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Nie spaść z drabiny – komentarz do raportu Kompetencje kadr kultury  
a rozwój kapitału społecznego 

 

 

Kapitał społeczny i kultura – w kontekście polityki kulturalnej coraz częściej pojawiają się obok 

siebie, czasem nierozłącznie. Wciąż jednak niewiele wiemy na temat tego, co oznacza w praktyce 

zdefiniowanie misji publicznych instytucji kultury w kategoriach rozwoju kapitału społecznego 

wtedy, gdy zejdziemy na poziom konkretnych instytucji i ich aktywności. Intuicja podpowiada, że 

zaprzęgnięcie działalności kulturalnej do pomnażania kapitału społecznego jest nadal raczej 

postulatem niż treścią codziennej pracy w instytucjach kultury.  

 

Tym cenniejsze są projekty badawcze takie jak Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. 

Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich. Dzięki nim możemy się dowiedzieć, jak 

relacje pomiędzy kapitałem społecznym a działalnością kulturalną przedstawiają się na poziomie 

lokalnym. Warto od razu podkreślić, że ten projekt badawczy zasługuje na uwagę także ze względu 

na ciekawie przedstawione wątki, które nie były głównym przedmiotem badania, szczególnie 

dotyczące relacji między samorządem lokalnym a instytucjami kultury. 

 

W komentarzach do raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego będę się 

odnosił do zrealizowanego w Gdańsku w 2012 roku projektu badawczego Poszerzenie pola kultury. 

Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku. Współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego projekt był realizowany w międzysektorowym partnerstwie przez 

Instytut Kultury Miejskiej, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

Kierownikiem merytorycznym projektu był profesor Cezary Obracht-Prondzyński. Chociaż badanie 

nie dotyczyło wprost zmiany społecznej i kapitału społecznego, to w przyjętej w nim koncepcji 

poszerzenia pola kultury za jeden z wymiarów tego zjawiska uznano poszerzenie w obszarze celów 

stawianych sobie przez instytucje kultury. W tym wymiarze „część instytucji nie ogranicza swoich 

działań do zapewniania odbiorcom doznań estetycznych, a ich działalności przyświecają cele 

społeczne, między innymi pomocowe, integracyjne czy partycypacyjne”
1
. Na tej podstawie można 

wskazać wspólne wątki tych dwóch projektów, które dają podstawy do wskazania miejsc, gdzie 

obserwacje i analizy zawarte w raportach korespondują z sobą i się uzupełniają. Z zastrzeżeniem, że 

mowa tu jedynie o przybliżeniach, ponieważ założenia, cele i metodologie projektów badawczych 

były odmienne.  

 

Na początku artykułu warto zasygnalizować zbieżności, miejsca styczne między tymi projektami w 

odniesieniu do pięciu szczegółowych zagadnień. Następnie przejdę do zasadniczej części tekstu, w 

której zaproponuję cztery inspirowane raportem Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału 

społecznego komentarze w formie tez do dyskusji.  

                                                 
1 S. Czarnecki et al., Poszerzenie pola kultury: Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Instytut Kultury 

Miejskiej, Gdańsk 2012, s. 40. Raport dostępny na stronie: www.poszerzeniepolakultury.pl (dostęp: 05.12.2013). 

http://www.poszerzeniepolakultury.pl/


ZBIEŻNOŚCI I UZUPEŁNIENIA 

 

Jak mierzyć kapitał społeczny? 

 

W raporcie Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego na potrzeby opisu 

poziomu kapitału społecznego przywołano wskaźnik partycypacji obywatelskiej 

(frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych) oraz wskaźnik sformalizowanej 

aktywności społecznej (liczba fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji)2. Są to 

powszechnie przyjęte wskaźniki odnoszące się do kapitału społecznego. Wobec 

rosnącego znaczenia działań nieformalnych oraz form aktywności obywatelskiej 

wykraczających poza oddanie głosu w wyborach, badacze, nie tylko w przywoływanym 

projekcie, stają przed wyzwaniem szukania dodatkowych wskaźników umożliwiających 

pomiar kapitału społecznego. W tych poszukiwaniach należy uwzględnić działania grup 

nieformalnych, w projekcie Poszerzenie pola kultury zaliczanych do sektora kultury3, oraz 

aktywności zapośredniczonych przez Internet (zarówno wykorzystujących Internet jako 

narzędzie koordynacji działań, jak i typów aktywności realizowanych wyłącznie w sieci). 

Uchwycenie, a tym bardziej owskaźnikowanie nowych form działania jest bardzo trudne, 

tym bardziej że część grup nieformalnych powstaje jedynie na potrzeby realizacji 

konkretnego zadania. Mimo trudności, potrzeba w badaniach kapitału społecznego 

nowych wskaźników, bo poprzestając na frekwencji wyborczej i liczbie organizacji 

pozarządowych, uzyska się jedynie niepełny obraz. Stąd konieczność, gdy badamy relacje 

działalności kulturalnej i rozwoju kapitału społecznego, przełożenia „poszerzonej” typologii 

instytucji kultury na rozbudowany system wskaźników kapitału społecznego.  

 

Współpraca 

 

W raporcie Małopolskiego Instytutu Kultury podjęto wątek współpracy 
międzyinstytucjonalnej w obszarze kultury. Z założenia współpraca uznana jest za 
pożądaną, przy czym autorzy zauważają, że w praktyce „jest to przede wszystkim 
strategia (kreatywnego) radzenia sobie z wszelkimi niedoborami i brakami, a nie 
współpraca o charakterze rozwojowym, której celem jest innowacja: społeczna czy 
gospodarcza, wymagająca niejako zwiększenia stopnia relacji i przedsiębiorczości”4. 
Przydatnym uzupełnieniem obserwacji na temat współpracy jest zaproponowane w 
raporcie Poszerzenie pola kultury wyróżnienie czterech rodzajów współpracy podmiotów 
działających w obszarze kultury (współpraca: efektywna, integracyjna, kurtuazyjna, 
konstruktywna)5 oraz opis barier współpracy związanych z: utrudnieniami 
biurokratycznymi, brakiem zgodności organizacyjnej, sprzecznością interesów, trudnością 
w podziale zadań, konkurowaniem o środki finansowe, nieporozumieniami personalnymi6. 
Charakterystyka przeszkód na drodze podjęcia udanej kooperacji może pomóc w 
wyjaśnieniu przyczyn zauważalnego niedostatku współpracy rozwojowej. W kontekście 

                                                 
2 W. Kowalik et al., Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 

2013, s. 47. 

3 Zob. S. Czarnecki et al., dz. cyt., s. 47, 49. 

4 W. Kowalik et al., dz. cyt., s. 20, zob. też s. 99. 

5 S. Czarnecki et al., dz. cyt., s. 62–63. 

6 Tamże, s. 64–68. 



założenia o pozytywnej roli współpracy w działaniach instytucji warto też rozważyć 
występowanie zjawiska koopetycji i uwzględnić w tym kontekście, że podmioty mogą 
konkurować z sobą o zasoby finansowe i odbiorców7. Szczegółowe opisy wspomnianych 
powyżej rodzajów oraz barier współpracy znajdują się, jako część charakterystyki sektora 
kultury w Gdańsku, w podrozdziale „Współpraca. Kurtuazja czy efektywność?” raportu 
Poszerzenie pola kultury. 

 

Świadomość kadr kultury 

 

Korespondencja między badaniami jest także zauważalna w odniesieniu do opisu 
rozbieżności między wizją kultury zawartą w dokumentach strategicznych a przyjmowaną 
przez kadry kultury. W gdańskim badaniu odnotowano głosy przedstawicieli sektora kultury 
wyrażające nieufność wobec instrumentalizacji kultury (a tak można rozumieć jej 
wprzęgnięcie w rozwój kapitału społecznego) oraz podanie w wątpliwość możliwości 
osiągnięcia zmiany społecznej poprzez kulturę8. Ta niejednoznaczna ocena zmian w 
kulturze może świadczyć o trwałości tradycyjnego modelu kultury osadzonego nie tylko w 
utrwalonych modelach działania instytucji, ale również w głęboko uwewnętrznionych 
przekonaniach przedstawicieli sektora kultury. 

 

Znajomość i ocena polityk kulturalnych 

 

Szukanie odpowiedzi na pytanie, jak bardzo wytyczne polityk kulturalnych przekładają się 
na działalność instytucji kultury, leży w centrum projektu badawczego Kompetencje kadr 
kultury a rozwój kapitału społecznego. Stąd cennym uzupełnieniem poczynionych w tym 
projekcie ustaleń mogą być informacje na temat poziomu znajomości i oceny polityk 
kulturalnych przez przedstawicieli sektora kultury zawarte w raporcie Poszerzenie pola 
kultury. Z badania gdańskiego sektora kultury dowiadujemy się o fragmentarycznej wiedzy 
przedstawicieli sektora na temat polityk kulturalnych. „Jedynie 2/3 z nich deklaruje, że ma 
wiedzę dotyczącą miejskiej polityki kulturalnej, a 1/3 wskazuje, że ma wiedzę zarówno o 
centralnej, regionalnej, jak i o miejskiej polityce kulturalnej”9. Warty uwagi jest również 
wątek krytyki polityki kulturalnej, która „często nie dotyczy samych celów i zasadności ich 
stawiania, lecz raczej umiejętności ich osiągania”10, co koresponduje z konstatacją 
krakowskiego badania, wedle którego „nie istnieją skuteczne mechanizmy translacji 
priorytetów strategicznych na poziom partykularnych instytucji kultury”11. 

 

Kultura nadmiaru 

 

Nadaktywność, nadmiar, brak czasu na refleksję – te obserwacje powracają w niemal 
każdym badaniu kultury. Nie inaczej jest w przypadku gdańskiego i krakowskiego raportu. 

                                                 
7 Tamże, s. 68 

8 Tamże, s. 92–93. 

9 Tamże, s. 81 

10 Tamże, s. 82. 

11 W. Kowalik et al., dz. cyt.,, s. 106. 



W badaniu kompetencji badacze zauważają nadaktywność instytucji kultury, która 
„uniemożliwia «zatrzymanie się» i zastanowienie, po co aż tyle akcji. Istnieje również 
niebezpieczeństwo zagarnięcia przez kadry obszarów, które mogłyby być animowane 
inaczej, oddolnie i społecznie”12. Profesor Tomasz Szlendak podsumowuje celnie to 
zjawisko we wstępie do publikacji Poszerzenie pola kultury: „Dużo kultury, dużo wydarzeń, 
dużo celów – mało ludzi”13. Zasygnalizowane w badaniu kompetencji realizowanym przez 
Małopolski Instytut Kultury zjawiska nadmiaru oraz przechwytywania oddolnej aktywności 
przez publicznej instytucje kultury są dość szeroko opisane w raporcie z badań 
Poszerzenie pola kultury.  

 

TEZY DO DYSKUSJI 

Budowanie kapitału społecznego jako cel instytucji kultury – to mocne założenie. 

 

Za kluczową i dająca do myślenia tezę raportu Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału 
społecznego uznaję stwierdzenie autorów: „Osadzenie instytucji kultury w kontekście 
wspierania rozwoju kapitału społecznego uznajemy za jedną ze strategii nowej 
legitymizacji kultury”14. W innym miejscu badacze piszą: „przyjmujemy, że instytucje 
kultury mają potencjał do działalności kreującej kapitał społeczny”15. W tym miejscu nie 
chcę poddawać pod dyskusję zasadności tezy o tym, że głównym celem instytucji kultury 
jest wspieranie rozwoju kapitału społecznego. Moim zamiarem jest tylko 
zasygnalizowanie, że to mocne założenie i warto mieć je na uwadze, szczególnie 
formułując polityki kulturalne. To założenie, które po pierwsze nie znajduje jak dotąd 
znaczącego odzwierciedlenia w działalności instytucji kultury oraz, co ważniejsze, w 
przekonaniach przedstawicieli sektora na temat celów swojej działalności. Po drugie, takie 
ujęcie niesie z sobą daleko idące konsekwencje dla programów merytorycznych instytucji. 
Dla niektórych typów działalności kulturalnej i instytucji kultury niesie zmiany rewolucyjne. 
Może też prowadzić do podania w wątpliwość zasadności publicznego finansowania na 
przykład działalności ściśle artystycznej (chyba że przyjmiemy strategię rozciągania 
znaczenia terminu „rozwój kapitału społecznego”).  

Przywołuję te wątpliwości nie po to, żeby je teraz rozwijać czy rozstrzygać, lecz po to, 
żeby wskazać, że stosunkowo rzadko dyskutuje się o skutkach przyjęcia za obowiązujący 
nowego sposobu legitymizacji kultury (w sensie uzasadnienia jej publicznego 
finansowania). Być może pomiędzy zapisaniem roli kultury dla rozwoju kapitału 
społecznego w dokumentach strategicznych a oceną działalności bieżącej instytucji kultury 
wedle ustanowionych kryteriów strategicznych zabrakło kilku elementów pośrednich, 
takich jak dyskusja wewnątrzśrodowiskowa sektora kultury czy wypracowanie 
szczegółowych kryteriów oceny instytucji kultury w odniesieniu do nowego paradygmatu. 

Przekonanie o budowaniu kapitału społecznego jako celu działalności instytucji kultury jest 
w coraz większym stopniu podzielane przez badaczy kultury, ale raczej jako postulat niż 
opis. Również decydenci na ogół tak widzą rolę instytucji. Nie mamy jednak dostatecznej 
wiedzy na temat tego, na ile to przekonanie podzielają przedstawiciele sektora kultury i 
odbiorcy oferty kulturalnej. Kapitał społeczny i kultura – pojawiają się łącznie w strategiach 
i raportach z badań, ale czy „tym żyje sektor kultury” – tego nadal nie wiemy.  

                                                 
12 Tamże, s. 19.  

13 S. Czarnecki et al.,, s. 5. 

14 W. Kowalik et al., dz. cyt.,, s. 107 

15 Tamże, s. 8. 



Partycypacja w zarządzaniu kulturą nie jest wprowadzana partycypacyjnie. 

 

Teza jest wyostrzona na potrzeby dyskusji, a jej źródłem są pytania, które rodzą się na 
marginesie lektury raportu poświęconego między innymi ocenie wprowadzania 
mechanizmów partycypacji publicznej w zarządzaniu instytucjami kultury. Nawiązując do 
wcześniejszej tezy o ścisłym powiązaniu kapitału społecznego z instytucjami kultury jako 
mocnym założeniu, można zapytać, na ile ta zasadnicza zmiana jest wprowadzana 
partycypacyjnie; na dwóch poziomach, jeśli chodzi o uwzględnienie zarówno głosu kadr 
kultury, jak i odbiorców oferty kulturalnej. Z badań dowiadujemy się, że – przynajmniej w 
części – zdanie przedstawicieli sektora na temat znaczenia kultury jest odmienne od 
przyjmowanego w strategiach (między innymi wyraża się to w obawie przedstawicieli 
sektora przed instrumentalizacją kultury). Na elementarnym poziomie (pierwszy szczebel 
drabiny partycypacji) warto nieco przekornie zapytać, czy kadry kultury, we wszystkich 
ośrodkach, także tych mniejszych, zostały poinformowane, że następuje zasadnicza 
zmiana w formułowaniu celów działań kulturalnych i odejście od tradycyjnego modelu 
kultury. Być może jest tak, że dokonujemy, nierzadko surowej, oceny kadr kultury pod 
względem realizacji nowych zadań przed nimi stawianych, podczas gdy nie było momentu, 
w którym te nowe oczekiwania zostały przedstawicielom sektora kultury w wyraźny sposób 
zakomunikowane.  

Skuteczna partycypacja na linii instytucja kultury – odbiorcy i interesariusze nie jest 
możliwa bez partycypacji na linii samorząd – instytucja kultury i dyrekcja instytucji 
kultury – zespół pracowników. 

 

Obok klasycznego wyróżnienia poziomów partycypacji (w uproszczeniu: informowanie, 
konsultowanie, współdecydowanie) dla uporządkowania dyskusji na temat partycypacji 
publicznej w sektorze kultury potrzebujemy wyróżnienia dodatkowych poziomów. O 
partycypacji możemy mówić na linii: 

 

1) organizator instytucji kultury (samorząd) – dyrekcja instytucji kultury; 

2) dyrekcja instytucji kultury – zespół pracowników instytucji kultury; 

3) instytucja kultury – odbiorcy i interesariusze. 

 

Badanie Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego dostarcza nam 
przykładów niewystarczającej partycypacji (rozumianej jako współdecydowanie, 
konsultowanie czy nawet informowanie) na linii organizator instytucji kultury – dyrekcja 
oraz dyrekcja – pracownicy. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu deficytów w 
informowaniu i konsultowaniu inwestycji infrastrukturalnych.  

Zasadne wydaje się rozważenie, czy wdrożenie mechanizmów partycypacji (także tej 
zaawansowanej: w formie współdecydowania) w relacji instytucja kultury – odbiorcy i 
interesariusze będzie skuteczne i wiarygodne, gdy styl zarządzania instytucją (zarówno 
wewnątrz instytucji, jak i w relacji z organizatorem) będzie niepartycypacyjny. Odwołując 
się do metafory drabiny partycypacji – czy można przeskakiwać szczeble partycypacji? 

 

Kompetencje nie wystarczą – bez zmian systemowych i zmian postaw podnoszenie 



kompetencji kadr kultury może być nieefektywne.  

 

Jak piszą autorzy raportu, podnoszenie kompetencji kadr kultury jest „warunkiem 
koniecznym, acz niewystarczającym do zmiany i uruchomienia procesów sprzyjających 
budowie kapitału społecznego w ramach lokalnych instytucji kultury”16.  

Rozwijając tę myśl, można stwierdzić, że istnieją co najmniej dwa dodatkowe warunki, 
które właściwie należałby postawić przed podnoszeniem kompetencji kadr kultury 
(rozumianych wąsko, jako nabywanie wiedzy i umiejętności). Pierwszy z nich to 
świadomość i motywacja do zaangażowania w budowanie kapitału społecznego. 
Nawiązując do wcześniejszych tez, nie jesteśmy pewni, czy kadry kultury są przekonane o 
roli kultury dla budowy kapitału społecznego, czy chcą w tych kategoriach postrzegać 
swoją pracę. Być może od razu przechodzimy (decydenci i badacze) do szkolenia i oceny 
kadr z pominięciem etapu informowania i przekonywania. A przecież zmian postaw nie da 
się zadekretować. W rzeczywistości przedstawiciele sektora kultury mogą być na różnych 
etapach przyswajania nowego modelu kultury. Na przykład: 

1. Nie wiedzą, że mają działać inaczej niż dotychczas. 

2. Wiedzą, ale nie chcą działać inaczej (nie są przekonani do nowego modelu). 

3. Wiedzą, chcą, ale nie mają odpowiednich kompetencji i warunków. 

4. Wiedzą, chcą, mają odpowiednie kompetencje, ale nie mają odpowiednich warunków. 

Przez warunki rozumiem odpowiedni klimat instytucjonalny, w którym, między innymi, 
nowy model kultury jest uwzględniany w ocenie kadr kultury, gdy działanie w myśl nowego 
paradygmatu jest nagradzanie. Taki klimat mogą zapewnić tylko zmiany systemowe. W 
przeciwnym wypadku nabyte wysokie kompetencje przedstawicieli kadr kultury staną się 
raczej źródłem frustracji niż satysfakcji. Instytucje kultury nadal są bowiem rozliczane 
wedle kryteriów nieuwzględniających ich nowych funkcji. Ponadto wysyłane są do nich 
sprzeczne komunikaty, na przykład równocześnie: „bądź sprawny biznesowo, pozyskuj 
dodatkowe środki także ze sprzedaży biletów” i „bądź prospołeczny, nie buduj barier w 
dostępie do kultury poprzez płatną ofertę”.  

Stąd powtarzające się niemal w każdym badaniu kultury wołanie o zmiany systemowe. 
Obecne także, w postaci słusznych i precyzyjnie określonych rekomendacji, w raporcie 
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego. Trzeba ten postulat zmian 
systemowych powtarzać z uporem Katona, bez nich nawet największa aktywność 
animatorów kultury i instytucji nie przyniesie pożądanych zmian.  

 

Zarysowane powyżej tezy są zainspirowane projektem badawczym Małopolskiego 
Instytutu Kultury oraz refleksją prowadzoną w Obserwatorium Kultury w Gdańsku 
działającym przy Instytucie Kultury Miejskiej. „Zarysowane” – ponieważ każda z nich 
wymaga rozwinięcia, ale w tej zalążkowej formie niech służą jako impulsy do dalszej 
dyskusji nad polityką kulturalną. Dyskusją, którą z coraz większym powodzeniem, między 
innymi dzięki zacieśnianiu współpracy ośrodków badawczych, rozwijamy. Debatą, która 
stanie w martwym punkcie, o ile nie będziemy mieli jasności co do możliwości (lub braku 
możliwości) wprowadzania systemowych zmian na poziomie ogólnopolskim, mających 
realny wpływ na cały sektor kultury.  
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