
Raport
Jaka będzie przyszłość kultury?

uczestniczenie w wydarzeniach 
kulturalnych w kontekście pandemii



Mając świadomość nowych wyzwań dla kultury po czasie izolacji, 
Centrum Kultury w Lublinie postanowiło poszukać odpowiedzi na to, 
jak organizować życie kulturalne miasta, jakie oczekiwania mają odbiorcy 
oraz jak dopasować program działań kulturalnych w nowej – kryzysowej, 
popandemicznej sytuacji społecznej.

Poniższy raport zawiera wyniki badania, które zrealizowaliśmy, aby poznać opinię na temat 
przyszłości przedsięwzięć kulturalnych oraz by dowiedzieć się, jakie są obawy i potrzeby 
uczestników kultury. 

Wyniki naszych badań udostępniamy wszystkim aktorom i organizatorom życia kulturalnego 
w Lublinie oraz w Polsce.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy się już niebawem!
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Wstęp

 Pandemia ostrej, zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19 
w Polsce  miała swój początek 4 marca 2020 r. , kiedy do szpitala 
w Zielonej Górze przywieziono chorego 66-letniego mężczyznę. Od 
14 marca obowiązywać zaczął w kraju stan zagrożenia epidemiczne-
go, a od 20 marca stan epidemii. W związku z podjęciem działań ma-
jących na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, 
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym 
zamknięciu od 12 marca 2020 r. m.in. instytucji kultury, filharmo-
nii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, 
galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa 
artystycznego. Skutkowało to zawieszeniem organizacji wydarzeń 
kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, 
wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie muzeów dla zwie-
dzających, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów ze-
wnętrznych oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa arty-
stycznego wszystkich stopni.
 Centrum Kultury w Lublinie jest samorządową instytucją kultu-
ralno-edukacyjną, która prowadzi szereg działań mających na celu 
upowszechnianie kultury. Historia tego miejsca, jak i rozmiar prowa-
dzonej aktywności, plasuje Centrum Kultury wśród flagowych insty-
tucji kulturalnych w mieście. 

 Kierownictwo instytucji zdecydowało o realizacji badań społecz-
nych, które mają dostarczyć wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań 
związanych z uczestnictwem w kulturze w trakcie zawieszenia dzia-
łalności instytucji kultury i zakazu organizacji wydarzeń kultural-
nych.
 
 Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-14 maja 2020 r. Za-
stosowaną metodą badawczą był sondaż on-line z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankiety udostępnionego na stronie www oraz dys-
trybuowanego również szeroko m.in. za pomocą mediów społeczno-
ściowych czy mailingu. Respondenci, którzy zdecydowali się wziąć 
udział w badaniu, wypełniali ankietę w formie elektronicznej. Kwe-
stionariusz składał się z 15 pytań (zamkniętych i  otwartych) w tym 
pytań metryczkowych. Analiza statystyczna większości zebranego 
materiału została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu staty-
stycznego obsługującego webankietę.
 Ze względu na niereprezentatywny, a jedynie losowy dobór próby, 
opracowując uzyskany materiał, nie można zastosować metod wnio-
skowania statystycznego (np. testów statystycznych). W tej sytuacji 
obliczenia sprowadzają się do konstrukcji wykresów lub tabel wyni-
kowych prezentujących rozkłady podstawowych zmiennych.

dr Mariusz Gwozda



Wykształcenie

Płeć

Podstawowe dane o respondentach
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W sumie w badaniu wzięło udział 702 respondentów, z których więk-
szość stanowiły kobiety – 69%, osoby dorosłe między 30 a 40 rokiem 
życia – 38%, trzy czwarte badanych ukończyło studia wyższe – 78%.
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Czy uczestnictwo w życiu kulturalnym i korzystanie z oferty instytucji 
kultury jest dla Pana/i ważne?
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Znaczenie udziału w kulturze dla 
badanych

Dla dziewięciu na dziesięciu respondentów, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w badaniu, uczestniczenie w życiu kulturalnym stanowi 
istotną wartość. Można więc sformułować wniosek, że w dobrowol-
nym badaniu internetowym przygotowanym przez Centrum Kultury 
w Lublinie udział wzięli ludzie uczestniczący w kulturze, inaczej mó-
wiąc – autentyczni odbiorcy kultury.



Założenie sformułowane powyżej potwierdzają dane zgromadzone 
przy okazji kolejnego pytania ankiety. Biorąc pod uwagę częstotliwość 
uczestnictwa w kulturze instytucjonalnej, w badaniu udział wzięli 
respondenci w większości aktywnie uczestniczący w życiu kultural-
nym. Raz w miesiącu lub trzy razy w miesiącu instytucje kultury od-
wiedza niemal połowa badanych (47%). Raz w tygodniu lub częściej, 
kolejne 35% respondentów.

Jak często przed nastaniem pandemii korzystał/a Pan/i z oferty insty-
tucji kultury (np. kino, koncert, teatr)?
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Załóżmy, że w wakacje / jesienią zagrożenie koronawirusem znaczą-
co się zmniejszyło i zostały otwarte instytucje kultury. W jaki sposób 
W PIERWSZEJ kolejności chciałby/chciałaby Pan/Pani skorzystać 
z oferty instytucji kultury?
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Uczestniczenie w kulturze po wznowieniu 
działalności instytucji

Zebrany w trakcie badań materiał pozwala stwierdzić, że przede 
wszystkim „zatęskniliśmy” za występami artystów na żywo przed pu-
blicznością. Na koncert wskazało bowiem najwięcej, bo 34% biorą-
cych udział w badaniu. W dalszej kolejności wymieniano kino (18%) 
i spektakl (17%). Co dziesiąty respondent (10%) po odmrożeniu insty-
tucji kultury zamierza obejrzeć wystawę. W dalszej kolejności sko-
rzystamy z oferty warsztatów i spotkań autorskich. 
Niemal co dwudziesty respondent (6%) nie potrafił zdecydować się 
na udzielenie precyzyjnej odpowiedzi, a 3% deklaruje, że nie zamie-
rza po ponownym otwarciu instytucji kultury korzystać z ich oferty.

Z analizy zebranych odpowiedzi wynika, że większość badanych ce-
chuje ostrożność w kontekście ewentualnego udziału w imprezach 
i przedsięwzięciach artystycznych. Zarówno w przypadku imprez ple-
nerowych, jak i odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych 
przeważają opinie, że ewentualny w nich udział poprzedzony zosta-
nie refleksją „za i przeciw”. 
Inaczej mówiąc, bezpieczeństwo przede wszystkim!



Załóżmy, że w wakacje / jesienią zagrożenie koronawirusem znacząco 
się zmniejszyło i na nowo została zaprezentowana oferta kulturalna, 
taka jak WARSZTATY lub ZAJĘCIA EDUKACYJNE. Czy rozważyłby/
rozważyłaby Pan/Pani udział w takim wydarzeniu?
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Największe obawy wiążą się z „zajęciami warsztatowymi lub eduka-
cyjnymi”. Udział w nich po „odmrożeniu kultury” stanowczo wyklu-
cza 14%, „za i przeciw” rozważy 44%, udział bez obaw weźmie 22% 
respondentów.



Załóżmy, że w wakacje / jesienią zagrożenie koronawirusem znacząco 
się zmniejszyło i na nowo została zaprezentowana oferta kulturalna 
taka jak KAMERALNY KONCERT, SEANS FILMOWY, SPEKTAKL. 
Czy rozważyłby/rozważyłaby Pan/Pani udział w takim wydarzeniu?
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Nieco mniejsze obawy o bezpieczeństwo związane z koronawirusem 
obserwujemy w kontekście propozycji imprez kameralnych organi-
zowanych w zamkniętych pomieszczeniach.



Załóżmy, że w wakacje / jesienią zagrożenie koronawirusem znacząco 
się zmniejszyło i na nowo została zaprezentowana oferta kulturalna 
taka jak PLENEROWY KONCERT. Czy rozważyłby/rozważyłaby Pan/
Pani udział w takim wydarzeniu?
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Najmniej obaw towarzyszy otwartym imprezom plenerowym 
(„plenerowy koncert”).



Spośród czterech rodzajów wydarzeń kulturalnych, których przygo-
towanie planują lubelskie instytucje kultury po wznowieniu swojej 
działalności, największym zainteresowaniem cieszą się w opinii re-
spondentów „kameralne wydarzenia w ogródkach letnich na Starym 
Mieście” – 87% deklaracji na „tak” (zdecydowanie tak – 43% i raczej 
tak – 44%). W dalszej kolejności są to „duży festiwal w przestrzeni 
miejskiej” – 66% (suma „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) oraz „kon-
cert znanego artysty na Placu Zamkowym” – 64%, a następnie „pik-
nik pod blokiem na osiedlu” – 55%.



Poniżej wymieniono konkretne przykłady planowanych WYDARZEŃ 
PLENEROWYCH. Załóżmy, że w wakacje / jesienią zagrożenie koro-
nawirusem znacząco się zmniejszyło i na nowo została zaprezentowa-
na oferta kulturalna. Czy rozważyłby/rozważyłaby Pan/Pani udział w:
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Jeśli towarzyszą Panu/Pani jakieś obawy związane z uczestnictwem w kulturze po otwarciu in-
stytucji, to czego one dotyczą?

(możliwe było zaznaczenie nie więcej niż 3 odpowiedzi)
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Obawy związane z uczestnicze-
niem w kulturze po otwarciu 
instytucji

Jedynie co piąty badany deklaruje, że nie 
towarzyszą mu żadne obawy związane 
z uczestnictwem w instytucjonalnej kultu-
rze – „nie mam żadnych obaw” 18% i, jak się 
można domyślać, bez dodatkowych środ-
ków ostrożności jest gotowy wziąć udział 
w „odmrożonej kulturze”.
 Jak wynika z pozostałych odpowiedzi, 
respondenci obawiają się przede wszyst-
kim przebywania w tłumie, w tym nieza-
chowania wymogu odstępów oraz ryzyka 
związanego z nieprzestrzeganiem procedur 
sanitarnych przez uczestników bądź orga-
nizatorów imprez. Wspólnych przestrzeni 
(szatnia, toalety) obawia się 41%. Wynika 
z tego, że badani przyswoili sobie wiedzę 
na temat profilaktyki związanej z zagroże-
niem COVID-19 i traktują dystans społeczny 
jako podstawę walki z wirusem.



W jakich działaniach online prowadzonych przez instytucje podczas izolacji uczestniczył/a 
Pan/i lub ktoś z najbliższej rodziny?
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Uczestnictwo w kulturze online

W czasie domowej izolacji wielu z nas szu-
kało sposobów kreatywnego spędzania 
czasu kwarantanny. Podobnie respondenci 
biorący udział w badaniu oraz osoby z ich 
najbliższej rodziny. Na podstawie deklara-
cji 89% wypełniających internetową ankie-
tę dowiedzieliśmy się, że wśród najpopu-
larniejszych form wykorzystania globalnej 
sieci w czasie pandemii należało: ogląda-
nie spektakli teatralnych – 49%, oglądanie 
filmów na platformach streamingowych 
– 51%, oglądanie koncertów – 48%, udział 
w warsztatach / tutorialach – 35%, udział 
w dyskusjach / debatach – 28%, udział w za-
jęciach i aktywnościach dla dzieci – 18%, 
udział w spotkaniach autorskich – 17%.



Czy wydatki na kulturę w Pana/Pani gospodarstwie domowym w naj-
bliższych miesiącach:
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Planowane wydatki badanych na kulturę

Na podstawie zrealizowanych badań dowiadujemy się, że największą 
grupę wśród biorących udział w ankiecie internetowej stanowią oso-
by deklarujące utrzymanie poziomu wydatków na kulturę. O tym, że 
pozostaną bez zmian, nadmienia 38% badanych, a że zwiększą się – 
10%. W sumie pozytywne informacje dla ludzi kultury płyną od 48% 
badanych. 
Pesymistycznie brzmią prognozy co czwartego respondenta. Twier-
dzą oni, że ich wydatki na kulturę w najbliższym czasie zmniejszą 
się – 24%. Nie ma zdania w tej kwestii – 28% badanych.



Odczucia badanych w związku z ograniczonym 
dostępem do oferty kulturalnej

Badani zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat odczuć 
związanych z  faktem przymusowego ograniczenia kontaktu z insty-
tucjonalną kulturą i wpływu tej sytuacji na jakość ich życia, a także 
przekazanie swoich uwag dotyczących przyszłości kultury organiza-
torom wydarzeń. Wiele z tych wypowiedzi ma charakter bardzo oso-
bisty i nasycony emocjami. By jak najpełniej oddać ich sens i treść, 
pewna ich część zostanie przywołana w całości.



•
„Brakuje [mi] przede wszystkim wolności i decydowania 

o udziale w takich wydarzeniach. ”

•
„Myślę, że to dla instytucji kultury może być nowy start. Nie wró-
cicie do tego, co było, tak samo jak reszta z nas. Trzeba wykorzy-

stać Internet nie jako dodatek do działalności kulturalnej, ale jako 
jedną z form, by utrzymać kontakt z ludźmi, którzy nigdy nie byli 

u Was, a Internet sprawia, że są i będą Waszymi odbiorcami.”

•
„Wracajcie szybko, ale powoli.”

•
„W dużym stopniu brakuje mi oferty kulturalnej. Nie mogę 
spędzać czasu tak, jak do tej pory. Kolejne miesiące będą 

zupełnie inne w Lublinie niż zawsze.”



•
„Niezbędna i kluczowa dla całego sektora jest przemyślana, kla-
rowna strategia polityki kulturalnej miast oraz silne, spójne, mó-
wiące jednym głosem, ogólnopolskie lobby walczące o interesy 

i prawa dla sektora kultury.”

•
„Spotkajmy się jak najszybciej. Może w mniejszych gru-

pach, z większymi odległościami, ale jak najszybciej.”

•
„Bardzo brakuje mi przeżywania kultury na żywo, 
wymieniania się wrażeniami z innymi, odbierania 

kultury wszystkimi zmysłami.”

•
„Czas na ewaluację imprez ludycznych: może warto te pie-

niądze wydać w bardziej wartościowy sposób. 
Liczy się jakość, a nie ilość.”

•
„Brakuje [mi] warsztatów, w których dzieci mogą 

rozwijać swoją kreatywność.”



•
„Lubię atmosferę teatru i lubię siedzieć w pierwszych rzę-

dach i widzieć aktorów z bliska. Przez ekran to nie to samo, 
chociaż bardzo doceniam to, że mogę uczestniczyć w kultu-

rze poprzez Internet.”

•
„Czekam z niecierpliwością, by pojawić się w CK. Poza tym, uważam, 

że nie powinni się Państwo obawiać płatnych wydarzeń kultural-
nych on-line – streamingi za symboliczną kwotę i tak przyciągnęły-

by chętnych!”

•
„Wiosna bez koncertów w Wirydarzu jest smutna.”

•
„Otwarcie świata po epidemii powinno być nowym otwarciem dla 
wszelakich idei, inicjatyw i działań. Należy wykorzystać zaistniałą 
sytuację do przeprowadzenia szeregu zmian, nie tylko tych zwią-

zanych z wirusem. Zachęcam Państwa do wypełniania swojej misji 
w taki sposób, aby kultura zbliżała ludzi.”



•
„Przerzuciłam się na zaległe książki, bo koncerty, spektakle on-li-

ne to dla mnie trochę taka imitacja. Brakuje atmosfery i właśnie tej 
kategorii „przeżycia”. Za to wykłady, spotkania on-line z ciekawymi 
ludźmi, to coś, co mi się spodobało. Korzystam z tej oferty więcej, 

a najlepiej, gdy mogę je obejrzeć w dogodnym dla mnie czasie. Nie 
zawsze miałam czas przed epidemią, by w nich uczestniczyć.”

•
„Uczestniczyłam w koncertach, we wszystkich, odkąd po-
wstały, Nocach Kultury, które rozpoczynały wakacje, do 

tego Karnawał Sztukmistrzów niezależnie od pogody, Jar-
mark Jagielloński... to już rytm okresu wakacyjnego, pod 

który ustala się inne aktywności wyjazdowe. 
Będzie dziwnie, że części z nich nie będzie w terminie…”



Analizując wyniki powyższych badań, większość ankietowanych pomimo różnych 
obaw będzie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych po odmrożeniu 
działalności instytucji.

To daje nam − organizatorom życia kulturalnego − jeszcze większą mobilizację 
do działania i poszukiwania nowych metod kontaktu z widzami.


