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Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury  
w dniu 25 listopada 2015 r., godz. 11.30  

ul. Niecała 2, Biuro Kultury 
 

 
 

1. Informacje o zespole ds. bibliotek - dyr. M. Naimska, Leszek Napiontek; 

2. Regulamin SRK na nowa kadencję; 

3. Ankieta dla warszawskich instytucji kultury – wynik zgłaszanych potrzeb przez 

uczestników warsztatów Audience Development – Beata Dubiel-Stawska; 

4. Ustalenie harmonogramu pracy Zespołu na I połowę 2016 r. 

5. Treści na stronę PRK; 

6. Sprawy różne. 

 

 

Uczestnicy: 
  
Joanna Szwajcowska  
Tomasz Thun-Janowski  
Tomasz Szlendak  
Alina Gałązka  
Tomasz Makowski  
Małgorzata Naimska  
Leszek Napiontek  
Beata Dubiel-Stawska 
Monika Czerska  
 
Przebieg posiedzenia:  
 

Zebranie rozpoczął dyrektor Tomasz Thun-Janowski, który powitał zebranych, 
przedstawił agendę spotkania i przekazał głos Zastępcy Dyrektora Biura Kultury, 
Małgorzacie Naimskiej, która nakreśliła sytuację warszawskich bibliotek.  
W Warszawie jest 18 bibliotek publicznych, które są instytucjami kultury. Do 2008 
roku biblioteki były pod nadzorem Biura Kultury. Do tego czasu to Biuro rozdzielało 
budżet (przechodził on potem przez dzielnice), czy powoływało dyrektorów. Od 2008 
roku, od przyjęcia uchwały kompetencyjnej, dzielnice się usamodzielniły, a biblioteki i 
domy kultury przeszły pod ich jurysdykcję. Od tego czasu sytuacja bibliotek oraz ich 
budżet zależą od priorytetów określonych przez burmistrza. Również od 2008 roku 
kryteria wynagradzania i nagradzania dyrektorów przestały być wyrównane.  
 
Leszek Napiontek przedstawił założenia utworzonego przy PRK zespołu ds. rozwoju 
czytelnictwa. Zespół miałby pracować nad rozwojem uczestnictwa w kulturze poprzez 
rozwój czytelnictwa oraz rozwój bibliotek. Do zespołu zaproszeni zostali eksperci ze 
środowiska związanego z biblioteką i książką: Roman Chymkowski, szef Instytutu 
Książki i Czytelnictwa w Bibliotece Narodowej, Weronika Parafianowicz-Vertun z 
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN oraz Andrzej Ociepa, dyrektor Biblioteki Miejskiej 
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we Wrocławiu. Brany pod uwagę, choć bardziej jako konsultant, był również Jacek 
Królikowski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Fundacja ta była 
operatorem dużego grantu z Fundacji Billa i Melindy Gates dotyczącego roli biblioteki 
w małych ośrodkach. Doświadczenie Królikowskiego we wprowadzaniu zmiany 
byłoby cenne.   
 
Tomasz Makowski dodał, że doktor Roman Chymkowski prowadzi badania 
czytelnictwa od kilku lat, pracuje w Bibliotece Narodowej i w Instytucie Kultury 
Polskiej. A doktor Parafianowicz-Vertun niedawno obroniła doktorat dotyczący 
wydawnictw niezależnych Europy Środkowo-Wschodniej. Andrzej Ociepa to uznany 
autor udanej reformy bibliotek we Wrocławiu.  
 
Tomasz Thun-Janowski wyjaśnił, że zespół prof. Hausnera w swoim badaniu nie 
będzie się zajmował bibliotekami. Dodał, że potencjał bibliotek warszawskich nie jest 
wykorzystany w pełni, a Biuro nie czuję się kompetentne na tyle, by móc 
samodzielnie w tej sprawie dokonywać diagnoz. Przygotowany więc będzie duży 
moduł diagnostyczny sprawdzający jak biblioteki sobie radzą.  
 
Leszek Napiontek powołując się na dane Biblioteki na Koszykowej przypomniał, że 
w Warszawie jest 18 bibliotek i 197 filii oraz sieć tysiąca szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich, które maja swoje biblioteki. Są tez różne inne czytelnie i 
biblioteki naukowe. Główna biblioteka na Koszykowej jest główną biblioteką 
powiatową, którą Miasto musi ustawowo utrzymywać. Zakres zmian o jakich można 
myśleć w kontekście zmian w bibliotekach to zarówno propozycja jednej karty 
bibliotecznej, jak i szereg modeli pośrednich, aż do jednej instytucji miejskiej, która 
miałaby szereg placówek. Biblioteki dzielnicowe pełnią różną rolę. Niektóre są 
centrami kultury w dzielnicach, szczególnie te na suburbiach, gdzie nie ma innych 
centrów kultury. Łączy się to z decyzją polityczną na terenie Miasta. Burmistrzowie 
są przyzwyczajeni do opieki nad bibliotekami, do tego że mają na nie wpływ. 
Podnosząc kwestię roli bibliotek należałoby zastanowić się, jakie nowe funkcje  
można by wprowadzić. Chcielibyśmy też podjąć kwestię multimediów. Zauważamy 
środowiskowy opór w przejściu od książki do innych źródeł poznawania wiedzy. 
Chcemy zastanowić się nad korzyściami społecznymi i ekonomicznymi, tj. na ile 
zmiany będą korzystne ekonomiczne, pozwolą na większe zakupy i inwestycje, a na 
ile spowodują straty społeczne, tj. oderwanie bibliotek od swoich środowisk. 
W grudniu chcielibyśmy skonsultować zasady pracy i zarysowanie harmonogramu 
prac, zdiagnozować jakie badania warto by wykonać, sprawdzić  jakie mamy dane, a 
jakie warto pozyskać. Również pierwsze spotkanie zespołu chcielibyśmy zrobić 
jeszcze w grudniu, albo na początku stycznia. Realne jest przedstawienie 
rekomendacji do końca czerwca tak, by można było ze zmian skorzystać w nowym 
roku budżetowym.   
 
Tomasz Thun-Janowski zapytał Zespół Sterujący o ocenę propozycji utworzenia 
zespołu ds. bibliotek oraz o oczekiwania wobec zespołu.   
 
Agata Diduszko-Zyglewska przyznała, że taki zespół jest bardzo potrzebny.  
W kontekście Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury  i 
Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji oraz postulatu, żeby połączyć 
biblioteki publiczne i szkolne dobrze, żeby warszawska reforma też oddawała to 
dążenie.   
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Tomasz Makowski wsparł pomysł na skonsultowanie pomysłu z  Andrzejem Ociepą. 
Przypomniał, że Wrocław postanowił połączyć biblioteki publiczne ze szkolnymi bez 
straty dla żadnej ze stron i przy dużym poparciu Prezydenta Miasta.   
 
Agata Diduszko-Zyglewska dodała, że ważne są dobre wzory dla dzieci płynące od 
dorosłych. Podała przykład Szwecji, gdzie osoby teoretycznie nie związane z książką 
(np. sportowcy), które są dla dzieci autorytetami zachęcają do czytania. Zapytała, czy 
jest pomysł poszerzenia współpracy o nieoczywiste w Polsce środowisko, które 
pozwoliłoby na tego rodzaju wpływ?  
 
Tomasz Makowski odparł, że na pewno pojawi się to w rekomendacjach. Warszawa 
jest środowiskiem najbardziej ambitnym i zamożnym. Wrocław pokazał, że mimo 
aktywnej i skutecznej polityki kulturalnej nadal jest źle z czytelnictwem.  
W Warszawie są duże różnice między dzielnicami. Najważniejsze jest 
dofinansowanie bibliotek, zwłaszcza środki na zakup nowości wydawniczych, 
ponieważ ludzie przychodzą do biblioteki po książki nowe, poza klasyka nie są 
zainteresowani książkami sprzed roku.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, że Biuro wyśle zakres zadań zespołu ds. 
czytelnictwa do Zespołu Sterującego z prośbą o dopisanie, czy doprecyzowanie 
zadań, które chcielibyśmy Zespołowi powierzyć. Zaprosił również do udziału w 
spotkaniu briefingowym. Przypomniał, że celem zespołu jest diagnoza potencjału 
bibliotek w Warszawie i próba zmapowania ich szans rozwojowych i realizacji 
zgodnie z duchem PRK ich społecznych funkcji. Nasz wpływ jak powiedziała dyrektor 
Małgorzata Naimska jest zapośredniczony. Będziemy współpracować razem z 
burmistrzami, z prezydentem Jarosławem Jóźwiakiem i Sekretarzem Miasta, który 
odpowiada za współpracę z dzielnicami. Chcemy przekonać Burmistrzów, że warto 
zastosować rekomendacje, które wypłyną z tego programu. Podziękował 
Małgorzacie Naimskiej i Leszkowi Napiontkowi za wystąpienie.  
 
Następnie przeszedł do tematu Audience Development i badań publiczności. 
Poinformował, iż na początku roku dołączyliśmy do kończącego się projektu 
finansowanego z UE. Wysłaliśmy do Londynu dwójkę trenerów: Beatę Dubiel-
Stawską i Martę Skowrońska z MSN, po to, by w tygodniowym szkoleniu przeszły 
trening, który wyposaży je w kompetencje, które wspomogą współpracę z 
instytucjami. Trenerki zdobyły sieć kontaktów oraz dostęp do wiedzy, którą dysponuje 
zespół, który projekt sformułował. Udział w warsztatach wzięło 13 instytucji – 
miejskich, narodowych i marszałkowskich. Do udziału w warsztatach zaproszone 
zostały te instytucje,  które zainteresowane byłyby takimi zmianami. Zależało nam na 
różnorodności, chcieliśmy zaprosić te instytucje, w których siedziby inwestujemy 
ponieważ będą one musiały powiększyć swoja widownię, będą razem budowały 
wielki zasięg, są otwarte na zmiany. Do warsztatów oddelegowane zostały osoby, 
które zajmują się strategią marketingową, sprzedażą biletów albo działami obsługi 
widzów. Zaprosiliśmy do rozmów również dyrektorów instytucji, chcieliśmy, żeby 
zaangażowały się w to również osoby z wyższego szczebla zarządzania tymi 
instytucjami. Chcieliśmy zaangażować ich w holistyczne myślenie o instytucji  
w kontekście odbiorcy oferty. Takie myślenie obejmuje zarówno godziny otwarcia, 
budowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, sposób sprzedaży biletów, 
uruchamianie programów edukacyjnych. To głęboka redefinicja myślenia o instytucji. 
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Następnie przekazał głos Beacie Dubiel-Stawskiej.  
 
Beata Dubiel-Stawska sprecyzowała, że współprowadzone przez nią warsztaty 
rozwoju publiczności miały na celu zderzyć ten model, którego trenerki nauczyły się 
w Londynie z praktyką tego, co robią instytucje w Warszawie. Warsztaty stały się  
przestrzenią do wymiany poglądów. Trenerki pokazały narzędzia, które można 
zastosować w codziennej praktyce. Doszliśmy z uczestnikami do wniosku, że na tym 
etapie, na jakim jesteśmy, mimo zaangażowania dyrektorów i dobrej atmosfery wokół 
projektu bardzo trudno będzie wdrożyć narzędzia w cały proces planowania 
Audience Development, bo to bardzo duża zmiana. Chcieliśmy uświadomić 
dyrektorów, że dobrze by było, by programowanie instytucji było dostosowane do 
rozwoju publiczności. Szefowie instytucji często nie wyobrażają sobie 
dostosowywania się do odbiorcy, myślą, że to obniży poziom repertuaru, itp.  
 
Tomasz Thun-Janowski wyjaśnił, że Audience Development nie oznacza 
schlebiania potrzebom odbiorców. Nie jest to formatowanie instytucji. To raczej 
pochylenie się nad relacjami między odbiorcą, a instytucją i pogłębienie ich, 
zastanowienie się jak zwiększyć grono osób, które uczestniczą w kulturze. Nawet 
instytucja niszowa, eksperymentalna może myśleć o swojej roli zachowując swój 
charakter. To nie musi oznaczać zmiany repertuaru. Jednym z grzechów instytucji 
jest ich wsobności, zainteresowanie samymi sobą. Dyrektorzy myślą, że powierzenie 
im instytucji to nagroda za ich talent, a nie zadanie do wykonania, które jest 
społecznie ważne. Dlatego chcemy zmianę rozpocząć od osób zaangażowanych w 
obsługę widzów i dyrektorów. Chcemy też podkreślić, wzrost widzów w jednej 
instytucji, nie oznacza spadku w innej.   
 
Tomasz Makowski zauważył, że istotne jest, aby była to zintegrowana polityka na 
poziomie Miasta, a nie tylko instytucji.  
 
Joanna Szwajcowska  wspomniała, że jedną z istotnych spraw jest poznanie 
publiczności nieuczestniczącej. Badanie takie powinno być wykonane z poziomu 
Miasta, ponieważ instytucja bada tylko tę publiczność, do której ma dostęp, a więc 
publiczność uczestniczącą.   
 
Beata Dubiel-Stawska dodała, że założeniem było, by rozpoczęty proces myślenia o 
Audience Development nie został zakończony wraz z zakończeniem warsztatów. 
Powołano dwa zespoły robocze złożone z osób szkolonych. Jeden z nich zajął się 
dostosowywaniem oferty do publiczności od strony biletowo-organizacyjnej i 
promocyjnej. To instytucje, które działają dla tych samych odbiorców, więc mogą 
podjąć wspólne działania, np. zastanowić się nad wspólnym systemem biletowym. 
Drugi zespół chce zająć się wsparciem badań, które już są prowadzone w 
instytucjach. Chcemy je uspójnić, zebrać dobre praktyki. Każda z  
13  uczestniczących w warsztatach instytucji angażuje mnóstwo osób i środków na 
badania. Okazuje się np. ze Muzeum Polin ma spore środki z grantu norweskiego  
i nie wie jak je wydać, bo nie chce zrobić kolejnego bezsensownego badania. 
Pierwsze spotkanie zespołów odbędzie się 1 grudnia.   
 
Tomasz Thun-Janowski sprecyzował, że chodzi o wystandaryzowanie ankiet, które 
instytucje prowadza lub chcą prowadzić, które są bieżąca diagnostyką. Należy 
oddzielić duże badanie od bieżącej pracy instytucji, które chcą się wymienić 
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informacją ile biletów sprzedały, albo jak u nich wyglądają bilety ulgowe. Zapytał 
Tomasza Szlendaka, czy mógłby zaangażować się w takie standaryzowanie ankiet.
  
Tomasz Szlendak powiedział o doktorze Andrzeju Garapichu, który pracował nad 
Polskim Badaniem Internetu i zajmuje się profesjonalnie standaryzowaniem ankiet.  
 
Tomasz Makowski przypomniał, że powstał tzw. „Raport o raportach”, który miał 
badać wykorzystanie raportów.  
 
Tomasz Szlendak powiedział, że właśnie skończył ten raport. Jego celem było danie 
Ministrowi Kultury narzędzi, które pomogły by w ocenie badań, które są zgłaszane do 
finansowania z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. Nie chodzi o ich 
standaryzację, ale o to jak je rozliczać, czego żądać, jak konsultować zespoły. 
Powstało sto kilkadziesiąt raportów za publiczne pieniądze, gdzie część z nich 
powielała ustalenia, część nie wiedziała o sobie, a nieliczne z nich odwołują się do 
swoich poprzednich badan. Połowa badań jest zorganizowana przy instytucjach 
trzeciego sektora.  
 
Tomasz Thun-Janowski dodał, że Miasta nie stać na to, żeby zająć się raportami od 
strony metodologicznej, dlatego chcemy zbadać 13 instytucji za pomocą szybkiego 
badania podczas np. sprzedaży biletu. To nie zamyka tematu dużego badania, ale 
da poczucie ze praca ma sens. Namawiamy uczestników do wymiany informacji i nie 
do konkurowania o widza, nie do budowania publiczności jednej instytucji, tylko 
pewnej wspólnoty widzów.  
 
Tomasz Szlendak zauważył, że można przestrzelić z trafnością. Zwłaszcza przy 
próbie, która zakłada rożnych odbiorców. Dlatego odchodzi się od sondażystyki w 
takich badaniach.   
 
Beata Dubiel-Stawska powiedziała, że jej doświadczenie pracy w dużych korporacji, 
mówi, że potrzebny jest dobry raport potrzeb, gdzie byłyby informacje jakiego 
produktu potrzebuje widz, a jakiego nie chce. Wierzy, że takie badanie jest możliwe. 
 
Tomasz Szlendak odparł, że należałoby sobie zadać pytanie, czy chcemy 
wykreować jakąś rzeczywistość, żeby badanie się udało, czy chcemy faktycznie o 
coś zapytać, skorzystać i mieć wiedzę. To się sprawdza w przypadku korporacji, 
gdzie są działy badań i da się tam tak sprofilować raport, żeby kształtować 
rzeczywistość w zgodzie z nim.  
 
Beata Dubiel-Stawska powiedziała, że ją jako osobę wywodząca się ze środowiska 
biznesowego przekonuje szkolenie jakie przeszła w The Audience Agency, oraz 
narzędzia przekazane na szkoleniu w Warszawie przez Anne Torreggiani, np. 
audience finder. Nie ma poczucia, że to naginanie rzeczywistości. Narzędzia wydają 
jej się praktyczne, są zbudowane w oparciu o czytelną segmentację. Dodała, że na 
spotkaniach pojawił się pomysł cross selling’u. To ważne, bo pomaga w promocji. 
  
Tomasz Thun-Janowski powiedział, że każda instytucja ma trochę inne problem  
i  wyzwania. Jedne remontują siedziby i zwiększają ilość odbiorców, inne szukają 
partnerów. Nie mają homogenicznych celów. Dodał, że w środowisku instytucji, czy 
osób, które komentują działania Biura Kultury jest lęk, że mamy zmowę urzędników z 
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menagerami i chcemy instytucje wystandaryzować i wszystko owskaźnikować.  
 
Joanna Szwajcowska przypomniała, że Miasto chce zbudować Centrum 
Kompetencji,  które będzie w stanie wspomóc instytucje w interpretacji badań 
publiczności. Poprosiła również Beatę Dubiel-Stawską, żeby wysłała krótki raport na 
temat badan jakie już zrobiły instytucje.  
 
Następne spotkanie Zespołu Sterującego zostało ustalone na 22 grudnia, o godz. 
11:30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziły: 

Monika Czerska i Justyna Zielkowska 

(Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy) 


