
KONKURS —
BADANIE WROCŁAWSKIEGO 
SEKTORA KULTURY
Druga odsłona organizowanego przez Strefę Kultury Wrocław konkursu adresowana jest do  
interdyscyplinarnych grup badawczych z całej Polski. W 2020 roku chcemy zrealizować badanie,  
którego celem jest poznanie, analiza i diagnoza wrocławskiego sektora kultury i co za tym idzie  
wygenerowanie puli nowej wiedzy na jego temat. Efektem kilkumiesięcznego projektu będzie raport  
podsumowujący, który dystrybuować będziemy w Internecie i mediach branżowych, a który po raz  
pierwszy zaprezentowany zostanie podczas konferencji „Miasto i Kultura”, która w 2020 roku  
odbędzie się pod hasłem ZMIANA.

ZMIANA —
W ramach konkursu zgłaszać możecie działania badawcze (ilościowe, jakościowe, eksperymentalne  
lub zastosowane w dowolnej kombinacji), pamiętając jednak o czterech zagadnieniach horyzontalnych, 
wokół których pragniemy w nadchodzącym sezonie rozpatrywać ZMIANĘ w naszym sektorze:

⤷ ZMIANY KLIMATYCZNE i ich wpływ na organizację i funkcjonowanie sektora kultury we Wrocławiu,  
także w kontekście budowania relacji i możliwej współpracy pomiędzy oddolnymi ruchami związanymi  
z zieloną edukacją a instytucjami, NGO i urzędem;

⤷ USPOŁECZNIANIE KULTURY i wszelkie przejawy tego zjawiska, także w kontekście badania  
miejskich polityk kulturalnych, zmian w definiowaniu kultury lub uczestnictwa w niej, a także roli  
twórców w tym polu;

⤷ strategie związane z UDOSTĘPNIANIEM KULTURY wśród zróżnicowanych grup odbiorców, w tym  
przede wszystkim włączanie w obiegi kulturalne przedstawicieli takich grup jak: osoby o różnym rodzaju  
i stopniu niepełnosprawności (ruchowych, sensorycznych i intelektualnych), odbiorcy nie posługujący się 
językiem polskim i seniorzy;

⤷ POSTĘP TECHNOLOGICZNY i jego wpływ na funkcjonowanie sektora kultury.

Działania badawcze objęte konkursem zostaną podsumowane w raporcie opublikowanym  
podczas konferencji „Miasto i Kultura”, która w 2020 roku odbędzie się pod hasłem ZMIANA.

DLA KOGO? —
Do udziału w konkursie zapraszamy interdyscyplinarne grupy nieformalne, w skład których wchodzą  
mieszane zespoły badawcze reprezentujące różne praktyki badawcze i animacyjne (m.in. absolwenci  
wydziałów związanych z kulturoznawstwem, mediacją sztuki, naukami społecznymi, dziennikarstwem),  
ale także artystyczne czy edukacyjne. 



KONKURS —
Na realizację wybranego w niniejszym konkursie projektu Strefa Kultury Wrocław przeznacza kwotę  
15.000 złotych brutto. Wnioski można zgłaszać tylko poprzez formularz (załącznik nr 1 do Regulaminu)  
w terminie od 20 stycznia do 28 lutego 2020 roku włącznie (do godziny 23:59 czasu lokalnego)  
– na adres praktycykultury@strefakultury.pl.

Komisja ocenia wnioski według następujących kryteriów:

⤷ temat Projektu i uzasadnienie potrzeby jego wykonania oraz ich zgodność  
z celami Programu Praktycy Kultury – maksymalnie 3 punkty;

⤷ odwołanie się w Projekcie do zagadnień horyzontalnych określonych  
w §1 ust. 3 Regulaminu – maksymalnie 2 punkty;

⤷ jakość koncepcyjna Projektu –  maksymalnie 25 punktów; 

⤷ budżet realizacyjny  Projektu – maksymalnie 10 punktów;

⤷ potencjał rozwojowy projektu – maksymalnie 10 punktów.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych. 
Wnioskodawcy (i osób działających w jego imieniu, lub w których imieniu działa) zgodnie z przepisami  
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

TERMINY —
Nabór:  20.01—28.02.2020

Wyniki:  23.03.2020 

Realizacja:  24.03—28.09.2020

PRAKTYCY KULTURY —
Praktycy Kultury to prowadzony od początku 2018 roku program kompetencyjno-szkoleniowy skierowany 
do pracowników wrocławskiego i dolnośląskiego sektora pozarządowego, instytucji kultury oraz osób  
pracujących niezależnie. Nasze działania kierujemy do wszystkich, którzy chcą nabywać nowe umiejętno-
ści i dzielić się swoją wiedzą z innymi, interesują się najnowszymi trendami w zarządzaniu kulturą, a przede 
wszystkim pragną rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze. W ramach programu organizujemy  
zarówno prowadzone przez ekspertów warsztaty i spotkania, działania badawcze i edukacyjne, jak i cykl 
wizyt studyjnych oraz konferencję „Miasto i Kultura”. Całorocznymi działaniami chcemy wspólnie rozwinąć 
nasze umiejętności w odpowiednim reagowaniu na potrzeby odbiorców, współtworzeniu przestrzeni  
dedykowanych kulturze oraz rozwijaniu sieci współpracy między operatorami kultury na poziomie  
lokalnym, regionalnym i krajowym.

KONTAKT —
Krzysztof Bielaszka 
krzysztof.bielaszka@strefakultury.pl 

facebook.com/StrefaKulturyWroclaw 
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury 
praktycykultury@strefakultury.pl


