CZ'OWIEK I SPO'ECZE(STWO T. XXXII – 2011

PIOTR LANDSBERG

EDUKACJA KULTURALNA W WIELKOPOLSCE

W Wielkopolsce zadania zwi zane z edukacj kulturaln realizuj ró!nego rodzaju podmioty: instytucje kultury (organizowane zarówno przez
administracj" rz dow i samorz dow ), a tak!e liczne organizacje pozarz dowe. W pierwszej grupie podmiotów, wskaza# mo!na mi"dzy innymi:
5 teatrów dramatycznych i 1 lalkowy, 3 teatry muzyczne, dwie filharmonie,
85 muzeów, 720 bibliotek publicznych oraz 433 domy i o$rodki kultury.
W $wietle statystyk liczby obrazuj ce dzia%alno$# tych ostatnich mog
wydawa# si" imponuj ce. Skala dzia%alno$ci tych placówek, anga!uj cych
dzieci, m%odzie! i doros%ych w ró!ne formy aktywnego uczestnictwa
w kulturze, jest w Wielkopolsce bardzo du!a. Jej istotne uzupe%nienie stanowi przedsi"wzi"cia realizowane przez biblioteki i muzea. W wi"kszych
o$rodkach dzia%alno$# edukacyjn prowadz tak!e instytucje artystyczne
(teatry i filharmonie), w o$rodkach mniejszych s to kluby i $wietlice, u%atwiaj ce tak!e dost"p do kultury ludno$ci wiejskiej. Wed%ug statystyk
z roku 2007, w omawianym okresie zorganizowano w nich 16 139 ró!norakich imprez dla 3 073 001 uczestników oraz 371 kursów specjalistycznych
z zakresu j"zyków obcych, plastyki, nauki gry na instrumentach, wiedzy
praktycznej, ta&ca towarzyskiego i informatyki. O$rodki te dysponowa%y
% cznie 219 salami widowiskowymi, a tak!e 450 pracowniami specjalistycznymi. Dzia%a%o w nich 1 549 zespo%ów artystycznych, skupiaj cych 27 224
osób1. Warto przy tym zauwa!y#, !e pod wzgl"dem liczby domów kultury
i pracowni specjalistycznych Wielkopolska zajmuje w$ród wszystkich regionów pozycj" drug , je$li chodzi o liczb" pracowni specjalistycznych
i cz%onków zespo%ów artystycznych trzeci , a liczb" zespo%ów – czwart .
Liczby te obrazuj w sposób znacz cy edukacyjny potencja% wielkopolskich
domów kultury.
________________
1 Prezentowane dane zebrane s w raporcie Kultura w 2007 r., G%ówny Urz d Statystyczny, Warszawa 2008.
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Omawiaj c zbiór podmiotów, realizuj cych zadania z zakresu edukacji
kulturalnej, nie sposób jest pomin # organizacji pozarz dowych, których
dok%adn liczb" dzia%aj cych na terenie Wielkopolski trudno jest okre$li#.
O du!ej liczebno$ci fundacji i stowarzysze& $wiadczy# mo!e chocia!by fakt,
i! w og%aszanych corocznie przez samorz d Województwa Wielkopolskiego otwartych konkursach ofert na zadania z zakresu kultury w latach 2007 –
2010 zg%oszonych zosta%o odpowiednio 596, 827, 768 i 577 projektów.
Charakterystyk" odbiorców dzia%a& edukacyjnych trudno jest przedstawi# w sposób ogólny. W$ród omówionych wcze$niej podmiotów wiele
jest takich, które w sposób bardzo $wiadomy konstruuj swoj ofert" programow , kieruj c j do konkretnego odbiorcy. Do takich nale! chocia!by
filharmonie realizuj ce koncerty dla dzieci, teatry umieszczaj ce w swym
repertuarze pozycje lekturowe i muzea realizuj ce rodzinne imprezy plenerowe, s%u! ce prezentacjom dawnych zwyczajów. Dobrym przyk%adem
$wiadomego poszukiwania adresatów proponowanych dzia%a& jest funkcjonowanie pozna&skiej Opery, w repertuarze której znale)# mo!na spektakle
wyra)nie kierowane do koneserów, odbiorców sporadycznie bywaj cych
w tego rodzaju instytucjach oraz m%odych widzów. Inaczej rzeczy maj si"
w domach kultury. Przywo%ywane wcze$niej wyniki bada& jako$ciowych
nad ich funkcjonowaniem stanowi podstaw" do wysuni"cia tezy, i!
w dzia%alno$ci wielu domów kultury nie istnieje $wiadomo$# misji, ani te!
wiedzy na temat potrzeb odbiorców proponowanych dzia%a&. Osoby, które
wzi"%y udzia% w badaniach, stwierdzi%y, i! najliczniejsz grup jej odbiorców, w przypadku domów i o$rodków kultury, s dzieci i m%odsza m%odzie!. Drug znacz c grup s seniorzy. Oznacza to, !e istniej takie grupy
wiekowe, które pojawiaj si" w tego rodzaju instytucjach stosunkowo rzadko: gimnazjali$ci, liceali$ci, studenci oraz osoby pracuj ce. Jest to powa!ny
sygna%, !e oferta domów i o$rodków kultury powinna mie# inny kszta%t,
uwzgl"dniaj cy potrzeby ró!nych grup wiekowych2. Podobne konkluzje
wysnu# mo!na z Raportu z bada& nad muzeami, dla których organizatorem
jest samorz d Województwa Wielkopolskiego. Wykaza%y one mi"dzy innymi to, !e wiele tego rodzaju placówek nie uwzgl"dnia w swojej ofercie
lekcji muzealnych bie! cych programów nauczania w szko%ach3. Brakuje tu
czasem tak!e zró!nicowania wspomnianych zaj"# pod k tem wieku, a co za
tym idzie – kompetencji kulturowych odbiorców. W przywo%ywanym ju!
wcze$niej „Raporcie o edukacji kulturalnej” postawiona jest teza, !e pomimo deklaracji, i! w podejmowanych dzia%aniach edukacyjnych uwzgl"dnia
________________

P. Kieliszewski, M. Poprawski, P. Landsberg, P. Gogo%ek: op. cit.
W. Dohnal: Dzia%alno$# edukacyjna muzeów wielkopolskich w opinii nauczycieli. Raport z bada& ankietowych, opracowany na zlecenie Zarz du Województwa Wielkopolskiego.
Pozna&, 2006.
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si" potrzeby innych grup wiekowych, to w praktyce edukacja kulturalna
ograniczana jest do oddzia%ywa& na dzieci i m%odzie!. Zdaniem autorki,
badania od lat pokazuj zarówno wielostronn degeneracj" systemu edukacji kulturalnej, jak i wymykanie si" spo%ecze&stwa, a w szczególno$ci m%odzie!y spod jego wp%ywu. Trudno nie zgodzi# si" tak!e z opini , i! wspó%cze$ni odbiorcy dzia%a& edukacyjnych (nawet dzieci) nie daj si" dzisiaj
wt%oczy# w ramy procesu hierarchicznej edukacji kulturalnej, takiej, w której jasno ustalona jest strona edukuj ca i edukowana, gdzie dzia%a autorytet
pedagogiczny oraz istnieje kontrola nad edukowanymi. Ich kompetencje
kulturowe s mocno zró!nicowane, czasem wy!sze ni! edukatorów, którzy
w zwi zku z tym musz zacz # traktowa# ich jak zindywidualizowanych
partnerów w sytuacji dialogu, a nie jak homogeniczn mas" biernych odbiorców, którzy potrzebuj uprzyst"pnionych tre$ci4.

JAKA EDUKACJA KULTURALNA?
Dzi"ki edukacji kulturalnej mo!liwe jest kszta%towanie !yciowej orientacji, rozwijanie wra!liwo$ci, zdolno$ci i zainteresowa& jednostek oraz grup
spo%ecznych. Jej zak%adanym rezultatem jest wy!sza jako$# !ycia, wykraczaj ca ponad wymiar egzystencji bytowej, czemu towarzyszy zdolno$# i wola
okre$lonej partycypacji w !yciu kulturalnym5. Wp%ywa ona, a przynajmniej
wp%ywa# powinna, na poziom wykszta%cenia ludzi. Z ca% pewno$ci ma
kluczowe znaczenie dla istnienia, ale tak!e i konceptualizacji obrazu osoby,
któr okre$lamy mianem „cz%owieka kulturalnego”. Jak jest obecnie postrzegany kulturalny mieszkaniec naszego kraju? Z przeprowadzonych
w roku 2008 bada& wynika, !e jest to cz%owiek przede wszystkim wykszta%cony, lecz posiadaj cy nie tylko specjalistyczn wiedz", ale tak!e wiedz"
bardziej ogóln . Jego zainteresowania wykraczaj poza ramy !ycia codziennego. Kolejn istotn cech cz%owieka kulturalnego jest jego „obycie”,
zatem umiej"tno$# zachowania si" w ró!nych sytuacjach, znajomo$# zasad
dobrego wychowania. W zakresie semantycznym „obycia” mie$ci si" równie! „bywanie” w ró!nego rodzaju instytucjach kultury. To równie! osoba,
która dobrze pos%uguje si" j"zykiem polskim, posiada odpowiednio bogate
s%ownictwo. Powy!szy zbiór uzupe%niaj ogólne normy grzeczno$ci, nakazuj ce traktowanie innych ludzi z szacunkiem oraz umiej"tno$# budowania
________________

B. Fatyga: op. cit.
D. Jankowski, Edukacja kulturalna, czyli jaka? W: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna. Szko%a i rodzina, Kalisz 1993; D. Jankowski, Wprowadzenie; tak!e Warto$ci – aktywno$# artystyczna – paradygmaty dzia%alno$ci kulturalnej, w: D. Jankowski (red.), Edukacja
kulturalna i aktywno$# artystyczna, Pozna& 1996.
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dobrych, !yczliwych i eleganckich relacji z innymi lud)mi6. Warto zauwa!y#, !e w$ród cech konstytuuj cych wspó%czesnego „kulturalnego” Polaka
do$# wysoko sytuuje si" wspomniane „bywanie”, zatem korzystanie z kultury zinstytucjonalizowanej. „Typ idealny” cz%owieka kulturalnego odbiega
od rzeczywisto$ci w sposób bardzo dramatyczny. W tej sytuacji s%usznym
wydaje si" by# postulat autorki „Raportu o edukacji kulturalnej” mówi cy
o tym, !e najwa!niejszymi kwestiami, wymagaj cymi podj"cia natychmiastowych dzia%a& s : ulegaj ce ci g%ej erozji potrzeby kulturalne, niska jako$#
!ycia zbiorowego Polaków, a tak!e nowe metody pracy edukacyjnej na
polu kultury i szkolenia kadr.
________________
6 W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowi&ski, M. P"czak, E. Seku%a, T. Szendlak:
Raport o stanie i zró!nicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009.

