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W połowie marca delegacja MIK-u wybrała się do Zako-
panego, żeby potwierdzić ostateczne ustalenia dotyczące 
programu Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
Maj, jak co roku, zapowiadał się ekscytująco: czekaliśmy 
na spotkania z gospodarzami, ze specjalistami i z naj-
wierniejszą na świecie publicznością. Jednak w rozmo-
wach zaczynał dominować temat koronawirusa. W Pol-
sce pojawiły się już wówczas przypadki zachorowania 
na COVID-19, właśnie tamtego dnia stwierdzono pierw-
szy zgon. Za chwilę miał nastąpić lockdown, ale jeszcze 
wtedy wierzyliśmy (albo chcieliśmy wierzyć), że po kilku 
tygodniach zagrożenie ustąpi i wrócimy do normalności. 
Wieści z Chin były uspokajające, porównywaliśmy dane 
i obstawialiśmy, kiedy znowu będzie można pracować 
normalnie. 

Dziś, prawie rok później, wiemy, jak bardzo się myli-
liśmy. Wiemy, że nawyki, zwyczaje, przyjęte sposoby 
pracy – wszystko zostało podważone. Co kontynuować, 
a co wstrzymać; co zrealizować w wersji online, a cze-
go zastąpić się nie da; kiedy ryzykować, a kiedy lepiej 
się wycofać? Dziś wiemy też, że rok pandemii poza tym, 
że przyniósł ogromne straty – w kontakcie z odbiorcami, 
z kulturą i sztuką, straty emocjonalne, wreszcie, last but 
not least, finansowe – skłonił nas też do przetestowania 
nowych form pracy. Wiele z nich okazało się całkiem po-
żytecznych.

Choć majowe Dni się nie odbyły, postanowiliśmy zawal-
czyć o to, żeby dwanaście wyjątkowych obiektów zyskało 

należną im atencję publiczności. Złożyliśmy wniosek do 
programu „Kultura w sieci” i uzyskaliśmy grant na rea-
lizację serii filmów. Opublikowane w internecie trafiły 
do kilkuset tysięcy odbiorców. Nigdy wcześniej żadna 
edycja Dni Dziedzictwa nie miała szansy na tak szerokie 
dotarcie. 

To tylko jeden przykład tego, jak pracowaliśmy w cza-
sie pandemii. Podobnie z każdym innym projektem – 
wszystko musieliśmy dostosować do awaryjnej sytuacji. 
Nasza rzeczywistość się zmieniła, rok w pandemii wpły-
nął na nas nieodwołalnie. Chcemy skorzystać z tego do-
świadczenia, mimo że było trudne. Chcemy organizować 
regularne spotkania robocze online, a czasem nawet se-
minaria i konferencje. Widzimy, że nic nie zastąpi razem 
spędzonego wieczoru, kiedy uczestnicy kongresu mogą 
swobodnie rozmawiać na przypadkowe tematy. To wtedy 
wyzwala się energia i powstają najlepsze pomysły. Ale wi- 
dzimy też, że czasem dla godzinnego wystąpienia nie war-
to przemierzać pół świata, zostawiać za sobą śladu wę- 
glowego i marnować czasu na lotniskach. Widzimy, że 
przyszłość będzie hybrydowa. Obyśmy tę hybrydę stwo-
rzyli z tego, co najlepsze w rzeczywistości przedpande-
micznej i pandemicznej, i ujrzeli po prostu lepszy świat.
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Promowanie dziedzictwa i kultury regionu w okresie 
pandemii, kiedy kolejne obostrzenia ograniczały możli-
wości działania, nie było łatwe. Od lat jednak prowadzi-
my i rozwijamy serwisy internetowe poświęcone mało-
polskiej kulturze, zachęcając do poznawania jej bogactwa 
i różnorodności. Budowane przez lata relacje i wierna 
publiczność pozwoliły nam nie rezygnować z organizo-
wania wydarzeń, tylko zmienić ich formułę.

XXII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO. BRZMI DOBRZE
XXII edycja MDDK odbyła się pod hasłem „Brzmi dobrze”. 
Do prezentacji wybraliśmy dwanaście obiektów związa-
nych z muzyką. Chcieliśmy pokazać związki między prze-
strzenią a wykonywaną w niej muzyką oraz przywołać 
historie twórców: kompozytorów i wirtuozów, wiejskich 
grajków i wyrafinowanych instrumentalistów, solistów 
i kapel. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” mog- 
liśmy przenieść Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego do internetu, kiedy wydarzenie na żywo okazało 
się niemożliwe do przeprowadzenia z powodu pandemii.

Przygotowaliśmy wirtualne oprowadzania, czyli cykl fil-
mów, które pokazują zabytki tegorocznej edycji oraz ich 
rozmaite związki z historią muzyki i ewolucją gatunków 
muzycznych, z zapisem muzyki i formami jej odtwarzania, 
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z budowaniem relacji poprzez muzykę czy kształceniem 
muzycznym. Opowieści wzbogacone o cyfrowe zasoby 
muzealne, biblioteczne i archiwalne pozwoliły poczuć 
niezwykłą atmosferę tych miejsc oraz poznać nieoczy-
wiste historie z muzyką w tle. Wszystkie oprowadzania 
były tłumaczone na PJM. 

Filmy można oglądać na www.dnidziedzictwa.pl oraz na 
kanale YouTube MIK-u.

• 12 obiektów 
• 1 publikacja 
• 1 audiobook 
• 11 wydarzeń online 
• 53 partnerstwa
• 269 900 odbiorców filmów
 
Widzowie o Dniach online:

• „Pozwalają odwiedzić więcej miejsc niż 
w tradycyjnej formie”.

• „Filmy dostarczają wiedzę o Krakowie i są dobrze 
przemyślane. […] z przyjemnością oglądam 
i podziwiam”.

• „Bardzo zaciekawił mnie film o Teatrze Starym, 
chciałabym poznać inne krakowskie teatry”.

• „Filmy świetnie zrealizowane, zawierają mnóstwo 
interesujących informacji”.

• „Edycja online miała jednak swoją zaletę – mogłem 
być wszędzie, choć z domu się niestety nie 
ruszyłem. Fajne te filmiki”.

Zabytki coraz bardziej dostępne
Dni Dziedzictwa zagościły na Festiwalu Kultury 
bez Barier. Wszystkie filmowe oprowadzania 
znalazły się w programie dzięki temu, że 
zawierają tłumaczenie na polski język migowy 
oraz napisy dla osób z niepełnosprawnością 
słuchu. Dodatkowo specjalnie na potrzeby 

festiwalu przygotowaliśmy audiowstęp dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku do filmu 
o Muzeum Fonografii w Niepołomicach.

WYWOŁANE HISTORIE
Tegoroczne „Wywołane Historie” koncentrowały się na 
dokumentacji codzienności w czasie epidemii koronawi-
rusa. Działanie odbywało się w dwóch etapach, a spo-
sób jego realizacji podyktowany był tym, co działo się 
w związku z epidemią. W pierwszym etapie zbieraliśmy 
fotografie i teksty – relacje naszych odbiorców obrazu-
jące życie w izolacji. To od uczestników i uczestniczek 
zależało, jaki materiał i w jakiej formie nam przyślą. 

Kolejnym etapem było wypracowanie koncepcji przed-
stawienia nadesłanych materiałów. Trzy krótkie filmy 
zrealizowane metodą animacji poklatkowej, które po-
wstały jako zaproszenie do udziału w projekcie, zainspi-
rowały formę prezentacji. Powstała koncepcja zaprezen-
towania relacji uczestników projektu właśnie w technice 
animacji poklatkowej. Premiera filmu planowana jest na 
czerwiec 2021 roku.

• 198 zebranych relacji
• 3 filmiki-zaproszenia 
• 1 koncepcja 
• 32 uczestników i uczestniczek

MAŁOPOLSKIE WIZYTY MUZEALNE   
Celem projektu jest rozwój współpracy między dużymi 
instytucjami muzealnymi z Krakowa i lokalnymi muze-
ami w mniejszych ośrodkach regionu. Głównym założe-
niem jest organizacja wystaw tematycznych zbudowa-
nych poprzez zestawienie eksponatów wypożyczonych 
przez partnerów ze stolicy województwa oraz obiektów 
pochodzących ze zbiorów własnych muzeów lokalnych. 
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Ze względu na epidemię koronawirusa działania zostały 
ograniczone do jednego przedsięwzięcia wystawiennicze-
go. Była to wystawa pod tytułem „Opowieści syberyjskie, 
czyli tam i z powrotem” zrealizowana jesienią 2020 roku 
w Muzeum Regionalnym Ziemi Miechowskiej w Miecho-
wie. Partnerem projektu zostało Muzeum Etnograficzne 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Ekspozycja została 
otwarta w grudniu i będzie prezentowana w Miechowie 
do listopada 2021 roku. 

• 2 partnerstwa 
• 1 wystawa 
• 20 uczestników i uczestniczek

Ekspozycji w Miechowie towarzyszył będzie 
program wydarzeń dodatkowych, takich jak 
konkursy dotyczące historii lokalnej, warsztaty 
dla młodzieży czy też spotkania autorskie na 
temat Syberii. Dodatkowo, w celu zwiększenia 
zasięgu wystawy, przygotowany został film 
promocyjny, który będzie wykorzystywany do 
działań informacyjnych w internecie.

PORTALE INTERNETOWE
W naszych działaniach staramy się robić jak najlepszy 
użytek z nowych technologii. Aby docierać do szerokich 
i różnorodnych grup odbiorców, stale rozwijamy i ulep-
szamy nasze serwisy internetowe. 

Wirtualne Muzea Małopolski 
Na www.muzea.malopolska.pl w jednym miejscu spoty-
kają się eksponaty z kilkudziesięciu małopolskich muze-
ów, zdigitalizowane w 3D i 2D. Portal zawiera modele 3D 
najwyższej jakości w skali krajowej oraz unikalny zbiór 
powiązań i interpretacji ważnych zagadnień autorstwa 
specjalistów z różnych dziedzin.

W ramach projektu „Wirtualna Małopolska” w minionym 
roku zdigitalizowaliśmy 1500 eksponatów z 20 instytucji 
i kolekcji prywatnych z Małopolski, w tym tak znaczące 
obiekty jak głowy wawelskie, które po raz pierwszy moż-
na obejrzeć w pełnym zbliżeniu i w 3D. Dla 500 ekspona-
tów przygotowaliśmy nagrania w technice audiodeskryp-
cji przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 
Wybrane treści portalu dostępne są również w wersji 
audio, a do grona znanych głosów dołączyli m.in. Robert 
Makłowicz i Grzegorz Turnau.

Wszystko to zostanie udostępnione na nowym portalu 
Wirtualnych Muzeów Małopolski już w marcu 2021 roku.

• 1500 eksponatów
• 20 muzeów
• 500 audiodeskrypcji

Dni Dziedzictwa
Portal dnidziedzictwa.pl to rozbudowana baza prezentu-
jąca dziedzictwo kulturowe Małopolski – zawiera opisy 
ponad 270 zabytków udostępnionych zwiedzającym pod-
czas wszystkich dotychczasowych edycji Małopolskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego, galerie zdjęć, bibliografie, 
informacje o lokalizacji i dostępności dla turystów oraz 
wiele materiałów dodatkowych. 

W 2020 roku portal został rozbudowany o informacje 
dotyczące dwunastu zabytków ostatniej edycji Dni Dzie-
dzictwa, a ponadto znalazło się na nim jedenaście filmo-
wych oprowadzań po tych miejscach. 

• 39 postów
• 12 opisów zabytków
• 7 podstron edycyjnych
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Małopolska To Go 
Portal malopolskatogo.pl to zachęta do jednodniowych 
wycieczek na terenie Małopolski. Lokalni pasjonaci 
opracowują trasy tematyczne, a przy okazji dzielą się 
opowieściami i wskazówkami.

W 2020 roku na portalu znalazło się 40 nowych tras oraz 
50 artykułów poświęconych małopolskim fenomenom. 
Do grona autorów dołączyło m.in. Zakopiańskie Centrum 
Kultury (spacery poświęcone związanym z Zakopanem 
literatom i muzykom). Powstała również nowa katego-
ria: trasy literackie, nawiązujące do twórczości małopol-
skich autorów, a także do książek, których akcja toczy się 
w regionie. Ponadto z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II 
powstały trzy specjalne trasy inspirowane podróżami 
papieża turysty: śladami wędrówek Karola Wojtyły na 
Rusinową Polanę w Tatrach, szlakami Beskidu Wyspowe-
go oraz rodzinna wycieczka po miejscowościach u stóp 
Mogielicy. 

• 40 tras
• 50 artykułów
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Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa nie 
wpłynęły zasadniczo na nasze programy wsparcia roz-
woju kadr kultury w Małopolsce. Szkolenia i spotkania 
sieciujące organizowaliśmy w formie zdalnej, zachęcając 
do dzielenia się doświadczeniami, eksperymentowania 
i wykorzystywania nowych metod i narzędzi pracy.

Przede wszystkim szerzyliśmy wiedzę z zakresu inter-
pretacji dziedzictwa kulturowego i kompetencji anima-
cyjnych, w tym edukacji kulturowej i pracy projektowej 
z dziećmi. Upowszechnialiśmy także rozwiązania z za-
kresu udostępniania oferty kulturalnej dla osób z niepeł-
nosprawnościami.

DYNAMIKA EKSPOZYCJI
W 2020 roku aktywność „Dynamiki Ekspozycji” polegała 
głównie na działaniach szkoleniowych oraz współpracy 
z instytucjami kultury. Przeprowadziliśmy trzy edycje 
trzydniowych internetowych warsztatów poświęconych 
pisaniu interpretacyjnemu w komunikowaniu dziedzic- 
twa. Zawierały one podstawy teorii i praktyki technik in-
terpretacji, a uczestnicy przygotowywali i prezentowali 
swoje teksty dotyczące dziedzictwa. Dodatkowo zreali-
zowaliśmy jedno szkolenie dotyczące oprowadzania in-
terpretacyjnego. W ramach współpracy z instytucjami 
kultury województwa małopolskiego trenerzy programu 
DE przeprowadzili dwudniowe warsztaty z zakresu in-
terpretacji dziedzictwa dla pracowników Małopolskiego 
Centrum Nauki Cogiteon. 
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Zespół ekspertów programu DE opracował także raport 
poświęcony koncepcji działania Małopolskiego Muzeum 
Pożarnictwa w Alwerni. Impulsem do jego stworzenia 
była inicjatywa budowy nowej siedziby muzeum w Al-
werni i przekształcenia tej placówki w instytucję kultury 
województwa małopolskiego. Materiał do raportu wypra-
cowano podczas wielu spotkań, konsultacji i warsztatów.

• 106 godzin warsztatowych
• 3 partnerstwa 
• 1 koncepcja
• 102 uczestników i uczestniczek

HAMERNIA. PRZEKUJ PROBLEMY NA 
ROZWIĄZANIA
Hamernia to gra edukacyjna przeznaczona dla średnich 
i dużych grup, która rozwija umiejętności współpracy 
i promuje ideę zrównoważonego rozwoju. Przeprowa-
dzone w roku 2020 testy pozwoliły na zaktualizowanie 
gry i wprowadzenie nowego systemu ewaluacji wyników. 
W takiej formie gra została wyprodukowana. Powstała 
także wersja w języku angielskim, przeznaczona do dzia-
łań edukacyjnych w szkołach z obcym językiem wykłado-
wym oraz z grupami obcokrajowców. 

Ponadto zaadaptowaliśmy grę do rozgrywek za pośrednic- 
twem internetu. W tej nowej formule Hamernia została 
wykorzystana m.in. podczas warsztatów zrealizowanych 
w partnerstwie z ROPS-em, Instytutem Europeistyki UJ 
i krakowskimi szkołami w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. 

Więcej o grze: www.mik.krakow.pl/hamernia

• 18 godzin warsztatowych
• 115 uczestników i uczestniczek
• 1 gra

• 2 koncepcje 
• 3 partnerstwa  

CICERONE
W roku 2020 kontynuowaliśmy szkolenia w ramach pro-
jektu „Cicerone”. Program warsztatów został zaadap-
towany do formuły online i zrealizowany w skróconej, 
dwudniowej wersji. Odbyły się interaktywne zajęcia dla 
przewodników, zarówno zatrudnionych w muzeach, jak 
i tych, którzy pracują w ramach stowarzyszeń czy organi-
zacji społecznych. Koncepcja merytoryczna kursu została 
przygotowana w oparciu o licencję „Interpret Europe”.

• 16 godzin warsztatowych
• 10 uczestników i uczestniczek

BARDZO MŁODA KULTURA 2019–2021. 
MAŁOPOLSKA
Ogólnopolski program „Bardzo Młoda Kultura 2019–2021” 
zakłada wzmacnianie i rozbudowywanie wielostronnej 
sieci współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju edukacji 
kulturowej. Podobnie jak w poprzednim roku działania 
zostały zaplanowane w kilku modułach: realizowaliśmy 
działania diagnostyczne i ewaluacyjne, informacyjne 
i sieciujące, szkoleniowo-warsztatowe oraz konkurs pro-
jektów lokalnych. 

W 2020 roku przeprowadziliśmy pilotażową edycję pro-
cesu tutoringowego dla edukatorek i edukatorów. Na 
proces składały się cztery spotkania (łącznie 20 godzin 
warsztatowych) dla zamkniętej grupy edukatorek i edu-
katorów z Małopolski, dotyczące rozwoju i wzmocnienia 
tożsamości zawodowej uczestniczek i uczestników pro-
cesu. Proces poprowadziły Anna Grajewska i Weronika 
Idzikowska. Poruszyły m.in. temat samorzecznictwa, 
strategizowania swoich działań i planowania rozwoju, 
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a także ekologii i ekonomii pracy, misji i wizji edukacyj-
nej. Powstały karty do samodzielniej pracy i autorefleksji 
dla edukatorów i edukatorek oraz reportaż filmowy.

• 240 godzin warsztatowych
• 1 konferencja 
• 21 projektów lokalnych 
• 21 partnerstw
• 4 opracowania merytoryczne (2 diagnozy, karty 

pracy i publikacja przyrodnicza)
• 695 uczestników i uczestniczek

W dniach 27–29 października 2020 odbyło się 
Forum Edukacji Kulturowej pod hasłem „To nie 
może być niemożliwe”. Podczas tegorocznej 
wirtualnej edycji forum trzy zaproponowane 
narady obywatelskie – „Przyszłość”, 

„Różnorodność”, „Tożsamość” – dotknęły tematu 
praw dzieci i młodzieży w kontekście edukacji 
kulturowej. Forum było transmitowane online, 
tym samym miało charakter ogólnopolski. Jako 
pokłosie forum powstał tekst o prawach dziecka 
w edukacji, autorstwa dr Mai Brzozowskiej-
Brywczyńskiej i Weroniki Idzikowskiej. 

II MAŁOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW 
DOMÓW KULTURY 
Zapoczątkowane w 2019 roku spotkania osób zarządza-
jących domami kultury w Małopolsce – okazja do pozna-
nia się, rozmowy i wymiany doświadczeń – odbyło się 
w tym roku online. Pierwszego dnia uczestnicy kongresu 
mogli zapoznać się z Raportem z czasów pandemii, wysłu-
chać panelu Przyspieszona transformacja domów kultury, 
a także wziąć udział w dyskusjach na wybrane tematy 
prowadzonych metodą Open Space Technology. Dodat-
kowo zorganizowany został „Wieczór z kulturą online”, 
podczas którego odbyła się wirtualna rozgrywka partii 

gry Hamernia oraz zaprezentowano spektakl Tod i Trau-
ma, współrealizowany z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA. Drugi dzień kongresu to 
dwa panele dyskusyjne na bardzo aktualne tematy: Od-
budowywanie publiczności oraz Edukacja medialna. 

Po kongresie, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez 
uczestników, odbyły się dwa webinary: Prawo autorskie 
w internetowej działalności instytucji kultury i Odważne 
przywództwo na odważne czasy. Oba spotkania były tłu-
maczone na PJM.

• 1 konferencja 
• 125 uczestników i uczestniczek

MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA
Czwarty rok realizacji projektu „Małopolska. Kultura 
wrażliwa” przyniósł otwarcie się na nowych odbiorców. 
Obok działań skierowanych do koordynatorów dostępno-
ści przygotowaliśmy ofertę dla pracowników i pracownic 
działów inwestycji, osób zajmujących się infrastrukturą 
czy zamówieniami publicznymi, odpowiedzialnych za 
przygotowywanie wystaw i opracowywanie zasobów 
muzealnych, a także dla edukatorów i edukatorek.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią dzia-
łania zostały w głównej mierze przeniesione do sieci. 
Zorganizowaliśmy 25 webinarów, w tym cykl 10 lekcji 
polskiego języka migowego i 15 spotkań dotyczących do-
stępności instytucji kultury. Webinary dotyczyły m.in.: 
praktycznych aspektów wykorzystania pętli indukcyjnej, 
dobrej współpracy z tłumaczami PJM w instytucji kultu-
ry, zastosowań brajla oraz przygotowywania wniosków 
o dotację z uwzględnieniem dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.
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Również online odbyły się szkolenia kierowane do pra-
cowników małopolskich instytucji kultury. Zorganizo-
waliśmy dziesięć szkoleń/warsztatów, dotyczących m.in. 
tworzenia audiodeskrypcji, planowania dostępności 
architektonicznej, komunikacji alternatywnej z osoba-
mi niemówiącymi czy dostępności dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

Ważnym działaniem w sieci była także organizacja semi-
narium o audiodeskrypcji i praktycznych aspektach jej 
stosowania i zamawiania. W seminarium wzięło udział 
sześcioro specjalistów i specjalistek, a owocem spotka-
nia była publikacja Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję? 
Praktyczne wskazówki, wydana drukiem oraz w formie 
elektronicznej.

Już po raz czwarty zorganizowaliśmy konferencję – Fo-
rum Kultury Wrażliwej. Tegoroczna edycja powstała 
głównie z myślą o osobach pracujących w bibliotekach. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, projekt utrzymuje 23 
partnerstwa z instytucjami kultury, których organizato-
rem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z sześ-
cioma innymi podmiotami reprezentującymi środowiska 
osób z niepełnosprawnością i działającymi na ich rzecz. 

• 1 seminarium 
• 29 partnerstw
• 233 godziny warsztatowe
• 1 konferencja 
• 25 webinarów 
• 10 szkoleń
• 1085 uczestników i uczestniczek w czasie 

rzeczywistym  – online lub stacjonarnie 
• 5618 odsłon webinarów na YouTubie i Facebooku
• 1 kampania promocyjna

Swoją misję edukacyjną i uświadamiającą 
program „Małopolska. Kultura wrażliwa” 
realizuje także poprzez prowadzenie strony 
internetowej www.kulturawrazliwa.pl. 
Ukazują się tam artykuły, tworzące bazę 
wiedzy, i bieżące informacje o wydarzeniach 
dostępnych organizowanych przez partnerskie 
instytucje kultury.

WOLONTARIAT
Celem programu wolontariatu w MIK-u jest stwarzanie 
młodym ludziom okazji do zdobywania doświadczenia 
i rozwijania kompetencji w ramach idei uczenia się przez 
całe życie. Wolontariusze, praktykanci i stażyści współ-
pracują przy realizowanych przez MIK projektach i wy-
darzeniach.

Przed planowaną na maj XXII edycją Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego zorganizowaliśmy sześć spot-
kań promocyjnych, podczas których zaprezentowaliśmy 
student(k)om wybranych kierunków ofertę współpracy 
wolontariackiej (w spotkaniach uczestniczyło łącznie 
ok. 80 osób). Ostatecznie zgłosiło się ponad 100 chętnych 
wolontariuszy i wolontariuszek, ale ze względu na zagro-
żenie COVID-19 i organizację Dni Dziedzictwa w formule 
online ta współpraca nie doszła do skutku. Podjęliśmy 
jednak decyzję o zdalnej współpracy z wolontariusz- 
(k)ami, praktykant(k)ami i stażyst(k)ami w ramach pozo-
stałych projektów realizowanych przez MIK. 

Kontynuowaliśmy pilotażowy projekt wolontariacki, 
którego celem jest umożliwienie wolontariuszom sa-
modzielnej realizacji działań promujących lokalne dzie-
dzictwo kulturowe. W wyniku realizacji tego projektu 
wolontariuszki pod opieką koordynatorki wolontariatu 
zorganizowały warsztaty plastyczne dla dzieci inspiro-
wane twórczością Bronisława Chromego oraz stworzyły 
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wirtualną mapę spacerów po Krakowie śladem dzieł 
artysty. Mapa dostępna jest pod adresem: www.chromy.
mik.krakow.pl. 

Zrealizowaliśmy także badanie na tematu wolontariatu 
i praktyk. Na podstawie zebranych materiałów powsta-
nie raport z rekomendacjami dla samorządowych insty-
tucji kultury w zakresie organizacji wartościowej współ-
pracy z wolontariusz(k)ami i praktykant(k)ami. 

• 29 szkoleń
• 1 projekt lokalny 
• 1 projekt badawczy 
• 1 webinar 
• 135 uczestników i uczestniczek
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Jednym z naszych priorytetów jest obserwowanie prze-
mian w obszarze kultury i podpowiadanie wspierających 
rozwiązań. Doświadczenie i wypracowane dotychczas 
metody pozwoliły nam szybko zareagować w nowych 
okolicznościach: w pierwszych tygodniach lockdownu 
w Polsce przeprowadziliśmy badanie potrzeb pracow-
ników i pracownic sektora kultury w Małopolsce, opra-
cowaliśmy wnioski i rekomendacje. Praca w warunkach 
lęku i niepewności tylko utwierdziła nas w przekonaniu 
o tym, jak ważny jest dialog między jednostkami i insty-
tucjami. 

PARTNERSTWO NA RZECZ EDUKACJI 
KULTUROWEJ W MAŁOPOLSCE
W roku 2020 PEKM skupiło się na opracowaniu planu 
działań w Małopolsce w oparciu o grant pozyskany przez 
Myślenickie Towarzystwo Kultury w ramach programu 

„Aktywni Obywatele”. Ponadto w grupie piętnastu part-
nerów analizowaliśmy możliwości wspólnego działania 
i prowadzenia edukacji kulturowej w czasie pandemii. 
W związku z tym została przeprowadzona diagnoza 
partycypacyjna (wywiady online) i powstał raport diag-
nostyczny. Wspólnie z Centrum Kultury im. Ady Sari 
w Starym Sączu na podstawie działań z grupą młodzieży 
przeprowadziliśmy diagnozę na temat przyszłego miej-
sca aktywności młodych ludzi – jego architektury i pro-
gramu. Planowana świetlica będzie częścią centrum 
kultury przy rynku w Starym Sączu, gdzie obecnie trwa 
realizacja inwestycji.
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• 6 godzin warsztatów
• 15 partnerstw
• 1 przygotowany projekt 
• 60 uczestników i uczestniczek

CYKL KONFERENCJI „WSPÓŁPRACA. 
WOKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI”
W roku 2020 zainicjowaliśmy cykl konferencji poświę-
conych współpracy między sektorami kultury, eduka-
cji, pomocy społecznej i rynku pracy. W partnerstwie 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Regional-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowaliśmy 
dwa wydarzenia, podczas których szczególną uwagę po-
święciliśmy wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem 
w czasie epidemii koronawirusa. Uczestnicy i uczestnicz-
ki mieli szansę wymienić się doświadczeniami i wspólnie 
szukać rozwiązań na bliższą i dalszą przyszłość.

Więcej informacji: www.mik.krakow.pl/wspolpraca

• 2 konferencje
• 3 partnerstwa 
• 195 uczestników i uczestniczek

BADANIE SEKTORA KULTURY W CZASIE 
EPIDEMII COVID-19
W obliczu epidemii COVID-19 i wprowadzenia związa-
nych z nią przepisów bezpieczeństwa przeprowadziliśmy 
regionalne badania ankietowe wśród instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych i firm związanych z sektorem 
kultury. Na podstawie zrealizowanych badań powstał 
raport pt. Straty i problemy podmiotów działających w se- 
ktorze kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce 
w związku z pandemią COVID-19. Był to pierwszy w skali 
krajowej raport poświęcony temu tematowi, w związku 

z czym prezentowano i wykorzystywano go w później- 
szych debatach, opracowaniach eksperckich i materia-
łach prasowych w całym kraju. 

• 1 raport 
• 133 uczestników i uczestniczek

PROJEKT BADAWCZY MOK „SZTUKA 
W ROZWOJU” 

„Sztuka w rozwoju” to projekt twórczo-badawczy doty-
czący wykorzystania potencjału sztuki do wspierania 
procesów rozwojowych dzieci. W ramach projektu prze-
prowadziliśmy analizę aktualnej wiedzy na temat me-
chanizmów rozwojowych dzieci (wiedza psychologiczna 
o procesach edukacyjnych, rozwoju poznawczym i spo-
łeczno-emocjonalnym dzieci), a także opracowaliśmy 
wskazówki dotyczące wykorzystania różnych zagadnień 
sztuki wizualnej – dawnej i współczesnej – do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. W roku 2021 planowane jest wy-
danie publikacji Dzieci i sztuka będącej efektem rocznych 
prac badawczych.

DIAGNOZA EDUKACJI KULTUROWEJ,  
KULTURALNEJ I ARTYSTYCZNEJ 
W KRAKOWIE NA POTRZEBY OPRACO-
WANIA KRAKOWSKIEGO PROGRAMU 
EDUKACJI KULTURALNEJ – ETAP II 
Drugi etap diagnozy Krakowskiego Programu Edukacji 
Kulturalnej zakładał: analizę zgromadzonego na pierw-
szym, badawczym etapie materiału badawczego obejmu-
jącego moduł analizy materiałów zastanych; wywiady po-
głębione, mapowanie instytucji i organizacji aktywnych 
w obszarze edukacji kulturowej i kulturalnej; ankiety 
internetowe skierowane do instytucji, ankiety interneto-
we skierowane do nauczycieli, animatorów, edukatorów, 
instruktorów. Zostały również przeprowadzone warsztaty  
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partycypacyjne, w których wzięli udział reprezentanci 
Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Kultury, Wydział Edu-
kacji, Wydział Polityk Społecznych i Zdrowia, Wydział 
Przedsiębiorczości i Innowacji) oraz przedstawiciele pla-
cówek kulturalnych i edukacyjnych z Krakowa, a także 
odbyły się warsztaty benchmarkingowe. Wzięli w nich 
udział reprezentanci warsztatów partycypacyjnych z Kra- 
kowa oraz eksperci z innych miast Polski, gdzie wdraża-
ne są programy rozwoju edukacji kulturowej i kultural-
nej (Warszawa, Łódź, Poznań, Bytom). W efekcie powstał 
raport diagnostyczny pt. Jaki program edukacji kulturo-
wej w Krakowie? Diagnoza edukacji w obszarze kultury. 

• 1 raport 
• 12 godzin warsztatów
• 40 uczestników i uczestniczek

MODEL EDUKACJI CYFROWEJ W INSTYTU-
CJACH KULTURY (ETAP I) 
Celem zadania było opracowanie modelu edukacji cyfro-
wej, który mógłby znaleźć zastosowanie w instytucjach 
kultury. Zrealizowaliśmy kilka spotkań roboczych online 
oraz naradę/seminarium ekspertów akademickich oraz 
praktyków związanych z instytucjami kultury. Punktem 
wyjścia w pracach tej grupy był dokument pt. Model Edu-
kacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC). Zada-
nie w 2020 roku zakończyliśmy raportem, który będzie 
stanowić punkt wyjścia do realizacji drugiego etapu pro-
jektu, przewidzianego na rok 2021.

DIAGNOZA POLA SZTUKI W KRAKOWIE 
DLA UMK 2021 (ETAP I) 
Celem dwuetapowej diagnozy jest opracowanie wytycz- 
nych i rekomendacji dla krakowskiego „Programu dla 
Sztuki”. Projekt badawczy w całości zostanie zrealizo-
wany w formie trzech warsztatów partycypacyjno-diag-

nostycznych oraz dwunastu wywiadów eksperckich, 
wspomagająco w formie analizy dokumentów zastanych, 
a zakończy się raportem końcowym wraz z załącznikiem – 
propozycją założeń „Programu dla Sztuki”. 

Na pierwszym etapie diagnozy, którą realizowaliśmy 
w 2020 roku, zostały zrealizowane trzy warsztaty par-
tycypacyjno-diagnostyczne z członkami tzw. Komisji ds. 
Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy (artyści, kuratorzy i me-
nedżerowie aktywni w polu sztuki). Dodatkowo powstały 
dwa opracowania poświęcone projektowaniu cohabitatu 
(społecznemu centrum artystów) oraz programowi pra-
cowni artystycznych w Krakowie, w związku z trudną 
sytuacją sektora sztuki w czasie pandemii. Aby przygo-
tować założenia diagnozy, zrealizowaliśmy wstępne wy-
wiady z przedstawicielami miasta i innymi interesariu-
szami. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. 

• 3 warsztaty
• 15 uczestników i uczestniczek

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
W 2020 roku kontynuowaliśmy pracę w ramach sieci In-
terpret Europe oraz ENO (European Network of Ob-
servatories in the field of Arts and Culture Education). 
Prowadziliśmy także działania zakończone uzyskaniem 
członkostwa w Culture Action Europe – sieci organiza-
cji i osób działających w obszarze kultury. Organizacja 
ta zajmuje się m.in. rzecznictwem związanym z kulturą 
przy Komisji Europejskiej (finansowanie kultury i pro-
gram Creative Europe), wolnością twórczą, prawami 
pracowniczymi osób zatrudnionych w sektorze kultury, 
realizacją celów strategicznych zrównoważonego rozwo-
ju 2030 (Organizacji Narodów Zjednoczonych). 

• 3 sieci partnerskie
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MORESHET. JEWISH HERITAGE NETWORK
W 2020 roku działania w ramach projektu obejmowały 
organizację seminarium tematycznego we Wrocławiu (9–
11 lutego). Tematem wiodącym seminarium była proble-
matyka zaangażowania lokalnych społeczności w sprawy 
dziedzictwa żydowskiego. W spotkaniu uczestniczyły re-
prezentacje wszystkich partnerów projektu, akademicy, 
władze lokalne z regionu oraz aktywiści i organizacje 
zajmujące się tematyką dziedzictwa żydowskiego.

• 1 seminarium 
• 60 uczestników i uczestniczek
• 1 opracowanie merytoryczne

W ramach projektu przygotowana została 
publikacja na temat młodzieży i edukacji 
w kontekście dziedzictwa żydowskiego 
w Europie (Jewish heritage in Europe: Education 
and youth involvement). Raport ten stanowi 
opracowanie materiału zebranego podczas 
seminarium w Wormacji w 2019 roku, którego 
głównym organizatorem było konsorcjum 
niemieckich miast SchUM-Städte.

GLOBAL CURIOSITY 
„Global Curiosity” to międzynarodowy projekt poświęco-
ny wymianie praktyk między organizacjami i osobami 
pracującymi z młodzieżą w Polsce, Grecji i Wielkiej Bry-
tanii. Celem jest wypracowanie zasad prowadzenia edu-
kacji globalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem metod 
i narzędzi stosowanych przez praktyków edukacji kultu-
rowej w tych trzech krajach. 

Projekt finansowany jest z programu Erasmus+. Partne-
rami MIK-u w projekcie są organizacje: Curious Minds 
z Wielkiej Brytanii (lider projektu) oraz Hellenic Theatre/
Drama & Education Network (TENet-Gr) z Grecji.

• 6 spotkań partnerów (w tym: 1 spotkanie studyjne, 
5 spotkań online) 

• 1 spotkanie online z uczestni(cz)kami projektu 
• 30 uczestników i uczestniczek (w tym: 6 osób 

z organizacji partnerskich, 24 uczestniczących 
w projekcie)

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Od 2002 roku MIK wydaje „Autoportret. Pismo o dobrej 
przestrzeni” – kwartalnik traktujący o przestrzeni jako 
zjawisku kulturowym, zachęcający do refleksji nad zna-
czeniami ukrytymi w architekturze i urbanistyce. W 2020 
roku ukazały się cztery numery pisma: Nowa nadzieja, 
Pandemia, Infrastruktura, Przestrzenie przyjemności.

Każdej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go towarzyszy książka, która opowiada historie związane 
z prezentowanymi zabytkami, a każdy kolejny tom serii 
podporządkowany jest tematowi edycji – w roku 2020 
wydaliśmy książkę Brzmi dobrze Jakuba Puchalskie-
go – krytyka, publicysty muzycznego i historyka sztuki. 
Książka w formie e-booka i audiobooka dostępna jest na 
stronie www.dnidziedzictwa.pl.

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bar-
dzo Młoda Kultura 2019–2021 – Małopolska” ukazała się 
publikacja Dzieci i przyroda. Wzmacnianie więzi au-
torstwa Weroniki Idzikowskiej, Magdaleny Kuś i Jakuba 
Mirka. Książka w formacie PDF jest dostępna na stronie 
www.bmk.mik.krakow.pl.

Wydaliśmy również kolejne publikacje w serii „Broszura 
do Myślenia”: Kto ustala reguły gry? Instytucje kultu-
ry wobec polaryzacji politycznej – prezentującą anali-
zę aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej, poszerzoną 
o propozycje modeli funkcjonowania instytucji kultury 
stojących wobec obserwowanej obecnie polaryzacji  
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postaw – autorstwa dr. hab. Marcina Napiórkowskiego; 
Ile warta jest kultura? – ukazującą zagadnienia kultury 
z perspektywy społeczno-ekonomicznego wytwarzania 
wartości, autorstwa prof. Jerzego Hausnera – oraz Why 
Do We Need Cultural Institutions? – anglojęzyczną 
wersję opublikowanej w 2019 roku broszury autorstwa 
prof. Marka Krajewskiego, prezentującą model działania 
współczesnej instytucji kultury na tle przemian w organi-
zacji życia publicznego. Wszystkie publikacje dostępne są 
bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.mik.
krakow.pl/publikacje.
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Fotografie: 
• Serge Lifar jako harnaś w kostiumie projektu  

Ireny Lorentowicz, 1936, NAC.
• Kobieta z podwiką na ustach, Zamek Królewski  

na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, fot. RPD MIK, 
domena publiczna. 

• B. Dybowski w kamlejce na Kamczatce,  
Fot. ze zbiorów MiIZ PAN w W-wie. Fotokopia  
zdj. z Muz. Dzieduszyckich we Lwowie,  
wyk. G. Brzęk w 1957 r.

• Pracownia lutnicza Mardułów w Zakopanem,  
fot. K. Schubert MIK 2019.

• Rezerwat Gibiel, fot. J. Dragon © 2020.
• Rzeźby B. Chromego, fot. K. Schubert MIK 2020.
• Autoportret, fot. K. Pietrek MIK 2021.
• Broszura do myślenia, fot. K. Pietrek MIK 2021.
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