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Badanie zostało przeprowadzone w trakcie 23. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów 
Tańca (MSTT) w dn. 12-17 października 2019 r. na uczestnikach festiwalu. 
Próbę dobrano w sposób celowy. Jest to jedna z metod nielosowych w badaniach społecz-
nych, polegająca na wyborze respondentów pod względem pewnych cech, takich jak cho-
ciażby własności społeczno-demograficzne czy udział w konkretnym wydarzeniu. W tym 
przypadku byli to widzowie 23. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.

Ankietę papierową rozdawano widzom przed wejściem na spektakle w Centrum Kultury 
w Lublinie, Galerii Labirynt i Centrum Spotkania Kultur. Respondenci byli informowani 
o anonimowości badań, słownie i w treści instrukcji w ankiecie. Narzędzie konsultowano 
z pracownikami Centrum Kultury w Lublinie oraz Lubelskim Teatrem Tańca, który odpowia-
da za tworzenie programu festiwalu. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż z wyko-
rzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Narzędzie składało się z 18 pytań 
(zamkniętych, półotwartych i otwartych).

W sumie w badaniu wzięło udział 300 widzów 23. Międzynarodowych Spotkań Teatrów 
Tańca. Ankieterami byli pracownicy i wolontariusze Centrum Kultury w Lublinie, których 
zadaniem był dobór respondentów, zaaranżowanie udziału w badaniu oraz przekazanie 
narzędzia badawczego w celu wypełnienia ankiety. Analiza statystyczna większości zebra-
nego materiału została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu statystycznego PSPP.
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przedział wiekowy publiczności

płeć

kobiety mężczyźni brak odpowiedzi

Widownia

74% 21% 5%

W 23. edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca uczestniczyło 3000 osób.  
Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, przeważały kobiety (74%), młodzi dorośli 
w wieku 20-30 lat (26%), dorośli (30-40 lat) – 24% oraz osoby z wykształceniem 
wyższym – 56%.
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wykształcenie skąd czerpie pan(i) wiedzę na temat tegorocznych 
międzynarodowych spotkań teatrów tańca?

(było to pytanie wielokrotnego wyboru)

7% 22%
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brak odpowiedzi

odmowa odpowiedzi
zasadnicze zawodowe

56%
media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram)

rodzina, znajomi

strona internetowa Centrum Kultury

strona internetowa Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca

plakat, billboard, ulotka

inne

newsletter Centrum Kultury

inna strona internetowa
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trudno powiedzieć

50 %
42 %
28 %
23 %
13 %
10 %

5 %
4 %
4 %
1 %

czy w ostatnim tygodniu korzystał(a) pan(i) 
z mediów społecznościowych, takich jak facebook, 
twitter,instagram etc.?

(było to pytanie wielokrotnego wyboru)

1 Do kategorii „inne” zaliczono takie aplikacje jak WKontaktie (ros. ВКонтакте), Snapchat oraz muzyczne 
Spotify i Tidal. 

87 % 62 % 52 % 11 % 5 %

1
Z mediów społecznościowych wiedzę czerpało nieco więcej kobiet niż mężczyzn, przewa-
żali badani w wieku do 20 lat oraz w kategorii 20-30 lat, nieznacznie więcej było wśród 
nich osób spoza Lublina. 

Od rodziny, znajomych o festiwalu dowiadywali się głównie najmłodsi widzowie 
(do 20 lat) oraz uczestnicy festiwalu spoza stolicy regionu. Z kolei ze strony internetowej 
Centrum Kultury korzystali w celu pozyskania informacji o festiwalu mężczyźni, osoby po 
60 roku życia i mieszkańcy Lublina. Natomiast ze strony internetowej Międzynarodowych 
Spotkań Teatrów Tańca korzystało nieco więcej kobiet niż mężczyzn oraz osoby w wieku 
20-30 lat.

inne

facebook youtube instagram twitter



Uczestnictwo 
w festiwalu
czy brał(a) pan(i) udział w poprzednich edycjach 
międzynarodowych spotkań teatrów tańca w lublinie?

trudno
powiedzieć

jeśli brał(a) pan(i) udział w poprzednich edycjach 
międzynarodowych spotkań teatrów tańca w lublinie, 
to w ilu edycjach?

Pozyskane w trakcie badań informacje dowodzą, że Międzynarodowe Spotkania Teatrów 
Tańca poza stałymi, wiernymi widzami (przyjmijmy, że są to ci, którzy mają za sobą więcej 
niż trzy edycje – 35%) przyciągają nowych miłośników, co powinno świadczyć o atrakcyj-
nej formule tematycznej i artystycznej festiwalu oraz skutecznym marketingu. 
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bez względu na to, czy jest pan(i) na festiwalu po raz 
pierwszy czy kolejny, proszę powiedzieć, co w ogóle 
skłoniło pana(ią) do wzięcia udziału w mstt?

estetyka i emocje jakie towarzyszą sztuce tańca;

propozycja warsztatów festiwalowych;

praca, wolontariat i inne obowiązki realizowane na rzecz 
festiwalu;

potrzeba dobrego spędzenia czasu wolnego;

doświadczenia z poprzednich edycji;

namowa rodziny lub znajomych (namówili mnie, polecili mi 
festiwal, oglądam z nimi);

brak odpowiedzi;

ciekawość, poszukiwanie inspiracji, podpatrywanie innych;

zamiłowanie do tańca (w tym: lubię tańczyć, doskonalę się w tańcu);

wartość artystyczna festiwalu, uznani artyści, ciekawy program;

zainteresowanie tańcem (w tym zainteresowanie tańcem 
współczesnym, zainteresowanie teatrem tańca);
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(możliwe było udzielenie nie więcej niż trzech odpowiedzi)

z kim bierze pan(i) udział w dzisiejszym wydarzeniu?

Pytanie miało charakter otwarty. Odpowiedzi udzieliło 282 widzów, co stanowi – 94% 
wszystkich objętych badaniem. Udzielone odpowiedzi zostały pogrupowane w powyższy 
sposób.
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biorąc pod uwagę tegoroczny festiwal, jak pan(i) 
ocenia: 

Brak danych 4%-7% w zależności od pytania (braki danych zostały wykluczone z obliczeń)
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Uwagi uczestników
Respondenci mieli możliwość przekazania organizatorom uwag lub sugestii dotyczących 
tegorocznej edycji. Zostały one pogrupowane w siedem kategorii.

Przekazane uwagi dotyczyły:

• dystrybucji i liczby biletów wstępu: sugestie wprowadzenia karnetów, zwiększenia puli 
biletów, zwrotu biletów, systemu sprzedaży online, płatności online;
 
• informacji festiwalowych: widzowie sugerowali, że program festiwalu powinien być 
publikowany wcześniej;

• promocji: zintensyfikowanie działań promocyjnych na różnych kanałach: w social me-
diach, „miejscach publicznych”; uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej;
 
• programu artystycznego: zwiększenie udziału artystów zagranicznych; rozbudowanie 
oferty warsztatowej; postulat zorganizowania klubu festiwalowego;
 
• cennika: uwaga pod adresem systemu zniżkowego – powinien być bardziej przejrzysty;
 
• inne uwagi: według respondentów podczas spektakli w Galerii Labirynt powinien poja-
wić się wózek z kawą.
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spośród wszystkich 535 wpisów w pytaniu otwartym, najczęstszym 
skojarzeniem z MSTT jest słowo taniec.
 
Inne skojarzenia wiążą się z:
 
• wyrażaniem siebie: kreatywność, improwizacja, dynamika, ekspresja, energia, pasja;
 
• cechami wydarzenia i jego organizacji: profesjonalizm, dobre widowisko, światowy 
poziom, dobra organizacja, wyjątkowa atmosfera;
 
• wartościami, jakie według uczestników niesie wydarzenie: inspirujące, intrygujące, 
innowacyjne, awangardowe, wolność;
 
• programem: teatr, spektakl, widowisko, przedstawienie, warsztaty tańca i inne wydarze-
nia;
 
• emocjami: radość, wzruszenie, ekscytacja, zachwyt, uczta zmysłów, miłość do tańca, 
przyjemność;
 
• wrażeniami estetycznymi: piękny, estetyczny, wysublimowany, piękno ciała;
 
• kulturą i sztuką samą w sobie;
 
• ruchem;
 
• pojawiły się też pojedyncze i bardzo eklektyczne określenia, trudne do skategoryzowania

Skojarzenia z Międzynarodowymi 
Spotkaniami Teatrów Tańca

Badani zostali poproszeni o wskazanie nie więcej niż trzech określeń, z którymi kojarzą 
się im Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca. Odpowiedzi udzieliło 270 responden-
tów, co stanowi 77% biorących udział w projekcie badawczym.



Publiczność MSTT
a uczestnictwo 
w kulturze
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teatr  
Konfrontacje Teatralne tutaj, spektakle, Teatr im J. Osterwy, Teatr Stary, Teatr 

Szóste Piętro, Teatr Dramatyczny, teatr dla dzieci 

koncert 

koncerty klasyczne, koncerty jazzowe, festiwal jazzowy,

koncert muzyki filmowej, koncerty różnych wykonawców, jam session 

kino  
festiwal dokumentów, Festiwal Globtroterski Dookoła Świata, Festiwal Kina 

Kobiet „Demakijaż”, Kino Centrum Kultury  

warsztaty  
spektakle taneczne 

teatr tańca, spotkania baletowe, spektakl taneczny „Romeo i Julia” 

wystawy i wernisaże 

wystawa fotografii, wystawa sztuki, wernisaże autorskie 

warsztaty taneczne 

carnaval sztukmistrzów  
cyrkulacje  
noc kultury 

(było to pytanie otwarte z możliwością podania trzech odpowiedzi)

w jakich wydarzeniach o charakterze kulturalnym 
/ rozrywkowym brał(a) pan(i) udział w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy?

Pojawiły się też pojedyncze odpowiedzi, takie jak: 
opera, wykłady, kabaret, Jarmark Jagielloński, Inne Brzmienia, Festiwal Rockowy 
w Cieszanowie, Warszawska Jesień, techno, Poławiacze Pereł, transmisja opery 
„Madame Butterfly” w Teatrze Starym, „Euforia Festival”, „joga”, „Podwójne życie Weroniki”. 
 
W sumie podano 380 przykładów, które następnie pogrupowano. Odpowiedzi udzieliło 
215 respondentów, co stanowi 72% wszystkich badanych. Trzy czwarte spośród odpowia-
dających na to pytanie to osoby na stałe mieszkające w Lublinie (77%).

Kategoria „inne” głównie ilustrowana była przez badanych określeniem „kino” oraz „fe-
stiwale filmowe” (w tym Festiwal Kina Kobiet „Demakijaż”, seanse w ramach Festiwalu 
Globtroterskiego Dookoła Świata) oraz „seanse filmowe”. Pojedyncze odpowiedzi wskazy-
wały na spektakle teatralne czy Galerię ArtBrut.

publiczność międzynarodowych spotkań teatrów tańca 
a oferta centrum kultury w lublinie:

wydarzenia teatralne

wydarzenia muzyczne

kawiarnia Centralna

koncert

Centrum Ruchu 
Lubelskiego Teatru Tańca

wystawa w Galerii Białej

warsztaty

księgarnia Dosłowna

wydarzenia dla dzieci
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Skojarzenia uczestników MSTT 
z Centrum Kultury w Lublinie
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 rozrywka

najlepsza kultura w mieście

świątynia kultury

wysoka kultura

początki uczestnictwa w kulturze

rozwój osobisty
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inspiracje

kameralnie

dla każdego

drugi dom

swobodnie

przytulnie

atmosfera

klimat

księgarnia Dosłowna

Galeria ArtBrut

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

Lubelski Informator Kulturalny „Zoom”

Lubelski Teatr Tańca

biblioteka publiczna

„dawniej Hades”
zabytkowa substancja architektoniczna

kawiarnia Centralna

miejsce kultowe

Na pytanie o skojarzenia z Centrum Kultury w Lublinie 62% uczestników zapisała swoje 
skojarzenia. W sumie odnotowano 392 zapisy. 

skierowane uwagi miały charakter pozytywny lub neutralny. 
dotyczyły one:
 
• cech charakteru osób związanych z instytucją: przyjaciele, znajomi, wspólnota, cudowni, 
przyjaźni

• szerokiej oferty programowej: kino, koncerty, wystawy, warsztaty, sztuka, taniec, joga, 
instruktorzy, rozrywka

• oceny działalności Centrum Kultury i jej programu: najlepsza kultura w mieście, świąty-
nia kultury, wysoka kultura

• motywacji uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez CK: początki uczest-
nictwa w kulturze, rozwój osobisty, przeżywanie emocji, spędzanie czasu, odpoczynek, 
relaks, inspiracje
 
• doświadczeń związanych z uczestniczeniem: klimat, atmosfera, przytulnie, swobodnie, 
kameralnie, dla każdego, drugi dom

• Centrum Kultury traktowanego jako „gospodarza”: kawiarnia Centralna, księgarnia 
Dosłowna, Lubelski Informator Kulturalny „Zoom”, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża”, Galeria ArtBrut, Lubelski Teatr Tańca, biblioteka publiczna, zabytko-
wa substancja architektoniczna oraz „dawniej Hades”

• Centrum Kultury jako miejsce: zabytkowe, „dawniej Hades”, miejsce kultowe



• najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o MSTT są zasoby i aplikacje interne-
towe (media społecznościowe, strona internetowa CK lub MSTT);

• ośmiu na dziesięciu respondentów korzysta na co dzień z mediów społecznościowych 
(przede wszystkim Facebook, następnie YouTube i Instagram);

• niemal co drugi badany o festiwalu i jego agendzie dowiedział się od rodziny i znajo-
mych;

• nieco ponad połowa respondentów brała już udział w poprzednich edycjach MSTT 
(„debiutanci” stanowili 41% badanych); 

• najczęstszym motywem, wskazywanym jako powód wzięcia udziału w imprezie jest 
zainteresowanie tańcem, następnie wartość artystyczna festiwalu oraz zamiłowanie do 
tańca;

• najczęstszym skojarzeniem z MSTT jest „taniec”, następnie „kreatywność” i „wysoki po-
ziom artystyczny” festiwalu;

• biorąc pod uwagę 23. edycję, najwyżej oceniono poziom artystyczny festiwalu oraz jego 
program, następnie zaś dostęp do informacji o programie festiwalu;

• festiwal to okazja do animowania życia społecznego, badani w wydarzeniach festiwalo-
wych biorą udział ze znajomymi, z rodziną oraz partnerem lub partnerką;

• uwagi dotyczące 23. edycji w pierwszej kolejności dotyczyły dystrybucji i liczby biletów 
wstępu, informacji festiwalowych oraz spraw organizacyjnych festiwalu;

• siedmiu na dziesięciu badanych deklaruje chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji festi-
walu;

• widzowie 23. MSTT na co dzień z kulturą obcują głownie poprzez udział w spektaklach 
teatralnych, koncertach muzycznych i seansach filmowych;

Podsumowanie
• z całego wachlarza oferty programowej Centrum Kultury w Lublinie respondenci brali 
udział przede wszystkim w wydarzeniach teatralnych, następnie wydarzeniach muzycz-
nych, bywali w kawiarni Centralnej oraz na koncertach muzycznych;

• w opinii badanych Centrum Kultury w Lublinie animuje życie społeczne miasta, upo-
wszechnia różnorodną ofertę programową i warsztatową oraz oferuje wysoki poziom 
artystyczny organizowanych wydarzeń.



centrum kultury w lublinie
2020


