotnie tańsze niż bilety do teatrów. Większość kin była, podobnie jak
dziś, prywatna, nie otrzymywały one dotacji podmiotowych (choć produkcja
filmów była dotowana, a niektóre kina dostały wsparcie, by nadążać za
zmianami technologicznymi).
W ankiecie przeprowadzonej w ramach badania w lutym i marcu 2014 r.
na próbie 1699 mieszkańców Warszawy przez firmę GfK Polonia na zlecenie
Uniwersytetu Warszawskiego respondenci wskazywali ostatnio odwiedzone
stołeczne muzea, teatry i kina. Na tej podstawie zidentyfikowano 28 mu
zeów, 43 teatry i 24 kina – były wśród nich instytucje publiczne, placówki
prywatne i prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na podstawie

	Metoda kosztu podróży (ang. travel cost method) służy do wyceny dóbr lub usług ofero

2

wanych w danym miejscu na podstawie obserwacji wizyt użytkowników. Najczęściej
stosowana jest do wyceny obiektów rekreacyjnych, np. parków, w szczególności wtedy,
gdy nie jesteśmy w stanie oszacować ich wartości na podstawie transakcji rynkowych.
Każda wizyta wiąże się nie tylko z kosztem biletu wstępu (jeśli występuje), ale także
z kosztem podróży. Na koszt podróży składa się przede wszystkim koszt związany z trans
portem i koszt czasu poświęconego na dojazd do wybranego miejsca. Zakłada się,
że skoro obserwujemy, że jakaś osoba odwiedza jakieś miejsce, to wartość, jaką przypi
suje tej wizycie, musi przewyższać wszystkie koszty z nią związane. W artykule zastoso
wano szczególny model ekonometryczny, w którym analizuje się decyzje użytkowników
podejmowane w dwóch krokach. W pierwszym kroku użytkownik decyduje, ile razy od
wiedzi dane miejsce (np. muzeum, teatr lub kino). Następnie decyduje o alokacji tych
wizyt między wszystkie dostępne miejsca danego typu (np. wszystkie teatry w mieście).
	Por. An economic valuation of access to cultural institutions: museums, theatres, and

3

cinemas.
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całkowitego kosztu ostatniej wizyty oszacowano, o ile dany respondent byłby
stratny, gdyby nie miał możliwości odwiedzenia wybranego miejsca. Z ba
dań wynikło, że w ciągu 12 miesięcy przed przeprowadzeniem ankiety staty
styczny mieszkaniec stolicy odwiedził muzea prawie cztery razy w ciągu
roku, teatry – ponad dwa razy, najczęściej zaś kina – ponad pięć razy. Znając
roczną liczbę wizyt, badacze oszacowali wartość dostępności poszczegól
nych instytucji i ich grup w skali roku. Kina, stanowiące najmniejszą grupę,
generują najwyższą wartość użytkową: statystyczny warszawiak byłby go
towy zapłacić około 625 zł rocznie za dostęp do kin (ponad to, co wydaje na
bilet i podróż do kina). Gotowość do zapłaty za dostęp do muzeów i teatrów
wyniosła mniej: odpowiednio 263 zł i 212 zł.
Całkowitą wartość użytkową związaną z dostępem do rynków kultury
autorzy badań wyliczyli, mnożąc średnią roczną wartość dostępności posz
czególnych placówek i grup instytucji przez liczbę mieszkańców Warszawy.
Roczna wartość kin, muzeów i teatrów wyniosła odpowiednio 905 mln zł,
niemal 380 mln zł i 306 mln zł. Z budżetów m.st. Warszawy, mazowieckiego
urzędu marszałkowskiego oraz budżetu centralnego przeznaczono w 2013 r.
około 255 mln zł na finansowanie muzeów i około 235 mln zł na finansowa
nie teatrów; całkowita wartość ekonomiczna zarówno teatrów, jak i muzeów
przewyższa zatem wysokość dotacji. Wartość użytkowa okazuje się wystar
czającym narzędziem do uzasadnienia tych wydatków. W obu przypadkach
pozostaje pole na zwiększenie dotacji.
Dostępność wszystkich analizowanych instytucji kultury – publicznych,
prywatnych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe – stanowi war
tość dla społeczeństwa. Tymczasem zdecydowana większość środków pu
blicznych trafia do instytucji publicznych. Kina, w dużej mierze wykluczone
z obiegu dotacji podmiotowych, generują niemal trzykrotnie wyższą wartość
użytkową niż teatry, a dwukrotnie wyższą niż muzea. Problem pojawia się także
w kontekście podziału środków pomiędzy poszczególne instytucje. W obrę
bie muzeów tylko w pięciu przypadkach (gwiazdy w swojej kategorii, takie
jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Zachęta – Narodowa Galeria
Sztuki) korzyści przewyższają koszty. Podobnie tylko nieliczne teatry (głów
nie komediowe i muzyczne) uzyskują pozytywną relację kosztów do korzyści.
Stosunkowo proste oszacowanie wartości użytkowej dostępu do insty
tucji kultury okazało się narzędziem wystarczającym, by uzasadnić poziom
dotacji z okresu, który obejmuje badanie (2013 r.), dla zinstytucjonalizowanej
kultury w Warszawie. Biorąc pod uwagę niewielkie zmiany w strukturze wy
datków na kulturę w stolicy, dziś można się spodziewać podobnych wyników.
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Badanie przyniosło także ilościowy obraz problemów polityki kulturalnej
Warszawy aktualnych także dziś: pominięcie sektora prywatnego i pozarzą
dowego. Czym różni się usługa dostarczana przez prywatne kino od usługi
dostarczanej przez publiczny teatr? Czy obie nie powinny być tak samo
traktowane przez mecenat publiczny, skoro obie są ważne dla użytkowni
ków? Te pytania kierują uwagę na inne kryteria oceny wydatków publicz
nych niż wartość użytkowa: przede wszystkim na wartość nieużytkową,
ale także na możliwości utrzymania się na rynku instytucji pozbawionych
dotacji, w końcu również na zobowiązania prawne i zwyczajowe sektora
publicznego wobec instytucji kultury. Badanie pokazuje też, że zastosowanie
metod wyceny nierynkowej może być dobrym punktem wyjścia przy projek
towaniu i weryfikacji polityk miejskich.
WARTOŚĆ UŻYTKOWA WARSZAWSKICH MUZEÓW, TEATRÓW I KIN W 2013 R.
(W PLN). OBLICZEŃ DOKONANO NA PODSTAWIE INFORMACJI PODANYCH
W ARTYKULE ŹRÓDŁOWYM
MUZEA

TEATRY

KINA

Wartość użytkowa per capita

262,48

211,77

624,53

Całkowita wartość użytkowa

380 mln

306 mln

905 mln

Dotacje podmiotowe

255 mln

235 mln

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Wiśniewska, W. Budzinski, M. Czajkowski, An economic
valuation of access to cultural institutions: museums, theatres, and cinemas, „Journal of Cultural Econo
mics” 2020 (przeliczenie z EUR na PLN). Artykuł na licencji CC BY 4.0.

oprac. dr Aleksandra Wiśniewska
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KOMPETENCJE CYFROWE

POMIAR KOMPETENCJI CYFROWYCH
PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁÓW
KREATYWNYCH Z WYKORZYSTANIEM
TESTÓW SPRAWNOŚCI
(MEASURING THE LEVELS OF 21ST-CENTURY DIGITAL SKILLS AMONG
PROFESSIONALS WORKING WITHIN THE CREATIVE INDUSTRIES:
A PERFORMANCE-BASED APPROACH)
Ester van Laar, Alexander J.A.M. van Deursen, Jan A.G.M. van Dijk, Jos de Haan
„Poetics”, dostępny online od 28.01.2020
Rok: 2020

W XXI w. od pracowników wymaga się różnorodnych umiejętności cyfro
wych. Prezentowane badanie służy głębszemu zrozumieniu kompetencji
cyfrowych osób zatrudnionych w sektorze kreatywnym. Wcześniejsze
badania zazwyczaj opierały się na ankietach samooceny pracowników –
warto jednak pamiętać, że przekonanie o własnych umiejętnościach często
rozmija się z rzeczywistością. Autorzy pokazują, jak mierzyć te kompetencje,
prosząc pracowników o wykonanie zadań online, w ramach tzw. testów
sprawności (ang. performance tests). Autorzy artykułu przeanalizowali
cztery typy umiejętności i przypisane im wskaźniki (kilka, a nawet kilka
naście dla każdego typu umiejętności):
		 wyszukiwanie i ocena informacji: czas spędzony na wykonywaniu zadania,
liczba wyszukań, liczba słów na wyszukanie, stosowanie zaawansowanych
narzędzi wyszukiwania, liczba wybranych właściwych stron internetowych,
liczba wybranych niewłaściwych stron internetowych, bezpośrednie wybie
ranie właściwych stron internetowych, wybieranie hiperlinków na stronie
internetowej, wyszukiwanie w obrębie strony internetowej, używanie nowe
go zapytania dla znalezionych informacji, sprawdzenie informacji na innej
stronie internetowej;
		 myślenie krytyczne: czas poświęcony na zadanie, argumentacja (dostarcze
nie argumentów dla jednego, dwóch lub trzech punktów widzenia), dostar
czenie dowodów lub przykładów dla argumentów, zaprezentowanie alternatyw
nych perspektyw w podejściu do problemu, dostarczenie nowej perspektywy
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w podejściu do problemu, dostarczenie krytycznej oceny przedstawionych
argumentów i wyciągnięcie wniosków z rozumowania;
		 kreatywność: czas poświęcony na zadanie, biegłość (liczba pomysłów),
oryginalność (na tle odpowiedzi pozostałych uczestników badania);
		 umiejętność rozwiązywania problemów: formułowanie problemów (użycie
w wyszukaniu frazy wynikającej z przedstawionego problemu), dostarczenie
rozwiązania (liczba rozwiązań), dostarczenie wyjaśnienia problemu (liczba
wyjaśnień).
W badaniu, przeprowadzonym na potrzeby artykułu w okresie od kwiet
nia do sierpnia 2018 r., wzięło udział 87 pracowników sektora kreatywnego
w Holandii, bezpośrednio zaangażowanych w proces twórczy, zrekrutowa
nych spośród respondentów szeroko zakrojonej ankiety na temat wykorzy
stywania internetu w pracy. Wyniki opierają się na analizie nagrań wideo
pokazujących działania podejmowane przez uczestników w internecie
w trakcie rozwiązywania zadań. Pierwsza część badania była związana
z crowdfundingiem (gromadzeniem dobrowolnych wpłat na realizację jakie
goś projektu w sieci). Na tym etapie badania pracowników poproszono
o wykonanie kilku zadań, na podstawie których mierzono ich umiejętności
związane z przetwarzaniem informacji i rozwiązywaniem problemów (wy
szukanie specyficznego typu crowdfundingu, w ramach którego firmy mogą
zwracać się z prośbą o pożyczkę, wyszukanie narzędzia do oceny inwestycji
realizowanych w formie crowdfundingu, zasad inwestowania na platfor
mach crowdfundingowych, w końcu także rozwiązania problemu domyślnych
ustawień płatności). Druga część badania służyła sprawdzeniu kreatywności
i krytycznego myślenia. Zadanie w drugiej części dotyczyło tzw. internetu
rzeczy (ang. Internet of things), czyli zapośredniczonej przez sieć komuni
kacji między urządzeniami. Uczestnicy mieli wyszukać możliwie wiele po
mysłów na wykorzystanie internetu rzeczy w celu poprawienia produktyw
ności pracy. Następnie poproszono ich o refleksję na temat stwierdzenia:
„Internet rzeczy czyni życie łatwiejszym, zdrowszym i bezpieczniejszym”.
Wyniki wskazują na to, że badani pracownicy sektora kreatywnego mieli
duże problemy z pozyskiwaniem i oceną informacji. Rzadko sprawdzali zna
lezione dane w innych źródłach i poświęcali zbyt mało czasu na krytyczną
ocenę informacji. Ci, którzy już za pierwszym razem trafiali na właściwe
strony internetowe, zazwyczaj wyszukiwali starannie wybrane słowa klu
czowe (ci, którym się nie udało, wpisywali znacznie dłuższe frazy, często
całe zdania lub pytania), korzystając z zaawansowanych narzędzi wyszuki
wania. W związku z tym, że znalezienie w sieci informacji, które trafiałyby
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w sedno postawionego pytania, jest trudne, często zamiast dążyć do znale
zienia właściwiej odpowiedzi, poprzestajemy na informacjach, które jesteś
my w stanie wyszukać (upraszczając sobie zadanie). To niepokojące,
że wielu uczestników badania odwiedziło strony, na których znajdowały się
potrzebne informacje – nie potrafili ich jednak wychwycić.
Wyniki dotyczące umiejętności krytycznego myślenia były lepsze.
Uczestnicy badania dostarczyli argumenty za wykorzystaniem internetu
rzeczy i przeciw niemu, choć przeprowadzenie rozumowania od argumen
tów do konkluzji sprawiało już większą trudność. Jeszcze lepiej wypadła
kreatywność respondentów – bez problemu wskazywali urządzenia, które
mogą zwiększyć produktywność pracy. W wielu przypadkach były to orygi
nalne pomysły.
Najbardziej problematyczne okazało się rozwiązywanie problemów. Tylko
niewielka część uczestników była w stanie wskazać rozwiązanie zadanego
problemu, a jeszcze mniej wytłumaczyć swój wybór. Jak zaznaczyli autorzy
artykułu, to niepokojący wynik, jeśli wziąć pod uwagę, że praca w XXI w.,
w szczególności w sektorze kreatywnym, ma niewiele wspólnego z opanowa
niem powtarzalnych zadań. Polega ona właśnie na nieustannym rozwiązy
waniu problemów – codziennie nowych.
Główną wartością artykułu jest próba zrozumienia i rozbicia na elemen
ty składowe poszczególnych powszechnie znanych kompetencji cyfrowych.
Definiując wskaźniki dla tych umiejętności, zyskujemy możliwość spraw
dzenia, jak pracownicy sektora kultury i sektora kreatywnego radzą sobie
w cyfrowym świecie.
oprac. dr Aleksandra Wiśniewska
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WARTOŚĆ KULTUROWA

CZYJA WARTOŚĆ KULTUROWA?
REPREZENTACJA, SIŁA I PRZEMYSŁY
KREATYWNE
(WHOSE CULTURAL VALUE? REPRESENTATION,
POWER AND CREATIVE INDUSTRIES)
Eleonora Belfiore
„Journal of Cultural Policy” 2020, t. 26, nr 3, s. 383–397
Rok: 2020

W Wielkiej Brytanii sektor kreatywny miał strategiczne znaczenie w proce
sie wychodzenia z ostatniego kryzysu finansowego, po brexicie zaś będzie
sektorem perspektywicznym. Nic zatem dziwnego, że brytyjskie minister
stwo kultury (Department for Digital, Culture, Media, and Sport) podkreśla
ekonomiczną wartość kultury.
Rosnące znaczenie kultury dla gospodarki przełożyło się na silną ekonomi
zację debaty o tej dziedzinie. Ekonomiści kultury współtworzą „forpocztę”
głoszącą, że koncentracja na ekonomicznej wartości kultury nadmiernie
przyćmiła inne źródła jej wartości (wartość kulturową, społeczną, estetyczną itd.).
Celem artykułu jest włączenie się w narastającą krytykę wyrażania war
tości kultury w kategoriach ekonomicznych. Eleonora Belfiore wskazała,
że interesuje ją problem siły, która sprawia, że niektórym formom kultury
przypisuje się wartość, innym zaś się jej odmawia. Koncentruje się na pro
cesie alokowania wartości i pokazuje, że ten proces jest przestrzenią walki,
w której jedni zwyciężają, a inni przegrywają. Różne grupy społeczne mają
nie tylko nierówny dostęp do kultury, ale także niejednakową moc przyzna
wania wartości oraz legitymizowania praktyk estetycznych i kulturowych.
W 2014 r. autorka tekstu uczestniczyła w dwóch projektach dotyczących
wartości kulturowej. Pierwszy z nich, „Our Big Real Gypsy Lives”, prowadziła
wśród romskich rodzin w wiejskim hrabstwie Lincolnshire w Wielkiej Bry
tanii. Równolegle przewodniczyła spotkaniom brytyjskich przedstawicieli
sektora kultury, polityki, edukacji i biznesu w komisji pracującej nad zagad
nieniem wartości kulturowej (Warwick Commission on the Future of Cultural
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Value). Rozmowy toczące się w obu projektach należały do tej samej deba
ty dotyczącej wartości kulturowej, ale tylko jedna z grup miała możliwość
kształtowania polityki kulturalnej. (Nie)widoczność niektórych projektów
należy tłumaczyć różnicą w kapitale kulturowym, społecznym i ekonomicz
nym osób w nie zaangażowanych.
Tytuł drugiego projektu, w którym uczestniczyła autorka artykułu,
prowadzonego z udziałem społeczności romskiej, nawiązywał do „My Big
Fat Gypsy Wedding” – telewizyjnego reality show ujawniającego kulisy przy
gotowań do romskich ślubów. Program ten utrwalał stereotyp kosztownej
konsumpcji w złym guście, a jednocześnie był jednym z największych suk
cesów brytyjskiego przemysłu kultury w latach 2011–2013 (osiągnął jeden
z najwyższych wyników oglądalności w historii Channel 4 i przynosił zyski
nawet w czasie recesji; format ten sprzedano potem w wielu krajach).
Producenci i Channel 4 podkreślali wartość kulturową programu – miał
on dawać wgląd w życie zmarginalizowanej społeczności; pomijali jednak
fakt, że to, czego widzowie uczyli się o Romach, nie miało wiele wspólnego
z prawdą. „My Big Fat Gypsy Wedding” zostało odrzucone przez społeczność
romską, krytyka płynęła również z innych stron. Mimo to program był dalej
emitowany, a wraz z nim wzmacniała się stygmatyzacja uzasadniająca
reprodukcję nierówności i niesprawiedliwości. To przykład przemocy symbo
licznej w rozumieniu Pierre’a Bourdieu. W tym przypadku doprowadziła ona
do pogłębienia dyskryminacji etnicznej.
Autorka artykułu zadała pytanie, jak można traktować „My Big Fat Gypsy
Wedding”. Czy jest to sukces przemysłów kreatywnych, źródło wartości eko
nomicznej i kulturowej, czy też przykład przemocy symbolicznej oraz styg
matyzacji dyskryminowanej społeczności? E. Belfiore odpowiada: „To zależy
od tego, czyje wartości, interesy i punkt widzenia są podstawą oceny”.
Pytanie dotyczy także roli państwa w walce o znaczenie i reprezentację grup
społecznych w przestrzeni kulturowej. Wartość kulturowa nie jest zatem
czymś, co można po prostu opisać, uchwycić i zmierzyć. Jest ona nieustan
nie negocjowana. To, co jest wartością dla jednej grupy, może być w tym
samym momencie instrumentem przemocy symbolicznej wymierzonej
w inną grupę. Autorka podkreśla, że ta agonistyczna natura wartości kultu
rowej rzadko bywa uwzględniana w dyskursie polityki kulturalnej.
E. Belfiore podkreśla w artykule, że nie godzi się na celebrację wartości
kultury i sztuki (wartości ekonomicznej, ale też kulturowej) przez artystów,
ekonomistów kultury i wszystkich tworzących politykę kulturalną. Autorka
przypomina, że proces alokacji wartości nie jest neutralny, że polityka
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kulturalna to arena walki prowadzonej w obrębie reprezentacji, tożsamości,
gustów i klas. Przywykliśmy widzieć tylko zwycięzców tej walki, zapomina
my o przegranych. Przyznanie, że wartość kulturowa jest wytwarzana i przy
znawana w procesie nieustannej negocjacji ważności różnych grup społecz
nych, czyni bardziej problematycznym używanie tej kategorii do zabiegania
o publiczne dotacje.
Ostatnią część artykułu autorka kieruje głównie do przedstawicieli nauk
o kulturze (ang. cultural studies). Jej intencją jest zachęcenie przedsta
wicieli tej dziedziny do powrotu do społecznego zaangażowania, które ma
służyć społecznej sprawiedliwości i równości.
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CROWDFUNDING

FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE –
NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY PATREON
(CROWDFUNDING A MONTHLY INCOME: AN ANALYSIS OF
THE MEMBERSHIP PLATFORM PATREON)
Tobias Regner
„Journal of Cultural Economics”
Rok: 2020

W ostatniej dekadzie crowdfunding stał się popularnym mechanizmem
finansowania projektów społecznych i artystycznych. Starszą formą crowd
fundingu jest gromadzenie środków na określony projekt do pewnego z góry
określonego pułapu i w określonym czasie (np. próba zebrania w czasie
trzech miesięcy 10 tys. zł na wydanie debiutanckiej płyty). Patreon to naj
większa platforma crowdfundingowa oparta na członkostwie, która pozwa
la przekształcić jednorazowe spotkanie twórcy z donatorami (jednorazową
wpłatę) w stałą relację, a więc w comiesięczne zobowiązanie, z którego do
nator może się w każdej chwili wycofać. Autor artykułu wykorzystuje dane
z Patreonu do analizy możliwości wykorzystania crowdfundingu do zapew
nienia twórcy strumienia płatności odpowiadającego miesięcznemu wyna
grodzeniu.
Badanie dotyczy kampanii crowdfundingowych prowadzonych w latach
2013–2015. W tym okresie było ich niemal 140 tys., z czego 75% kampanii
prowadzili mężczyźni; większość (75%) była opatrzona zdjęciem twórcy
i linkiem do mediów społecznościowych. Ponad 40% kampanii towarzyszył
materiał wideo. Podobnie w 40% przypadków donator po zobowiązaniu się
do płatności otrzymywał podziękowania, często w postaci filmu. Większość
twórców prowadziła jedną kampanię, ale niektórzy równolegle mieli ich wiele.
Celem kampanii było zebranie średnio niespełna 1000 dolarów. Większość
kampanii nie otrzymała żadnych wpłat, choć twórców wspierało w sumie
ponad 430 tys. osób. Miesięczne zobowiązanie wyniosło średnio około
23 dolarów. Podział zobowiązań pomiędzy kampanie był nierówny; tylko
nieliczni (250 osób) uzyskali wpłaty, które mogą być traktowane jako
równowartość miesięcznego wynagrodzenia (2500 dolarów). 5% kampanii
mających najwyższe wyniki przynosiło twórcom średnio 750 dolarów
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miesięcznie. To rozkład typowy dla projektów kulturalnych – tzw. efekt
gwiazdy.
Podstawowym celem kampanii crowdfundingowych prowadzonych
w serwisie Patreon jest zachęcenie odbiorców do przyjęcia zobowiązania
w formie regularnej płatności, kolejnym zaś – zmaksymalizowanie miesięcz
nych wpłat od wszystkich donatorów. Największy wpływ na sukces miała
komunikacja z potencjalnymi „mecenasami”. Kampanie, do których dołą
czono zdjęcie i link do mediów społecznościowych, oraz te, które zawierały
dłuższy opis projektu, a donatorom odwzajemniały się w postaci filmu
z podziękowaniem, miały większe szanse na sukces. To potwierdza wyniki
wcześniejszych badań dotyczących „tradycyjnych” platform crowdfundin
gowych, takich jak Kickstarter. Co ciekawe, cel finansowy rzadziej osiągali
mężczyźni i kampanie, które definiowały wyższe pułapy wpłat (co skądinąd
nie powinno dziwić).
Oczywiście niektórzy mecenasi z czasem wycofywali się z płatności –
dotyczyło to 29% zobowiązań. Trudno jednoznacznie określić dynamikę
rezygnacji. Większość z nich miała miejsce tego samego dnia, co zobowią
zanie (25% przypadków) albo w czasie pierwszego miesiąca (50% przypad
ków). Wynika z tego, że jeśli twórcy uda się zatrzymać donatora na dłużej
niż miesiąc, to płatności mogą płynąć przez długi czas. Dostępne dane nie
dają pełnego wglądu w przyczyny rezygnacji, ale wydaje się, że są one związa
ne z brakiem zadowolenia z dzieł prezentowanych przez twórcę (obietnica
składana mecenasowi nie zostaje spełniona). Rezygnacja jest więc rodzajem
informacji zwrotnej dotyczącej twórczości.
Już na początku działalności wielu twórców (około 1200) było w stanie
zapewnić sobie stabilne środki na działalność artystyczną za pomocą
Patreonu. Portal podaje, że w 2017 r. wyniki były znacznie lepsze niż w latach
2013–2015, dla których prowadzone było badanie. Ten rodzaj crowdfundingu
może być alternatywą wobec modelu biznesowego opartego na reklamie
(udostępnianie swojej twórczości za darmo np. w serwisie YouTube w za
mian za udział w dochodach z reklam powiązanych z udostępnianym mate
riałem). Nic nie stoi na przeszkodzie, by obie metody stosować równolegle.
Crowdfunding oparty na zobowiązaniu do comiesięcznych płatności może
być dla twórców nie tylko propozycją przejrzystą finansowo oraz szansą
na bezpośredni kontakt z odbiorcami (jak w przypadku wszystkich kampanii
tego rodzaju), ale także dawać perspektywę stabilnego dochodu w dłuższym
okresie.
oprac. dr Aleksandra Wiśniewska
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PO CO NAM INSTYTUCJE KULTURY?
Marek Krajewski
Małopolski Instytut Kultury
Kraków, 2020
Publikacja autorstwa Marka Krajewskiego, ze wstę
pem Joanny Orlik, jest pierwszą pozycją z serii
„Broszura do myślenia”. W haśle przewodnim wy
raża się idea wydawnictwa, które skłania do reflek
sji nie tylko nad obecną kondycją instytucji kultury,
ale także nad ich potencjałem.
Pierwsze pytanie, z którym każe nam się zmierzyć
autor, brzmi: „Dlaczego warto rozmawiać o instytu
cjach kultury?”. Jego zdaniem są one przestrzeniami
eksperymentu, chociaż wielu uważa je za marginalne.
„To w kulturze najwyraźniej widać, co dopiero ma nadejść, to w niej wykuwa
ją się nowe formy indywidualnych i zbiorowych tożsamości” – twierdzi
M. Krajewski1. Innym bodźcem do rozmowy o instytucjach kultury (które
z jednej strony umożliwiają współdziałanie, z drugiej zaś je regulują) jest
potrzeba wypracowania wspólnej wizji dla przyszłych działań, a także
konieczność refleksji nad statusem ich pracowników – którzy w większości
pomimo niesatysfakcjonujących zarobków pracują w nich, ponieważ
podzielają wiarę we wspólną misję.
„Dlaczego instytucje kultury stały się zbędne?” – brzmi kolejne pytanie.
M. Krajewski powodów tej sytuacji upatruje w fakcie, że funkcjonują one
w ramach modeli, które są dziś nieaktualne lub nie przystają do rzeczywi
stości. Pierwszym jest oświeceniowy model, który wykrystalizował się po
II wojnie światowej. Instytucje kultury są w nim powoływane przez państwo,
które za ich sprawą kontroluje jednolite kulturowo społeczeństwo. W ramach
tego wzorca kultura funkcjonuje tylko w obiegu instytucjonalnym, w którym
kształtowane jest homogeniczne społeczeństwo. Demokratyzacja, pojawie
nie się ruchów kontrkulturowych czy przemysłów kultury, a także digitaliza
cja kultury i jej usieciowienie doprowadziły do erozji tego modelu. Zdaniem
autora doszliśmy do punktu, w którym państwo nie do końca wie, po co
utrzymuje instytucje kultury, a one same muszą poszukiwać argumentów
tłumaczących, dlaczego są potrzebne. Kultura jest obecnie tworzona także
	M. Krajewski, Po co nam instytucje kultury?, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2019, s. 15.
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w obiegu pozainstytucjonalnym, a więc państwo nie ma bezpośredniej moż
liwości wywierania wpływu na jednostki za jej pośrednictwem. Doprowadziło
to do zmiany statusu społecznego zbiorowości – te obecnie funkcjonujące
nie są jednolite kulturowo, są za to zantagonizowane, rywalizują między
sobą i funkcjonują w małych zamkniętych grupach. W związku z tym poja
wia się kolejne pytanie: „Której z tych grup służą instytucje kultury?”.
MOŻLIWY MODEL FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI KULTURY

Źródło: Marek Krajewski, Po co nam instytucje kultury?, s. 36–37. Publikacja na licencji: CC BY-NC-SA 4.0.

Autor proponuje nowy model, w którym instytucje kultury są gwarantem
różnorodności, wolności i prawa do samorealizacji wszystkich jednostek,
działają w lokalnych wspólnotach i odpowiadają na ich potrzeby. Stają się
przestrzenią mediacji pomiędzy państwem, władzami samorządowymi
a zbiorowościami (oraz ich członkami). Tak rozumiana instytucja kultury jest:
		 mediatorką – pośredniczy w relacjach między jednostkami;
		 konkretyzatorką – przywraca bezpośrednie doświadczenie drugiej osoby,
stwarza przestrzeń do współpracy;
		 tubą – rzeczniczką jednostek i zbiorowości, których głos nie jest słyszany
(zarówno wykluczonych, jak i odseparowanych);
		 niewidzialną ręką – wyposaża jednostki w nowe kompetencje, ale nie eks
ponuje swojego udziału.
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Realizowanie tego nowego modelu napotyka szereg trudności – naturalny
konserwatyzm oraz brak chęci zmian tkwiący w instytucjach; promowanie
działania indywidualnego, a nie kolektywnego; wreszcie: obserwowalny
w ostatnim czasie powrót państwa do oświeceniowego modelu polityki kultu
ralnej. Jednakże nowy model funkcjonowania instytucji kultury zaczyna być
już realizowany oddolnie. Zdaniem autora dzięki zbiorowemu wysiłkowi to,
co epizodyczne, może się przekształcić w obowiązującą regułę.
oprac. dr Agnieszka Konior

DESIGN THINKING W KULTURZE. MYŚLENIE PROJEKTOWE KROK PO KROKU
Agnieszka Kaim
www.agnieszkakaim.eu
Gdynia, 2019
Publikacja przedstawia przykłady zastosowania
myślenia projektowego (ang. design thinking)
w sektorze kultury oraz wskazuje na korzyści wy
nikające z implikacji takiego podejścia w zarzą
dzaniu instytucjami kultury – na poziomie kompe
tencji kadr, budowania zespołów, rozwiązywania
problemów i tworzenia ofert.
Agnieszka Kaim zaprezentowała koncepcję
myślenia projektowego, które skoncentrowane jest na potrzebach użytkow
ników i polega na twórczym rozwiązywaniu problemów. Metodyka ta stano
wi element human-centered design – projektowania ukierunkowanego na
człowieka – w którym ważne są: twórcza odwaga, empatia, myślenie przez
tworzenie, iteracyjność, akceptacja niejednoznaczności oraz uczenie się
z porażek. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące etapów tworzenia
projektów, a autorka szczegółowo opisuje narzędzia możliwe do zastosowa
nia w poszczególnych fazach procesu projektowania usług i ofert. Przypo
mina też odbiorcom pięć etapów procesu projektowego: empatii, diagnozy
potrzeb, ideacji, prototypowania oraz testowania.
Publikacja stanowi nie tylko kolejne kompendium design thinking –
w tym przypadku podejście projektowe ukierunkowane jest na potrzeby
sektora kultury. Przykłady zebrane w opracowaniu wskazują na to, że myśle
nie projektowe zastosowane przez instytucje kultury umożliwiło prowa
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dzenie badań dotyczących potrzeb użytkowników w celu ulepszenia propo
nowanej oferty lub usługi, tak by w jak największym stopniu spełniała ona
ich oczekiwania. Realizowane badania wskazują na potencjalne aspekty
interesujące przyszłych odbiorców oraz dostarczają informacji o czynnikach
wpływających na wyrażane przez nich opinie.
Zaprezentowane w publikacji zagadnienie dotyczy również metodyki
budowania zespołów projektowych. Autorka wskazała poszczególne etapy
oraz narzędzia przeznaczone do budowania takich zespołów, tj. metody
podziału ról czy przyznawania funkcji poszczególnym pracownikom w od
niesieniu do ich kompetencji.
Przykłady zgromadzone w publikacji odzwierciedlają realizację proce
sów projektowych przez polskie instytucje kultury. Wnioski, jakie nasuwają
się na podstawie przykładów poszczególnych projektów, wskazują na to,
że dzięki zastosowaniu myślenia projektowego pracownicy zyskują nowe
kompetencje. Zastosowanie podejścia projektowego w instytucjach kultury
przede wszystkim stwarza warunki sprzyjające rozwojowi twórczego myśle
nia i kreatywnego rozwiązywania problemów.
oprac. Martyna Rutka

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE KULTURY. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ
Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 2019
Monografia stanowi zbiór artykułów podsumowu
jących perspektywy teoretyczne subdyscypliny
– zarządzania w sektorze kultury – oraz zawiera
prezentację studiów przypadku dotyczących za
rządzania instytucjami kultury, eventami oraz
szlakami turystycznymi.
W publikacji zreferowano założenia teoretyczne
subdyscypliny, która powstała w konsekwencji
ekonomicznego zwrotu w podejściu do sektora kultury, obserwowanego od
połowy XX w., głównie w pracach amerykańskich badaczy. W monografii
wskazano na koncepcje, które dały początek teorii zarządzania sektorem
kultury w latach 90., tj. ekonomikę kultury oraz koncepcję przemysłów kre
atywnych. Oba te koncepty akcentowały zastosowanie praw rynkowych
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i narzędzi zarządzania na potrzeby kultury oraz eksponowały badania nad
generowaniem zysku i niwelowaniem kosztów w tym sektorze. Autorka
artykułu Zarządzanie w sektorze kultury w Polsce – krótka historia idei
i perspektyw Ewa Kocój podkreśliła, że teoria zarządzania kulturą ulega
obecnie przemianom, a to za sprawą paradygmatu zarządzania humani
stycznego1. Jej zdaniem zwrot ku wartościom i dobru człowieka w organi
zacji spowodował jednak trudności w ramach subdyscypliny zarządzania
kulturą. Z jednej strony, poprzez skupienie uwagi badaczy na kompeten
cjach miękkich, oddalono się od przekazywania studentom umiejętności
związanych z zarządzaniem organizacją. Z drugiej strony zaniedbano kultu
rowe konteksty (w tym również regionalne i lokalne), w jakie uwikłane są
organizacje, co okazało się problematyczne przy prowadzeniu badań nad
instytucjami kultury. Jak podkreśla E. Kocój, subdyscyplina zarządzania sek
torem kultury, która rozwija się w Polsce od lat 90., staje się coraz bardziej
różnorodna, ale również użyteczna. Autorka wskazała na potrzebę kształce
nia menedżerów kultury. Jej zdaniem edukacja kadr w kierunku zarządzania
jest bardzo potrzebna polskim instytucjom kultury, które od przemian ustro
jowych nadal borykają się z wieloma problemami w obszarze zarządzania
strategicznego, komunikacji czy budowania zasobów kadrowych.
W monografii znalazły się również wnioski dotyczące możliwych inno
wacji w zarządzaniu instytucjami kultury, tj. nowych form pozyskiwania
środków finansowych. Przykładem może być zagadnienie zaproponowane
przez Tomasza Pietruchę w artykule Kulturo, sfinansuj się sama…, dotyczącym
finansowania w ramach funduszy żelaznych2 jako alternatywnego źródła
gromadzenia kapitału przez instytucje kultury.
W drugiej części monografii Bożena Gierat-Bieroń dokonała porównania
funkcji Znaku Dziedzictwa Europejskiego i Europejskich Szlaków Kulturo
wych jako wyróżnień nadawanych poszczególnym obiektom historycznym,
	Pojęcie zarządzania humanistycznego jako spójnego wewnętrznie programu badaw-

1

czego, który ma na celu poznanie i poprawę losu człowieka w świecie organizacji oraz
w którym na pierwszy plan wysuwa się potrzeba zrozumienia osobistego doświadczenia
uczestników organizacji, zaproponowała M. Kostera. Por. J. Kociatkiewicz, M. Kostera,
Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania” 2013, t. 11, nr 4, s. 11.
2

	Kapitał żelazny (ang. endowment) to środki finansowe, które organizacja zdobywa
i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację celów statutowych;
stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania jej działań. Por. T. Perkowski,
Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
http://funduszewieczyste.pl/kapital-zelazny [dostęp: 25.04.2020].
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które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub
rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Micha
lina Bałys omówiła nowe perspektywy zarządzania szlakami turystycznymi
na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Artykuł Mag
daleny Warejko przedstawia perspektywę organizacji festiwalu Misteria
Paschalia, natomiast Karolina Wróblewska-Leśniak opisała nowatorskie
idee zarządzania na przykładzie funkcjonującego w Warszawie Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Anna Wróblewska wskazała przykład Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni, dla którego zastosowano podejście projektowe
w rozpoznawaniu potrzeb interesariuszy. Artykuł Anny Kościelnej dotyczył
zagadnienia zarządzania ryzykiem podczas realizacji projektów muzycznych
na przykładzie premiery operowej (dzieła Antona Rubinsteina Mojżesz).
oprac. Martyna Rutka

MUSEUMS GO INTERNATIONAL.
NEW STRATEGIES, NEW BUSINESS MODELS
SERIA ENCATC:
CULTURAL MANAGEMENT AND CULTURAL
POLICY EDUCATION
Rebecca Amsellem
Peter Lang
Bruksela, 2019
Piąty tom serii Cultural Management and Cultural
Policy Education, wydawanej przez organizację
European Network on Cultural Management and
Policy, dotyczy aspektów budowania przewagi
konkurencyjnej przez instytucje muzealne. W publikacji skoncentrowano się
na opisie zastosowania przez muzea modelu internacjonalizacji, który polega
na przyjęciu strategii rozprzestrzenienia kierunków wymiany handlowej poza
dotychczasowe rynki lokalne1. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie,
dlaczego współczesne muzea zdecydowały się na przyjęcie modeli inter
nacjonalizacji, jakie aktywa zostały zinternacjonalizowane oraz jakie warunki
towarzyszyły wymianie międzynarodowej w przypadku oferty muzealnej.
1

R. Amsellem, M
 useums go International. New strategies, new business models, s. 31.
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Publikacja stanowi prezentację badań nad modelami biznesowymi przy
jętymi przez instytucje muzealne. Na podstawie badań własnych prowadzo
nych wśród menedżerów muzealnych2 autorka scharakteryzowała motywa
cje dotyczące transformacji muzeów w instytucje funkcjonujące na rynkach
zagranicznych (poza macierzystym). Do głównych motywacji podjęcia dzia
łalności międzynarodowej wskazanych przez kadrę zarządzającą muzeami
należały: pozyskiwanie nowych artystów i artefaktów, dotarcie do nowych
odbiorców (np. poprzez wypożyczanie wystaw), prezentowanie wystaw
w innych krajach w celu zwiększenia zysków oraz nawiązywanie relacji
międzynarodowych plasujących się w zakresie dyplomacji kulturalnej.
Autorka przedstawiła również charakterystykę modeli biznesowych stoso
wanych przez współczesne muzea: „modelu marki”, który koncentruje się
na budowaniu wizerunku instytucji, „modelu wydarzeń”, który akcentuje
organizację dużych imprez i wystaw, oraz „modelu muzeum społeczności
lokalnych”, który wzmacnia poczucie tożsamości3. W publikacji porównane
zostały również dwa modele biznesowe muzeów, w których ważną rolę
odgrywają relacje z partnerami. Pierwszy skoncentrowany jest na relacjach
z prywatnymi sponsorami i donacjach osób prywatnych, drugi zaś na wspar
ciu muzeów ze środków publicznych lub funduszy pozyskiwanych z samo
dzielnej działalności (np. sprzedaży biletów). Rebecca Amsellem stwierdziła,
że w przypadku każdego modelu biznesowego stosowanego przez muzea
pojawia się dychotomia pomiędzy misją muzeum, jaką jest ochrona i prze
kazywanie dziedzictwa kulturowego, a zastosowaniem modelu biznesowe
go, który „zachęca” do wykorzystywania dziedzictwa jako aktywów służą
cych do osiągania zysku4. Ponadto, niezależnie od tego, jaki model biznesowy
obiorą muzea, internacjonalizacja zdaniem autorki pozwala na stworzenie
tzw. wartości wielokrotnego użytku – np. ta sama wystawa może być prze
kazywana dla różnych grup odbiorców. Ponadto internacjonalizacja umoż
liwia dywersyfikację dochodów i zmniejszenie zależności od jednego źródła
dotacji oraz pozyskanie międzynarodowych funduszy 5. Charakterystykę
modeli internacjonalizacji w muzeach autorka poparła dwoma przykładami:
londyńskiego Victoria and Albert Museum oraz paryskiego Musée des Arts
et Métiers. Porównanie ich działalności z perspektywy obserwacji ich działań
	Wnioski zawarte w publikacji oparte są na analizie 385 wywiadów zrealizowanych w okresie

2

od stycznia 2014 do lipca 2015 r. wśród menedżerów muzealnych reprezentujących 60 krajów.
3

	Ibidem, s. 48.

	Ibidem, s. 96.

4

	Ibidem, s. 148.

5
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na rynkach międzynarodowych ujawniło różnicę pomiędzy tymi placówka
mi – pierwsza skoncentrowana jest na osiąganiu zysku z wystaw, a druga
na budowaniu relacji i wymiany aktywów pomiędzy innymi instytucjami,
również pozamuzealnymi, np. think tankami. Na tej podstawie ujawniły się
różnice w dywersyfikacji źródeł finansowania muzeów.
Charakterystyka modeli biznesowych obieranych przez muzea, opubli
kowanie wyników z badań własnych oraz prezentacja wybranych studiów
przypadków zdaniem R. Amsellem miały na celu analizę systemu finanso
wego takich instytucji. Autorka przyznaje, że przede wszystkim próbowała
odpowiedzieć na pytanie o to, czy modele internacjonalizacji zapewnią mu
zeom stabilność finansową. W jej opinii internacjonalizacja stanowi kom
promis pomiędzy zależnością finansową od dotacji publicznych a finanso
waniem ze źródeł prywatnych oraz zapewnia równowagę pomiędzy
osiąganiem zysku a misją ochrony dziedzictwa kulturowego1.
oprac. Martyna Rutka

HERITAGE, CITIES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES AND INTERNATIONAL CASE STUDIES
SERIA ENCATC:
CULTURAL MANAGEMENT AND CULTURAL
POLICY EDUCATION
Redakcja naukowa: Cécile Doustaly
Peter Lang
Bruksela, 2020
Siódma część serii dotyczącej zarządzania kulturą
(Cultural Management and Cultural Policy Educa
tion), wydawanej przez organizację European Net
work on Cultural Management and Policy, poświęcona jest tematyce miejskiego dziedzictwa kulturowego. W publikacji skon
centrowano się na określeniu funkcji dziedzictwa kulturowego w rozwoju
współczesn ych miast. Wpływa na nie np. koncepcja zrównoważonego
rozwoju (ang. sustainable development), czyli takiego, który zaspokaja
	Ibidem, s. 196–197.

1
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obecne potrzeby bez naruszania zasobów (materialnych i niematerialnych)
dla przyszłych pokoleń; idea ta stała się obecnie głównym wyznacznikiem
gospodarowania zasobami kulturowymi oraz dziedzictwem kulturowym
w miastach2. Publikacja opracowana przez ENCATC zawiera rozważania do
tyczące tego, w jaki sposób można efektywnie zarządzać dziedzictwem
kulturowym (czynić je otwartym dla turystów i odbiorców ofert kultural
nych) przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
czyli poszanowania zasobów kulturowych oraz miejskiego środowiska
naturalnego. W poszczególnych częściach opracowania autorzy przeanali
zowali sposoby identyfikacji, waloryzacji oraz konserwacji dziedzictwa przy
realizacji polityki miejskiej.
Pierwsza część publikacji skoncentrowana jest na zrównoważonym roz
woju miast, z uwzględnieniem perspektywy ich mieszkańców. Autorzy
przedstawili dwa przykłady – pierwszy dotyczył rewitalizacji dzielnic prze
mysłowych w miastach na północy Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem
partycypacji społecznej, drugi omawiał system sponsoringu francuskich
obiektów dziedzictwa kulturowego tworzący się w ramach współpracy fun
dacji, firm i lokalnych społeczności.
W drugiej części opisane są największe wyzwania przy kształtowaniu
polityki zarządzania krajobrazem miejskim. Podano tu przykład systemu
rewitalizacji stolicy Kuby – Hawany – który stworzył jednocześnie możliwość
odbudowania wizerunku tego kraju. W omawianym projekcie (Plan Maestro)
istotne było pogodzenie interesów mieszkańców i władz przy odbudowie
infrastruktury miejskiej, wypełnianiu jej nowymi budynkami oraz koniecz
nych przesiedleniach.
Trzecia część opracowania skoncentrowana jest na zastosowaniu
tzw. podejścia włączającego. Autorzy zaprezentowali przykłady realizacji
planowania partycypacyjnego w Chinach (np. rewitalizacji historycznego
centrum Yangzhou, warsztatów partycypacyjnych w Shangdong lub od
nawiania wioski Xidi). Zaznaczyli przy tym, że planowanie partycypacyjne
zyskuje coraz większą popularność w tym kraju, zyskując wsparcie chiń
skich władz.
W opracowaniu Heritage, Cities and Sustainable Development wskaza
no przede wszystkim na potrzebę dalszego rozwijania włączającego sposo
bu planowania przestrzeni miejskich jako możliwości zwiększenia roli
mieszkańców miast w procesach urbanizacyjnych. Autorzy przedstawili
	
Heritage, Cities and Sustainable Development: Interdisciplinary Approaches and Inter

2

national Case Studies, s. 14.
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przykłady włączania mieszkańców w procesy planowania miast, a tym
samym uzmysławiania im wartości, jakie płyną dla nich z lokalnego dzie
dzictwa kulturowego. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia przy zarządza
niu dziedzictwem kulturowym w miastach realizowane są zarazem cele
zrównoważonego rozwoju.
oprac. Martyna Rutka
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