Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie∙w∙kul
turze∙Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie
∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Europie∙Podka
pracie∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Europie∙
Podkapracie∙w∙kuKultura∙w∙Europie∙
Kultura w Europie
Podkapracie∙w∙kulturze∙lturze∙Kultur
Podkarpacie w kulturze
a∙w∙Europie∙Podkapracie∙w∙kulturze∙
Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie∙w∙kul
turze∙Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie
∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Europie∙Podka
pracie∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Europie∙
Podkapracie∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Eu
ropie∙Podkapracie∙w∙kulturze∙Kultur
a∙w∙Europie∙Podkapracie∙w∙kulturze∙
Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie∙w∙kul
turze∙Kultura∙w∙Europie∙Podkapracie
∙w∙kulturze∙Kultura∙w∙Europie∙Podka
redakcja
Ewa Nowak-Koprowicz

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Rzeszów
2014

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
Redakcja: Ewa Nowak-Koprowicz
Autorzy: Ewelina Jurasz, Katarzyna Lubas, Ewa Nowak-Koprowicz, Monika Ohar-Pawiak

Copyright © 2014 by Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Rzeszów

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów
przy:
Euroregionalnym Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
i Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Pasaż Rzeszów
ul. J. Słowackiego 16
35-060 Rzeszów
www.europedirect-rzeszow.pl
europedirect-rzeszow@europedirect-rzeszow.pl
ISBN 978-83-64286-23-0

2

SPIS TREŚCI
Przedmowa ..................................................................................................................................................... 4
Ewa Nowak-Koprowicz, Parlament Europejski – zanurzenie w kulturze ........ 6
Ewelina Jurasz, Inkubatory kultury w Polsce – dlaczego powstają i komu
służą ................................................................................................................................................................. 22
Monika Ohar-Pawiak, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Rzeszowie – potencjał nowoczesnej instytucji kultury ............................................ 35
Katarzyna Lubas, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie – magiczne miejsce
spotkań .......................................................................................................................................................... 49

3

PRZEDMOWA
Ingrid Hamm, dyrektorka Fundacji Roberta Boscha we wstępie inaugurującym
w 2007 roku serię Raportów o kulturze „Postęp Europa” - przywołując słowa
Jacques’a Delors’a oraz José Manuel’a Barroso o szczególnej roli jaka przypada kulturze
i polityce kulturalnej w procesie jednoczenia Europy - pytała o praktyczny wymiar
deklaracji, złożonych przez kolejnych przewodniczących Komisji Europejskiej.
Obecnie, w roku wielu nowych otwarć, wyboru składu Parlamentu Europejskiego
oraz Komisji Europejskiej, a na szczeblu lokalnym samorządów, widząc potrzebę
wznowienia dyskusji w tym obszarze, w ramach Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct - Rzeszów zapraszamy do ponownego przywołania pytań o rolę kultury, polityki
kulturalnej oraz wpływ kultury na rozwój społeczno-gospodarczy.
Mając świadomość, że ożywienie dyskursu nt. znaczenia kultury (zwłaszcza
w kontekście regionalnym) wymaga czasu, wyraziliśmy chęć podjęcia tego wyzwania
i nawiązując do wspaniałej tradycji raportów o kulturze przekazujemy pierwszy tom
publikacji „Kultura w Europie. Podkarpacie w kulturze.” W ramach niniejszego
opracowania, w czterech raportach zaprezentowano: (1) trendy w polityce kulturalnej
na szczeblu instytucji europejskich na przykładzie Parlamentu Europejskiego;
(2) działania w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju
inicjatyw w sferze kultury na przykładzie polskich Inkubatorów Kultury w tym
rzeszowskiego; (3) działalność Wojewódzkiej Instytucji Kultury na przykładzie
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie; (4) działalność unikalnych,
w skali regionalnej a nawet międzynarodowej, instytucji kultury na przykładzie Muzeum
Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
Niniejsza publikacja nie powstałaby bez ogromnego zaangażowania wielu osób,
a zwłaszcza: pani prof. nadzw. dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, recenzentki
publikacji oraz pani Eweliny Jurasz, pani Katarzyny Lubas, pani Moniki Ohar-Pawiak,
autorek raportów, którym składamy serdeczne podziękowania.
Równocześnie ciekawi spostrzeżeń czytelników, w celu podnoszenia jakości
kolejnych publikacji wydawanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe DirectRzeszów, kierujemy prośbę o dzielenie się spostrzeżeniami z lektury niniejszej
publikacji na adres e-mailowy: europedirect-rzeszow@europedirect-rzeszow.pl
lub/i enowak@wsiz.rzeszow.pl.
Ewa Nowak-Koprowicz
z Zespołem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Rzeszów
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FOREWORD
Ingrid Hamm, the director of Robert Bosch Foundation, in 2007, during the
introduction inaugurating the series of Reports on culture "Europe progress” - quoting
Jacques Delors and José Manuel Barroso and referring to a special role that culture and
cultural politics play in the Europe uniting process - asked about the practical dimension of
declarations made by heads of the European Commission.
Currently, during the year of new openings, selecting the new composition of the
European Parliament and the European Commission, at the local self-governments level,
seeing the need to resume related discussions, within the scope of the Europe Direct
Information Centre - Rzeszow, we hereby invite to recall the questions about the role of
culture, cultural politics and the impact that culture has on socio-economic development.
Being aware of the fact that the enliven discourse concerning the importance of
culture (especially in the regional context) requires time, we have expressed willingness to
accept the challenge and, referring to the great tradition of reports on culture, we provide
the first publication volume "Kultura w Europie. Podkarpacie w kulturze.” [Culture in Europe.
Sub-Carpathian region in culture]. Within the scope of this study, the following have been
presented in four reports: 1. trends in cultural politics at the European institutions level, on
the example of the European Parliament (European Parliament - immersion in the culture);
2. activities related to creating favourable conditions conductive to form and develop
initiatives within the cultural sphere, on the example of Polish Culture Incubators, including
Rzeszow (Culture incubators in Poland - why they are formed and for whom they are
intended); 3. activity of the Provincial Institution of Culture on the example of the Province
and City Public Library in Rzeszow (Provincial Public Library in Rzeszow - the potential of
modern institution of culture); 4. activity of unique, at the regional or even international
scale, institution of culture on the example of Muzeum Dobranocek [Museum of Bedtime
Cartoons] from the collections of Wojciech Jama in Rzeszow (the Museum of Bedtime
Cartoons in Rzeszow - a magic meeting spot).
This publication would not have come into being without great involvement of many
people and, in particular: prof. nadz. dr hab. [associate professor, Ph.D] Agata JurkowskaGomulka, a reviewer of this publication, and Ewelina Jurasz, Katarzyna Lubas, Monika OharPawiak, the authors of reports constituting this study, to whom we extend thanks.
At the same time, interested in the readers' opinions, to improve the quality of
further volumes published by the Europe Direct Information Centre - Rzeszow, we are
directing our request to share your views after getting to know this publication and e-mail
your
opinions:
europedirect-rzeszow@europedirect-rzeszow.pl
or/and
enowak@wsiz.rzeszow.pl.
Ewa Nowak-Koprowicz
and the Team of Europe Direct Information Centre - Rzeszow
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Ewa Nowak-Koprowicz1

Parlament Europejski – zanurzenie w kulturze
Parlament Europejski ze względu na kompetencje ustawodawcze jest głównym
podmiotem kształtującym politykę Unii Europejskiej, która ma wpływ na codzienne
życie ponad 500 mln Europejczyków. Odnosząc się do obszaru kultury Parlament
Europejski wskazuje, że podczas gdy Unia Europejska ma zaledwie uprawnienia
wspierające i koordynujące, to Parlament nadaje tej dziedzinie centralne miejsce
w prawie wspólnotowym.
Różnorodność kulturowa i językowa jest wspierana przez Parlament Europejski
zarówno za pomocą prawodawstwa jak i konkretnej inicjatywy tj. Nagrody Filmowej
LUX. Oba te narzędzia są przedmiotem niniejszego opracowania.

1. Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego2

W celu przygotowania prac Parlamentu Europejskiego posłowie
(751 z 28 państw członkowskich) przydzielani są do stałych komisji, z których każda
specjalizuje się w odrębnej dziedzinie. Jedną z 20 komisji stałych jest Komisja Kultury
i Edukacji, która ma uprawnienia w zakresie: 1. aspektów kulturalnych Unii
Europejskiej, a zwłaszcza a) pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury,
b) ochrony i promowania różnorodności kulturowej i językowej, c) zachowania
i ochrony dziedzictwa kulturalnego, wymiany kulturalnej i twórczości artystycznej;
2. polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego szkolnictwa wyższego,
wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego; 3. polityki
audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa
informacyjnego; 4. polityki dotyczącej młodzieży; 5. rozwoju polityki w zakresie sportu,
wypoczynku i rozrywki; 6. polityki informacyjnej i środków przekazu; 7. współpracy

Autorka jest zastępcą kierownika Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz
wicedyrektorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie przy Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
1

2

Opracowanie przygotowane przy wykorzystaniu oficjalnych materiałów Parlamentu Europejskiego,
www.europarl.europa.eu, z dnia 30.11.14
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z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi
organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.3
W ramach komisji parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne
i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi. Ponadto
analizują propozycje Komisji Europejskiej i Rady oraz przygotowują sprawozdania na
posiedzenia plenarne. W odniesieniu do roli ustawodawczej oraz nadzorowania
programów UE, Komisja Kultury i Edukacji jest odpowiedzialna za takie programy jak:
Erasmus+, Kreatywna Europa oraz Europa dla Obywateli.4
Posiedzenia komisji parlamentarnych odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu,
w Brukseli, a ich obrady są jawne. Każda z komisji stałych składa się z 25-71 posłów
oraz posiada przewodniczącego, prezydium oraz sekretariat. W Komisji Kultury
i Edukacji, obecnej, VIII kadencji Parlamentu Europejskiego zasiada 31 członków5,
a 30 posłów pełni w tejże komisji zastępstwo6 i jest ona 15. pod względem liczby
członków. Liczniejsze są komisje: 1. Spraw Zagranicznych (71 członków), 2. Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(69 członków), 3. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (67 członków), 4. Spraw
Gospodarczych i Monetarnych (61 członków), 5. Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych (60 członków), 6. Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych (55 członków), 7. Transportu i Turystyki (49 członków), 8. Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (49 członków), 9. Rozwoju Regionalnego (43 członków), 10. Handlu
Międzynarodowego (41 członków), 11. Budżetu (41 członków), 12. Rynku
3

Szerzej: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/cult/home.html, z dnia 30.11.14
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19 listopada 2013 roku Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą dwa, nowe programy UE:
1) Erasmus+, program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Budżet programu Erasmus+
wynosi 14,7 mld euro. Szczegółowe informacje nt. programu m.in.: http://erasmusplus.org.pl/, dostęp
z dnia 30.11.14; 2) Kreatywna Europa, program na rzecz wsparcia finansowego dla sektorów
audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Budżet programu wynosi 1,46 mld euro. Szczegółowe informacje
nt. programu m.in.: http://www.kreatywna-europa.eu/, dostęp z dnia 30.11.14. Oba programy weszły
w życie 1 stycznia 2014 roku, a ich realizacja jest zaplanowana do roku 2020.
Członkowie Komisji Kultury i Edukacji ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego (stan na listopad
2014 r.): Silvia Costa, Andrea Bocskor, Mircea Diaconu, Helga Trüpel, Michaela Šojdrovà, Isabella Adinolfi,
Dominique Bilde, Louise Bours, Damian Dräghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Emmanouil Glezos,
Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Adrew Lewer, Krystyna Łybacka, Svetoslav
Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiará, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Martin
Sonneborn, Yana Toom, Giovanni Toti, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogadan Brunon Wenta, Theodoros
Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver.
5

Posłowie pełniący zastępstwo w Komisji Kultury i Edukacji ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego
(stan na listopad 2014 r.): Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Terese Comodini Cachia,
Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Carlos Girauta Vidal, Sylvie
Guillaume, György Holvényi, Mary Honeyball, Jean-François Jalkh, Mark Joulaud, Dietmar Köster, Zdzisław
Krasnodębski, Kashetu Kyenge, Ilhan Kyuchyuk, Emma McClarkin, Ernest Maragall, Martina Michels,
Marlene Mizzi, Elisabeth Morin-Chartier, Liadh Nί Riada, Paul Nuttall, Michel Reimon, Liliana Roudrigues,
Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Hermann Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Tadeusz Zwiefka.
6
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Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (40 członków), 13. Prawa Kobiet
i Równouprawnienia (35 członków), 14. Petycji (34 członków). Przewodniczącą Komisji
Kultury i Edukacji jest Silvia Costa z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim, drugiej co do wielkości siły politycznej VIII kadencji
Parlamentu.
Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Parlamentu Europejskiego.
W Komisji Kultury i Edukacji członkami jest: 9 na 219 posłów Europejskiej Partii
Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), 8 na 191 posłów Postępowego Sojuszu
Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, 3 na 71 posłów Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów, 3 na 68 posłów Porozumienia Liberałów
i Demokratów na rzecz Europy, 2 na 52 posłów Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej
Lewicy Europejskiej/Nordyckiej Zielonej Lewicy, 2 na 50 posłów Zielonych/Wolne
Przymierze, 2 na 48 posłów Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej, 2 na posłów
52 posłów niezrzeszonych.
Posłowie zasiadający w Parlamencie Europejskim pochodzą z 28 krajów
członkowskich UE. Z kolei członkowie Komisji Edukacji i Kultury wywodzą się
z 14 państw, uwzględniając posłów pełniących zastępstwo z 20 (odpowiednio
członkostwo i zastępstwo z liczby posłów reprezentujących dany kraj: Włochy –
5 i 1 z 73, Niemcy - 4 i 3 z 96, Wielka Brytania - 4 i 3 z Wielkiej Brytanii, Polska 3 i 3 z 51, Bułgaria - 3 i 1 z 17, Grecja - 3 i 0 z 21, Rumunia - 2 i 0 z 32, Francja - 1 i 6 z 74,
Hiszpania - 1 i 4 z 54, Węgry - 1 i 2 z 21, Republika Czeska - 1 i 0 z 21, Dania - 1 i 0 z 13,
Słowenia - 1 i 0 z 8, Estonia 1 i 0 z 6, Malta - 0 i 2 z 6, Portugalia - 0 i 1 z 21, Austria - 0 i 1
z 18, Słowacja - 0 i 1 z 13, Irlandia 0 i 1 z 11, Litwa - 0 i 1 z 11. W przypadku polskich
parlamentarzystów członkami komisji są: Krystyna Łybacka, Bogdan Brunon Wenta,
Bogdan Zdrojewski, a zastępstwo pełnią: Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska,
Tadeusz Zwiefka. Z kolei żaden z: 26 posłów z Holandii, 21 posłów z Belgii, 20 posłów ze
Szwecji, 13 posłów z Finlandii, 11 posłów z Chorwacji, 8 posłów z Łotwy, 6 posłów
Cypru, 6 posłów z Luksemburga nie zasiada (ani członkostwo, ani zastępstwo)
w Komisji Kultury i Edukacji.
W kontekście priorytetów poszczególnych prezydencji państw członkowskich UE
w komisjach parlamentarnych Parlamentu Europejskiego realizowane są dyskusje
tematyczne. Przykładowo w ramach trwającej prezydencji włoskiej podczas posiedzeń
Komisji Kultury i Edukacji w okresie od lipca do września 2014 roku poruszano
następujące zagadnienia: 1) obrona tzw. europejskiego wyjątku kulturalnego,
w kontekście ochrony dziedzictwa europejskiego. Dario Franceschini, włoski minister
kultury zapowiedział konieczność włączenia wyjątku kulturalnego w długoterminową
strategię UE, 2) w ramach inspiracji programem Erasmus – wsparcie mobilności
młodych ludzi w dziedzinie kultury, umożliwienie wymiany artystów, młodych
pracowników muzeów, bibliotek i innych instytucji kultury w krajach europejskich,
3) odnośnie sektora audiowizualnego i internetu – bezpłatny dostęp dla wszystkich do
treści on-line, docelowo internet, w opinii Antonio Giacomelli, sekretarza stanu
telekomunikacji, powinien być dostępnym dla wszystkich medium wolnej wymiany,
8

4) w kontekście młodzieży i sportu wskazano na kwestie zatrudnienia, mobilności oraz
wsparcia wysiłków na rzecz zwalczania ustawiania meczy i manipulowania wynikami
sportowymi, 5) w zakresie edukacji podkreślono konieczność: wzmocnienia i rozwoju
systemów kształcenia (z naciskiem na szkolenie zawodowe, kształcenie ustawiczne
i szkolenie nauczycieli), lepszego wykorzystania środków w ramach programu
Erasmus+ w celu wspierania mobilności międzynarodowej i zwiększenia wsparcia dla
szkolnictwa wyższego, studiów zwłaszcza doktoranckich.

2 . Nagroda Filmowa LUX7

Ustanowiona w 50. rocznicę traktów rzymskich (2007) Nagroda Filmowa LUX
(LUX FILM PRIZE) jest przejawem działań Parlamentu Europejskiego na rzecz kultury
i wsparcia różnorodności kulturowej w ścisłym związku z działaniami w innych
dziedzinach polityki europejskiej. To także pokłosie rozszerzających się uprawnień
legislacyjnych, w tym możliwości przyjmowania inicjatyw o doniosłym znaczeniu
symbolicznym, które Parlamentowi Europejskiemu gwarantuje Traktat lizboński.
U podstaw przedsięwzięcia leży postrzeganie kina jako środka wyrazu
kulturalnego o ogromnym potencjale do przeciwstawienia się barierom stwarzanym
przez strach, poczucie niepewności, zakorzenionych w otaczającej rzeczywistości. Kino
będące środkiem masowego przekazu kultury jest równocześnie zwierciadłem, które
personalnie umożliwia dostrzeżenie, niejednokrotnie zaskakująco wielu, kwestii, które
nas łączą oraz tych, które zostaną uznane za bardzo interesujące, ze względu na swoją
odmienność. Dlatego też, w sytuacji konieczności prowadzenia przez Parlament
Europejski skutecznego dialogu z obywatelami Unii Europejskiej, aby w większym
stopniu upowszechnić wiedzę o sobie oraz uzyskać wśród obywateli zrozumienie dla
pełnionej roli, to kino zostało uznane za idealne narzędzie prowadzenia debaty, nad
Europą i jej przyszłością, w ponad 500 mln gronie.
Przystępując do realizacji inicjatywy przyjęto dwa, główne cele: 1. skierowanie
debaty publicznej na Unię Europejską i jej politykę, a w konsekwencji rozwijanie wiedzy
opinii publicznej w tym zakresie, 2. wsparcie rozpowszechniania (ko)produkcji
europejskich filmów na terenie Unii.

Opracowanie przygotowane przy wykorzystaniu oficjalnych materiałów Parlamentu Europejskiego:
Nasze historie przedstawione przez filmowe emocje, Lux Film Prize, Parlament Europejski, 2014, s.1-28;
Nagroda Lux, Program 2014, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Parlament Europejski, 2014, s. 1-10;
3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Razredni Sovražnik, Parlament Europejski, 2014, s. 1-11;
3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Bande de Filles, Parlament Europejski, 2014, s. 1-11; 3 filmy,
24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Ida, Parlament Europejski, 2014, s. 1-11; Nagroda Lux, Pokazujemy
bogactwo kultur, Parlament Europejski, 2013, s. 1-24; www.europa.eu, z dnia 30.11.14
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Pobudzenie do refleksji i zainicjowanie debaty na skalę europejską następuje
poprzez uczynienie z konkursu nowatorskiej formy komunikowania się na temat
imigracji, integracji, ubóstwa, wolności wypowiedzi, praw kobiet oraz innych
kluczowych kwestii wchodzących w zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego.
Założenie to, podobnie jak koncentracja dystrybucji na tzw. „pięcie achillesowej kina
europejskiego”, jest w ramach inicjatywy konsekwentnie realizowane począwszy od
przyjętych kryteriów konkursowych po finalizujące daną edycję konkursową wręczenie
nagrody publiczności podczas Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach.
Nagroda jest narzędziem komunikacyjnym Parlamentu Europejskiego.
A ugruntowywanie obecności nagrody filmowej LUX na europejskiej scenie kulturalnej
poprzez działania przyjęte w strategii komunikacyjnej instytucji zatwierdzono 5 lipca
2010 roku.
W praktyce oznacza to, że biorące udział w konkursie, trwające co najmniej
60 minut, filmy fabularne lub artystyczne filmy dokumentalne (również animowane),
których premiera festiwalowa/wejście na ekrany miały miejsce we wskazanym w danej
edycji okresie: 1. przedstawiają różnorodność tradycji europejskich, rzucają światło na
proces integracji europejskiej lub odzwierciedlają proces budowania Europy oraz 2. są
produkcjami lub koprodukcjami kwalifikującymi się do udziału w programie Kreatywna
Europa (program MEDIA), których producentem lub współproducentem było państwo
Unii Europejskiej lub Islandia, Liechtenstein, Norwegia bądź Szwajcaria. Dodatkowo, jak
wskazuje Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego odnośnie
VIII edycji konkursu (2014) do nagrody nie powinno się zgłaszać filmów nagrodzonych
pierwszymi nagrodami na festiwalach kategorii „A”8.
W procedurę konkursową, obejmującą selekcję oficjalną, czyli wybór dziesięciu,
a następnie trzech filmów oraz konkurs o Nagrodę Filmową LUX z wyborem laureata,
zaangażowani są zarówno przedstawiciele świata filmu oraz Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej, Rady Europy.
Do udziału, w rozpoczynających proces selekcji konkursowej brukselskich,
spotkaniach oraz dyskusji tzw. komisji selekcyjnej (The Selection Panel) zaproszeni są
przede wszystkim przedstawiciele świata filmu tj. producenci, dystrybutorzy,
operatorzy kin, dyrektorzy festiwali i krytycy filmowi. Powierzenie temu gronu
oficjalnej selekcji oraz konkursu nadaje filmowej nagrodzie Parlamentu Europejskiego
artystycznego i kinematograficznego prestiżu. W panelu selekcyjnym udział biorą
również, choć bez prawa głosu, członkowie założyciele oraz w charakterze
obserwatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej (Kreatywna Europa) i Rady Europy
(Fundusz Eurimages). Co roku zmienia się 1/3 członków komisji selekcyjnej,
m.in. z urzędu do zespołu dołącza przedstawiciel filmu, który zwyciężył poprzednią

8

Festiwale kategorii „A”: Wenecja, San Sebastian, Berlin, Cannes, Karlowe Vary i Locarno.
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edycję Nagrody Filmowej LUX. Za zatwierdzenie składu komisji selekcyjnej odpowiada
parlamentarna Komisja Kultury i Edukacji.9
Propozycje filmów do selekcji oficjalnej są zgłaszane przez: komisję selekcyjną
oraz - w przypadku takiej woli - posłów do Parlamentu Europejskiego i specjalistów
z branży filmowej.
Zadaniem 16 członków komisji selekcyjnej jest wskazanie 10 filmów, które staną
się przedmiotem tzw. selekcji oficjalnej, a następnie trzech finalistów. Decyzje zapadają
zwykłą większością głosów lub przy jej braku większością względną w drodze
losowania, w głosowaniu tajnym. Członkowie komisji mogą zaproponować do pięciu
filmów, z których najwyżej dwa odpowiadają ich przynależności państwowej.
Członkowie komisji selekcyjnej nie mogą oddać głosu na film z którym wiąże ich interes
handlowy, w praktyce oznacza to, że jeżeli uczestniczyli w produkcji lub wykorzystaniu
w celach komercyjnych zaproponowanego przez siebie filmu konkursowego, mogą
zostać poproszeni o wstrzymanie się od udziału w ostatecznym głosowaniu. Członkowie
komisji selekcyjnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy, aż do oficjalnych wyników
(dziesiątki, a następnie najlepszej trójki filmów).
Dziesięć najlepszych filmów ogłaszanych jest podczas Festiwalu Filmowego
w Karlowych Warach na początku lipca. Natomiast finałowa trójka pod koniec lipca.
Europejski pejzaż kulturowy jest określany jako głęboko podzielony.
Przekroczenie granic i trafienie do publiczności poza krajem pochodzenia ma miejsce
w niewielkiej liczbie przypadków. Język przekazu stanowi nadal realną przeszkodę
w rozpowszechnianiu dzieł na wielojęzycznym rynku. W 2010 roku na łamach trzeciego
wydania Raportu o Kulturze „Postęp Europa”10 międzynarodowe grono ekspertów
W VIII edycji konkursu (2014) komisja selekcyjna pracowała w następującym składzie: 1) członkowie
(16): Peter Bognar, Węgry, dystrybutor, dyrektor programowy festiwalu; José Luis Cienfuegos, Hiszpania,
dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów w Sewilli; Stephan de Potter, Belgia, dystrybutor,
Cinéart-Cinélibre; Fatima Djoumer, Unia Europejska, kierownik ds. stosunków międzynarodowych
i imprez, Europa Cinéma; Marion Döring, Unia Europejska, dyrektor Europejskiej Akademii Filmowej;
Jakub Duszyński, Polska, dystrybutor, Gutek Film, wiceprezes Europa Distribution; Per Ericsson, Szwecja,
kierownik Wydziału Edukacji Filmowej w Szwedzkim Instytucie Filmowym; Francesca Feder, Francja,
producentka; Giorgio Gosetti, Włochy, dyrektor artystyczny Venice Days w ramach festiwalu filmowego
w Wenecji i partner „28 razy kino”; Peter Paul Huth, Niemcy, redaktor i krytyk filmowy w ZDF; Dirk
Impens, producent filmu The Broken Circle Breakdown; Ivana Ivisic, Chorwacja, konsultantka
ds. dystrybucji i promocji filmów na festiwalach; Christophe Leparc, Francja, sekretarz generalny
Quinzaine des Réalisateurs w ramach Festiwalu Filmowego w Cannes; Karel Och, Czechy, krytyk filmowy
i dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach; Jonathan Romney, Wielka Brytania,
krytyk filmowy w FilmComment.com i Sight and Sound, doradca ds. programów filmowych; Mira Staleva,
Bułgaria, wicedyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sofii; 2) członkowie założyciele:
Georgette Ranucci, Włochy, operatorka i dystrybutorka, Lucky Red; Michel Demopoulos, Grecja, krytyk
filmowy; 3) obserwatorzy: Matteo Zacchetti, zastępca szefa działu ds. programu Media i kompetencji
medialnych w DG ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej; Roberto Olla,
Dyrektor wykonawczy, Fundusz Eurimages, Rada Europy.
10 Raport o Kulturze „Postęp Europa” Europa czyta – literatura w Europie, Wydawca polskiej wersji:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Numer 3/2010.
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podjęło dyskusję o literaturze w Europie. Odpowiadając na pytania: „Czy literatura
europejska może przyczynić się do pogłębienia wiedzy o sąsiadach i budować mosty
między ludźmi? Czy mimo rozdrobnienia europejskiego rynku książki jest w stanie
wspierać międzykulturowe porozumienie lub nawet dopomóc kontynentowi w uzyskaniu
tak często brakującej tożsamości?”11 - wszyscy zgodnie wskazali na niedocenianą,
a kluczową rolę przekładu. „Językiem Europy powinien być przekład, postulował przed
kilkoma laty Umberto Eco, aby wskazać, że angielski komunikator internetowy Pidgin, jako
lingua franca globalizacji, służy wprawdzie porozumiewaniu się, ale nie porozumieniu. Do
tego potrzebne jest kulturowe przenikanie się, dla którego nie ma większego i bardziej
stosownego pola niż przekłady literatury. A mimo to żadna z dziedzin kultury nie jest tak
słabo wspierana jak literatura, zwłaszcza przekładowa, najmniej zaś w ramach UE”12
wskazywał Holger Fock, tłumacz literatury i przewodniczący Rady Europejskiego
Związku Stowarzyszeń Tłumaczy (CEATL), a Gabriella Gönczy, dziennikarka, kierująca
instytutem Roberta Graggera przy Collegium Hungaricum w Berlinie, uzupełniała
następująco, „gdy ważny autor z Europy Środkowej i Wschodniej z jakichś powodów nie
jest dostępny po niemiecku, angielsku lub francusku, to prawdopodobnie nigdy nie będzie
czytany w krajach sąsiednich”13. Kino, jak wskazuje Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Parlamentu Europejskiego, nie jest tu wyjątkiem. Wychodząc z takiego założenia
Parlament Europejski trzem finałowym filmom w ramach każdej edycji konkursowej
zapewnia nagrodę w postaci przygotowania wersji ze ścieżką dialogową
przetłumaczoną na języki urzędowe UE oraz produkcji pakietu kina cyfrowego (DCP)
przeznaczonego dla wszystkich państw członkowskich UE. W efekcie filmowcy zyskują
narzędzie pozwalające na pokonywanie barier językowych i kierowanie swoich dzieł do
szerokiego grona odbiorców.
Aby jednak powstała rzeczywista platforma, za pośrednictwem której
Europejczycy mają możliwość wspólnego poruszania się w europejskiej przestrzeni
publicznej poprzez prowadzenie dyskusji na ten sam temat (filmy biorące udział
w konkursie), w tym samym miejscu (miasto w każdym z państw członkowskich UE),
w tym samym czasie (za pośrednictwem debat organizowanych na żywo, a także
w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych) zainicjowano w 2012 roku
Dni Nagrody Filmowej LUX (LUX FILM DAYS). W ramach tej inicjatywy, określanej jako
jedyne w swoim rodzaju doświadczenie kulturowe przekraczające granice państw, od
września do grudnia w danej edycji konkursowej (czyli przed ogłoszeniem zwycięzcy,
a po zapewnieniu finałowej trójce napisów w językach urzędowych UE) we wszystkich
państwach członkowskich UE w wybranych kinach istnieje możliwość obejrzenia filmów
I. Hamm, Wyborna Europa, [w:] Raport o Kulturze „Postęp Europa” Europa czyta – literatura w Europie,
Wydawca polskiej wersji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Numer 3/2010, s .4.
12 H. Fock, Dlaczego mimo wszystko zajmuję się przekładami[w:] Raport o Kulturze „Postęp Europa”
Europa czyta – literatura w Europie, Wydawca polskiej wersji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Numer 3/2010, s .43.
13 G. Gönczy,„Być albo nie być tłumaczonym”[w:] Raport o Kulturze „Postęp Europa” Europa czyta –
literatura w Europie, Wydawca polskiej wersji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Numer 3/2010,
s. 51.
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finałowych z napisami w języku ojczystym. Projekcje odbywają się przeważnie
w ramach festiwali filmowych, we współpracy z instytutami filmowymi i kinami oraz
z biurami informacyjnymi Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach
członkowskich, są to często krajowe prapremiery. W 2014 roku zaplanowano w ramach
Dni Nagrody Filmowej LUX 165 pokazów oraz wydarzeń specjalnych14. W przypadku
Polski filmy można było zobaczyć w Kinie Muranów w Warszawie oraz w Kinie Nowe
Horyzonty we Wrocławiu.
Ponadto teoretycznie na mniejszą skalę, choć uwzględniając siłę oddziaływania
nie będzie to w pełni słuszne stwierdzenie, od 2010 roku w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Wenecji realizowany jest pokaz finałowych filmów oraz projekt
zatytułowany „28 razy Kino” (pierwotnie 27 razy). W ramach projektu zapraszani są
młodzi entuzjaści filmów, 28 osób (18-25 lat) z 28 państw członkowskich, którzy wraz
z przedstawicielami świata filmu oraz posłami do Parlamentu Europejskiego uczestniczą
w pokazach i debatach opartych na fabule filmów, które dotyczą kluczowych tematów
europejskiego kina. Ponadto od 2014 roku uczestnicy mają możliwość wejścia w rolę
i jurorów i przyznania nagrody Venice Days. Relacje ze spotkań są na bieżąco
publikowane w ramach bloga.15
Za pośrednictwem Dni Nagrody Filmowej LUX oraz projektu „28 razy Kino” filmy
ubiegające się o nagrodę główną stają się tematem dyskusji prowadzonych zarówno na
żywo jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dodatkowo od 2014 roku
Parlament Europejski działając na rzecz wzmocnienia dyskursu o filmach biorących
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Miejsca w których zorganizowano pokazy finalistów w ramach Dni Nagrody Filmowej LUX: Belgium,
Bruxelles: Bozar; Luxembourg: Cineast film festival and Utopia; Bulgaria, Sofia: Dom na kinoto; Czech
Republic, Brno; Denmark, Copenhagen: Cinemateket; Germany, Berlin: Kino in der Kulturbrauerei;
Germany, Cologne; Germany, Munich; Austria, Vienna: Viennale International Film Festival; Estonia, Talin:
Artis Cinema; Ireland, Cork: IndieCork Film festiwal; Greece, Thessaloniki; Cyprus, Lemesos: Rialto
Theatre; Cyprus, Nicosia: Cine Studio; Spain, Segovia; Spain, Barcelona: Filmoteca de Catalunya; Spain,
Madrid; Spain, Seville; Spain, Cartagena: Festival Internacional de Cine de Cartagena; Spain, Santiago:
Festival CINEUROPA; Spain, Gijon: Festival International de Cinema de Gijon; Spain, Lanzarote: Muestra de
Cine Europeo de Lanzarote; France, Arras: Festival international du film d'Arras; France, Troyes: Ciné city
de Troyes; France, La Ciotat; France, Strasbourg; Croatia, Zagreb: Zagreb Film Festival; Italy, Rome; Italy,
Milano; Latvia, Riga: Splendid Palace cinema; Lithuania, Vilnius; Hungary, Budapest; Malta, Valletta:
St. James Cavalier; Malta, Gozo; Netherlands, Leiden: Leids Film Festival; Poland, Warsaw: Kino Muranow;
Poland, Wroclaw: Kino Nowe Horyzonty; Portugal, Lisbon: Cinemateca; Romania, Bucharest: Cinema
Studio; Slovenia, Celje; Slovenia, Izola; Slovenia, Ljubljana; Slovakia, Bratislava: Bratislava Film festival;
Finland, Helsinki; Sweden, Stockholm: Stockholm Film Festival; United Kingdom, Aberdeen; United
Kingdom, Perth; United Kingdom, Brodick; United Kingdom, Inverness; Lithuania, Kaunas; Lithuania,
Klaipeda; Portugal, Leiria; Belgium, Genk; Belgium, Turnhout; Slovenia, Maribor; United Kingdom, London;
France, Paris; Belgium, Bruxelles; Belgium, Marche-en-Famenne; Spain, Tarragona; United Kingdom,
Lochmaddy; Italy, Torino; Italy, Bologna. Oficjalny portal Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141014STO74014/html/Europejskajesie%C5%84-filmowa-Dni-Nagrody-LUX-w-kinie-obok-Ciebie!, z dnia 30.11.14
15 Więcej informacji o inicjatywie na oficjalnym portalu Venice Days: www.venice-days.com, z dnia
30.11.14
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udział w konkursie przygotowuje szeroko udostępniane opracowania edukacyjne
dotyczące inicjatywy oraz trójki finalistów.16
W latach 2007-2012 w listopadzie, a od 2013 roku w grudniu podczas sesji
plenarnej w Strasburgu wskazywany jest zwycięzca. Decyzję o tym który z finalistów
zostanie nagrodzony podejmują posłowie do Parlamentu Europejskiego podczas tajnego
głosowania. Procedura głosowania trwa miesiąc i umożliwia każdemu z posłów oddanie
głosu na jeden film. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą obejrzeć film na cztery
sposoby: 1. w sali kinowej LUX; 2. w swoich państwach członkowskich, w ramach
wydarzeń filmowych podczas Dni Nagrody LUX; 3. VOD - na dostępnym dla posłów
portalu po wysłaniu wniosku o udostępnienie hasła; 4. na DVD, ze względu na bardzo
ograniczoną liczbę kopii jest to opcja dostępna przede wszystkim dla posłów Komisji
Kultury i Edukacji oraz wiceprzewodniczących. Procedura głosowania zamykana jest
w dzień poprzedzający ceremonię wręczenia nagrody o godz. 23:00, a wynik pozostaje
tajemnicą do następnego dnia, do momentu otwarcia zapieczętowanej koperty przez
Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego podczas gali finałowej. Ceremonię
wręczenia filmowej nagrody Parlamentu poprzedza, kolejny konsekwentny element
strategii komunikacyjnej, jakim jest seminarium dla dziennikarzy. W seminarium,
podczas którego posłowie do Parlamentu Europejskiego, eksperci i reżyserzy dyskutują
o kinie i o Europie może brać udział po co najmniej dwóch dziennikarzy z każdego
państwa członkowskiego. W ceremonii wręczenia nagrody mają możliwość uczestniczyć
ekipy filmowe trzech finalistów, a przedstawiciel zwycięskiej proszony jest
o wygłoszenie krótkiego przemówienia przed zgromadzeniem plenarnym.
Statuetka wręczana jest przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Laureat nagrody nie otrzymuje w sposób bezpośredni nagrody finansowej w postaci
np. czeku. Natomiast oryginalna/e wersja/e językowa/e zwycięskiego film zostaje
dostosowana do odbioru przez widzów z wadami wzroku i słuchu w więcej niż jednej,
oryginalnej wersji. Ponadto laureat nagrody otrzymuje wsparcie w promocji filmu
w państwach członkowskich.
Grudniowa ceremonia nie zamyka danej edycji konkursowej. W celu poszerzenia
grona zainteresowanych inicjatywą od 2013 roku przyznawana jest jeszcze nagroda
publiczności (Public Audience Mention), która wręczana jest podczas Festiwalu
Filmowego w Karlowych Warach w następnym roku kalendarzowym. Pierwsza nagroda
publiczności została wręczona w 2014 roku i przypadła filmowy The Broken Circle
Breakdown. Laureat nagrody publiczności VIII edycji konkursu zostanie poznany
Prezentację finalistów kończą propozycje pytań do dalszej dyskusji. M.in. w kontekście filmu IDA
proponowane są następujące zagadnienia: „1. Niektórzy dziennikarze nazwali Idę „filmem artystycznym”,
czy możesz się z tym zgodzić? 2. Jakie wrażenie sprawiłby na tobie ten film, gdyby został nakręcony
w kolorze? 3. Ida jest łagodnym filmem o ciężkich wydarzeniach. Czy ten film dostarczył ci nowych informacji
o historii Polski i Europy? 4. Czy możesz porównać ten film do innych filmów, które widziałaś/widziałeś
i które odnosiły się do II wojny światowej? W czym są one do siebie podobne, a czym się różnią? 5. W czym
tkwi siła tego filmu?”, 3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Ida, Parlament Europejski, 2014, s. 8.
16
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w 2015 roku. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej luxprize.eu
lub mediów społecznościowych. Ponadto każdy z głosujących ma szansę zostania
wybranym do ogłoszenia zwycięzcy osobiście w Karlowych Warach. Pierwszą taką
możliwość otrzymała pochodząca ze Słowacji, Iveta Kollarova17. Ustanowienie nagrody
publiczności oraz udoskonalanie formy jej przyznawania/wręczania to kolejny krok
otwarcia dostępu do inicjatywy ogółowi obywateli z równoczesnym podtrzymaniem
udziału posłów.
Nagroda filmowa LUX zaczyna nabierać dużej rangi jako forma wsparcia
europejskich produkcji filmowych, oferowana pomoc w znalezieniu miejsca na rynku
i dotarciu do szerokiej publiczności filmom, które w innych okolicznościach nie miałyby
takiej możliwości, przynosi rezultaty. Na powyższy aspekt wskazuje m.in. Rok Biček,
twórca Razredni Sovražnik (Klasowy wróg), który w wywiadzie udzielonym po
otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu jego filmu do finałowej trójki o Nagrodę LUX
podkreślił, że „największym problemem jest brak wiedzy o kinematografii mniejszych
państw. Przykładem jest kino słoweńskie – niemal zupełnie nieznane w Europie, i dlatego
tak ważna jest dla każdego słoweńskiego reżysera tegoroczna nominacja, która rzuca
nieco światła na nasz rodzimy rynek. W przyszłym roku jakiś inny reżyser będzie miał
szanse wyświetlić swoje dzieło w kinach w całej Europie. „28 razy Kino”18 Z kolei
nagrodzony w 2013 roku, Felix van Groeningen za film The Broken Circle Breakdown
(W kręgu miłości) dziękując za przyznaną statuetkę stwierdził, że jest dla niego
„wyjątkowym zaszczytem dowiedzieć się, że europejscy deputowani wybrali mój film,
obejrzeli go i zagłosowali na mnie. Właśnie dlatego uważam, że Nagroda LUX jest
wspaniałą inicjatywą – dzięki niej oglądasz film, którego w innym wypadku nie brałbyś
nawet pod uwagę. Pozwala obrazom docierać do widowni w różnych częściach Europy,
a to jest nasz - reżyserów - główny cel.”19 Obok twórców na rangę filmowej nagrody
Parlamentu Europejskiego wskazują również kolejne nominacje i nagrody przyznawane
laureatom konkursu (Tabela 1), m.in. wspomniany The Broken Circle Breakdown po
otrzymaniu w grudniu 2013 roku statuetki od Parlamentu Europejskiego jeszcze
dwukrotnie zwyciężył w kategorii najlepszych filmów zagranicznych oraz otrzymał
nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny Amerykańskiej Akademii
Filmowej.

Oficjalny portal Nagrody Filmowej LUX: http://luxprize.eu/news/lux-prize-public-mention-meetperson-who-will-announce-it, z dnia 30.11.14
17

Poznaj troje reżyserów walczących o Nagrodę LUX 2014, Oficjalny portal Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20141027STO76349/html/Poznaj-trojere%C5%BCyser%C3%B3w-walcz%C4%85cych-o-Nagrod%C4%99-LUX-2014, z dnia 30.11.14
19 Felix van Groeningen z Nagrodą LUX 2013, Oficjalny portal Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20131211STO30503/html/Felix-vanGroeningen-z-Nagrod%C4%85-LUX-2013, z dnia 30.11.2014
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Tabela 1. Laureaci Nagrody Filmowej LUX w latach 2007-2013
VII EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
Tytuł oryginalny:
Tytuł polski:
Reżyseria:
Produkcja:
Premiera:
Inne
nagrody
m.in.:

11.12.2013
The Broken Circle Breakdown
W kręgu miłości
Felix van Groeningen
Belgia
10 października 2012 roku
63. Festiwal filmowy w Berlinie (07-17.02.2013) - wygrane: Panorama
Audience Award - Felix van Groeningen; Nagroda Label Europa Cinemas Felix van Groeningen;
7. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” w Kazimierzu Dolnym (27.0704.08.2013) – II miejsce kategorii: nagroda publiczności;
26. Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych (07.12.2013) wygrana w kategorii: najlepsza europejska aktorka roku – Veerle Baetens;
ponadto nominacje w kategoriach: najlepszy europejski film roku;
najlepszy europejski aktor roku; najlepszy europejski reżyser roku;
nagroda publiczności – najlepszy film europejski; najlepszy europejski
scenarzysta roku;
39. Ceremonia wręczenia Cezarów (28.02.2014) – wygrana w kategorii:
najlepszy film zagraniczny
86. Ceremonia wręczenia Oskarów (02.03.2014) - nominacja w kategorii:
najlepszy film nieanglojęzyczny;
18. Ceremonia wręczenia Satelitów (09.03.2014) - wygrana w kategorii:
najlepszy film zagraniczny.
VI EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
21 listopada 2012 roku
Tytuł oryginalny: Io sono Li
Tytuł polski:
Nazywam się Li
Reżyseria:
Andrea Segre
Produkcja:
Włochy, Francja
Premiera:
5 września 2011 roku
Inne nagrody oraz 68. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji (31.08.-10.09.2011) –
nominacje m.in.:
wygrane: Nagroda Laterna Magica; Nagroda Lina Mangiacapre; Nagroda
Włoskiej Federacji Klubów Filmowych (FEDIC)
25. Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych (01.12.2012) nominacja w kategorii: najlepszy europejski kompozytor roku;
57. Ceremonia wręczenia David di Donatello, nagród Włoskiej Akademii
Filmowej (04.05.2012) – wygrana w kategorii: najlepsza aktorka
pierwszoplanowa – Tao Zhao; nominacje w kategorii: najlepszy aktor
drugoplanowy; najlepszy debiut reżyserski; najlepszy producent.
V EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
grudzień 2011
Tytuł oryginalny: Les Neiges du Kilimandjaro
Tytuł polski:
Śniegi Kilimandżaro
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Reżyseria:
Produkcja:
Premiera:
Inne nagrody oraz
nominacje m.in.:

Robert Guédiguian Francja
Francja
14 maja 2011 roku (świat)
36. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Valladolid – wygrana
w kategorii: Srebrny kłos;
37. Ceremonia wręczenia Cezarów, nagród francuskiej Akademii Sztuki
i Techniki Filmowej (24.02.2012) – nominacja w kategorii: najlepsza
aktorka.
IV EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
24 listopada 2010 roku
Tytuł oryginalny: Die Fremde
Tytuł polski:
Obca
Reżyseria:
Feo Aladag
Produkcja:
Niemcy
Premiera:
13 lutego 2010
Inne nagrody oraz 60. Festiwal filmowy w Berlinie (11.02.2010) - wygrane: Nagroda Label
nominacje m.in.:
Europa Cinemas - Feo Aladag;
23. Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych (04.12.2010) –
nominacja w kategorii: najlepsza europejska aktorka; europejskie odkrycie
roku;
26. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy (08.-17.10.2014) –
nominacja w kategorii: Odkrycia;
35. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Valladolid (30.10.2010) –
nominacja w kategorii: najlepszy film (Złoty kłos);
18. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów w Warszawskim Kinie Praha (1622.04.2012) – nominacja w kategorii: Nagroda Jury Konkursu na Film
z Najlepszym Scenariuszem.
III EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
25 listopada 2009 roku
Tytuł oryginalny: Welcome
Tytuł polski:
Witamy
Reżyseria:
Philippe Lioret
Produkcja:
Francja
Premiera:
7 lutego 2009 (świat)
Inne nagrody oraz 59. Festiwal filmowy w Berlinie (05-15.02.2009) - wygrane: Panorama
nominacje m.in.:
Audience Award - Philippe Lioret; Nagroda Label Europa Cinemas Philippe Lioret;
35. Ceremonia wręczenia Cezarów, nagród francuskiej Akademii Sztuki
i Techniki Filmowej (26.02.2010) – nominacja w kategorii: najlepszy film;
najlepszy aktor; najlepsza aktorka drugoplanowa; najlepszy reżyser;
najbardziej obiecujący aktor; najlepsza muzyka filmowa; najlepsze zdjęcia;
najlepszy dźwięk; najlepszy montaż; najlepszy scenariusz oryginalny;
22. Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych (12.12.2009) nominacja w kategorii: najlepsza europejska aktorka roku;
55. Ceremonia wręczenia David di Donatello, nagród Włoskiej Akademii
Filmowej (07.05.2010) – nominacje w kategorii: najlepszy film Unii
17

Europejskiej.
II EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
22.10.2008 roku
Tytuł oryginalny: Le silence de Lorna
Tytuł polski:
Milczenie Lorny
Reżyseria:
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Produkcja:
Belgia, Francja, Włochy
Premiera:
19 maja 2008 (świat)
Inne nagrody oraz 61. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes (14-25.05.2008) – Złota
nominacje m.in.:
Palma, wygrana w kategorii: najlepszy scenariusz; nominacja w kategorii:
udział w konkursie głównym na najlepszy film;
34. Ceremonia wręczenia Cezarów, nagród francuskiej Akademii Sztuki
i Techniki Filmowej (27.02.2009), nominacja w kategorii; najlepszy film
zagraniczny;
36. Ceremonia wręczenia Saturnów, nagród Akademię Science Fiction,
Fantasy i Horroru (24.06.2010) - nominacja w kategorii; najlepszy film
zagraniczny.
I EDYCJA KONKURSU
Data wręczenia:
24.10.2007 roku
Tytuł oryginalny: Auf der Anderen Seite
Tytuł polski:
Na krawędzi nieba
Reżyseria:
Fatih Akin
Produkcja:
Niemcy, Turcja
Premiera:
23 maja 2007 roku
Inne nagrody oraz 60. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes (16-27.05.2007) – Złota
nominacje m.in.:
Palma, wygrana w kategorii: najlepszy scenariusz; nominacja w kategorii:
udział w konkursie głównym na najlepszy film;
20. Ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych (01.12.2007) –
wygrana w kategorii najlepszy europejski scenarzysta roku; nominacja
w kategorii: najlepszy europejski film roku; najlepszy europejski reżyser
roku;
44. Ceremonia wręczenia Złotych Żuków, nagród Szwedzkiego Instytutu
Filmowego (21.01.2008), nominacja w kategorii; najlepszy film
zagraniczny
33. Ceremonia wręczenia Cezarów (22.02.2008), nominacja w kategorii;
najlepszy film zagraniczny;
23. Ceremonia wręczenia Goya, nagród Hiszpańskiej Akademii Filmowej
(01.02.2009), nominacja w kategorii; najlepszy film europejski;
Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych (2009) wygrana
w kategorii: najlepsza aktorka drugoplanowa;
GLAAD MEDIA (2009), nominacja w kategorii: najlepszy film wyświetlany
wąskiemu gronu.
opracowanie własne
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Prezentowane sukcesy wynikają również z oparcia kalendarza Nagrody LUX na
największych europejskich wydarzeniach/festiwalach filmowych w Berlinie, Cannes,
Karlowych Warach, Wenecji Sofii, Sztokholmie, Salonikach, Wiedniu, Tallinnie oraz
Sewilli.
Ogłoszenie wyników VIII edycji konkursu o Nagrodę Filmową LUX nastąpi
17 grudnia 2014. O zwycięstwo ubiegają się: Bande de Filles (Dziewczyńska banda),
reżyseria: Céline Sciamma, Francja; Ida, reżyseria Paweł Pawlikowski, Polska; Razredni
Sovražnik (Klasowy wróg), reżyseria: Rok Biček, Słowenia.
Trzymając kciuki za finalistów VIII edycji konkursu jak i kolejnych, warto
pozostać z refleksją dotyczącą europejskiej publiczności, zwłaszcza gdy zasilamy jej
skład. I tak, w ramach Dni Nagrody LUX 2014, w listopadzie, w warszawskim kinie
Muranów odbyła się debata zatytułowana „Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich
publiczność”. Otwierający dyskusję, Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu
Europejskiego, członek Komisji Kultury i Edukacji, wskazał że w 2014 roku 1500 filmów
europejskich znalazło się w dystrybucji w Europie i jest to dotychczas najlepszy wynik.
W tym samym roku filmów amerykańskich było o połowę mniej. Europejska publiczność
wybierała jednak częściej filmy amerykańskie. Jednym z aspektów różniących obie
grupy są wysokości budżetów na promocję. W przypadku filmów amerykańskich
stanowią nierzadko równowartość kosztów produkcji, w rzeczywistości europejskiej
kwota ta oscyluje często wokół 1% budżetu.20 Prezentowane powyżej porównanie
wskazuje jak wielkie wyzwanie postawiono przed realizowaną od ośmiu lat inicjatywą
Parlamentu Europejskiego w zakresie Nagrody Filmowej LUX. W jakim stopniu
przedsięwzięcie spełniać będzie pokładane oczekiwania pokażą kolejne konkursowe
edycje i zaangażowanie Europejczyków, które warto rozpocząć od wizyty na stronie
filmowej nagrody Parlamentu Europejskiego: http://luxprize.eu oraz dwóch pytań
skierowanych do europarlamentarzystów z regionu zamieszkania: 1. Jak włączają się w
działania Komisji Kultury i Edukacji? oraz 2. Jaki film polecają?

Dni Nagrody LUX: debata „Gdzie jest widownia? Europejskie filmy i ich publiczność.”, Oficjalny portal
Parlamentu
Europejskiego,
Biura
informacyjnego
w
Polsce,
http://www.europarl.pl/pl/strona_glowna/aktualnosci/news/2014pl/november2014/luxdays_2014.ht
ml, z dnia 30.11.14
20
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Streszczenie

Parlament Europejski ze względu na kompetencje ustawodawcze jest głównym
podmiotem kształtującym politykę Unii Europejskiej, która ma wpływ na codzienne
życie ponad 500 mln Europejczyków. Różnorodność kulturowa i językowa jest
wspierana przez Parlament Europejski zarówno za pomocą prawodawstwa
(m.in. działalność Komisji Kultury i Edukacji) jak i konkretnej inicjatywy tj. Nagrody
Filmowej LUX. Oba te narzędzia są przedmiotem niniejszego opracowania. Publikacja
ukazuje się w przededniu ogłoszenia wyników ósmej edycji filmowej nagrody
Parlamentu Europejskiego i tym mocniej akcentuje wybór Parlamentu Europejskiego
uznania kina za idealne narzędzie prowadzenia debaty, nad Europą i jej przyszłością.

Abstract

The European Parliament, owing to legislative competences, is the main entity shaping
the EU politics that has an impact on everyday live of more than 500 mln Europeans.
Cultural and language diversity is supported by the European Parliament, both by means
of legislation (i.e. activity of the Committee on Culture and Education) and specific
initiative, i.e. the LUX Film Prize. Both these instruments are the subject of this study.
The publication is presented the day before announcing the results of the eighth edition
of European Parliament film prize and this even more emphasizes the choice of the
European Parliament recognizing the cinema as a perfect tool to conduct a discussion
about Europe and its future.

20

Bibliografia
Raport o Kulturze „Postęp Europa” Europa czyta – literatura w Europie, Wydawca
polskiej wersji: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Numer 3/2010
Nasze historie przedstawione przez filmowe emocje, Lux Film Prize, Parlament
Europejski, 2014, s.1-28
Nagroda Lux, Program 2014, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji, Parlament Europejski,
2014, s. 1-10
3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Razredni Sovražnik, Parlament Europejski,
2014, s. 1-11
3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Bande de Filles, Parlament Europejski,
2014, s. 1-11
3 filmy, 24 języki, 28 krajów, Lux Film Days, Ida, Parlament Europejski, 2014, s. 1-11
Nagroda Lux, Pokazujemy bogactwo kultur, Parlament Europejski, 2013, s. 1-24
Źródła internetowe
Oficjalny portal Parlamentu Europejskiego
www.europarl.europa.eu
Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/cult/home.html
Oficjalny portal Programu Erasmus Plus w Polsce prowadzony przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji
http://erasmusplus.org.pl/
Oficjalny portal Programu Kreatywna Europa w Polsce prowadzony przez Biuro
Programu w Polsce
http://www.kreatywna-europa.eu/
Oficjalny portal Unii Europejski
http://europa.eu
Oficjalny portal inicjatywy Venice Days
www.venice-days.com
Oficjalny portal Nagrody Filmowej LUX
http://luxprize.eu
Oficjalny portal Parlamentu Europejskiego, Biura informacyjnego w Polsce
http://www.europarl.pl

21

Ewelina Jurasz21

Inkubatory kultury w Polsce
– dlaczego powstają i komu służą
Instytucjonalizacja animacji kultury i wprowadzenie jej do słownika pojęć,
którymi posługuje się publiczny sektor kultury, mógłby pozytywnie wpłynąć na
redefinicję zadań publicznych w tej dziedzinie. Zwrócilibyśmy uwagę nie tylko na
kulturę przez duże „k”, lecz także na pracę lokalną, inkluzję społeczną, edukację
kulturalną, partycypację społeczną, nieformalne nisze kulturowe, przestrzeń poza
ścianami placówek kultury. Animacja kultury w połączeniu z koncepcjami „żywej
kultury”, „kulturą szeroką”, może stanowić bardzo dobre zaplecze koncepcyjne dla
tworzenia definicji lokalnych usług publicznych pisze Piotr Knaś pracownik
Małopolskiego Instytutu Kultury, koordynator koordynator Małopolskiego
Obserwatorium Kultury22.
W badaniach nad rozwojem kultury miast pracuje wiele zespołów, w ramach
programów dotowanych z zewnętrznych środków jak i z własnej potrzeby uzyskania
wiedzy na temat włączającej obywateli i napędzającej gospodarkę roli kultury. Badacze
z zespołu DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne stawiają sobie nadrzędne pytanie jak
wygląda polityka publiczna w dziedzinie kultury. W wyniku okazuje się, że chociaż
w dyskusjach o kulturze przejawia się niejednokrotnie krytyczny stosunek do niej to
większość respondentów – przedstawicieli instytucji kultury, urzędów miast czy ngosów jest zadowolona z jej obecnego stanu23.

1. „Nasza” kultura

Kultura polskich miast jest bardzo mocno powiązana z działaniami
marketingowymi i promowaniem ich na zewnątrz. Wielu respondentów badań, ale także
21

Autorka jest koordynatorką Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, działu Estrady Rzeszowskiej.

P. Knaś, Res Publica Nowa, „Animatorzy kultury. Terapia grupowa, aktywizacja, lokalizacja,
kapitalizacja”, Fundacja Res Publica im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2012, str. 49.
22

A. Celiński, Res Publica Nowa, „Miejskie
im. H. Krzeczkowskiego, Warszawa 2012, str. 99.
23
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odbiorców działań kulturalnych zaznacza, że miasta uwolniły swój potencjał kulturalny
w czasie starań o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Fenomenem były
nawiązywane wówczas partnerstwa prywatno-publiczne oraz powstawanie nowych
miejsc, w tym także instytucji kultury i organów je wspierających. Wśród regionów
rozpoznawalnych z ciekawych inicjatyw kulturalnych wyróżnia się także Rzeszów
i województwo podkarpackie. Duża w tym zasługa pozytywnego wizerunku regionu
w oczach turystów, przedsiębiorców i studentów, na który składa się dobra
infrastruktura drogowa, przyjazność i otwartość instytucji miejskich, nowe inwestycje,
ogólnie pojęty porządek i nastawienie prorozwojowe. To zachęca do wizyty
w Rzeszowie i przy okazji skorzystania z jego potencjału, także kulturalnego. Od
2011 roku miasto jako organizator festiwalu „Europejski Stadion Kultury”, od 2013 roku
we współpracy z Białymstokiem i Lublinem - „Wschodu Kultury” nabrało rozpędu
w inwestowaniu w rozwój kultury. Pojawiły się nie tylko projekty i koncerty
o ogromnym odzewie wśród odbiorców, ale także zaangażowano lokalny kapitał
społeczny we współtworzenie wydarzeń prezentowanych w czasie festiwalu. Otwarty
nabór pomysłów, konsultacje, wreszcie inkluzja artystów z zagranicy i powołanie do
życia jednostki (na początku projektu festiwalowego), która miała funkcjonować przez
kolejny rok, także po zakończeniu festiwalu czyli Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
świadczy o nowym spojrzeniu na konieczność zmiany wizerunku lokalnej kultury,
a także wartości społeczeństwa w partycypacji społecznej.
Tworzenie kultury poprzez zaangażowanie twórczych środowisk lokalnych,
jednostek samorządu terytorialnego, włączanie mieszkańców w inicjatywy sąsiedzkie
czyli tworzenie kultury u podstaw, „od podszewki” jej „inkubowanie” stało się pojęciem
modnym, jednocześnie praktycznym i oczekiwanym w sferze kultury w Polsce. Zdawać
się może, że „inkubatory” to wytwory slangu biznesowego, co z resztą jest słuszną
konotacją. Pojęcie szybko przeszło do nowomowy ngo-sów i dzisiaj inkubator kultury to
– w pozarządowym slangu – przedsięwzięcie, którego celem jest „wyinkubowanie
kurczaków”, czyli młodych, ledwo co zawiązanych grup społecznych, aby stały się
sprawnie funkcjonującymi stowarzyszeniami lub fundacjami24.
Z biznesu i trzeciego sektora przyszła kolej na włączanie w tworzenie kultury
i usamodzielnianie się w tej działce młodzieży, artystów zawodowców i amatorów,
wreszcie nieformalnych grup społecznych i aktywistów, którzy mimo nacisków
spowodowanych możliwością aplikowania o zewnętrze środki grantowe nie zawsze od
razu chcą się zrzeszać, podlegać działaniom administracyjnych, ale potrzebują wsparcia
merytorycznego, lokalowego, infrastrukturalnego i promocji. W ten sposób powołano
w Polsce wiele podmiotów, o wspólnym mianowniku „inkubator”, jednak o różnych
założeniach w funkcjonowaniu, administrowaniu, finansowaniu.

A.
Machnowska-Góra,
Inkubuję
kulturę,
[z:]
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/713510.html?ci=es_komentarze&did=759162&state=am,
z dnia 30.11.14
24
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2. Inkubatory kultury jako możliwość oddolnego uczestnictwa w kulturze
Analizując sektor inkubatorów kultury w Polsce jesteśmy w stanie wygenerować
kilka szczególnie charakterystycznych miejsc i rozpoznawalnych obiektów. Chociaż
różnią się sposobem zarządzania, administrowania przestrzenią, oferowanymi
programami wsparcia czy działań, to każdemu z nich przyświeca idea wspierania
organizacji pozarządowych, raczkujących animatorów, społeczników, tych wszystkich,
którzy wykonując swój zawód są traktowani z wyrozumiałością (wg dokumentu
opracowanego przez ministerstwo zawód animator zamyka się w określeniu „inicjuje,
organizuje i upowszechnia kulturę i sztukę w publicznych placówkach kulturalno –
oświatowych oraz w środowisku lokalnym, kształtuje upodobania i zainteresowania
kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość
amatorską”25 – to powoduje niedookreślenie i często niezrozumiałą wielowątkowość
tego zawodu) lub dla tych, którzy chcąc rozwijać się szybciej i dynamiczniej muszą
poszerzać swoją wiedzę. Działalność inkubatorów można nazwać społeczną, bo chociaż
najczęściej te miejsca utrzymują się w całości ze środków grantowych, dotacji celowych
lub funkcjonują w ramach innych instytucji, to jednocześnie ich program wsparcia
przygotowany dla beneficjentów jest nieodpłatny, a czas pracy osób zatrudnionych jako
wsparcie – wielokrotnie nienormowany.
3. Przegląd modelowych inkubatorów kultury w Polsce

Wśród miast, które pochyliły się nad problemem braku miejsca spotkań dla grup
i osób indywidualnych oraz wśród samorządów dostrzegających wartość w ludziach, ich
twórczości i zaangażowaniu społecznym i konieczności podsycania tej „iskierki”
dobrego ducha animacji jest także Rzeszów i utworzony tu najmłodszy inkubator
kultury w Polsce (działający od 2013 roku).
Zanim jednak o samym Rzeszowie – przyjrzyjmy się innym inkubatorom w kraju,
których profil działania zdecydowanie pomógł w nakreśleniu roli RIKu w Estradzie
Rzeszowskiej. Przegląd ukazany w tym opracowaniu nie ma na celu stopniowania na
zasadzie „gorszy – lepszy”, ale wskazanie na unikatową różnorodność instytucji
mających dokładnie ten sam trzon w swojej nazwie. Nie powstał żaden dokument, który
miałby nakreślić ogólne, a dalej szczegółowe zasady powoływania, finansowania czy
wreszcie funkcjonowania inkubatorów. Warto podkreślić fakt, że powoływanie
inkubatorów nie jest obowiązkiem wynikającym z prawodawstwa, a jedynie
przywilejem tych miast, które posiadają odpowiednią kadrę i na tyle zaangażowanych
animatorów, edukatorów i społeczników by móc stworzyć taką strukturę. To także
Klasyfikacja zawodów i specjalności, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, oprac. 2011 [z:]
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarkaopisow-zawodow, z dnia 30.11.14
25

24

poświadczenie zaangażowania władz miasta, które oddając przestrzeń czy w inny
sposób wspierając działalność inkubatorów przychylają się do potrzeby rewitalizacji
życia społeczności poprzez włączanie do współtworzenia, a nie tylko konsumowania
kultury.

Inkubator dla przemysłów kreatywnych – Łódź

Zdecydowanie największą inwestycją określaną mianem inkubatora, posiadającej
szeroki wachlarz oferowanego wsparcia, a jednocześnie łączącą w sobie sektor biznesu,
kultury i samorządu jest Art_Inubator w Łodzi, gdzie Fabryka Sztuki utworzyła unikalną
w skali kraju instytucję otoczenia biznesu. O Art_Inkubatorze można mówić
w kontekście realizacji dwóch zadań, które tworzą jedną wspólną, merytoryczną całość.
Pierwsze zadanie było fundamentem projektu. Są to działania rewitalizacyjne, w wyniku
których powstała materialna część inkubatora - biura, pracownie artystyczne
i wieloprofilowa przestrzeń artystyczna, z której korzystają beneficjenci inkubatora.
Art_Inkubator jest platformą pozwalającą na realizację pomysłów biznesowych
i artystycznych, będącą pierwszym w Polsce inkubatorem nastawionym na wspieranie
i promocję działań sektora kreatywnego. Jego działalność, a tym samym wsparcie jest
adresowane do instytucji i firm, działających na polu kulturalno-artystycznym. Mogą to
być instytucje organizujące wydarzenia artystyczne lub też firmy wspomagające je
swoimi produktami czy usługami (np. sprzętem technicznym, oprogramowaniem,
doradztwem), czy wreszcie przedsiębiorcy z tzw. przemysłów kultury. Art_Inkubator
pełni rolę integracyjną dla środowiska ludzi kultury, sztuki i przedsiębiorców. Promuje
osoby i firmy współdziałające w celu wykreowania Łodzi i regionu łódzkiego jako
miejsca wspierającego kulturę, sztukę, miejsca pobudzania przedsiębiorczości
środowisk artystycznych. Ostatnim, nie mniej istotnym zadaniem AI, jest
popularyzowanie osiągnięć z zakresu kultury, sztuki, edukacji i przedsiębiorczości.26

Inkubator dla rozwoju kadr kultury i wspierania studenckiego ruchu
medialnego – Lublin

Lublin ma, na ten moment, dwa inkubatory. Jeden, ten starszy to cykl warsztatów
i szkoleń zamknięty w półrocznych programie, realizowany od kilku lat przez Warsztaty
Kultury (samorządową instytucję kultury, kiedyś dział Centrum Kultury w Lublinie),
skierowanych do kadr kultury i nastawiony na inwestowanie w ich rozwój. Nabór do
programu jest otwarty, udział prawie w całości sfinansowany dzięki zewnętrznym
środkom. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszani są pracownicy instytucji kultury,
26
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organizacji pozarządowych, artyści, freelancerzy. W roli prowadzących pojawiają się
uznani aktorzy na scenie polskiej kultury, prekursorzy zmian. Co roku program kończy
ok. 30 osób, które następnie mają możliwość włączenia się w sieć współpracy dającą
kontakty, realizacji wspólnych projektów, aplikowania o środki grantowe. Drugi
inkubator, młodszy i sformalizowany, to wynik wsparcia dla Akademickiego Centrum
Kultury UMCS Chatki Żaka uzyskanego ze środków unijnych, dzięki czemu doposażono
przestrzenie wysłużonego centrum kultury, dodano mu nowe formy i znaczenia,
wreszcie dokonując remontu zrewaloryzowano miejsce, o bogatej historii. Powstał
Inkubator Medialno – Artystyczny nastawiony na wspieranie grup medialnych
i artystycznych złożonych z lubelskich żaków, by mogli rozwijając swoje pasje jeszcze na
studiach - świadomie, sprawnie i z doświadczeniem wkraczać na rynek pracy. Rola
inkubatora w ACK jest krokiem do wychowania do kultury czyli wprowadzania możliwie
wcześnie propagatorów życia społeczno-kulturalnego do ich roli.

Inkubator jako przestrzeń dla organizacji pozarządowych – Wrocław

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 jest
prowadzone przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella". Na
stronie organizacji widnieje motto „Szkolimy, aktywizujemy, doradzamy, pomagamy
ludziom, którzy działają w organizacjach pozarządowych lub dopiero chcieliby zacząć
swoją przygodę z „NGO-sami”. Z jednej strony to także miejsce: nowoczesna, świetnie
wyposażone i zaaranżowane do wszelkiej aktywności. Uczestnicy inkubatora mają do
dyspozycji dwie sale konferencyjne (w tym jedna na 80 osób), obszerne foyer, kuchnię,
biura i tzw. „ open space” z dwunastoma stanowiskami do dyspozycji chętnych. Z drugiej
strony sektor3 oferuje wsparcie merytoryczne w obszarach szkoleń z zakresu
zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, indywidualne doradztwo
m.in. z zakresu: prawa, księgowości, prowadzenia działalności, pozyskiwania funduszy,
zarządzania organizacją, rozliczeń projektów, badań i ewaluacji, współpracy
międzysektorowej i międzynarodowej, wolontariatu, organizacji szkoleń, budowania
wizerunku organizacji i jej promocji, animację społeczności lokalnych. Sektor3 posiada
także aktualną bazę organizacji pozarządowych, wsparcie pozarządowego ośrodka
kariery dla osób, które chcą związać się z trzecim sektorem, korzystanie z czytelni
i biblioteki online, wreszcie bieżące informacje o stowarzyszeniach i fundacjach jakie
powstają we Wrocławiu, wysyłane newsletterem. Mimo ukierunkowania także na
animację lokalną wrocławskie centrum można zaliczyć do grona tych szczególnie
zaangażowanych w profesjonalizację stowarzyszeń i fundacji. 27
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Inkubator w rękach organizacji pozarządowych i twórców – Szczecin

Szczecin do niedawna był nazywany najmłodszym inkubatorem. Powstał
w 2011 roku na początku startu miasta w ramach konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. Chociaż Szczecin odpadł w pierwszym etapie starań, nastawienie
samorządu na rozwój trzeciego sektora i lokalnych środowisk twórczych nie umarło.
Jego misją i celem jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju
organizacji pozarządowych oraz inicjatyw w sferze kultury na trenie miasta Szczecina.
Na swojej stronie internetowej INKU pisze: „Synergiczny związek kultury i trzeciego
sektora, stanowi esencję całokształtu obywatelskiej, usystematyzowanej działalności,
a mimo to napotyka on na szereg trudności, które niniejszy projekt ma na celu
zminimalizować lub przynajmniej ograniczyć w skali miasta Szczecina.” Misja
Inkubatora Kultury skierowana jest do młodzieży, studentów, osób starszych,
niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i etnicznych, osób zainteresowanych
realizacją inicjatyw obywatelskich (preinkubacja), osób zainteresowanych założeniem
organizacji pozarządowej, członków organizacji pozarządowych działających w sferze
kultury do 3 lat i powyżej 3 lat, przedsiębiorców zainteresowanych mecenatem
kulturalnym, pracowników naukowych pragnących realizować projekty badawcze na
rzecz kultury. Zgodnie z zasadą łączenia teorii-praktyki-coachingu-mentoringu INKU
daje wsparcie lokalowe, merytoryczne (szkolenia, warsztaty, spotkania, dyskusje)
i marketingowe. Szczeciński Inkubator mieści się w zabytkowej willi, z zewnątrz
przypomina przestrzeń Estrady Rzeszowskiej i Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, z tą
różnicą, że szczeciński budynek oddano w całości na działalność i siedziby organizacjom
i grupom. Na to pozwalały warunki lokalowe. 28

Inkubator przestrzeń szkoleniowa i sieć współpracy – Warszawa

Warszawskie „Centrum Szpitalna” to nazwa rozbudowanego pakietu szkoleń
i konsultacji dla branży kulturalnej, prowadzonego przez porozumienie organizacji.
Centrum Szpitalna to miejsce, w którym siedzibę ma osiem organizacji pozarządowych.
Większość z nich prowadzi działalność polegającą na wspieraniu innych organizacji,
a także szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej. Każda organizacja mająca
siedzibę w Centrum prowadzi własną, niezależną działalność, ale dzięki wspólnocie
miejsca i celów część tych działań jest prowadzona wspólnie i się uzupełnia. Aby
sprawnie zarządzać tym miejscem powołano Federację Organizacji Pozarządowych
Centrum Szpitalna (którą w skrócie nazywa się Federacją Centrum Szpitalna lub po
prostu Centrum Szpitalna). Poza Federacją w Centrum siedzibę ma osiem innych
organizacji. Centrum prowadzi inkubator organizacji pozarządowych jako kompleksowy
28
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sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych działających
w Warszawie. W czasie realizacji projektu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności
potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Projekt jest
realizowany w Warszawie i obejmuje cykl szkoleniowy, konsultacje, porady prawne
i seminaria tematyczne. Inkubator jest częścią Stołecznego Centrum Współpracy
Obywatelskiej i jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę.29

3.1 Inkubator jako nowy kierunek działania samorządowej instytucji
kultury – Rzeszów

Rzeszowski Inkubator Kultury (RIK) zainicjowany w ramach Wschodu Kultury,
w czerwcu 2013 roku, to długofalowy projekt realizowany w murach Estrady
Rzeszowskiej. Od grudnia 2013 roku Inkubator jest jej działem organizacyjnym.
RIK wspiera oddolne inicjatyw w zakresie szeroko pojętej kultury, działań
społecznych i animacyjnych w Rzeszowie i regionie, poprzez organizację spotkań,
szkoleń, warsztatów, dyskusji, wydarzeń artystycznych, nawiązywanie partnerstw, a co
za tym idzie - rozwój przyszłych twórców i odbiorców kultury. W tym celu proponuje
własne działania oraz programy szkoleniowo - warsztatowe dla każdej jednostki
indywidualnej lub grupy, która pod ich okiem chce poszerzyć swoją wiedzę
i umiejętności w zakresie kultury. Nieustannie nawiązuje współpracę z różnymi
instytucjami i organizacjami z lokalnego podwórka, ale też z całego kraju. Nie jest
organizacją pozarządową, co oznacza, że nie ubiega się samodzielnie o granty i dotacje,
nie może służyć innym podmiotom osobowością prawną. Może natomiast formalnie
wspierać animatorów Estrada Rzeszowska. Rzeszowski Inkubator swoje działania
koncentruje wokół sześciu obszarów tematycznych.
Pierwszy z nich to wsparcie młodzieży, w wieku 13-30 lat poprzez ich
bezpośrednie zaangażowanie w projekty, praktyki, staże i aktywność społeczną. Młodzi
są tam uznawani za najważniejszy kapitał społeczny, od którego wiele będzie zależało
w przyszłości. Nie jest to jedyna struktura skierowana ze swoim programem na
młodych, ponieważ w Rzeszowie funkcjonują także organizacje pozarządowe
o podobnym profilu działania, zdecydowanie o mniejszej przestrzeni lokalowej. Wiara,
że uświadomienie jak duże znaczenie mają inicjatywy lokalne i tworzenie kultury od
podstaw ma przełożenie na podejmowane działania, a dla młodych odzwierciedlenie
w ich przyszłym życiu i nauce. Jak rozwijana jest młodzież? Z jednej strony proponuje
projekty stworzone i realizowane dla studentów i licealistów, np. "Rzeszowskie ASY"
czy "Młodzież (dla) Miasta", z drugiej oczekiwane są ich indywidualne pomysły.
Podobnie jak niektóre inkubatory w Polsce także Rzeszów udziela wsparcia
organizacjom pozarządowym w obszarze pozyskiwania grantów, dodatkowych
finansów na działania własne, np. współpraca z biznesem i crowdfunding oraz użyczanie
29
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przestrzeni szkoleniowej, warsztatowej i miejsca spotkań. Inkubator to ponad100m²,
które z powodzeniem mogą posłużyć NGOsom do działalności własnej i realizacji celów
statutowych. W RIKu możliwe jest skorzystanie z bezprzewodowego połączenia
z Internetem, dzięki czemu praca kilku/kilkunastu osób jest możliwa. Warunkiem
jednak jest posiadanie własnego sprzętu. Różnica między Rzeszowem, a innymi
ośrodkami w kraju jest widoczna szczególnie w podejściu skupionym przede wszystkim
na uświadamianiu sytuacji społecznej, poszerzaniu wiedzy o lokalnym środowisku,
przekazywaniu „wędki nie ryby” i maksymalnym wzmacnianiu samodzielności na rynku
pracy. Możliwości lokalowe dają swobodę w udostępnianiu przestrzeni w weekendy i do
późnych godzin nocnych, jednak umiejscowienie RIKu w zabytkowej willi, niegdyś domu
mieszkalnym powoduje, że dysponuje on typowymi pokojami, nie salami
szkoleniowymi. Z tego powodu łatwo tu poczuć kameralną i rodzinną atmosferę,
a trudniej realizować przedsięwzięcia na dużą skalę. Rzeszów posiada dwa ośrodki
wsparcia organizacji pozarządowych – Rzeszowskie Centrum Organizacji
Pozarządowych oraz projekt NGO Sprawne jak mało kto, z tego względu działania RIKu
nie skupiają się na samym trzecim sektorze, któremu podporą są te dwa pozostałe
centra.
Stawianie na budowanie relacji mistrz-uczeń jest następnym elementem misji
jaką spełnia RIK. Wielokrotnie rozpoczęcie działalności kulturalnej jest uwarunkowane
uzyskaniem poparcia lub jego brakiem. Potrzeba wzorców ze strony tych bardziej
doświadczonych, starszych i będących dla nas wzorem jest pierwszym krokiem do
zaangażowania kolejnych pokoleń i odnajdywania sensu w aktywności społecznej.
W inkubatorze ci wszyscy chętni i utalentowani mają szansę na to by spotkać swoich
mistrzów, w różnych dziedzinach. Jeśli w bazie osób współpracujących z RIKiem nie ma
tej poszukiwanej czy pożądanej w danej dziedzinie, dokłada się wszelkich starań by
pomóc w znalezieniu odpowiedniej osoby.
RIK jako dział samorządowej instytucji kultury współpracuje z pozostałymi
jednostkami kulturalnymi prowadzonymi przez Miasto, nie tylko w obszarze wymiany
informacji o inicjatywach, zapraszania się do uczestnictwa w nich, ale też posiada
sprawdzoną i przygotowaną bazę wolontariuszy i wolontariuszek, z której pracownicy
sektora kultury mogą wybrać i zapraszać do swoich projektów, inicjatyw, festiwali.
Wreszcie, w niewielkim stopniu i raczej na poziomie lokalnego podwórka
inkubator stawia na budowanie osi współpracy kultury i biznesu. "Rzeszów miasto
innowacji", ma doskonały i wykorzystywany po części potencjał biznesowy.
Jednocześnie wiele w tym obszarze pozostaje do zrobienia i właśnie rolę takiego
inicjatora zmiany powinien pełnić ten i inne inkubatory.
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3.2 Zmiana wizerunku „kaowca” i umocnienie pojęcia animacji kultury

Wyzwaniem dla każdego Inkubatora Kultury jest zaprzeczanie stereotypowi
„osoby działającej w kulturze jako tzw. lekkoducha”. Inkubatory oprócz profesjonalizacji
trzeciego sektora powinny dążyć do i integracji i synergii kultury z nauką biznesem, aby
odejść od niekorzystnego wzoru, że „kultura to darmozjady”.30 W ostatnim
dziesięcioleciu wzrosło zainteresowanie łączeniem ze sobą sektorów i profesjonalizacją
nie tylko kadr kultury, lecz także pobudzanie myślenia o kulturze jako motorze zmiany.
Brak podejścia biznesowego w kulturze powoduje brak spójnej strategii rozwoju
kultury, brak stałych źródeł dochodu działań kulturalnych i niski profesjonalizm
wydarzeń kulturalnych, skutkujących „skokowym modelem działania organizacji
kultury”. Dowodem na to, że ekonomizacja i ubiznesowienie organizacji kulturalnych
jest skuteczne i efektywne zarówno dla administracji publicznej, jak i rozwoju mecenatu
kulturalnego oraz strategicznego, przemyślanego rozwoju samych organizacji widać
w modelowym funkcjonowaniu niektórych instytucji kultury na Zachodzie.31
Żadna zmiana społeczna nie zachodzi bez badania społeczności lokalnej
i otoczenia z którym rozpoczynamy współpracę. Miejsce, w którym swoją siedzibę ma
Estrada Rzeszowska i Rzeszowski Inkubator Kultury – jej dział jest dawnym domem
mieszkalnym rodziny poważanego carskiego fotografa Edwarda Janusza. Po ogromnym
parku otaczającym willę dzisiaj pozostało jedno drzewo – kłęk kanadyjski, kępka
poziomek i parking. Jednak budynek wciąż pełni swoją funkcję kulturotwórczą,
stanowiąc ostoję spokoju, kultury i sztuki w epicentrum ruchliwego centrum miasta.
Estrada Rzeszowska czyli instytucja matka dla RIKu, nazywanego z kolei „dzieckiem
Wschodu Kultury – Europejskiego Stadionu Kultury” to jednostka, która powstała
w 1958 roku. Jako przedsiębiorstwo artystyczne miała za zadanie upowszechniać
kulturę w województwie, promując różne formy sztuki estradowej, także tam gdzie
dostęp do kultury uniemożliwiał brak infrastruktury (w latach 50-tych XX wieku był to
nawet brak prądu). Posiadając swój zespół artystyczny, zaplecze techniczne była
edukatorem i wychowywała do kultury. Przez lata zmieniali się dyrektorzy instytucji
(chociaż najdłuższy z nich p. Dariusz Dubiel pełnił swoją funkcję przez 27 lat), obszar jej
działalności, zasady finansowania, od lat 60-tych nie zmieniła się jednak jej siedziba
i założenie o upowszechnianiu kultury. Do wątku edukacyjnego i promocyjnego
względem kultury powróciła Estrada właśnie poprzez powołanie RIKu i nadanie mu
formy działania nastawionej na wychowywanie do kultury, przygotowanie odbiorców
do świadomego konsumowania wydarzeń artystycznych, wreszcie łączenie ze sobą
instytucji, uczenie dialogu i aktywnego odpowiadania na potrzeby otaczającej
rzeczywistości.
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Opracowanie na podstawie http://inkubatorkultury.szczecin.pl/o-nas/misja-i-wizja/, z dnia 30.11.14
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Tamże.
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Poprzez Inkubator współpracuje z Estradą ponad 50 wolontariuszy, wielu
praktykantów i stażystów, najczęściej zapraszanych w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury – „Kurs na kulturę”, artystów i organizacji korzystających z miejsca do
spotkań, wystaw, akcji i inicjatyw. Są zaangażowani w projekty realizowane dla nich, ale
też sami przynoszą swoje idee w mury Estrady.
Spośród długofalowych, najbardziej rozwojowych projektów dla licealistów
i studentów można wymienić „Rzeszowskie ASY”, dwie edycje „Młodzieży (dla) Miasta”
oraz „Studencką Akademię Działania”. Ale RIK to także grupa Pierwszych Inicjatyw
Kulturalnych, która wyklarowała się z uczestników poprzednich edycji projektów
animacyjnych, grupa Dobre Słowo promująca recytację i ruchy związane ze słowem
wśród lokalnej społeczności, grupy teatralne, promocyjne i finansowe włączające się
w niektóre w projektów Estrady i RIKu.
Dwa działania realizowane były z dotacji zewnętrznej, otrzymanej w ramach
konkursu „Młodzież w działaniu”, były to: „ASY” i „Młodzież (dla) Miasta”. Pierwszy
z projektów połączył mostem kulturalnej współpracy na polu badawczym i promocji
instytucji grupę 17 studentów oraz pięć filii Rzeszowskiego Domu Kultury (RDKu).
W czasie kilku miesięcy współpracy te podmioty poszukiwały wspólnie rozwiązań dla
zwiększenia rozpoznawalności marki RDKu oraz zwiększenia zainteresowania ofertą na
niektórych osiedlach. W efekcie postał spot promujący działalności RDKu i zapraszający
do zapisywania się na zajęcia oraz raport z badań pięciu osiedli: Słocina, Staromieście,
Staroniwa, Wilkowyja, Budziwój ukazujący stosunek do kultury w tych częściach miasta
i możliwe rozwiązania jakie mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania ofertą.
„Młodzież (dla) Miasta” dała szansę licealistom i uczniom technikum z Rzeszowa,
Jarosławia i Mielca do realizacji pierwszych inicjatyw kulturalnych na terenie szkoły i jej
najbliższego otoczenia, w obszarach szczególnie im bliskich. Dzięki temu w dwóch
edycjach projektu uczestniczyło do tej pory łącznie siedem szkół i ponad 100 uczniów.
Powstało 11 inicjatyw w okresie sześciu miesięcy. Oddanie sprawy w ręce młodzieży,
umożliwienie im tak popełniania błędów jak i czerpania satysfakcji z własnych działań
jest najważniejszym powodem dla którego angażujemy się w ten rodzaj działalności.
„Studencka Akademia Działania” – przygotowuje przyszłe kadry kultury, uczy
pokory na rynku pracy, daje wyzwania i pozwala nawiązać nowe, bliskie relacje, w tym
zawiązywanie współpracy na przyszłość z rówieśnikami i tworzenie wspólnych
projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Trwający 3 miesiące program
szkoleń, warsztatów, debat i wizyt studyjnych ma pokazać wymagania jakie stawia
przed młodym człowiekiem rynek pracy w kulturze.
Działalność Rzeszowskiego Inkubatora Kultury jest wyjątkowa w skali kraju,
z kilku powodów. Przede wszystkim udało się „odświeżyć” wizerunek instytucji kultury
o długiej historii, która jednocześnie bez podstaw straciła w oczach mieszkańców, gdy
na rynku kultury zaczęły pojawiać się firmy o podobnym obszarze działalności jak
Estrada. Na pochwałę na pewno zasługuje otwartość tak dyrekcji instytucji jak i władz
miasta i chęć stworzenia miejsca dostępnego także dla tych mieszkańców, którzy kojarzą
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instytucję jako prekursora w organizacji ważnych kulturalnych wydarzeń. To jedyna
taka jednostka w Polsce, która zajmuje równorzędne miejsce wśród pozostałych działów
samorządowej instytucji kultury. Rzeszowski Inkubator Kultury to dział z formalnego
punktu widzenia jednoosobowy, jednak jego siłę stanowią wolontariusze, stażyści,
praktykanci i całe zastępy innych osób udzielających wsparcia czy realizujących
w murach Estrady (Inkubatora) swoich inicjatyw. Poza wspomnianymi wyżej
projektami najważniejsze z działań Inkubatora w ostatnim roku to praca nad
rewitalizacją pamięci o samej instytucji, miejscu i historii ludzi tam pracujących, którzy
niejednokrotnie poświęcili kulturze całe swoje życie zawodowe. Wystawa plakatów,
zdjęć i artykułów oraz film dokumentalny zostały zaprezentowane w czasie „Wieczoru
wspomnień o Estradzie Rzeszowskiej”, a cykl „Miejsca tworzą ludzie” wyróżniono na
arenie ogólnopolskiej zapraszając do prezentacji w czasie Ogólnopolskiej Giełdy
Programów Edukacji Kulturalnej we Wrocławiu.

3.3.

Inkubatory przyszłości

Można odwrócić pytanie i powiedzieć „czy w ogóle będą inkubatory
w przyszłości”? Zakładając, że ich funkcją jest przygotowanie kadr kultury, wzmocnienie
środowiska organizacji pozarządowych, odczarowanie wizerunku animatorów to
możemy się spodziewać, że społeczeństwo umocni się do tego stopnia, że nie będzie
potrzebowało odgórnego stanowienia i struktur, które mają je wspierać. Poradzi sobie
samo. Nie mamy też pewności, że wciąż będą znajdować się środki na inwestowanie
w rozwój tego typu miejsc (Idąc za słowami Magdaleny Kubeckiej „efekt pracy animatora
widać po jego wycofaniu się z interwencji”). Możemy jednak być pewni, że edukacyjny
wymiar instytucji zdaje się być ponadczasowy i niemożliwy do zanegowania, więc
prawdopodobnie takie miejsca wsparcia jak inkubatory będą funkcjonować, być może
zmieni się ich charakter. Żeby wiedzieć, jaki kierunek działania obrać trzeba być na
bieżąco z nurtami i kierunkami promowanymi i wprowadzanymi m.in. przez
ministerstwo, warto znać potrzeby i bolączki środowisk twórczych. Bez wątpienia
jednak zawsze miejsce nazywane inkubatorem musi zachować swoją otwartość,
dostępność, „wychodzenie do”, łączenie, promowanie, wychowywanie, kreowanie
nowych trendów i wychodzenie naprzeciw obecnym.
Różnorodność podmiotów o wspólnej nazwie „inkubator, przedstawionych
w tekście z pewnością nie wyczerpuje całej bazy miejsc jakie powstały w ostatnim
dziesięcioleciu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wprowadzania innowacji
w tworzenie kultury z ludźmi i dla ludzi. Tu rola inkubatorów urasta do rangi
prekursora zmiany na lepsze, zmiany społecznej, wypracowanej z mieszkańcami
i obywatelami miast. Inkubatory jako działy edukacyjne uzupełniają niepełną ofertę
ośrodków kultury, czasem pozwalają na wzrost zaangażowania organizacji
pozarządowych w sprawy lokalne.
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W zglobalizowanym świecie konsumpcjonizmu inkubatory są ostoją swobody
działania i wolności poglądów, a ich praca przyczynia się do zaangażowania w sprawy
kultury globalnie poprzez działanie na pierwszym i najważniejszym szczeblu - lokalnym.

Streszczenie

Analizując sektor inkubatorów kultury w Polsce jesteśmy w stanie wygenerować
kilka szczególnie charakterystycznych miejsc. Chociaż różnią się sposobem zarządzania,
administrowania przestrzenią, oferowanymi programami wsparcia czy działań, to
każdemu z nich przyświeca idea wspierania. Ostatnie dziesięciolecie w Polsce to okres
wzmożonej pracy nad ustaleniem modelu/i współpracy środowisk twórczych,
animatorów z samorządami miast m.in. poprzez takie struktury jak inkubatory. Wiara
w zmianę społeczną, dzięki wychowaniu do kultury przyświeca idei Inkubatorów, które
podstawową zasadę „otaczania opieką” przejęły z biznesu. Pod lupę zostały wzięte
inkubatory ze Szczecina, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Lubina i najmłodszy z nich czyli
rzeszowski, który wyróżnia się na tle pozostałych ukierunkowaniem na młodzież
i budowaniem swojego kapitału na rewitalizacji kultury i pamięci.

Abstract

Analysing the culture incubators sector on Poland we can generate several places of
special characteristics. Though they differ in way of management, space administration,
offered support or activity programs, each has a noble purpose of supporting. The last
decade in Poland has been a period of intensified work before establishing the model/and
cooperation of creative environments and animators with city self-governments, e.g. by
means of incubators-alike structures. The faith in a social change, due to cultural approach
and upbringing, guides the Incubators idea, the basic principle of which, derived from
business, is "to lavish attention". Incubators from Szczecin, Wroclaw, Waszawa, Lodz and
Lublin have been probed, as well as the youngest one - from Rzeszow, which is distinguished
in comparison to others since it is focused on the young and building up its capital based on
culture and memory revitalization.
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
- potencjał nowoczesnej instytucji kultury
„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest
wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą
wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha
ludzkiego”.
Jan Paweł II

Gdyby zdefiniować bibliotekę jako przestrzeń dialogu między twórcą i odbiorcą,
a przy tym neutralną i otwartą, by ten dialog kontynuować z każdym nowym
pokoleniem - to główny sens istnienia instytucji kultury - upowszechnianie dorobku
pokoleń - nabiera szczególnego znaczenia właśnie w bibliotekach. „Jedyne co musisz
wiedzieć, to gdzie jest biblioteka”- twierdził A. Einstein. Cała wiedza bowiem, zaczyna się
od książek. Od wieków czerpiemy z dorobku myśli, uczuć i mądrości naszych przodków.
Wszelkie twory audiowizualne często mają swoje pierwotne formy w druku (adaptacje,
interpretacje, ekranizacje, performance). Z czasem doskonalone są nośniki treści,
pojawiają się nowe formaty książek, ale to spisane słowa są źródłem pierwotnej
inspiracji, emocji, czy szeroko rozumianej informacji.
Nie mniej jednak, tradycyjny model biblioteki wyłącznie z książkami odchodzi
w przeszłość. Nie jest to wynikiem jakiejkolwiek marginalizacji tych instytucji, ale
wyłącznie zmianami otoczenia w jakim funkcjonują - w szczególności zmieniającymi się
potrzebami odbiorców, dynamicznym i ciągle otwartym procesem rozwoju nowych
technologii IT. Zdolność reagowania na te zmiany i sposób odpowiadania na potrzeby
społeczne na nowo wyznaczy rolę biblioteki jako instytucji kultury - przy okazji
stanowiąc wymierny papierek lakmusowy dla jej potencjału. Wydaje się zatem, że
nadrzędnym zadaniem biblioteki jako miejsca ważnego społecznie, będzie kształtowanie
nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez atrakcyjną ofertę edukacyjno–kulturalną,
ale w koegzystencji z nowymi mediami i usługami dla czytelników.
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1. Potencjał największej biblioteki publicznej w regionie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie jest największą
biblioteką publiczną w województwie podkarpackim. Jest instytucją kultury, która
zaspokaja potrzeby czytelnicze stosując nowe technologie i oferując różnorodne zbiory
i usługi. Integruje ludzi o zróżnicowanych zainteresowaniach i pasjach - stanowi dla nich
przestrzeń edukacyjną i kulturotwórczą.
Obecnie w strukturze organizacyjnej WiMBP, na terenie Rzeszowa funkcjonuje
17 filii miejskich oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia Główna,
Wypożyczalnia Muzyczna, Informatorium, Czytelnia Główna i Pracownia Dokumentów
Życia Społecznego.
W zbiorach WiMBP w Rzeszowie znajduje się 540 tys. wol. książek i czasopism
oprawnych oraz 36 252 jednostek zbiorów specjalnych, w tym 434 starodruki
i 170 rękopisów. Biblioteka gromadzi oprócz książek i czasopism także audiobooki,
filmy, zbiory muzyczne oraz związane z regionem dokumenty życia społecznego.
Poszerzając stopniowo swoją ofertę biblioteka abonuje co roku, licencjonowany dostęp
do e-booków oraz systemu prawniczego - bezpłatnego dla czytelników WiMBP
w Rzeszowie.
Komputeryzacja procesów bibliotecznych pozwala użytkownikom korzystać
w pełnym zakresie z usług on-line, oferując m.in. dostęp do katalogów elektronicznych
i baz danych, możliwość rezerwowania, zamawiania i prolongowania książek,
automatycznego powiadamiania o przetrzymaniu książek. Rocznie z usług WiMBP
w Rzeszowie korzysta 41 tys. czytelników.
Biblioteka realizuje główne zadania statutowe poprzez zaspokojenie potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców z terenu województwa
podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa, a także umożliwia im szeroki dostęp do
gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie stale angażuje się
w zadania związane z dokumentacją, ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego
swego regionu i jego historii. Działania te decydują o jej ważnej roli społecznej
i kulturotwórczej - nie tylko w środowisku lokalnym. Dzięki cyfryzacji swoich zbiorów
i internetowi jej zasięg społeczny zdecydowanie się powiększył i ze swoją ofertą dociera
do czytelników już globalnie, poza statutowy obszar swojej działalności. Korzystają
z tego osoby prywatne, szukające informacji np. do drzew genealogicznych, turyści,
historycy, regionaliści czy dziennikarze.

36

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i e-usługi
Nikt już sobie nie wyobraża funkcjonowania bibliotek bez technologii
informatycznych, które pozwalają na lepszą organizacje ich pracy, wprowadzanie
nowych usług dla użytkowników i nowych form prezentowania oferty. Potencjał w tym
zakresie wydaje się być nieograniczony, bo sam rozwój technologii jest procesem ciągle
otwartym i dynamicznym.
WiMBP w Rzeszowie podjęła to wyzwanie i od kilu lat sukcesywnie pozyskuje
dotacje unijne i realizuje projekty wdrażając nowe rozwiązania. Doskonali swoją
infrastrukturę informatyczną i poszerza spectrum działań w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego. Potencjał jakim dysponuje w tym zakresie biblioteka jest
związany z realizacją dwóch dużych projektów: Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa a także
E-usługi w nowoczesnej bibliotece - dofinansowanych głównie ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, III Oś
Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne. Dzięki temu, instytucja dysponuje
skanerami do digitalizacji dokumentów (w tym wielkoformatowych i obiektów 3D),
mikrofilmów, dźwięku (digitalizacja płyt analogowych), a nawet studiem do nagrywania
audiobooków.

Fot.1 Digitalizacja dokumentów, z arch. WiMBP w Rzeszowie

W wyniku realizacji projektu, WiMBP w Rzeszowie zarządza Podkarpacką
Bibliotekę Cyfrową (www.pbc.rzeszow.pl) tworząc jej zasoby wspólnie z instytucjami
kultury i edukacji woj. podkarpackiego. Dynamiczny rozwój PBC możliwy jest dzięki
funkcjonowaniu w WiMBP w Rzeszowie jednej z najbardziej nowoczesnych pracowni
digitalizacji jakimi dysponują biblioteki publiczne w Polsce. Obecnie PBC liczy ponad
11 tys. zdigitalizowanych dokumentów (książek, czasopism, rękopisów, starodruków,
muzykaliów, druków ulotnych, map). Wiele z nich to unikatowe i cenne zabytki
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piśmiennicze o dużej wartości historycznej np. Biblia Święta z 1563 r.; Zwierciadło
Mikołaja Reja z 1568 r.; Historia Polski Jana Długosza z 1615 r.

Fot.2 Do najcenniejszych zbiorów biblioteki należą m.in. starodruki, na zdjęciu Historia Polonica, Jan Długosz – 1615 r.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przez WiMBP w Rzeszowie na
szczególną uwagę zasługuje projekt Przeszłość w pamiątkach ukryta – prezentujący
w postaci cyfrowych kolekcji pamiątki z archiwów rodzinnych mieszkańców Rzeszowa
i województwa podkarpackiego. Wśród skanowanych pamiątek następnie
umieszczanych na stronie internetowej są zdjęcia, archiwalia, wspomnienia, dyplomy,
świadectwa, odznaczenia, pocztówki oraz inne materiały będące dokumentacją losów
rodzin i pojedynczych osób, dziejów zabytków, historii miejskiej architektury,
regionalnych tradycji i obrzędów ludowych oraz wydarzeń jakie miały miejsce
w XIX i XX wieku w miastach i miejscowościach w województwie podkarpackim.
Szczególnie cennymi materiałami, są pamiątki rodzin, których losy związane były
z Kresami Wschodnimi Rzeczpospolitej. Projekt spotkał z bardzo dobrym odbiorem
społecznym, wzbudził duże zainteresowanie mediów, stale się więc wzbogaca się
o nowe kolekcje.
Szereg usług dla społeczności miasta i regionu wdrożono w wyniku realizacji
wielozadaniowego projektu E-usługi w nowoczesnej bibliotece, m.in. nagrano audiobooki
z utworami regionalnych twórców, zdigitalizowano mikrofilmy oraz zbiory analogowe
Wypożyczalni Muzycznej, udostępniono nowy portal z wirtualnym doradcą
i multiwyszukiwarkę obsługującą wiele baz danych i katalogów bibliotek na
Podkarpaciu, uruchomiono wirtualny bookcrosing. Projekt wprowadził także do
instytucji nowoczesny system ochrony i identyfikacji zbiorów. RFID (Radio-Frequency
Identification) zintegrowany z systemem zarządzania biblioteką. Wdrożony został
w Wypożyczalni Głównej WiMBP w Rzeszowie. Technologia RFID łącząca wykorzystanie
mikroprocesorów i fal radiowych, pozwoliła na wprowadzenie samoobsługowego
systemu korzystania z biblioteki przez czytelnika. Obejmuje on zarówno większy dostęp
do zbiorów, jak i usprawnienie procesów rotacji księgozbioru poprzez stanowisko self
check do samodzielnych wypożyczeń oraz całodobowych zwrotów poprzez wrzutnie.
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Operacje te automatycznie rejestrowane są na koncie czytelnika i potwierdzane
stosownym wydrukiem.
Realizacja projektów zarówno Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, jak i E-usługi
w nowoczesnej bibliotece znacznie zwiększyła potencjał WiMBP w Rzeszowie czyniąc
z niej nowoczesną instytucję kultury, która potrafi skutecznie sięgać po nowe
rozwiązania, integruje inne instytucje kultury i edukacji w województwie podkarpackim
i stwarza możliwości wspólnego działania na rzecz użytkowników.

3. Kapitał społeczny - działalność edukacyjno - kulturalna33

Biblioteka jako miejsce ważne społecznie musi dysponować atrakcyjną ofertą
kulturalno-edukacyjną. Przy jej kształtowaniu, ważnym jest wsłuchiwanie się w opinie
i potrzeby środowiska. Sprzyja temu łatwy sposób komunikowania czytelników
z biblioteką - bezpośredni, mailowy, ale także przy pomocy komunikatorów
internetowych jak i mediów społecznościowych np. Facebook .
W odpowiedzi, placówki WiMBP w Rzeszowie prowadzą intensywną działalność
kulturalno-edukacyjną skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Rocznie biblioteka
organizuje ponad 1300 imprez, w których uczestniczy 36 tys. czytelników. Wśród
podejmowanych najczęstszych form działalności należy wymienić:













spotkania literackie z autorami,
wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi,
koncerty kameralne i spotkania muzyczne,
kluby czytelnicze,
cykle tematyczne i zajęcia edukacyjne,
konkursy literackie i plastyczne, turnieje bajkowe,
kursy e-learningowe, warsztaty artystyczne, komputerowe,
zajęcia animacyjne, literacko – plastyczne podczas wakacji i ferii,
wystawy
malarstwa,
grafiki,
fotografii
twórców
profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, w tym wystawy autorskie i pokonkursowe dla dzieci
i młodzieży,
tematyczne ekspozycje i wystawy prezentujące zbiory własne biblioteki, jak
również kolekcjonerów i regionalistów,
akcje ogólnopolskie, międzynarodowe i imprezy literackie o zasięgu
wojewódzkim i miejskim.

Kształtowanie kultury czytelniczej i przygotowywanie do uczestnictwa
w kulturze młodego pokolenia w bibliotekach jest procesem ciągłym, powolnym, ale
33

W opracowaniu wykorzystano dane ze sprawozdań merytorycznych WiMBP w Rzeszowie za lata 20122014.
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systematycznym. Bibliotekarze dobrze widzą, że młody czytelnik jest bardzo
wymagający, lubi być zaskakiwany, a przy tym jest bardzo szczery i surowy w odbiorze
oferty. Dlatego placówki WiMBP prześcigają się pomysłach, wprowadzając coraz to
nowe formy animacyjne. Wpływa to także na zmianę postrzegania roli bibliotekarza, bo
wbrew pozorom, bibliotekarz okazuje się być zawodem wymagającym także
kreatywności. Dzięki systematycznym szkoleniom (biblioterapia, pedagogika zabawy)
pracownicy WiMBP zdobywają nowe kompetencje, co pozwala szybko reagować na
zmieniające się oczekiwania odbiorców w różnym wieku.
Doświadczenie bibliotek w tym zakresie, wskazuje, że najlepszą formą inicjacji
czytelniczej dla najmłodszych okazuje się być zabawa. Rzeszowskie placówki zaczynają
ją od zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przybierają one
postać cyklicznych spotkań pod hasłem: Pierwsze kroki w krainie bajki, Poetyckie
wędrówki przedszkolaków, Czytajmy razem czy Pierwsze spotkania z książką. W ramach
zajęć przeprowadzane są seanse głośnego czytania, konkursy, zabawy literackie
i ruchowe oraz lekcje biblioteczne. Efektem tych zajęć u najmłodszych jest wzbogacanie
słownictwa, rozwój wyobraźni, doskonalenie pamięci i umiejętności poprawnego
mówienia, dodatkowo uczą myślenia i ułatwiają samodzielne czytanie i pisanie.
Dobrowolne wcielanie się dziecka w role odtwórcze, naśladowcze, wzmacnia u niego
kompetencje poznawcze, w naturalny sposób wzbudza zainteresowanie książką i co
szczególnie ważne skłania do podejmowania z własnej inicjatywy np. do
zaktywizowania w tym zakresie dorosłych (poczytaj mi mamo, chodźmy do biblioteki).
Cykle animacyjne kończą się uroczystym Pasowaniem na czytelnika, przypadającym
zazwyczaj w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom.

Fot. 3 Pierwsze spotkania z książką,
z arch. WiMBP w Rzeszowie

Fot. 4 Biblioteka - pomysł na ferie i wakacje,
z arch. WiMBP w Rzeszowie

Warto dodać, że w tym zakresie biblioteka prowadzi również zajęcia otwarte,
nieformalne, takim przykładem jest Bajkowy Klub Malucha, w którym uczestniczą
najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami. Bibliotekarki we współpracy z rodzicami
proponują seanse głośnego czytania i zabawy z wykorzystaniem literatury dziecięcej,
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pomysłów bajkopisarzy i poetów. Ten typ spotkań zaproponowała sama czytelniczka –
mama dwójki dzieci.
Przygotowanie młodych czytelników do uczestnictwa w kulturze jest zadaniem
wykraczającym poza tradycyjny model promocji książki i jej upowszechniania.
Biblioteka musi być miejscem interaktywnym, które oferuje nie książki, ale
również media, pomaga odnaleźć się w gąszczu internetowych informacji, daje
możliwość wyboru sposobu przyswajania wiedzy. Dlatego też, WiMBP w Rzeszowie
wprowadza do swojej oferty atrakcyjne formy edukacji np. kursy e-learningowe (Fun
English, MegaMatma), warsztaty z robotyki, czy booktalking jako nieformalne rozmowy
o książce. Dużą popularnością wśród młodych czytelników cieszą się zajęcia z cyklu
Biblioteka nauki - podczas których w przystępny sposób poznają tajniki zagadnień
przyrodniczych i fizycznych przy pomocy zwyczajnych przedmiotów i zabawek,
z którymi spotykają się na co dzień. Te nietypowe lekcje biblioteczne stały się dla
uczestników inspiracją do podjęcia własnych poszukiwań i wyjaśniania niektórych
zjawisk w przyrodzie - począwszy od wyboru na bibliotecznej półce odpowiedniej
literatury.
Należy zaznaczyć, że szerokie spektrum działalności edukacyjnej możliwe jest
dzięki bardzo dobrej współpracy WiMBP w Rzeszowie ze środowiskiem lokalnym,
w tym stowarzyszeniami, szkołami, fundacjami oraz pasjonatami i twórcami.
Ważną rolą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jest również stała
obecność w informacyjnej ekspansji społeczeństwa, kształtowanie tożsamości
kulturowej i szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia.
W tym zakresie, biblioteka współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debaty
Międzynarodowej działających przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów.

Fot. 5 Warsztaty europejskie, z arch. WiMBP w Rzeszowie
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W placówkach WiMBP w Rzeszowie utworzono Kluby Europejczyka
i Podróżnika, w ramach których realizowane są spotkania o tematyce europejskiej
m.in. z zakresu edukacji kulturalnej, podczas których uczestnicy poznają kraje
europejskie, łamią stereotypy o ich społeczeństwie, wzbogacają swoją wiedzę o Unii
Europejskiej. Spotkania odbywają się po różnymi hasłami m.in. Kultura w Europie Europa w kulturze, Podróże po krajach europejskich, Europa bez tajemnic, Małe i Duże
Europejski Podróże, Unia Europejska dla najmłodszych. Na zajęciach młodzi czytelnicy
podróżują po Europie szlakami bajek, baśni i ojczyznach twórców, a dla starszychpodejmowane są zagadnienia z zakresu dyplomacji kulturalnej, dyskryminacji rasowej
oraz oferty Unii Europejskiej dla młodych obywateli. Interaktywna, bardzo dynamiczna
i ciekawa formuła warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów,
zwłaszcza tych, którzy na bibliotekę patrzyli przez pryzmat obowiązkowych lektur
szkolnych. Spotkania z czasem nabrały charakteru stałych cykli edukacyjnych, w ramach
których odbyło się w ciągu ostatnich trzech lat blisko 140 godzin warsztatów - wzięło
w nich udział 2,6 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zadaniem biblioteki jest także, inspirowanie młodego czytelnika, stwarzanie
warunków do realizacji pasji, promowanie talentów. Te zadania realizowane są poprzez
systematycznie kształtowaną ofertę lekcji bibliotecznych, uwzględniającą promocję
książki, wydarzeń kulturalnych, ważne rocznice historyczne a także warsztaty, konkursy
literackie, plastyczne oraz wernisaże i wystawy prac pokonkursowych.
Atrakcyjną imprezą czytelniczą od wielu lat są Podkarpackie Spotkania Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami organizowane w ramach ogólnopolskiego projektu Z książką na
walizkach, w których uczestniczą znani i lubiani twórcy literatury dziecięcej
i młodzieżowej.

Fot. 6 Z Książką na walizkach, z arch. WiMBP w Rzeszowie

Projekt realizowany jest nie tylko w rzeszowskich bibliotekach, ale również
w bibliotekach samorządowych województwa podkarpackiego. Jego celem jest
przygotowanie nowego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
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zachęcenie młodych użytkowników bibliotek do korzystania z oferty edukacyjnej
i kulturalnej przygotowanej przez te instytucje. Spotkaniom autorskim towarzyszą
kiermasze książek, występy grup tanecznych i teatralnych, konkursy, zabawy. Dzieci
i młodzież mają możliwość bezpośredniego spotkania się z pisarzami, ilustratorami,
a także uzyskania dedykacji i autografu. Uroczyste podsumowanie akcji, pełne atrakcji
dla młodych czytelników, rozpoczyna się zawsze barwnym korowodem, który
przechodzi ulicami miasta gromadząc licznie Rzeszowian.
WiMBP
w
Rzeszowie
aktywnie
uczestniczy
w
ogólnopolskich
i międzynarodowych akcjach związanych z promocją czytelnictwa i ochroną dziedzictwa
kulturowego tj. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa.
W kalendarium corocznych imprez organizowanych przez WiMBP na stałe
wpisała się Noc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Prezentowane
są wówczas najcenniejsze zbiory specjalne biblioteki, na co dzień nieudostępniane
czytelnikom, m.in. rękopisy, inkunabuły, stare druki, pocztówki z XIX i początku XX w.,
dokumenty życia społecznego z XVIII i XIX w., rzadkie książki z XIX w., reprinty i książki
liberackie. Wydarzeniu towarzyszą wystawy, recitale, prezentacja najnowocześniejszego
sprzętu do digitalizacji zbiorów bibliotecznych oraz zabawy i konkursy dla
najmłodszych czytelników.
Biblioteka jest otwarta na nowe wyzwania i swoje zadania realizuje, również
w przestrzeni miejskiej, poza stałymi miejscami swojej działalności, propagując nowe
formy uczestnictwa w kulturze i promocji miasta. Przykładem jest zorganizowana
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, historyczno-literacka gra terenowa
Rzeszowskimi Uliczkami, której adresatami byli uczniowie szkół podstawowych
i średnich. Inspiracją tematyczną gry stały się książki Marka Czarnoty, a zaczerpnięte
z nich cytaty były zarazem wskazówkami dla uczestników gry. Do odgadnięcia były
m.in. pomniki i miejsca zabytkowe w Rzeszowie.
Troska o czytelnictwo Polaków sprawia, że biblioteki koncentrują się na pracy
z młodym czytelnikiem. Nie oznacza, to jednak, że zaniedbują ofertę dla dorosłych,
wręcz przeciwnie. Gdy przy pierwszej grupie można mówić o działaniach inicjujących
i propagujących - to przy drugiej, jest to już zaspokajanie potrzeb intelektualnych,
twórczych, społecznych a także coraz większą rolę odgrywają zadania przeciwdziałające
wykluczeniu cyfrowemu, technologicznemu, pokolenia dojrzałego. Mając to na uwadze,
WiMBP w Rzeszowie oferuje szereg różnych przedsięwzięć skierowanych do dorosłego
czytelnika. Okazuje się, że biblioteka poza działaniami informacyjnymi i czytelniczymi,
stanowi także doskonałą przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji społecznych
i realizacji własnych pasji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy
komputerowe i warsztaty za zakresu nowych technologii informatycznych coraz
bardziej dominujące w życiu codziennym. Wynika to z faktu, że dojrzali czytelnicy
dostrzegają swoistą neutralność biblioteki - instytucja budzi ich zaufanie. W tym
przypadku, paradoksalnie mocną stroną biblioteki staje się jej kameralność,
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zapewniająca poczucie komfortu zwłaszcza przy poznawaniu nowych zagadnień
tj. obsługa laptopa, smartfona, pisanie e-maili, używanie komunikatorów internetowych
typu Skype, edytowanie dokumentów czy realizacja przelewów bankowych on-line.
Seniorzy spotykają się w niewielkich, co najwyżej kilkunastoosobowych grupach,
integrują ich podobne problemy i wspólne ich rozwiązywanie. Szkolenia realizowane są
zarówno przez pracowników WiMBP w Rzeszowie, jak i wolontariuszy. Ze względu na
duże zainteresowanie warsztaty organizowane są cyklicznie, najczęściej odbywają się na
terenie bibliotek lub w sali szkoleniowej w pracowni digitalizacji.

Fot. 7 Biblioteka miejsce spotkań,
z arch. WiMBP w Rzeszowie

Fot. 8 Spotkanie z prof. Janem Miodkiem,
z arch. WiMBP w Rzeszowie

Jednak kameralność bibliotek WiMBP w Rzeszowie, wynikająca przede
wszystkim z ograniczeń lokalowych, nie zawsze się sprawdza – zwłaszcza, gdy są
organizowane spotkania autorskie ze znanymi pisarzami, laureatami nagród literackich
czy liderami środowisk kulturotwórczych. Wystarczy wspomnieć tylko takie osoby jak
Olga Tokarczuk, Joanna Bator, prof. Jan Miodek, Hugo Bader, czy Jadwiga Kupiszewska.
Spotkania z nimi zgromadziły tłumy sympatyków i wiernych czytelników.
W ofercie WiMBP w Rzeszowie znajdują się również, spotkania z podróżnikami,
pasjonatami i regionalistami. Biblioteka organizuje wiele wystaw m.in. fotografii,
malarstwa, rękodzieła promując tym samym twórczość regionalną. Grono odbiorców
usług biblioteki stale się powiększa, bo instytucja współpracuje intensywnie z twórczym
środowiskiem lokalnym m.in. z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym,
Związkiem Literatów Polskich, Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury,
Fundacją Beksiński. Owocem tej współpracy jest coraz bogatsza oferta kulturalna
i promocja dorobku regionalnych twórców.
W rzeszowskich bibliotekach regularnie spotykają się seniorzy również m.in. na
zajęciach w ramach cykli Podziel się swoją pasją czy Spotkania z literaturą - są to
wieczory poetyckie, muzyczne, historyczne czy wspomnieniowe. Uczestnicy wymieniają
się książkami, prowadzą wykłady, opowiadają o swoich pasjach. Stałą grupą w bibliotece
są też słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Klubu Ciekawej Książki . Biblioteka
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systematycznie przygotowuje dla nich ofertę wydawniczą, bibliograficzną, organizuje
wystawy spotkania autorskie np. w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.

4. Działalność na rzecz województwa34
Jednak zadania WiMBP w Rzeszowie jako centralnej i największej biblioteki
publicznej w regionie są o wiele szersze. Realizując swój ustawowy obowiązek
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie sprawuje opiekę
merytoryczną nad 679 bibliotekami publicznymi działającymi w 159 gminach woj.
podkarpackiego, w tym 119 w miastach i 560 na wsi. Instytucja wspiera biblioteki
samorządowe m.in. w organizowaniu pracy kulturalnej i edukacyjnej poprzez
koordynację programów dotacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego czy Instytut Książki a także promowanie własnych
projektów. Inicjuje przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne, skierowane do dorosłych
i do dzieci, wskazując i promując dobre praktyki.
Bardzo ważną funkcją Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
jest działalność szkoleniowa na rzecz podnoszenia kompetencji bibliotekarzy
podkarpackich bibliotek samorządowych. Zakres szkoleń jest bardzo szeroki i oprócz
stricte bibliotekarskich zagadnień obejmuje m.in. automatyzację procesów
bibliotecznych, nowoczesne formy pracy z czytelnikiem pedagogikę zabawy,
biblioterapię, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wykorzystywanie narzędzi PR
i mediów społecznościowych w promocji bibliotek, pozyskiwanie dotacji
pozabudżetowych. Szkolenia prowadzone są zarówno przez instruktorów WiMBP
w Rzeszowie, jaki i przez znanych specjalistów z poszczególnych dziedzin.
Jednym z najdłużej koordynowanych zadań (od 2007r.) w województwie
podkarpackim przez WiMBP w Rzeszowie są Dyskusyjne Kluby Książki - projekt
dotacyjny Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Kluby gromadzą ludzi, którzy lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych
autorów i gatunki literackie. Z założenia, spotkania odbywają się w kilku,
kilkunastoosobowych grupach, z których każda ma swojego moderatora. Na potrzeby
realizacji projektu WiMBP w Rzeszowie rocznie kupuje ok. 1300 książek - nowości
rynku wydawniczego, przede wszystkim wartościowej literatury.
Projekt stale się rozwija, bo okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę
jeżeli chodzi o kształtowanie kultury czytelniczej nie tylko dorosłych, ale także dzieci
i młodzieży. W pierwszym roku realizacji projektu na terenie województwa powstało
21 DKK a w 2014 r. funkcjonowało już 83, w tym 48 klubów dla dorosłych i 35 dla dzieci
i młodzieży. Kluby zrzeszają ok. 800 stałych członków, którzy w ciągu roku spotykają się

W opracowaniu wykorzystano dane ze sprawozdań merytorycznych WiMBP w Rzeszowie za lata 20122014.
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ponad 500 razy. Warto wspomnieć, że w rzeszowskich bibliotekach działa obecnie
5 DKK, w tym 3 dla dorosłych i 2 dla dzieci i młodzieży.
Rocznie specjalnie dla Dyskusyjnych Klubów Książki organizowanych jest
ok. 60 spotkań autorskich, w których uczestniczy blisko 4,5 tys. osób. W ramach
projektu WIMBP w Rzeszowie organizuje konkursy i szkolenia dla moderatorów DKK
m.in. z zakresu trendów we współczesnej literaturze polskiej i światowej oraz
ciekawych form prowadzenia dyskusji i spotkań autorskich.

Podsumowanie

Różnorodność oferty kulturalno–edukacyjnej jaką dysponuje Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie czyni z niej dynamiczną instytucję kultury,
potrafiącą odpowiadać na potrzeby konkretnych grup społecznych. WiMBP w Rzeszowie
jest wiodącym ośrodkiem nowoczesnej digitalizacji zbiorów a zarazem liderem
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu. Dla społeczności miasta i regionu
wprowadza nowe usługi by jeszcze lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby
społeczne.
Istotnym też jest fakt, że WiMBP w Rzeszowie podejmuje nowe wyzwania i ciągle
się zmienia – wiedząc, że proces ten w przyszłości na nowo zdefiniuje jej odbiorców
i będzie decydował o jej znaczeniu dla miasta i regionu. Planowanie tego procesu będzie
gwarancją, że w przyszłości Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
będzie nowoczesną i prężną instytucją kultury w województwie podkarpackim.
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Streszczenie

Prezentowany przekrój zadań realizowanych przez Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, pokazuje jej potencjał jako największej publicznej
biblioteki w regionie. Realizacja projektów z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego
oraz wdrażania nowych technologii i usług, pozycjonuje ją jako instytucję o dużym
zasięgu społecznym. Szerokie spektrum oferty kulturalno–edukacyjnej WiMBP
w Rzeszowie, czyni z niej dynamiczną i otwartą instytucję kultury, potrafiącą
odpowiadać na potrzeby konkretnych grup społecznych. Przedstawione w artykule
przykłady działalności, wskazują na bibliotekę jako przestrzeń kulturotwórczą, która
integruje ludzi o zróżnicowanych pasjach i zainteresowaniach, a także przygotowuje do
uczestnictwa w kulturze i przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu. Wojewódzki
charakter instytucji odzwierciedlają koordynowane przez nią programy dotacyjne oraz
stała opieka merytoryczna na rzecz podkarpackich bibliotek samorządowych.

Abstract

The presented scope of activities realized by the Province and City Public Library
in Rzeszow shows its potential as the largest public library in the region. Executing
projects related to protecting the national heritage and implementing new technologies
and services positions it as an institution of great social coverage. A wide spectrum of
the Province and City Public Library's cultural and education offer makes it a dynamic
and open cultural institution able to respond to the needs of specific social groups.
Examples of activity presented in this article show the library as a culture-creating space
that integrates people of diversified passions and interests, but also prepares to
participate in the culture and prevents digital exclusion. Provincial character of the
institution is reflected in subsidy programs coordinated by it, as well as permanent care
for Sub-Carpathian self-governmental libraries.
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Źródła internetowe

Portal Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
www.wimbp.rzeszow.pl
Facebook Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
https://www.facebook.com/wojewodzkaimiejskabibliotekapublicznawrzeszowie
Facebook Wypożyczalnia Główna WiMBP w Rzeszowie
https://www.facebook.com/WypozyczalniaGlowna.info.WiMBPwRzeszowie
Facebook Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie
https://www.facebook.com/oddzialdladzieciimlodziezy
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
http://www.pbc.rzeszow.pl/
Portal projektu Przeszłość w pamiątkach ukryta
http://projekty.wimbp.rzeszow.pl/przeszlosc/

Spis fotografii

Fot. 1 Digitalizacja dokumentów (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot. 2 Historia Polonica, Jan Długosz – 1615 r. (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot. 3 Pierwsze spotkania z książką (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot.4 Biblioteka - pomysł na ferie i wakacje (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot 5 Warsztaty europejskie (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot. 6 Z Książką na walizkach (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot. 7 Biblioteka miejsce spotkań (arch. WiMBP w Rzeszowie)
Fot. 8 Spotkanie z prof. Janem Miodkiem (arch. WiMBP w Rzeszowie)
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Katarzyna Lubas35

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
- magiczne miejsce spotkań
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie to jedyne tego typu
muzeum w Polsce. Mimo krótkiej historii jest rozpoznawalne i korzystnie się wyróżnia.
Jego kapitałem jest niezwykłość zbiorów, wyjątkowość miejsca i realizowanych
projektów oraz zainteresowanie odbiorców. Zarządzanie marką Muzeum Dobranocek
jest realizowane poprzez wzmacnianie tego, co stanowi jego największą wartość:
unikatowa kolekcja muzealna, różnorodna działalność wystawiennicza, bogata oferta
edukacyjna i filmowa, kultura organizacyjna oraz pasja pracujących tu ludzi.
Muzeum Dobranocek stale się przekształca i doskonali, wykorzystując nowoczesne
metody zarządzania, narzędzia marketingu i promocji, w celu zwiększenia
zainteresowania jego ofertą. W sferze kultury posługiwanie się metodami zarządzania
stosowanymi w biznesie nie jest łatwe. Sztuką jest pogodzić oczekiwania odbiorców,
wymagania organizatora i rynku z misją oraz celami, dla których instytucja została
powołana.
Muzeum Dobranocek jest atrakcją turystyczną Podkarpacia, jednym z elementów
wpływających na jego rozwój i odpowiadających za budowanie marki Rzeszowa
i regionu.

1. Historia powstania i niezwykła kolekcja Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Muzeum Dobranocek ze zbiorow Wojciecha Jamy w Rzeszowie to wyjątkowe
muzeum z unikatową kolekcją związaną z animacjami dla dzieci zwanymi popularnie
dobranockami. Główną jego zaletą, za sprawą charakteru ekspozycji, jest łączenie
pokoleń. Tutaj rodzice czy dziadkowie mogą swoim dzieciom i wnukom pokazać własne
dzieciństwo i spędzić wspólnie czas na poznawaniu historii dobranocek.
35

Autorka jest dyrektorem Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
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Wszystko zaczęło się od pomysłu kolekcjonera Wojciecha Jamy, który podarował
miastu latami gromadzone pamiątki, z intencją utworzenia muzeum samorządowego.
29 stycznia 2008 roku Rada Miasta Rzeszowa jednomyślnie uchwaliła powołanie
Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie36 a 22 marca 2008 roku
zostało ono oficjalnie otwarte w obecności tłumnie przybyłych wielbicieli wieczorynek.
W zbiorach Muzeum znajdują się bezcenne eksponaty związane z realizacją filmów
animowanych dla dzieci, a także różnorodne pamiątki z wizerunkami bohaterów
dobranocek. Kolekcja muzeum jest niespotykana gdzie indziej, co stanowi największy
atut instytucji.
W muzealnych gablotach można spotkać oryginalne lalki z animacji: Miś Uszatek,
Przygody Misia Colargola, Mały Pingwin Pik-Pok, Maurycy i Hawranek, Trzy Misie,
Kolorowy Świat Pacyka, Plastusiowy pamiętnik i in. Są też emisyjne pacynki, jedyny
istniejący rękopis oraz maszynopisy scenariuszy pierwszej polskiej dobranocki Jacek
i Agatka, a także projekty postaci: Gapiszona, Gucia i Cezara czy Pyzy.
W zbiorach znajdują się szkice, dekoracje, scenariusze, storyboardy i liczne
celuloidy z filmów animowanych z popularnych kreskówek takich jak: Reksio, Bolek
i Lolek, Dziwne Przygody Koziołka Matołka, Wędrówki Pyzy, Porwanie Baltazara Gąbki,
Kangurek Hip-Hop, Pampalini Łowca Zwierząt, Lis Leon, Przygody Błękitnego Rycerzyka,
Smerfy i in.
W muzeum oprócz eksponatów związanych ze światem animacji można obejrzeć
pamiątki z życia codziennego, ozdobione wizerunkami dobranockowych postaci.
Te z pozoru zwyczajne przedmioty budzą wiele emocji i wspomnień. Są tu: obrazy,
ceramika, gry, zabawki mechaniczne i przytulanki, opakowania po słodkościach,
artykuły spożywcze i kosmetyczne – niektóre sprzed wielu lat. Można spotkać dawne
modele telewizorów, filmy na szpulach, kasetach i płytach, przezrocza małoobrazkowe,
zestawy slajdów, a także wiele modeli projektorów. Są też książki, komiksy, roczniki
czasopism, plakaty kinowe, programy i afisze teatralne, walory filatelistyczne,
proporczyki, odznaki, plakietki, przywieszki oraz kolekcja numizmatów.

36

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXVII/404/2008 z 29 stycznia 2008 roku.
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Fot. 1 Oryginalne lalki filmowe z serii:
Miś Uszatek, Przygody Misia Colargola

Fot. 2 Oryginalne lalki filmowe z serii:
Mały Pingwin Pik-Pok, Trzy Misie, Jacek i Agatka

Fot. 3 Celuloidy z filmów rysunkowych

Fot. 4 Oryginalne emisyjne plansze powitalne
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2. Oferta kulturalna Muzeum Dobranocek

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie organizuje
wystawy czasowe, plenerowe oraz współorganizuje wystawy w muzeach, galeriach,
bibliotekach, w centrach i domach kultury.
Wystawom towarzyszy tematyczna oferta edukacyjna lekcji muzealnych,
warsztatów artystycznych oraz pokazów, skierowana do uczestników w różnym wieku.
Organizacja wystaw to doskonały sposób na promocję placówki i przyciągniecie
zwiedzających.
Muzeum zorganizowało wiele wystaw czasowych, najciekawsze z nich to: W kręgu
animacji – sztuka ożywiania rysunków; Pocztowe fascynacje; Bajkowy Świat Walta
Disneya; Projekt wystawienniczo-edukacyjny Niezwykłe życie pszczół; Animacja – to nie
takie proste; Kraina Lalek Tadeusza Wilkosza, Klasycy animacji ze Studia Miniatur
Filmowych w Warszawie; W starym Kinie; Simpsonowie.
Rokrocznie organizowanych jest kilkanaście wystaw czasowych w siedzibie,
plenerze oraz instytucjach kultury w całej Polsce. Są świetną reklamą, stanowią okazję
do prezentacji działalności muzeum, a także zbiórki pamiątek.
Wystawom organizowanym przez Muzeum Dobranocek towarzyszy tematyczna
oferta edukacyjna lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji multimedialnych
skierowana do uczestników w różnym wieku. Zajęcia uatrakcyjniają interaktywne
pomoce dydaktyczne, zabawy i konkursy. Ofertę dla szkół przystosowano do podstawy
programowej, by uczniowie mogli korzystać z proponowanych zajęć w ramach lekcji.
Muzealne zajęcia edukacyjne spełniają ważną rolę jako uzupełnienie programu
szkolnego, rozbudzają zainteresowania, skłaniają do czytania książek i oglądania filmów.
Muzeum Dobranocek jest pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć
i projektów edukacyjnych organizowanych w placówce, szkołach, przedszkolach,
instytucjach kultury. Najważniejsze z nich to:
Od bajki do Dobranocki – cykliczne (co 2 tygodnie) seanse głosnego czytania dla dzieci,
połączone z prezentacjami multimedialnymi, projekcjami dobranocek, pokazami
przezroczy, zabawami i konkursami. Zajęcia są organizowane od początku działalnosci
we wspołpracy z Oddziałem dla Dzieci i Młodziezy Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie.
Wędrujące dobranocki – zajęcia edukacyjne dla dzieci upowszechniające sztukę animacji
i dobranocki prowadzone poza siedzibą muzeum – w szkołach, przedszkolach,
bibliotekach oraz osrodkach kultury.
Spotkania z dobranocką – wizyty w Oddziale dla Dzieci Szpitala Wojewodzkiego
Nr 2 i Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
w Rzeszowie – prezentacje multimedialne, zajęcia edukacyjne, warsztaty tworcze,
projekcje filmowe oraz wystawy.
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Turniej z Reksiem – dobranockowe zawody sportowe organizowane we współpracy
z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie pod patronatem bajkowego
bohatera.

Fot. 5 Zajęcia edukacyjne

Fot. 6 Warsztaty animacji

Fot. 7 Imprezy z udziałem dobranockowych bohaterów

Fot. 8 Spotkania autorskie

Muzeum łączy edukację z twórczą aktywnością. Projektem, dzięki któremu
uczestnicy rozwijają swoje talenty są warsztaty artystyczne: plastyczne, lalkowe,
ilustratorskie. Począwszy od 2009 roku, w muzeum prowadzone są warsztaty animacji,
w trakcie których młodzi twórcy uczą się od eksperta realizacji filmów. Warsztaty
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adresowane są do młodzieży. Uczestnicy mają możliwość praktycznej nauki, począwszy
od pomysłu, poprzez przygotowanie scenariusza, wykonanie postaci, scenografii,
animacji aż po montaż i udźwiękowienie filmu.
Rokrocznie ogłaszane są ogólnopolskie konkursy: plastyczne, filmowe,
fotograficzne. Najpopularniejszy konkurs organizowany od początku działalności to
Dobranocki z dawnych lat – na najpiękniejsze prace plastyczne przedstawiające
bajkowych bohaterów. Konkursom chętnie patronują twórcy, którzy często fundują
nagrody laureatom, składają im gratulacje i dają autografy. Prace uczestników
prezentowane są na wystawach oraz w Internetowej Galerii Muzeum Dobranocek.
W muzeum organizowane są spotkania autorskie ze znanymi twórcami z cyklu
Sztuka Animacji, zachęcające publiczność do wizyty w placówce. Gośćmi spotkań
są reżyserzy, pisarze, animatorzy, rysownicy tacy jak: Tadeusz Wilkosz, Wanda
Chotomska, Marek Nejman, Teresa Puchowska-Sturlis, Witold Giersz, Halina
Filek-Marszałek, Elżbieta Burek, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Barbara Sarnocińska,
Balbina Bruszewska, Krystyna Kulczycka, Bohdan Butenko i in.
Wizyta w Muzeum Dobranocek to nie tylko edukacja, to także zabawa. W instytucji
organizowane są liczne imprezy: urodziny bohaterów i samego muzeum, koncerty
wokalne i instrumentalne, pokazy filmowe oraz teatralne realizacje dobranocek.
Tradycją jest ogromny tort, specjalnie zaprojektowany na daną okazję. Wstęp na
imprezy muzealne jest bezpłatny. Na życzenie organizowane są urodziny dla małych
wielbicieli animacji z warsztatami artystycznymi i dobranockowymi atrakcjami.
Na okres roku szkolnego, wakacji oraz ferii rokrocznie muzeum przygotowuje ofertę
lekcji muzealnych, spotkań, twórczych aktywności oraz atrakcji filmowych dla dzieci
i młodzieży oraz projekcje filmów i pokazy przezroczy. Foldery z ofertą zajęć
edukacyjnych, konkursów i imprez są dostarczane do placówek edukacyjnych
i opiekuńczo-wychowawczych oraz udostępniane opiekunom grup i rodzicom.
Oferta muzealna kierowana jest nie tylko do dzieci i młodzieży. Od 2013 roku
muzeum jest partnerem i organizatorem rzeszowskiej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu
Polskiej Animacji O!pla.
W ramach festiwalu widzowie mogą brać udział
w weekendowych pokazach konkursowych, w których są jurorami oraz finałowej
projekcji filmów laureatów złotych, srebrnych i brązowych tobołków.
Dorośli goście muzeum mogą także uczestniczyć w projektach: Dobranocka nocą
oraz Dobranocka dla Dorosłych – wieczornych pokazach autorskich animacji, zwiedzaniu
ekspozycji, aktualnych wystaw i innych atrakcjach.
Muzeum Dobranocek uczestniczy w lokalnych i ponadregionalnych akcjach jak:
Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejska Noc Muzeów, Europejski
Stadion Kultury, Kultura od Kuchni, Kultura 60+, Europejskie Dni Dziedzictwa i innych.
Gości też uczestników koncertów, imprez kulturalnych i międzynarodowych festiwali
organizowanych w Rzeszowie.
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Muzeum Dobranocek w Rzeszowie budzi emocje za sprawą nietypowych
eksponatów i niepowtarzalnej atmosfery. Szereg działań dla dzieci i dorosłych przyciąga
publiczność do placówki, czyniąc z nich stałych odbiorców oferty i sympatyków
muzeum.

3. Przemiany zachodzące w Muzeum Dobranocek. Muzeum jako kreator
zmian wynikających z potrzeb odbiorców oferty kulturalnej
Muzeum Dobranocek buduje swoją renomę w oparciu o wyjątkowość zbiorów
i nieszablonowe pomysły. Zarządzanie marką Muzeum Dobranocek w Rzeszowie to
tworzenie wartości: tego co cenne i wyjątkowe dla odbiorców, czego chętnie doświadczą
i do czego powrócą w przyszłości. Wszystkie procesy: planistyczne, administracyjne
i marketingowe wzajemnie się uzupełniają w tworzeniu i wzmacnianiu tych wartości,
w oparciu o nie ustalane są zadania i prowadzone działania.
Muzeum dynamicznie się rozwija, w czasie pięciu lat działalności w instytucji
zaszło wiele korzystnych zmian inicjowanych przez samo muzeum, wprowadzono także
nowe formy i metody pracy w odpowiedzi na zapotrzebowanie odbiorców.
Jednym z wydarzeń, które zmieniło oblicze muzeum była przeprowadzka do
większej siedziby przy ulicy Mickiewicza 13, dzięki której muzeum zyskało dodatkową
powierzchnię ekspozycyjną oraz salę projekcyjną.
W muzeum aktualnie znajdują się trzy sale ekspozycyjne: animacji lalkowych,
rysunkowych i filmów zagranicznych, w części której prezentowane są wystawy
czasowe.
Są także: pracownia przeznaczona do przygotowywania wystaw, projektów
i realizacji warsztatów filmowych, magazyn, zaplecze oraz sklepik muzealny.
Muzeum Dobranocek posiada kameralną salę projekcyjną, w której wszyscy
zwiedzający mogą uczestniczyć w pokazach filmowych. Tylko tu można obejrzeć
najstarsze polskie dobranocki: Jacek i Agatka czy Gąska Balbinka, można także spędzić
czas oglądając przygody bohaterów popularnych animacji dla dzieci: Bolka i Lolka,
Reksia, Koziołka Matołka, Misia Uszatka i wielu innych. Oprócz tradycyjnych projekcji
można wziąć udział w pokazie przezroczy albo slajdów na starych projektorach, a na
muzealnym zoetropie poznać sztukę ożywiania rysunków.
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Fot. 9 Sale ekspozycyjne

Fot. 10 Sala projekcyjna

Pozyskanie większej siedziby umożliwiło organizację nowych form działalności
a także poszerzenie istniejącej oferty kulturalnej instytucji.
Publiczność Muzeum Dobranocek stanowią w tygodniu głównie grupy szkolne
i przedszkolne oraz wycieczki dzieci i młodzieży, w weekendy: rodziny oraz zwiedzający
indywidualni. Rocznie placówkę odwiedza średnio 24 tys. osób z Polski i zza granicy.
By ułatwić turystom dojazd, a także zachęcić potencjalnych gości do odwiedzin,
z inicjatywy muzeum w wielu punktach Rzeszowa oraz na trasach wlotowych do miasta
umieszczone są znaki drogowe, informujące o placówce i odległości do niej.
Muzeum poczyniło starania, by podnieść atrakcyjność miejsca: w sali projekcyjnej
znajdują się kolorowe krzesła, których oparcia ozdobione są pracami małych laureatów
konkursów plastycznych, utworzono kącik dla dzieci i udostępniono stanowisko
komputerowe. Zwiedzający mają okazję do zabawy w poszukiwanie pojawiających się
i znikających ze ścian postaci tajemniczego Don Pedra – szpiega z Krainy Deszczowców
oraz Smoka Wawelskiego, śmiejącego się tubalnym głosem.
Do sali kinowej pełnej filmowych plakatów i witrażowych kadrów z filmów
prowadzą ślady jednego z bajkowych misiów. Zwiedzających, szczególnie tych
najmłodszych cieszą: ogromny Krecik do którego można się przytulić, teatrzyktelewizor, w którym można się sfotografować jako gwiazda telewizyjna, poster
z Uszatkiem, dzięki któremu można pozować do fotografii jako słynny miś oraz rzeźby
Koziołka Matołka i Reksia, które można dotykać.
Dużą atrakcją są Miś Uszatek i Reksio, którzy często goszczą na imprezach
muzealnych, dzięki kostiumom tych postaci. Bohaterowie dobranocek bardzo się
podobają i budzą emocje zarówno małych jaki dużych wielbicieli dobranocek.
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Na ekspozycji znajdują się stare szkolne ławki, w których można zasiąść i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z ponad metrową postacią Uszatka. Turyści, którzy nie mają
aparatu fotograficznego mogą liczyć na wykonanie zdjęć na ekspozycji i niezwłoczne
przesłanie ich mailem. Życzliwa obsługa oraz atmosfera tworzona przez dobranockowy
zespół pracowników sprawiają, że zwiedzający chętnie tu wracają, uczestnicząc
w wydarzeniach muzealnych.
Duże zmiany zaszły także w samej kolekcji i sposobie jej prezentacji. Po pięciu
latach działalności zbiory muzealne podwoiły się i ciągle się powiększają. Muzeum stale
nabywa obiekty od twórców filmowych, prywatnych kolekcjonerów, galerii, pozyskuje je
w darze od realizatorów, studiów filmowych, a także organizuje zbiórki
dobranockowych pamiątek.
Muzeum na początku działalności posiadało kilka sztuk oryginalnych lalek
filmowych, aktualnie jest ich ponad sto. W ciągu ostatnich trzech lat do zbiorów trafiły
takie unikaty jak emisyjne pacynki, jedyny istniejący rękopis oraz maszynopisy
scenariuszy pierwszej polskiej dobranocki Jacek i Agatka. Kolekcja wzbogaciła się
o postaci bohaterów z seriali realizowanych w Studiu Małych Form Filmowych Se-MaFor w Łodzi, dzięki hojności reżysera Tadeusza Wilkosza. Muzeum posiada komplety
lalek z filmów: Miś Uszatek, Przygody Misia Colargola, Mały Pingwin Pik-Pok, Trzy Misie,
a także wyjątkowe lalki z animacji Oczekiwanie wykonane z papierowych serwetek
przez Witolda Giersza, twórcę współpracującego ze Studiem Miniatur Filmowych
w Warszawie.
Muzeum wzbogaciło się o setki celuloidów-kadrów filmowych. Część tej kolekcji
została zakupiona, większość otrzymano w darze od twórców: Haliny Filek-Marszałek,
Stefana Szwakopfa, a także od Studia Miniatur Filmowych w Warszawie i Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej. Do zbiorów pozyskano dziesiątki projektów postaci
i scenografii sygnowanych przez autorów, oryginalnych scenariuszy i fotografii znanych
twórców w czasie pracy, a także scenopisy obrazkowe z filmów Przygody Misia Uszatka,
Maurycy i Hawranek, Trzy Misie, podarowane przez Teresę Puchowską-Sturlis.
Cennymi nabytkami są oryginalne projekty: Gapiszona, Gucia i Cezara autorstwa
Bohdana Butenki, Pyzy – Adama Kiliana czy Colargola, Trzech Misiów, Pingwina PikPoka stworzone przez znanego reżysera i scenografa Tadeusza Wilkosza.
Eksponaty są prezentowane w nowoczesnych gablotach, a oryginalne lalki
przechowywane w specjalistycznych, szczelnych gablotach z regulowanym
oświetleniem ledowym. Kolekcję numizmatów, filatelistyczną, winylowych płyt,
proporczyków, przywieszek, odznak, plakietek oraz opakowania po słodkościach można
oglądać otwierając podświetlane szuflady specjalnej gabloty zwanej szufladerią.
Kolejnym krokiem w celu poprawienia warunków funkcjonowania muzeum była
wymiana oświetlenia we wszystkich gablotach na bezpieczne światło LED oraz
zamontowanie go we wszystkich pomieszczeniach ekspozycyjnych. Światło to jest
bezpieczne dla eksponatów, gdyż nie powoduje zmian temperatury w gablotach
i blaknięcia kolorów oraz buduje miły nastrój na ekspozycji.
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Misją Muzeum Dobranocek jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków
kultury materialnej związanych z dobranockami oraz upowszechnianie historii animacji.
Od pierwszych dni działalności w trosce o ochronę i zachowanie dziedzictwa
kulturalnego związanego z polskimi i zagranicznymi animacjami dla dzieci muzeum
gromadzi, opracowuje oraz upowszechnia zgromadzone muzealia ale także podejmuje
działania by przetrwały one w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.
Wraz z poszerzeniem kolekcji zwiększyła się także potrzeba konserwacji
eksponatów. W ciągu ostatnich trzech lat w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum
Historii Fotografii w Krakowie wykonano niezwykle pracochłonną konserwację ponad
pięćdziesięciu celuloidów-kadrów filmowych z animacji rysunkowych zrealizowanych
w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej m.in. kadrów z Reksia i Bolka i Lolka.
Zlecono kolejne sto celuloidów m.in. z filmów: Dziwne Przygody Koziołka Matołka,
Wędrówki Pyzy zrealizowanych w Studiu Miniatur Filmowych w Warszawie.
W muzeum szczególną troską objęte są oryginalne lalki filmowe. Zachowało się ich
niewiele, ponieważ w trakcie realizacji animacji ulegały one zniszczeniu. Do dziś
zachowało się ich niewiele, dlatego też bardzo ważna jest ich ochrona. Muzeum realizuje
program konserwacji lalek filmowych, możliwy dzięki współpracy z wybitnym
reżyserem i scenografem, twórcą lalek Tadeuszem Wilkoszem, w którego pracowni
została przeprowadzona renowacja kilkudziesięciu lalek filmowych.
Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczenie bezcennych eksponatów ze
zbiorów muzeum, by mogły w dobrym stanie przez kolejne lata cieszyć pokolenia
miłośników dobranocek.
Dużą rolę w rozwoju muzeum odgrywają działania budujące jego wizerunek.
Motto muzeum brzmi: Muzeum Dobranocek – wspomnienia nie tylko dla dzieci. Pojawia
się ono w wydawnictwach muzealnych, materiałach promocyjnych, telebimie nad
wejściem głównym do placówki oraz animowanym filmie prezentującym muzeum
i jego kolekcję.
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie posiada jednolity system identyfikacji
wizualnej, co wpływa na jasny i rozpoznawalny obraz instytucji. Materiały reklamowe
i informacyjne, druki firmowe, gadżety, strona internetowa, a także tabliczki
informacyjne z charakterystycznym znakiem firmowym: księżycem w telewizorku są
rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzone z muzeum.
Ważnym czynnikiem rozwoju instytucji jest promocja. Instytucja w swojej
działalności wykorzystuje wszelkie dostępne kanały komunikacji z widzem, zarówno
elektroniczne (strona internetowa, portale, e-mail) jak i tradycyjne (przewodniki,
foldery, ulotki, zaproszenia, plakaty).
Strona internetowa37 jest prezentowana w języku polskim i angielskim. Jej goście
oprócz historii kolekcji i aktualności znajdą tu informacje na temat powstania, twórców
37

http://www.muzeumdobranocek.com.pl, z dnia 23.11.214
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i technik realizacji popularnych dobranocek oraz zabawy edukacyjne z udziałem
muzealnych eksponatów: puzzli, klocków i zabawek mechanicznych. Na stronie
internetowej muzeum oraz kanale w serwisie YouTube można obejrzeć spot reklamowy
przedstawiający muzeum i jego kolekcję. Na stronie muzeum jest możliwość
skorzystania z wirtualnego spaceru38 po ekspozycji zawierającego bardzo wiele
informacji o instytucji i kolekcji.
Wyjątkowym projektem internetowym wykorzystującym nowoczesne technologie
jest wykonana specjalnie dla instytucji Gra Panoramiczna Muzeum Dobranocek39 na
ekspozycji z udziałem bohaterów animacji dla dzieci, zaprojektowana dla najmłodszych
wielbicieli dobranocek. Fabuła gry została opracowana tak, by z zabawy mogły
skorzystać także dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać. Gracz pod opieką lektora
wykonuje ważną misję, przeżywa w Muzeum Dobranocek przygody, rozwiązuje zagadki
i odnajduje zagubione przedmioty bajkowych bohaterów.
Muzeum jest pierwszą instytucją tego typu, która może się pochwalić
profesjonalną grą panoramiczną. Gra prezentowana jest w języku polskim i angielskim.
Realizacja jest nowatorska, ponieważ zawiera nie stosowany w rozwiązaniach
panoramicznych element rozrywki i zabawy na poziomie pozwalającym na interakcję
gracza z projektem oraz wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Wirtualny
spacer i gra panoramiczna zostały zrealizowane na piąte urodziny Muzeum Dobranocek
przez spacerywirtualne.pl. i są dostępne na urządzeniach mobilnych. Oba projekty są
cennym elementem promocji instytucji i Rzeszowa.
Jako jedno z nielicznych muzeum posiada maskotkę muzealną o imieniu Nocek
– kolorowy telewizorek z wyjmowanym ekranem-zabawką, na bokach którego widnieją
prace konkursowe dzieci. Postać Nocka uatrakcyjnia organizowane imprezy dzięki jego
kostiumowi. Pluszowe maskotki, figurki i breloczki Nocka można nabyć w sklepiku
muzealnym oraz wygrać jako nagrodę w konkursach.
Muzeum posiada także własny dukat z wizerunkiem bohaterów najstarszej
polskiej dobranocki Jacek i Agatka. Dukaty – mosiężne, bimetalowe i srebrne – zostały
wydane w nominałach: 6, 9 i 49 dobranocek i są dostępne w sklepiku muzealnym wraz
z ofertą bajkowych numizmatów. Emisji dukata miejskiego towarzyszyła pełna atrakcji
Gra Miejska.
By stać się atrakcyjniejszym i trafić do większej liczby odbiorców, zwłaszcza
młodych, Muzeum Dobranocek od 3 listopada 2011 roku dołączyło do społeczności
Facebooka. Aktualnie ma 2009 fanów40. Poprzez Facebook Muzeum Dobranocek
komunikuje się z innymi użytkownikami Internetu, zamieszcza zdjęcia, filmy, linki oraz
informacje o wystawach, konkursach, imprezach i zaproszenia do udziału
w realizowanych przedsięwzięciach. Tą drogą muzeum dowiaduje się także

http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl, z dnia 23.11.14
http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/gra, z dnia 23.11.14
40 https://www.facebook.com/MuzeumDobranocek, z dnia 28.11.14
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o zainteresowaniu ofertą, otrzymuje wiadomości, odpowiada na zapytania a także
nawiązuje współpracę z wszystkimi chętnymi.
Wydarzenia organizowane w placówce rozpowszechniane są również poprzez
kulturalny sms, w ramach akcji informacyjnej Ogólnopolskiego Informatora
Kulturalnego SMS, w której muzeum uczestniczy.
Od 2012 roku Muzeum Dobranocek jest członkiem Podkarpackiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, we współpracy z którą promuje działalność placówki
w punktach informacji turystycznej, na targach krajowych i zagranicznych,
w wydawnictwach reklamowych i informacyjnych PROT, albumach prezentujących
atrakcje turystyczne Podkarpacia i w Internecie.
Instytucja prowadzi całoroczną akcję reklamową Niceplace, dzięki której
atrakcyjne graficznie wizytówki muzeum są eksponowane w Porcie Lotniczym
w Jasionce koło Rzeszowa oraz 66 punktach informacyjnych, turystycznych, placówkach
kultury i hotelach Podkarpacia.
W ramach działań promocyjnych muzeum wydaje okolicznościowe plakaty, ulotki
reklamowe i foldery realizowanych projektów oraz stemple i naklejki dla dzieci.
We współpracy z Pocztą Polską wydano kilka serii kart pocztowych z wizerunkami
bohaterów dobranocek, a także znaczków pocztowych personalizowanych własnego
projektu.
Muzeum Dobranocek promuje swoją działalność poprzez współpracę z mediami,
które nagłaśniają i obejmują patronatem interesujące projekty oraz poprzez liczne
portale internetowe i informatory kulturalne. Zapowiedzi i relacje z wydarzeń
muzealnych oraz informacje o muzeum ukazują się w mediach lokalnych
i ogólnopolskich.

4. Rola Muzeum Dobranocek w rozwoju Rzeszowa i regionu

Muzea mogą odgrywać rolę czynnika stymulującego i zapewniającego
zrównoważony rozwój oraz inicjującego zmiany w różnych obszarach życia
społecznego. Odpowiadają także za budowanie marki regionu oraz w istotny sposób
współuczestniczą w określaniu trendów, które znajdują przełożenie na wzorce
uczestnictwa w kulturze41.
Muzeum Dobranocek podejmuje wiele zadań na rzecz społeczności regionu. Ściśle
współpracuje ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami w Rzeszowie i okolicy,
zna środowisko w którym funkcjonują. Bierze udział w ich życiu, uczestnicząc w akcjach
41

P. Żuchowski, Nowoczesne muzea szansą rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Projekt porządku obrad
I Kongresu Muzealników Polskich w Łodzi w 2015 r., s. 13.
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edukacyjnych, wspierając aukcje charytatywne, udzielając się w konkursach oraz
komisjach dokonujących ewaluacji pracy placówek.
W ramach współpracy organizowanych jest wiele imprez, spotkań, warsztatów
artystycznych i lekcji muzealnych. Dzięki dobrym relacjom ze środowiskiem społecznym
posiada wiedzę, jakie są potrzeby i oczekiwania odbiorców oferty muzealnej, analizuje je
i na nie odpowiada. Muzeum nie tylko upowszechnia wiedzę na temat historii animacji,
kreuje także potrzeby, budzi zainteresowania literackie, filmowe, artystyczne
i kolekcjonerskie.
W placówce, w ramach porozumienia z uczelniami realizowane są wykłady na
temat organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, prezentacje o historii
i technikach animacji oraz liczne praktyki i staże dla studentów, zachęcające młodzież do
współpracy i kształcące przyszłą kadrę kultury. W ramach programu Erasmus+
przygotowanie zawodowe zdobyła tu studentka ze Słowacji. Doświadczenie zdobywają
także studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pochodzący z Ukrainy.
Muzeum organizuje także staże dla osób niepełnosprawnych dzięki nawiązanej
w 2013 roku współpracy z Biurem Projektu Caritas Polska. Staże organizowane są
z projektu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Na Rynku Pracy
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, którego celem jest wsparcie i przygotowanie osób z niepełnosprawnością
ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuowania
nauki. Z tej formy aktywizacji zawodowej w Muzeum Dobranocek skorzystało kilka
osób.
Muzeum Dobranocek współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Debaty
Międzynarodowej w Rzeszowie – liderem w prowadzeniu działalności informacyjnej
i edukacyjnej na temat Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej dla
społeczności Podkarpacia. Dzięki współpracy z RODM w siedzibie muzeum oraz
rzeszowskich szkołach i bibliotekach organizowane są cykle spotkań na temat Unii
Europejskiej i kultur państw w niej zrzeszonych. Zajęcia te prowadzone były także przez
studentkę ze Słowacji, odbywającą letni staż w Muzeum Dobranocek. W placówce
odbywają się też spotkania z kulturą ukraińską, upowszechniające wiedzę w formie
prezentacji multimedialnych, wzbogaconych o konkursy i zabawy prowadzone przez
zagranicznych studentów pod opieką pracowników Ośrodka.
Ważną rolę w działalności Muzeum odgrywają osoby, instytucje i organizacje
pozarządowe, z którymi muzeum współpracuje, organizując różnego rodzaju
przedsięwzięcia i akcje na rzecz regionu.
Do współtworzenia wystaw czasowych, organizacji imprez i akcji Muzeum
Dobranocek zaprasza wszystkich zainteresowanych, chętnie też podejmuje współpracę
z ich inicjatywy. Sporo projektów wystawienniczych powstało dzięki prywatnym
kolekcjonerom i pasjonatom. We współpracy z nimi zrealizowano wystawy: Magiczny
świat papieru, Tajemniczy Świat Lalek, Model czy zabawka?, Księgi, książki, książeczki,
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Pocztowe fascynacje, Wystawę ilustracji Surena Vardaniana, Bajkowy Świat Walta
Disneya, Niezwykłe życie pszczół, Dawno temu w PRL-u, Simpsonowie.
Muzeum Dobranocek prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Organizuje artystyczne warsztaty recyklingowe, pokazy filmowe z cyklu
Eko-dobranocka oraz bierze udział w akcji Zamień odpady na kulturalne wypady
organizowanej przez Fundację EkoRozwoju.
Wspiera także różnorodne akcje na rzecz środowiska lokalnego oraz pomocy
dzieciom organizowane przez placówki edukacyjne, instytucje kultury i organizacje
pozarządowe: Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, MotoMikołaje, Szlachetna
Paczka, Przebojowe Dzieciaki, Wszystkie Kolory Świata, Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce.
We współpracy z Fundacją Szansa dla Niewidomych Muzeum Dobranocek planuje
zrealizować projekt udostępnienia placówki dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
wzroku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, nowoczesnych technologii, rozwiązań
tyflograficznych oraz środków dźwiękowych i wizualnych.
Muzeum oferuje gościom coś więcej niż samo zwiedzanie. Uwagi, pomysły
i propozycje zwiedzających są analizowane i w większości realizowane. Placówka
podejmuje działania niestereotypowe, wyróżniające je, dające zwiedzającym pewną
wartość dodatkową – wyjątkowość, dobre samopoczucie, niezwykłe emocje, oderwanie
od codzienności.
Muzeum Dobranocek zaprasza do zwiedzania, zapewniając gości, że jest to miejsce
magiczne, jak wehikuł czasu przenoszące w inny wymiar: świat wspomnień, wzruszeń,
dobrych emocji. Nie są to tylko obietnice. Tutaj dobrze czują się wszyscy – młodzi
i starsi, u których często pojawiają się łzy wzruszenia. Tu uruchamiają się sentymenty
i wspomnienia z przeszłości. Rodzice dzięki przedmiotom zgromadzonym w Muzeum,
przypominają sobie różne historyjki ze swego życia a dzieci słuchają ich zafascynowane,
ponieważ dzięki temu mają okazję wejść w świat mamy i taty, gdy byli mali.
Pobyt w muzeum jest świetną zabawą dla najmłodszych, a starszym pozwala choć
na chwilę powrócić do czasów dzieciństwa. Dorośli chcą swoje dzieci wprowadzić
w świat bajek, które sami kiedyś oglądali i które cenią. Stanowią one pomost między
światem rodziców i dzieci, dają nieograniczone pole do rozmów.
Świadczą o tym wpisy w Księdze Gości w wielu językach oraz wyrazy sympatii,
wspomnienia, rysunki ulubionych postaci z dobranocek. Ponad pięć lat działalności
i 141 705 zwiedzających (do 30 listopada 2014 r.) potwierdzają założenie
pomysłodawcy, że Muzeum Dobranocek jest potrzebne i warto było podjąć wyzwanie,
by je utworzyć.
Goście muzeum przyprowadzają bliższą i dalszą rodzinę, znajomych, zamieszczają
swoje zdjęcia z wizyty na portalach społecznościowych polecając muzeum innym – są
jego ambasadorami.
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By oferta muzeum była atrakcyjniejsza, w sklepiku muzealnym można nabyć wiele
pamiątek, filmy animowane z przygodami bajkowych bohaterów, wydawnictwa
muzealne, książki z przygodami literackich pierwowzorów dobranocek (niektóre nawet
z autografami autorów), kolorowanki, zabawki, gry planszowe, numizmaty i liczne
gadżety z wizerunkami bohaterów dobranocek. Dochody ze sklepiku przeznaczane są na
działalność statutową Muzeum i stanowią znaczny procent budżetu instytucji.
Najważniejsze cele do realizacji w przyszłości to rozbudowa kolekcji, doposażenie
muzeum w nowoczesne gabloty z udźwiękowieniem oraz nowy sprzęt
i oprogramowanie do realizacji warsztatów animacji. Bardzo ważne zadanie stanowi
poprawa stanu infrastruktury w celu stworzenia warunków i udostępnienia oferty dla
osób niepełnosprawnych. W planach jest rozszerzenie oferty poprzez udostępnienie
urządzeń audioguide w języku polskim, angielskim, zastosowanie nowoczesnych
technologii i multimediów: hologramów, paneli interaktywnych z grami i zabawami
z bohaterami dobranocek.
W dalszej perspektywie jest budowa własnej siedziby zaprojektowanej specjalnie
dla Muzeum Dobranocek, z większą przestrzenią ekspozycyjną, dużą salą projekcyjną,
pracowniami przeznaczonymi na warsztaty artystyczne, mini-studiem filmowym, salą
konferencyjną oraz pracownią digitalizacji.

Podsumowanie

Współcześnie działania każdej organizacji wymagają istotnego wyróżnienia,
poszukiwania czegoś, co będzie dobrze zauważalne, efektowne, niestereotypowe, co
utkwi w pamięci odbiorców i będzie przedstawiało dla nich wartość. Nietuzinkowe
przedsięwzięcia stanowiące atrakcję dla sympatyków dobranocek budują wizerunek
muzeum jako instytucji wyjątkowej, otwartej i przyjaznej zwiedzającym. Marka Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie jest rozpoznawalna i pozytywnie się wyróżnia.
Muzeum Dobranocek podejmuje działania, by odpowiednio wykorzystywać swe
zasoby, tak by jego propozycja kulturalna była atrakcyjna dla uczestników
organizowanych wydarzeń, zaspokajała potrzeby różnorodnych odbiorców i przyciągała
jak najwięcej widzów, przy zachowaniu wysokich standardów artystycznych. Muzeum
dąży do tego, by było miejscem znanym i lubianym, w którym dobrze czują się wszyscy
niezależnie od wieku, miejscem wyjątkowym, które koniecznie trzeba zobaczyć i do
którego warto wrócić w przyszłości.
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Streszczenie

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie to jedyne tego
typu muzeum w Polsce. Zostało powołane do życia w 2008 roku a oficjalnie otwarte
22 marca 2009 roku. Kapitałem, dzięki któremu się rozwija jest niezwykłość zbiorów,
wyjątkowość miejsca i realizowanych projektów oraz niegasnące zainteresowanie
odbiorców. Zarządzanie marką Muzeum Dobranocek jest realizowane poprzez
wzmacnianie tego, co stanowi jego największą wartość: unikatowa kolekcja muzealna,
różnorodna działalność wystawiennicza, bogata oferta edukacyjna i filmowa oraz pasja
pracujących tu ludzi.
W artykule zaprezentowano wyjątkową kolekcję eksponatów, bogatą ofertę
kulturalną oraz działania muzeum na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto podjęto
próbę określenia roli Muzeum Dobranocek w rozwoju Rzeszowa i regionu. Wskazano
również kierunki rozwoju placówki, priorytetowe cele i zadania oraz sposoby ich
realizacji. Opisano także zmiany wynikające z realizacji potrzeb odbiorców oferty
kulturalnej. Przedstawiono także metody zarządzania oraz narzędzia marketingu
i promocji stosowane w celu zwiększenia zainteresowania ofertą instytucji.

Abstract

The Museum of Bedtime Cartoons from the collections of Wojciech Jama in Rzeszow is the
only one of that type in Poland. It was established in 2008 and officially opened on
March 22nd 2009. The capital thanks to which it is developing is extraordinariness of its
collections, exceptionality of the place and implemented projects, as well as interest of
audience. The Museum of Bedtime Cartoons is managed by strengthening its most
significant value: the unique museum collection, various showroom activity, rich educational
and film offer, as well as passion of people working there. The article presents an
extraordinary collection of exhibits, rich cultural offer and the museum's activities for the
local society. Moreover, an attempt to define the role of the Museum of Bedtime Cartoon in
development of Rzeszow and the region has been made. The establishment's development
directions, priority goals and tasks, as well as ways of their execution and implementation
have been indicated. Changes resulting from executing the needs of the culture offer
receivers have also been described. Management methods, marketing and
and promotion instruments meant to increase the interest in what the establishment offers
have been presented.
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„Publikacja ma niewątpliwie bardzo unikatowy charakter - podejmuje tematykę
o doniosłej roli społecznej, a jednocześnie tematykę, która rzadko stanowi przedmiot
opracowań o charakterze naukowym czy zbliżonym do naukowego. Należy zaznaczyć, że
Autorki doskonale wypełniły postawione przed nimi zadanie, jakim była prezentacja
regionalnych i lokalnych (podkarpackich i rzeszowskich) inicjatyw na rzecz rozwoju
kultury na tle aktywności (choć wybranych) UE w obszarze kultury. Warto zaznaczyć, że
publikacja przyczyni się do kreowania wizerunku województwa podkarpackiego jako
nowoczesnego "regionu innowacji", także innowacji w dziedzinie kultury.
Książka powinna trafić do szerokiego grona czytelników obejmującego zarówno
lokalnych decydentów odpowiedzialnych za tworzenie i realizację polityki kulturalnej, jak
i animatorów kultury, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, a wreszcie - każdego,
komu bliskie są działania w zakresie szeroko pojmowanej sztuki i literatury.
Przedstawione w książce działania, zwłaszcza te podejmowane przez rzeszowskie
biblioteki i Muzeum Dobranocek, mogą z powodzeniem stanowić przykład studiów
przypadku (i to w dodatku z kategorii: success stories), z których mogą korzystać
instytucje o podobnym charakterze w całym kraju.”
prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
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