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Executive summary 

Poniżej prezentujemy kluczowe wnioski oraz dane składające się na diagnozę stanu 

edukacji kulturowej na Dolnym Śląsku w ramach III edycji Bardzo Młodej Kultury 

w 2018 roku. Wnioski zostały sformułowane na podstawie analizy danych zastanych, 

danych pochodzących z badań diagnostycznych realizowanych metodami 

ilościowymi (ankiety on-line) oraz materiału jakościowego. Analiza ilościowa bazuje 

na wynikach ankiety ogólnopolskiej „Bardzo Młoda Kultura. Ewaluacja warsztatów 

w województwie dolnośląskim” (w badaniu ilościowym wzięło udział 52 

respondentów, 21 osób wypełniło ankietę). Ponadto dane pochodzą z badania: 

„Bardzo Młoda Kultura. Ewaluacja regrantingu w województwie dolnośląskim” – 

zrealizowano w tym badaniu 21 wywiadów kwestionariuszowych  (w badaniu wzięło 

udział 38 osób). Istotnym materiałem badawczym były także wyniki ogólnopolskiej 

ankiety diagnostycznej (w badaniu wzięło udział 604 osoby, z czego 45 badanych to 

mieszkańcu województwa dolnośląskiego). Analiza jakościowa oparta jest na dwóch 

mini wywiadach grupowym z tegorocznymi uczestnikami BMK oraz wywiadami 

z eksperckimi z organizatorami BMK w województwie.  
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Wstęp 

Poniższy raport zawiera wyniki badań diagnostycznych zrealizowanych 

w województwie dolnośląskim w ramach ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda 

Kultura w 2018 roku. Operatorem regionalnym Programu na Dolnym Śląsku jest 

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS). Diagnoza została przeprowadzona 

w okresie maj-listopad 2018 roku i jest kontynuacją oraz rozwinięciem badań z 2016 

oraz 2017 roku. 

Struktura raportu bazuje na ogólnym zakresie zaproponowanym w Programie i został 

sprofilowany ze względu na cele jakie stawia sobie lokalny operator w ramach BMK 

oraz ze względu na typu i charakteru danych zgromadzonych przez OKiS w ramach 

diagnozy (dane ze badań ogólnopolskich dotyczące województwa dolnośląskiego) 

oraz dane gromadzone podczas warsztatów z beneficjentami programu w 2018 

roku). 
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Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku 

 

Cele i sposób realizacji Programu 

Podstawowym celem ogólnopolskiego Programu Bardzo Młoda Kultura jest 

wspieranie edukacji kulturowej w Polsce. Cel ten jest urzeczywistniany przez 

realizację całego szeregu zadań pośrednich. Do najważniejszych spośród nich 

należą: 

 Propagowanie nowoczesnych form edukacji kulturowej oraz świadomości, że 

stanowi ona jedno z najważniejszych narzędzi budowania demokratycznego 

społeczeństwa opartego na otwartości, tolerancji i solidarności, a przy tym 

wspierającego twórczy eksperyment i propagującego egalitarne formy życia 

zbiorowego. 

 Poszerzenie zakresu osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji 

kulturowej, w tym umożliwianie egalitarnego udziału w nich dzieci i młodzieży. 

 Wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się 

edukacją kulturową w Polsce, w tym nauczycieli, osób zatrudnionych 

w instytucjach kultury i tych działających w organizacjach pozarządowych. 

 Stwarzanie okazji do współdziałania osób zajmujących się edukacją kulturową, 

a reprezentujących sferę edukacji i kultury, a także kreowanie organizacyjnych, 

finansowych i merytorycznych podstaw tego rodzaju współpracy. 

 Prowadzenie działań popularyzujących znaczenie, rolę i doniosłość edukacji 

kulturowej wśród osób odpowiedzialnych za lokalne polityki społeczne 

i kulturalne, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.  

 Identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia edukację 

kulturową, a także rozpoznawanie przeszkód i barier dla jej rozwijania w regionie. 

 Propagowanie zwyczaju prowadzenia wieloletnich programów edukacyjnych 

w regionach, w tym wzmacnianie świadomości, że efektywne działania z zakresu 

edukacji kulturowej powinny mieć systematyczny i długotrwały charakter, by 

przynosić pożądane rezultaty1.  

 

                                            
1
Https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/bardzo-mloda-kultura/o-

programie. 
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Tak sformułowane cele w odniesieniu do całego kraju na terenie Dolnego Śląska 

realizuje operator regionalny jakim jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.  

Do zadań operatora należy:  

1) identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie 

oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej 

i artystycznej w regionie;  

2) prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów 

i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji z których będą mogli 

korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji 

kulturowej i artystycznej;  

3) przygotowywanie otwartych konkursów, poprzez które finansowane będą 

w ramach województwa przedsięwzięcia edukacyjne realizowane wspólnie przez 

instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę;  

4) tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach 

i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. 

 

Wskazane zadania, szczególnie te związane z regionalnymi przedsięwzięciami 

edukacyjnymi w formule otwartych konkursów, Ośrodek Kultury i Sztuki we 

Wrocławiu realizuje poprzez zadanie o nazwie "Bardzo Młoda Kultura na Dolnym 

Śląsku". W ramach zadania rokrocznie w latach 2016-2018 rozpisywany jest 

dwuetapowy konkurs na najlepsze inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej. Do etapu 

realizacji dopuszczanych jest od 7 do 10 trzyosobowych zespołów składających się 

z osób reprezentujących sektor kultury, sektor oświaty oraz sektor organizacji 

pozarządowych2. 

  

                                            
2
 Http://www.bardzomlodakultura.pl/index.php/przykladowa-strona/. 
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Metodologia 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, także w 2018 roku w całym Programie 

Bardzo Młoda Kultura przyjęto założenia diagnozy poznawczej, którą, za Jerzym 

Kubinem, można zdefiniować jako typ diagnozy, której głównym celem jest 

pozyskanie informacji na temat pewnego zjawiska i jego specyfiki, by na tej 

podstawie podejmować wysiłki na rzecz jego zmiany3. 

 

Cele diagnozy (na podstawie schematu postępowania diagnostycznego): 

 Dostarczenie informacji lokalnym operatorom Programu na temat stanu i specyfiki 

edukacji kulturowej w regionie. Pozyskane w trakcie diagnozy informacje są̨ 

podstawą dla planowania sposobu realizacji pozostałych zadań́ operatora, takich, 

jak działania informacyjne i sieciujące, szkoleniowe, regrantingowe, ewaluacyjne 

itd. Dodatkowymi celami regionalnych diagnoz jest (a) wykorzystanie ich jako 

okazji i pretekstu do tworzenia sieci współpracy i współdziałania pomiędzy 

podmiotami zajmującymi się̨ edukacją kulturową; (b) dostarczenie władzom 

lokalnym informacji, dzięki którym mogą̨ one prowadzić́ bardziej świadomą 

i racjonalną politykę̨ na rzecz rozwijania edukacji kulturowej w regionie, (c) 

dostarczanie podmiotom zajmującym się̨ edukacją kulturową w regionie narzędzi 

badań diagnostycznych oraz propagowanie zwyczaju ich prowadzenia.  

 Dostarczenie informacji organizatorowi Programu, a więc Ministerstwu Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, na temat stanu i specyfiki edukacji kulturowej 

w Polsce. Pozyskane w trakcie regionalnych diagnoz informacje mogą stawać się 

podstawą dla planowania polityki kulturalnej w odniesieniu do edukacji kulturowej, 

a także dla doskonalenia Programu Bardzo Młoda Kultura. 

                                            
3
 Kubin J. (2000), Diagnoza społeczna (w: ) Encyklopedia socjologii, Warszawa, 2000, s.136. 
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Źródła danych w ramach diagnozy 

 

 

Badania ilościowe  

To kluczowy materiał badawczy – na podstawie wspólnego dla całego kraju 

narzędzia (ankiety on-line) zostały zebrane dane od realizatorów edukacji 

kulturowej (zarówno z sektora edukacji jak i kultury) w województwie 

dolnośląskim. Analizie podano dane pochodzące z 3 pomiarów: ankiety  

„Bardzo Młoda Kultura. Ewaluacja warsztatów w województwie dolnośląskim”  

(w badaniu ilościowym wzięło udział 52 respondentów, 21 osób wypełniło 

ankietę). Badania: „Bardzo Młoda Kultura. Ewaluacja regrantingu 

w województwie dolnośląskim” – zrealizowano w tym badaniu 21 wywiadów 

kwestionariuszowych (w badaniu wzięło udział 38 osób). Ponadto 

wykorzystano wyniki ogólnopolskiej ankiety diagnostycznej (w badaniu 

Metody 
zbierania 
danych 

Ankiety  

on-line 

Mini wywiad 
grupowy  

z Beneficjen-
tami z 2018 

roku  

Wywiady 
kwestionarius

zowe z 
Beneficjentami 

z 2018 

Wywiady  
indywidualne z 
Organiza-torami 

Analiza danych 
zastanych 
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wzięło udział 604 osoby, z czego 45 badanych to mieszkańcu województwa 

dolnośląskiego). 

 

Mini wywiady grupowe z Beneficjentami z 2018 roku 

Wywiady przeprowadzono podczas warsztatów z realizatorami edukacji 

kulturowej w regionie, którzy w 2018 roku byli beneficjentami programu 

i realizowali projekty. Wywiady przeprowadzono podczas warsztatów 

w Bielawie w sierpniu 2018 roku oraz w listopadzie 2018 roku we Wrocławiu. 

Zakres tematyczny dotyczył realizowanych przez nich lokalnych inicjatywach, 

zakładanych rezultatów, sposobu diagnozowania potrzeb odbiorców inicjatyw 

lokalnych (1 wywiad). Kolejny wywiad, realizowany po zakończeniu inicjatyw 

dotyczył efektów działań raz szans i barier przyszłych inicjatyw. 

 

Wywiady kwestionariuszowe z Beneficjentami z 2018 roku 

Był to element wspierający wywiadu grupowego podczas warsztatów we 

Wrocławiu (listopad 2018). Zrealizowano 9 wywiadów kwestionariuszowych. 

Każdy z uczestników programu samodzielnie wypełniał arkusz 

kwestionariusza. Zakres tematyczny dotyczył wpływu realizowanych inicjatyw 

na odbiorców lokalnych. Przyszłych potrzeb związanych z realizacją działań 

w regionie. Patrz załącznik 1. 

 

Wywiady indywidualne z Organizatorami  

Przeprowadzono wywiady indywidualne z organizatorami i realizatorami 

BMK w województwie. Celem tych wywiadów była głębsza analiza kontekstu 

regionalnego, założeń BMK w 2018 na Dolnym Śląsku. (Liczba wywiadów – 3). 

 

Analiza danych zastanych 

Analizie poddane zostały dane zgromadzone w 2016, 2017 oraz raporty 

i sprawozdania ogólnopolskie oraz innych województw w odniesieniu do 

BMK. Celem jest analiza rozwiązań z innych regionów oraz analiza różnic 

i podobieństw w obszarze edukacji kulturowej na Dolnym Śląsku i w innych 

regionach.   
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Analiza danych zastanych 

Istotnym punktem odniesienia przy diagnozie stanu edukacji kulturowej 

w regionie są z jednej strony dane dotyczące regiony czyli raporty 

i opracowania powstałe przy okazji realizacji Europejskiej Stolicy Kultury 

w 2016 roku we Wrocławiu4, ale też w regionie. Drugim punktem odniesienia 

są dane gromadzone w ramach Bardzo Młodej Kultury na poziomie całego 

kraju5. 

Dane zastane w odniesieniu do regionu nie uległy zmianie w stosunku do 

roku 2017. Nie pojawiło się żadne nowe opracowanie, czy też publikacja 

opisujące wyniki badań dotyczących edukacji kulturowej, animacji czy 

szeroko rozumianej współpracy sektora edukacji i kultury na Dolnym Śląsku. 

Należy więc powtórzyć ustalenia z poprzedniego roku - analiza danych 

zastanych pokazuje, że do istotnych barier w rozwoju edukacji kulturowej, są 

przede wszystkim ograniczenia finansowe powodujące ubożenie programu 

instytucji i placówek kultury, wysokie koszty biletów, ograniczenia 

infrastrukturalne oraz zmniejszanie oferty dla mniej zasobnych 

mieszkańców6.  

W istniejących opracowaniach podkreśla się olbrzymie znaczenie, jakie 

w kształtowaniu procesów edukacji kulturowej ma właściwy poziom kadr 

działających w tym obszarze7. W analizowanych materiałach podkreśla się 

raczej braki w tym obszarze oraz stały proces kształcenia i doszkalania kadr. 

                                            
4
 Patrz. Kubicki P., Gierat-Bieroń B., Orzechowska-Wacławska J., Efekt ESK. Jak konkurs 

na Europejską Stolicę Kultury 2016 zmienił polskie miasta, Kraków 2017, Nomos, Przestrzeń 
dla piękna. Podsumowanie (red. M,. Mizuro, Wrocław 2016, Uniwersytet Wrocławski, Urząd 
Miejski Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART 2016. 

5
 Patrz. Współdziałanie w kulturze. Raport z realizacji Programu Bardzo Młoda Kultura 

w 2017 roku, M. Krajewski, M. Frąckowiak, Razem w kulturze. Raport diagnostyczny 
w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, Warszawa 2017, Narodowe Centrum Kultury, 
Bardzo Młoda Kultura. Raport z realizacji Programu 2016 (opracowanie merytoryczne 
M. Krajewski, M. Frąckowiak), Warszawa 2016, Narodowe Centrum Kultury. 

6
 Aplikacji projektu Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016. 

7
 patrz. opracowana na potrzeby Wojewódzkiej Strategii dla Dolnego Śląska „Analizie 

systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu” oraz badania 
„Uczestnictwo w kulturze mieszkańców województwa dolnośląskiego”. 
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Szczególnie chodzi o rozszerzania kompetencji przedmiotowych 

i metodycznych oraz wiedzy merytorycznej z zakresu wiedzy o kulturze 

i wreszcie zdobywanie własnego doświadczenia w aktywnościach 

kulturowych. 
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Szczegółowe ustalenia badawcze 

 

1. Realizatorzy edukacji kulturowej w regionie 

W ogólnopolskim badaniu ilościowym wzięło udział 1471 respondentów. 604 

osób wypełniło ankietę. W samym województwie dolnośląskim ankietę 

wypełniło 45 osób. Stanowi to 7,45% badanych w próbie ogólnopolskiej. Na 

wstępie należy podkreślić że ze względu na wielkość jak i dobór próby 

poniższe analizy nie mają waloru reprezentatywnego. Struktura badanych 

rozkłada się następująco: 

 

Wykres 1. Typ podmiotów zajmujących się edukacją kulturową (N=604) 

 

Jak widać wśród uczestników pomiaru dominują przedstawiciele instytucji 

kultury (obiekty kulturalne, biblioteki, muzea, archiwa itp.). To 44% 

wszystkich badanych. 

 

Reprezentanci instytucji oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, uczelnie wyższe, instytucje 

realizujące pozaszkolne formy edukacji) to prawie 36% badanych. Pozostałe 
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20% reprezentują inne typy podmiotu (trzeci sektor, przedsiębiorstwa 

społeczne albo inne miejsca). 

To zmiana w stosunku do rozkładu z poprzednich lat. W 2017 dominowały 

placówki edukacyjne (prawie 85% badanych to przedstawiciele sektora 

edukacji). Również w 2016 dominowały placówki oświatowe - wówczas 49% 

badanych reprezentowało sektor edukacji, 27% instytucje kultury o 7% 

organizacje pozarządowe. 

Większość badanych to mieszkańcy raczej mniejszych miejscowości (na wsi 

mieszka ok. 30% badanych). Podobnie liczna grupa mieszka 

w miejscowościach o wielkości 40-100 tys. osób.  

 

 

Wykres 2. Wielkość miejscowości, w których  realizowane są inicjatywy 

 

Porównując z poprzednim rokiem – w 2017 30% badanych mieszkało na wsi, 

w 2016 29% badanych pracowała w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych 

na wsi. 

41% 

18% 

12% 

7% 

6% 

8% 

8% 

Gdzie realizuje Pan/i większość swoich działań 
edukacyjnych lub animacyjnych 

Wieś

Miasto do 10 tys. mieszkańców

Miasto od 10 do 40 tys.
mieszkańców

Miasto od 40 do 100 tys.
mieszkańców

Miasto od 100 do 500 tys.
mieszkańców

W stolicy województwa

Poza województwem
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Ponadto to osoby, które deklarują, że działalności edukacja lub animacja 

w kulturze to zasadniczy element ich działania. 

 

 

Wykres 3. Odpowiedz na pytanie: „Jakie miejsce zajmuje w Pana/Pani działalności edukacja lub 

animacja w kulturze?” (N=604). 

 

71% badanych wskazuje, że działalności edukacja lub animacja w kulturze 

do główny, lub jeden z kilku ważnych rodzajów ich działalności to wzrost 

w porównaniu z poprzednim rokiem, gdzie 57% badanych wskazuje, że 

działalności edukacja lub animacja w kulturze do główny, lub jeden z kilku 

ważnych rodzajów ich działalności. 

 

Podsumowując rys demograficzny badanych w 2018 roku – w pomiarze 

dominują pracownicy instytucji kultury ze wsi oraz małych miast. To przede 

wszystkim kobiety (80%). 

 

  

28% 

43% 

24% 

5% 
To główny rodzaj mojej
działalności

To jeden z kilku ważnych
rodzajów mojej działalności

To dodatkowy, uzupełniający
rodzaj działalności

To incydentalny rodzaj
działalności
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2. Typ i charakter realizowanych działań z obszaru edukacji 

kulturowej 

Tegoroczne ogólnopolskie badania ilościowe BMK nie obejmowały zakresu 

i form realizacji edukacji kulturowej w poszczególnych regionach. Warto 

jednak przyjrzeć się tej tematyce bazując na wynikach zeszłorocznych oraz 

wynikach innych badaniach. 

Badanie ilościowe z 2016 roku pokazuje następujące obszary edukacji 

kulturowej w województwie dolnośląskim: 

 

 
Wykres 4. Obszary edukacji kulturowej. Dane z badania zrealizowanego w 2016 roku. (N=515) 

 

W instytucjach reprezentowanych przez badanych dominowała nauka (61%), 

kultura fizyczna (59%). Kolejne bardzo wysokie wskazania to muzyka (54%) 

oraz tradycja, pamięć, dziedzictwo niematerialne (52%). 

W kolejnym pytaniu poproszono o wskazanie obszarów, w których zajmuje 

się sam badany edukacją kulturową – prowadzi ją, organizuje, naucza jej, 
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bada i/lub finansuje. W tym wypadku również dominowała nauka (37%), ale 

jak widać ten odsetek jest niższy. Niemal tyle samo wskazań uzyskała 

muzyka (35%), literatura, czasopisma, druk, opowiadanie oraz tradycja, 

pamięć, dziedzictwo niematerialne (po 31%). Następnie folklor i kultura 

ludowa (30%). Wreszcie teatr, animacja kulturowa. sztuka publiczna lub 

akcje społeczne, wielokulturowość (po 28%). 

 

Najczęstsze formy aktywności w 2016 roku to lekcja, zajęcia z nauczycielem 

(85% zawsze lub często). Dalej konkurs, olimpiada, przegląd z nagrodami 

itp. (49% zawsze lub często). Takie formy aktywności prawdopodobnie 

zdeterminowane są faktem, że w badaniu dominowali przedstawiciele 

instytucji oświatowych (dla których lekcja jest obligatoryjnym i podstawowym 

narzędziem realizacji celów edukacyjnych). Z punktu widzenia zagadnienia 

współpracy kolejne wskazania czyli konkursy, olimpiady, przeglądy 

z nagrodami są interesujące, gdyż z dużym prawdopodobieństwem 

realizowane są we współpracy szkół z innymi podmiotami. 

 

Podsumowując dane należy stwierdzić, że choć edukacja kulturowa 

realizowana jest w województwie w szerokim spektrum obszarów (nauka, 

kultura fizyczna, tradycja, pamięć, dziedzictwo niematerialne, muzyka, 

literatura, czasopisma, teatr) to nie jest podstawowym, a jedynie 

dodatkowym przedmiotem aktywności w instytucjach oświatowych i kultury.  
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W odniesieniu do 2018 badani wskazywali rodzaje działań animacyjnych 

i edukacyjnych które zazwyczaj realizują: 

Skala lewa (1) Średnia pozycja Skala prawa (5) 

Jednorazowe 3,39 Powtarzane wielokrotnie 

Krótkotrwałe  3,06 Długotrwałe 

Mające każdorazowo ten sam przebieg 3,63 Mające każdorazowo inny przebieg 

Skierowane każdorazowo do tych 
samych osób  

3,44 
Skierowane każdorazowo do innych 
osób 

Współrealizowane każdorazowo z tymi 
samymi partnerami 
(współpracownikami) 

3,13 
Współrealizowane każdorazowo z 
innymi partnerami  
(współpracownikami)  

Odbywające się każdorazowo w tej 
samej miejscowości(ach) 

2,53 
Obywające się każdorazowo  w innej 
miejscowości(ach) 

Obywające się każdorazowo dzięki 
wsparciu tej samej instytucji 

2,96 
Obywające się każdorazowo dzięki 
wsparciu innej instytucji 

Odbywające się każdorazowo dzięki 
temu samemu źródłu finansowania 

3,06 
Odbywające się każdorazowo dzięki 
innemu źródłu 
 finansowania  

 

 

3. Czynniki sprzyjając realizacji działań  z obszaru edukacji 

kulturowej 

Z perspektywy badanych kluczowym elementem sprzyjającym realizacji 

inicjatyw są partnerzy i współpracownicy. Współpraca  była główny temat 

badań BMK w 2017 roku w całym kraju. Kluczową kwestia jest, jak 

realizatorzy edukacji kulturowej sami definiują współprace. Patrząc na 

definicje współpracy formułowane przez badanych widać że najczęstsze 

rozumienie współpracy to „wspólne działanie” w celu osiągnięcia określonych 

celów. 
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Warunki udanej współpracy 

Badani proszeni byli o wskazanie istotnych z ich punku widzenia warunków 

udanej współpracy z innymi. 

 

Wykres 7. Odpowiedz na pytanie: Co według Pani/Pana jest warunkiem udanej współpracy z innymi? 

(N=46) 

Jak widać z zebranych danych kluczowy warunek, aby współpraca była 

udana, jest odpowiedzialność partnerów (76%) oraz zaufanie (69%). Kolejne 

pod względem znaczenia są dla respondentów kwestie organizacji samej 

współpracy – więcej niż połowa badanych wybrała jasno określony cel 

współpracy (62%) i dobrą koordynację działań (60%). 

Najrzadziej wybierane były takie warunki dobrej współpracy jak brak 

egoizmu, brak nieporozumień w kwestiach finansowych (po 11%) oraz 

przewidywalność przebiegu współpracy (13%). 

Badani w 2016 roku realizatorzy edukacji kulturowej w województwie 

wskazywali również na warunki efektywnej współpracy. Potencjał współpracy 

pokazywało otwarte pytanie w ankiecie on-line dotyczące możliwości 

wsparcia jakie badani mogliby udzielić innym (pyt. W jaki sposób 
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Pani/Pan/Państwa instytucja mógłby/mogłaby pomóc innym podmiotom 

realizującym działania z zakresu edukacji kulturowej?). Najczęściej 

wskazywaną kategorią była: 

 wymiana doświadczeń, 

 udostępnienie zasobów lokalowo- sprzętowych i ludzkich, 

 realizacja wspólnych projektów. 

W dalszej kolejności wskazano: 

 dostęp do odbiorcy (szczególnie dzieci i młodzieży), na co wskazywali 

przede wszystkim przedstawiciele oświaty, 

 organizacje szkoleń, warsztatów – zarówno przedstawiciele sektora 

kultury jak i oświaty wskazywali, że posiadają wiedze, kompetencje, 

którymi mogą się dzielić. 

 

Uczestnicy BMK oraz dyrektorzy instytucji kultury badani w 2016 roku 

wskazywali, że zasadniczą szansą jest zmiana podejścia i nastawień 

wzajemnych – wspólne ustalanie celów i priorytetów oraz uwspólnianie 

perspektyw, wzajemne słuchanie się, wymiana doświadczeń. Kolejna szansa 

to zwiększenie obecności animatorów i artystów w szkołach, 

komplementarność oferty oraz wzajemne uzupełnianie oferty. Istotne też jest 

niepodważanie kompetencji oraz podejście dialogiczne oraz integracja 

środowiska. 

Bariery współpracy z innymi 

Badani określając warunki dobrej współpracy jednocześnie wskazywali na 

bariery, utrudnienia współpracy z innymi. 
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Wykres 8. Odpowiedz na pytanie: Co według Pani/Pana najbardziej utrudnia współpracę z innymi? 

(N=46) 

Badani zasadnicze bariery współpracy z innymi upatrują w takich wymiarach 

jak: brak koordynacji, chaos organizacyjny (67%), brak jasno określonego 

celu współpracy (58%). 

Dla uczestników BMK ocena lokalnej współpracy szkół i instytucji kultury 

wynika z własnych doświadczeń i pomimo, że jest raczej pozytywna 

(w końcu też wypowiadali się o współpracy która sami inicjują, czy  w której 

sami działają). 

To co kształtuje wartościową, satysfakcjonującą współpracę opiera się na 

kontaktach bezpośrednich, często długoletnich doświadczeniach współpracy, 

wynika z wzajemnego zaangażowanie. Tym lepiej też ta współpraca odbywa 

się kiedy instytucje znajdują się blisko siebie. 

To co powoduje że współpraca lokalnie „nie idzie”, oprócz przeciwieństwa 

wymienionych czynników kreujących wspólne działania, wiąże się z inną 

logiką działania szkół i domów kultury, z ramami formalnymi działania 

instytucji oświaty. Ponadto z różnym rozwiązań organizacyjnych domów 

kultury i szkół (choćby różnych godzinach pracy), minimalizacji działań do 
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pomocy technicznej czy organizacyjnej, słabej komunikacji. Wreszcie po 

prostu braku doświadczeń wspólnego działania. 

 

Inna ważna bariera zdiagnozowana w badaniach w 2016 roku to wzajemne 

postawy. Na poziomie świadomościowym pojawiły się takie bariery jak brak 

szacunku, niedocenianie profesjonalizmu animatorów kultury przez 

nauczycieli, rutyna pracy. Jeżeli chodzi o te bariery, to zdaniem 

przedstawicieli sektora kultury nadal pokutuje stereotyp animatora jako 

kogoś niepoważnego, zajmującego się czymś tak niewymiernym jak kultura 

i szuka. 

4. Efekty prowadzonych działań  

Na ankietowe pytanie Czy zrealizowane przez Pana/ią działania animacyjne 

lub edukacyjne przyniosły jakieś trwałe efekty? 95% badanych 

odpowiedziało, że tak. 

 

Ci badani, którzy uznali, że ich działania nie przyniosły żadnych trwałych 

efektów wskazywali następujące powody: 
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Moje działania edukacyjne lub animacyjne nie miały przynosić 

żadnych trwałych efektów  

38,71% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie zostały 

zrealizowane zamierzone cele podjętego przedsięwzięcia 

animacyjnego lub edukacyjnego  

9,68% 

 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ ciągle 

zmieniali się uczestnicy moich działań animacyjnych lub 

edukacyjnych  

35,48% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ moja sytuacja 

życiowa jest niestabilna  

3,23% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie 

miałem(am) wystarczającego wsparcia ze strony lokalnych instytucji 

kultury lub instytucji oświatowych  

3,23% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie 

miałem(am) wystarczającej wiedzy i kompetencji  

19,35% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie 

miałem(am) wystarczającego wsparcia ze strony władz  

3,23% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie 

miałem(am) wystarczającego wsparcia finansowego  

19,35% 

Nie udało mi się osiągnąć trwałych efektów, ponieważ nie 

miałem(am) stałego grona współpracowników  

25,81% 

inne 3,23% 
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5. Dokumentacja i ewaluacja działań 

Badani wskazywali sposoby w jakie zazwyczaj dokumentuj ha własne działania 

z obszaru edukacji i animacji 

Odpowiedź 
% Liczba odp. 

Jest ona inspiracją dla planowania kolejnych 
działań edukacyjnych i animacyjnych 

56,04% 334 

Jest ona źródłem informacji o tym, co się udało 
i co się nie udało w zrealizowanych działaniach 

65,60% 391 

Wykorzystuję ją jako portfolio, by zdobywać 
środki i partnerów przy realizacji kolejnych 
przedsięwzięć animacyjnych lub edukacyjnych 

44,46% 265 

Wykorzystuję ją, by dzielić się swoimi 
doświadczeniami z innymi 

52,01% 310 

Dzielę się nią z osobami, które uczestniczyły w 
przedsięwzięciu animacyjnym lub edukacyjnym 

61,24% 365 

Traktuję ją jako pamiątkę 29,87% 178 

Traktuję ją jako dowód, iż działanie animacyjne 
lub edukacyjne się odbyło (np. na potrzeby 
rozliczenia grantu, kontroli itd.) 

79,36% 473 

Wykorzystuję ją w inny sposób (jaki?) 3,02% 18 
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Jak widać zasadniczym celem prowadzenia dokumentacji jest konieczność 

posiadania dowodów do rozliczania, prowadzenia sprawozdawczości (prawie 

80% badanych). Druga najczęściej wybierana odpowiedzią (ponad 65% 

badanych) jest traktowanie tych danych jak źródło informacji o tym czy coś 

się udało czy nie. 

Jednocześnie respondenci deklarują, że prowadza ewaluację własnej pracy 

edukacyjnej i animacyjnej: 

75% deklaruje, że ewaluuje, aby dowiedzieć się, jak moje przedsięwzięcie 

było odbierane przez jego uczestników. 67% uważa, że ewaluacja „jest 

niezbędna dla doskonalenia moich przyszłych działań animacyjnych lub 

edukacyjnych“. Połowa badanych twierdzi, że ewaluacja jest niezbędna dla 

„mojego rozwoju jako animator(ki) lub edukatora(ki)“. 
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Wnioski i rekomendacje  

Edukacja kulturowa realizowana jest w województwie w szerokim spektrum 

obszarów (nauka, kultura fizyczna, tradycja, pamięć, dziedzictwo 

niematerialne, muzyka, literatura, czasopisma, teatr). Jednocześnie nie jest 

podstawowym, a jedynie dodatkowym przedmiotem aktywności 

w instytucjach oświatowych i instytucjach kultury. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, również w 2018 roku widać na 

poziomie badań jakościowych stosunkowo dobry poziom współpracy na 

poziomie konkretnych miejscowości (mikro) i słabszy na poziomie powiatów 

(mezo) i całego województwa (makro). 

Istotnym kontekstem dla realizacji działań z obszaru edukacji kulturowej 

w 2018 roku były wybory samorządowe. Podmioty realizujące inicjatywy czyli 

m.in. domy kultury to jednostki samorządowe, które z jednej strony były 

angażowane w różnego rodzaju inicjatywy, których częstotliwość zwiększyła 

się w tym roku (pikniki, festyny), z drugiej strony konkretni realizatorzy 

edukacji kulturalnej sami angażowali się w działania związane z wyborami 

(startowali w wyborach). Ponadto ze względu na niepewność wyników 

wyborów (i co za tym idzie niejasność co do własnej przyszłości zawodowej 

dyrektorów domów kultury) obserwowane było mniejsze zainteresowanie 

realizacja nowych działań z obszaru edukacji kulturowej. 

Innym ważnym kontekstem dla edukacji kulturowej w 2018 roku były 

obchody 100 odzyskania niepodległości. Z jednej strony elementy edukacji 

kulturowej (obszar tradycji, pamięci, dziedzictwa niematerialnego, muzyki, 

plastyki) był masowym udziałem uczniów, uczennic, przedszkolaków oraz 

nauczycieli i nauczycielek w całej Polsce oraz na Dolnym Śląsku, to przede 

wszystkim miał charakter akademii, występów (generalnie eventów), a nie 

pogłębionych i dłuższych czasowo projektów. Z drugiej strony organizacja 

tych wydarzeń z perspektywy nauczycieli i dyrektorów wiązała się ze 
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zwiększonym  nakładem pracy, co powodowało ograniczoną motywacje do 

wchodzenia w inne działania, projekty z obszaru edukacji kulturowej takie jak 

na przykład BMK. 

Sektorowość działań w obszarze edukacji kulturowej, czyli podział na 

oświatę i kulturę, jest ważnym ograniczeniem samej edukacji kulturowej, 

i jednocześnie mocno determinuje możliwość zaistnienia, a dalej 

funkcjonowanie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami oświaty 

(szkołami, przedszkolami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, poradami 

pedagogicznymi) a instytucjami kultury (domami i świetlicami kultury, 

bibliotekami). Jeżeli chodzi o współpracę, szczególnie między instytucjami 

z różnych sektorów, to wydaje się, że wnioski z diagnozy z 2016 roku są 

ciągle aktualne - sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami są płytkie 

i akcyjne. Wynika to właśnie z  ograniczonej współpracy instytucji 

kulturalnych z instytucjami oświatowymi. Badani dyrektorzy DK oraz część 

uczestników warsztatów w ramach BMK wskazywała, że szczególnie na 

poziomie lokalnym wiele instytucji edukacyjnych nie dostrzega wartości 

współpracy z takimi instytucjami jak domy kultury. 

Wyzwaniem dla realizacji edukacji kulturowej oraz współpracy w jej zakresie, 

obok wskazywanych w danych zastanych ograniczonych środkach są takie 

wyzwania jak brak koordynacji, chaos organizacyjny, brak jasno określonego 

celu współpracy. 

Bariery finansowe nie dotyczą jedynie środków jakimi dysponują instytucje 

kultury i edukacji, ale też środków jakimi dysponują obywatele. Na podstawie 

„Wrocławskiej diagnoza problemów społecznych” z 2010 i z 2014 można 

stwierdzić, że regularne uczestnictwo w płatnych formach kultury jest 

zjawiskiem niszowym, które w ciągu roku mobilizuje między 9 a 14% 

mieszkańców w wieku 15-80 lat. 
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Warunkami sprzyjającymi owocnej współpracy z perspektyw badanych są 

odpowiedzialność partnerów, zaufanie, jasno określony cel współpracy 

i wreszcie dobra koordynacja współpracy. 

To co lokalnie pozwala rozwijać się współpracy, a jednocześnie uzasadnia 

potrzebę współpracy międzysektorowej, to komplementarność działań 

instytucji kultury i oświaty – przekonanie o sensowności prowadzenia działań 

wzajemnie uzupełniających się. 

Badani wskazują stosunkowo wysoki poziom współpracy pomiędzy 

instytucjami edukacyjnymi i instytucjami kultury. Ten fakt powinien cieszyć, 

choć warto uczynić pewne zastrzeżenie. Z jednej strony natury 

metodologicznej – dobór próby nie był reprezentatywny, w badaniu 

uczestniczyły osoby chętne, a samo badanie dotyczyło współpracy, co 

oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem badanie objęło tych bardziej 

aktywnych i współpracujących. Z drugiej strony warto pamiętać 

o pojawiających się w badaniu opiniach, iż współpraca pomiędzy instytucjami 

kultury i szkołami jest w wielu wypadkach jednokierunkowa – inicjatorami 

i realizatorami działań są instytucje kultury, a szkoły stawiają się w roli 

odbiorców, klientów tych działań. 

Można na podstawie diagnozy powtórzyć starą prawdę – przestrzeń ma 

znaczenie – szczególnie w mniejszych miejscowościach istotne jest fizyczne 

umiejscowienie instytucji – im szkoły i domu kultury są bliżej siebie tym 

częściej współpracują. 

Jednym z często pojawiających się definicji współpracy jest wymiana 

doświadczeń. Podobnie jak w diagnozie z 2016 i 2017 roku, także w 2018 

badani wskazują na potrzebę wymiany doświadczeń wśród podmiotów 

realizujących edukację kulturową w regionie (organizacja spotkań 

pozwalających na uczenie się od siebie, poznawania się i wypracowywania 

wspólnych stanowisk). Takie inicjatywy jak BMK są bardzo dobrze odbierane 

i zdaniem badanych realizują postulat sieciowania i wymiany doświadczeń. 
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Problemem tego typu inicjatyw jest ograniczona skala działań. Organizacja 

kilku czy kilkunastu działań oddolnych w skali roku w ramach BMK jest 

patrząc choćby na potrzeby, czy wielkość województwa stanowczo zbyt 

skromną praktyką. 

Realizatorzy inicjatyw w 2018 roku bardzo wysoko ocenili przygotowanie 

merytoryczne prowadzących, pobudzenie do refleksji na temat edukacji 

kulturowej, a przede wszystkim poznanie nowych osób, z którymi możliwa 

będzie współpraca w przyszłości oraz atmosferę panującą na spotkaniach. 

Nieco niżej (choć nadal wysoko- ponad 50% wybranych maksymalnych 

ocen) to przydatność zdobytej wiedzy w codziennej pracy oraz obecność 

praktycznych ćwiczeń/trenowanie umiejętności. 

Uczestnicy dwóch pierwszych edycji BMK, ale także beneficjenci z 2018 roku 

wskazywali na to, że oprócz wiedzy i nowych umiejętności w ramach 

Programu zyskują dzięki wymianie doświadczeń z innymi placówkami, 

podmiotami. Powstają nieformalne relacje, większe i mniejsze sieci 

współpracy, a instytucje utrzymują ze sobą kontakt także po zakończeniu 

realizacji projektów i wspierają się w swoich działaniach. Beneficjenci z 2018 

roku już mają konkretne plany na współpracę pomimo zakończenia projektu. 

Badanie pokazuje, że wartościową forma wymiany doświadczeń mogą być 

swego rodzaju wizyty studyjne, czy realizowane w niektórych środowiskach 

(głównie nauczycieli) tzw. spacery edukacyjne (sytuacja gdy konkretne 

zajęcia obserwują inni edukatorzy w taki sposób, że grupa obserwatorów 

„wędruje” podczas np. jednej lekcji z klasy do klasy). Warto rozważyć 

promowanie i zachęcanie tego typu uczenia się od siebie, wymiany 

doświadczeń w przyszłości.  

Głównym odbiorcom edukacji kulturowej w regionie realizowanej przez 

badanych podobnie jak w poprzednich latach są dzieci i młodzież. Wynika to 

z oczywistego faktu, że instytucje oświatowe nastawione są niemalże 
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wyłącznie na tego typu odbiorcę. Także instytucje kultury w zakresie swojej 

oferty edukacyjnej i kulturalnej preferują najmłodszych odbiorców. 

Badani realizatorzy inicjatyw z obszaru edukacji kulturowej podkreślają pasję 

i zaangażowanie. W ewaluacjach warsztatów podkreślają jako najmocniejszy 

element atmosferę, poznanie nowych osób z którymi możliwa jest 

współpraca w przyszłości oraz inspiracje jakie czerpią od innych. Patrząc na 

zróżnicowania grupy realizatorów w 2018 roku (zarówno terytorialna jak 

i sektorową) widać, że te inspiracje wynikają właśnie z łączenia ze sobą 

perspektyw ludzi kultury i edukacji. 

Jednym z celów BMK jest wzmacnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

osób, które zajmują się edukacją kulturową w Polsce (w tym nauczycieli, 

osób zatrudnionych w instytucjach kultury i tych działających w organizacjach 

pozarządowych). Ewaluacja warsztatów oraz przyglądanie się efektom 

inicjatyw potwierdzają na tym etapie realizację tego celu. Aby zapewnić 

trwałość tego efektu warto rozważyć formę dalszej edukacji poszerzania 

kompetencji przez edukatorów i animatorów – uczestników trzech edycji 

BMK. Mógłby to być jakiś rodzaj „szkoły mistrzowskiej” dla realizatorów BMK 

– zdobyli już jakąś wiedze i umiejętności podczas warsztatów oraz w trakcie 

realizacji inicjatyw. Warto było by rozszerzać te kompetencje w przyszłości. 
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Podsumowanie 

Badania przeprowadzone w 2018 roku potwierdzają kluczowe wnioski 

z badania w 2016 i 2017 roku – widać, że edukacja kulturowa jest 

prowadzona w województwie dolnośląskim przez dużą grupę, 

zróżnicowanych podmiotów. Podobnie jak w poprzednich latach także 

w 2018 problemem jest brak systematyczności, częsta akcyjność tych 

działań (wynikająca m.in. z logiki grantów, projektów). W wielu wypadkach 

działania z obszaru edukacji kulturowej opiera się na pasji, zaangażowaniu 

realizatorów.  

Utrzymują się diagnozowane we wcześniejszych latach bariery 

organizacyjne, finansowe i mentalne. Nawet jeżeli doświadczenie BMK dla 

jego uczestników (przedstawicielki sektora kultury i edukacji, którzy 

w ramach programu realizowali wspólne inicjatywy) współpraca 

międzysektorowa staje się pozytywnym doświadczeniem to w skali całego 

województwa nadal zakres i forma współpracy między przedstawicielami 

edukacji kultury jest wyzwaniem. Przede wszystkim brakuje w tym wypadku 

systemowych rozwiązań. Trzyletni program jakim jest BMK zrealizowany 

w kilkudziesięciu lokalizacjach przez grupę animatorów i edukatorów raczej 

pokazuje możliwości i kierunki współpracy niż stwarza systemowe 

rozwiązania. Pomimo barier organizacyjnych i strukturalnych ok. 100 

realizatorów BMK na Dolnym Śląsku zrealizowało projekty dla kilku tysięcy 

odbiorców przez trzy lata trwania projektu, bazując właśnie na współpracy 

sektora edukacji i kultury na najniższym, lokalnym poziomie. Przyszłość 

pokaże czy to pozytywnie postrzegane doświadczenia współpracy będzie 

miało charakter trwały.  

 

W 2018 roku inicjatywy realizowane były w większości wypadków 

w miejscowościach, gdzie oferta kulturalna jest ograniczona i brakuje 

wspomnianej wyżej współpracy międzysektorowej. Poza pozytywnym 
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doświadczeniem współpracy samych realizatorów ze świata edukacji i kultury 

program uruchomił pozytywne doświadczenie uczestnictwa odbiorców 

inicjatyw (głównie dzieci i młodzieży). Uświadamianie sobie z jednej strony 

własnych potrzeb a z drugiej możliwości uczestnictwa w aktywnościach 

z obszaru edukacji kulturowej będzie umożliwiało w przyszłości włączanie się 

w inne działania, inicjatywy.  
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Aneks metodologiczny 

W ramach badania ilościowego (Bardzo Młoda Kultura. Ogólnopolska 

ankieta diagnostyczna) zrealizowano 604 ankiet w całym kraju (z czego 

w województwie dolnośląskim 45). W całym badaniu on-line wzięło udział 

1471 respondentów, z czego w badaniu ogólnopolskim ankiet nie wypełniło 

do końca 355 osób (stan na 15.11.2018). Przeciętny czas wypełniania 

ankiety to 23 minuty.  

Poza ankietą ogólnopolską zrealizowano dwa badania on-line 

z beneficjentami programu na Dolnym Śląsku w 2018 roku. „Bardzo Młoda 

Kultura. Ewaluacja warsztatów w województwie dolnośląskim”  (w badaniu 

ilościowym wzięło udział 52 respondentów, 21 osób wypełniło ankietę). 

Drugie badanie to: „Bardzo Młoda Kultura. Ewaluacja regrantingu 

w województwie dolnośląskim” – zrealizowano w tym badaniu 21 wywiadów 

kwestionariuszowych  (w pomiarze wzięło udział 38 osób).  

Ponadto realizowane był dwa wywiady grupowe z uczestnikami III edycji 

BMK podczas spotkania w sierpniu i listopadzie 2018 roku we Wrocławiu. 

Wreszcie w raporcie wykorzystano dane pochodzące z wywiadów 

kwestionariuszowych (zrealizowano 9) z beneficjentami programu na Dolnym 

Śląsku w 2018 roku. Badanie zrealizowano podczas warsztatów 14.11.2018 

we Wrocławiu. 
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Załacznik 1. 

Efekty działań w obszarze edukacji kulturowej 
 

Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, ma na celu zebranie opinii na temat efektów działań 
animacyjnych i edukacyjnych. 
 

1. Co było dla Ciebie zasadniczym celem działań w ramach Bardzo Młodej Kultury? Co 
chciałeś/chciałaś osiągnąć?  

 
 
 
 
 

 
2. Kto, jaka grupa była zasadniczymi odbiorcami 

(beneficjentami)?:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
3. Jak ogólnie oceniasz skuteczność, efektywność swoich działań w odniesieniu do 

beneficjentów? 
 

(bardzo nisko)  1 2 3 4 5 (bardzo wysoko) 

Uzasadnij ocenę: 
 
 
 
 
 

 

4. Czy planujesz przyszłe działania edukacyjne i animacyjne w swojej miejscowości? Jeżeli 
tak to jakie widzisz szanse tych działań?  

 
 
 
 
 

 

5. Jakie widzisz zasadnicze bariery przyszłych działań edukacyjnych i animacyjnych w Twojej 
miejscowości?  

 
 
 
 
 
 

 

6. Jakiego wsparcia potrzebujesz w przyszłych działaniach?  

 
 
 
 
 
 

 
 

 Proszę wskazać, do jakiej grupy należysz: 
 1/ Przedstawiciel/ka instytucji kultury ( DK, biblioteki) 
 2/ Przedstawiciel/ka edukacji 
 3/ Przedstawiciel/ka  administracji publicznej 
 4/ Przedstawiciel/ka III sektora 
 5/ Inne (jakie?)…………………………………… 

 

Dziękujemy! 
 


