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O POTRZEBIE BADANIA KULTURY I POLITYKI KULTURALNEJ MIASTA 
Bydgoszcz, 29.09.2011, Akademicka Przestrzeo Kulturalna - WSG 

 

Wnioski, rekomendacje, pomysły…  

 

I. Kto, po co (dla Kogo) i jak ma badad kulturę miasta? czyli użytecznośd badania kultury 

 

I. Czy, komu i do czego potrzebne są badania kultury w mieście?  

 

1. Nie było wątpliwości, że rzetelne systematyczne badania są potrzebne w zasadzie wszystkim aktorom i 

podmiotom systemy kultury i zarządzania miastem: politykom (prezydent, radni, parlamentarzyści, 

lobbyści) urzędnikom i ekspertom, działaczom i animatorom kultury (NGO), wreszcie samym badaczom… 

2. Zgoda także w opinii, że ich brak, że są rzadkie, niepełne, nieporównywalne, nie najwyższej jakości, 

nieużyteczne, lub brak informacji o nich… 

3. Zatem należy to zmienid! 

 

2. Tematyka, zakres i kontekst badao 

a/. Tematyka i przedmiot badao zorientowanych aplikacyjnie i poznawczo (tzn. jako narzędzie polityki  

samorządowej) powinny wynikad z konkretnych potrzeb oraz założeo tejże polityki. Zatem kompetentne 

jednostki  samorządu (wydziały; MPU; komisje RM; zespoły eksperckie i doradcze itp.) powinny inicjowad i 

w efekcie zamawiad  badania, określając (przynajmniej ramowo) ich przedmiot (główne pytania badawcze; 

hipotezy?); zakres i formalne ramy badao ( czas; obszar; ramy metodologiczne itp.). Z kolei kompetentni 

wykonawcy badao (instytucje i firmy badawcze; wyższe uczelnie itp.) powinni pomagad w sformułowaniu 

„zamówienia”, ale także inicjowad i oferowad badania szczególnie potrzebne zdaniem ekspertów. 

b/. Tematyka badao powinna byd także konsultowana z innymi ośrodkami (siecią Obserwatoriów Kultury) 

celem budowania systemu i baz porównywalnych danych; standaryzacji i doskonalenia narzędzi i metod, 

kumulowania wyników i ich weryfikacji. 

c/. Podstawą praktycznie zorientowanych badao są  źródła danych. Pilna jest potrzeba ich zdefiniowania 

(jakie dane, wskaźniki, informacje zbierad...) i zestandaryzowania, by spełniały podstawowe kryteria 

dobrych źródeł (obiektywnośd; rzetelnośd; porównywalnośd; aktualnośd, mierzalnośd, itd.). 

Racjonalnym było by posługiwanie się: 

a/. Po pierwsze: standardami statystyki publicznej. Trzeba jednak doprecyzowad  co ona obejmuje i jakimi 

danymi, wskaźnikami się posługujemy jako standardem, bo niekoniecznie wszystkimi  i w formie 

zaproponowanej np. przez GUS (były takie próby w latach 80-tych); 

b/.  Po drugie modelem  zaproponowanym przez NCK  - zob. strona www; 

c/. Po trzecie nowymi wskaźnikami  (narzędziami) wypracowywanymi przez samych badaczy i 

upowszechnianymi w sieci Obserwatoriów Kultury (przykład naszych badao inwentarza kultury). 

 

3. Organizacja badao (kto inicjuje; zamawia; kto realizuje; płaci; zapewnia ich jakośd i obiektywnośd, 

ciągłośd, porównywalnośd; użytecznośd?): 
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a/. Jak powiedziano wyżej z inicjatywą (zamówieniem) badao powinny wychodzid kompetentne jednostki  

samorządu (wydziały, MPU, komisje Rady Miasta, zespoły eksperckie i doradcze itp.). Byd może duże 

miasta powinny mied wyspecjalizowaną komórkę (stanowisko) do tego celu! Praktyka pokazuje, że 

potrzebne są też impulsy zewnętrzne ze strony samych badaczy i instytucji badawczych.  

b/. Zatem potrzeba wypracowad wzory współpracy w tym zakresie dające w efekcie systematyczne 

badania (monitoring) najważniejszych zjawisk i procesów  w mieście (nie tylko w dziedzinie kultury). 

c/ Konkretnie w budżecie miasta (ew. poszczególnych inwestycji; planów czy strategii itp.) powinna byd 

zarezerwowana kwota na badania (konsultacje itp.) analogicznie jak np. na sporządzanie planów 

miejscowych. 

d/ Forma i procedura zamawiania badao (przetargi, konkursy ofert, granty itp.) powinna uwzględniad 

specyfikę tej „usługi”, wspierad lokalne ośrodki badawcze, uwzględniad kryteria porównywalności 

wyników, kumulowania wiedzy i danych oraz inne merytoryczne, a nie tylko ekonomiczne. 

e/ Za jakośd badao odpowiada wykonawca, ale Urząd Miasta musi byd kompetentny w ich ocenie… i 

powinien wiedzied czego potrzebuje i chce od badao i wiedzy eksperckiej. 

 

4. Idea Obserwatorium Kultury – jej praktyczna realizacja 

Koncepcja i cele oraz generalne założenia organizacyjne i funkcjonowania regionalnych Obserwatoriów 

Kultury zawarte są na stronie NCK. Uczestnicy seminarium potwierdzili jej zalety wskazując ponadto na: 

a/. Możliwośd i potrzebę wypracowania praktycznego standardu porównywalnych badao, lub nawet bazy 

danych uzupełnionych takimi badaniami (swoisty „pakietu minimum”) w oparciu o zaproponowany 

zestaw wskaźników. 

b/. Kluczową sprawą jest wzajemna informacja i komunikacja. Otwarte pozostaje pytanie, jak i co zrobid, 

aby to zadziałało i działało trwale, a nie tylko  przez chwilę (na czas grantu..)? 

c/. Badania jako instrument kontroli społecznej i nowoczesnego demokratycznego zarządzania – tu: 

polityki kulturalnej miasta. 

5. Konkretne pomysły i propozycje organizacyjne (deklaracje uczestnictwa ?) 

Zasada otwartości i dostępności (z zachowaniem podstaw - praw autorskich itp.)  

a/ baza wyników  badao; 

b/ „baza” narzędzi, mierników, wskaźników, indeksów itp.Wykorzystanie dostępnych systematycznych 

badao i statystyk: GUS; Polski GSS; Diagnoza Społeczna, ew. wspólne koszty dostępu do np. badao 

SMG/KRC itp.;  

c/ baza sprawdzonych dobrych projektów, jak je powielad (przykład kulturalnych spacerów Opera Nova) 

itp.; 

d/ formy wymiany doświadczeo i komunikacji (Internet, spotkania, seminaria); 

e/ potrzeba wypracowania  dobrych metod i narzędzi konsultacji społecznych; 

f/ problem zbierania danych o „wolnych  twórcach” oraz NGO; 

g/ problem dostępności danych  (zbędne bariery i preteksty...). 

 

W dyskusji pojawiły się też przykłady dobrych i złych praktyk oraz bardzo konkretne potrzeby (np. Miejska 

Pracownia Urbanistyczna potrzebuje danych o strukturze czasu wolnego poszczególnych grup 

mieszkaoców; wydział oświaty - badania planów edukacyjnych i aspiracji młodzieży. 
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II. Obszary i metody badania kultury miasta 

 

Spotkanie pozwoliło na rozpoznanie wielości metod, narzędzi i podejśd do badania kultury w mieście. Jak 

na to wskazują zaprezentowane tropy, możliwych kierunków badania jest wiele. Zidentyfikowano 

przynajmniej następujące: 

- badanie „oferty” dostępnej dla potencjalnych odbiorców – badania w oparciu o obserwację przekazu 

informacyjnego w przestrzeni miejskiej i przekazu medialnego – portali internetowych oraz prasy; 

- badania uczestników kultury realizowane metodami wywiadu – jako wywiad kwestionariuszowy oraz 

jako pogłębione wywiady indywidualne. 

Jednocześnie przeprowadzone badania – jak wskazały prezentacje i dyskusja - z jednej strony wywołały 

techniczne i organizacyjne problemy, rozwiązaniami których dzielili się badacze, z drugiej zaś okazały się 

mied walor zarówno lokalny (np. bydgoska specyfika zróżnicowania pomiędzy śródmieściem a Fordonem), 

jak i uniwersalny (np. kwestie kompetencji respondenta albo niedostosowania pytao do poziomu wiedzy i 

gotowości do ujawniania danych). 

Niezwykle cenne okazały się również tropy korzystania z danych, które są zbierane na potrzeby 

komercyjne, a które mogłyby byd bezcennym (i co więcej – istniejącym już, gromadzonym od wielu lat) 

źródłem wiedzy dla badaczy kultury (przykład badao SMG/KRC). 

Jedną z ważnych konkluzji jakie wyłoniły się w trakcie tej części seminarium, jest przypomnienie o 

złożoności problematyki kultury, którego wyrazem są analizy dyscyplin pokrewnych – historyczne czy 

ekonomiczne, pozwalające bieżącym ustaleniom socjologów nadad głębsze interpretacje i perspektywy. 

 

 

Prosimy wszystkich Uczestników seminarium o dopisanie – uzupełnienie naszych podsumowao i 

wniosków  o własne! I przesłanie na adres organizatorów (socjologia.wsg@byd.pl) 

Proponujemy termin do kooca października. 

Niech to będzie pierwsza próba naszej współpracy przy budowaniu systemu Obserwatoriów Kultury…  

 

Dziękujemy 


