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I. WSTĘP

Wieloletnia kariera w jednym „zawodzie” oparta na specjalistycznych umiejętnościach
zdobytych – raz na całe życie – w trakcie edukacji
szkolnej lub uniwersyteckiej to już coraz częściej
przeszłość. Wiek XXI stawia przed nami zupełnie inne wyzwania i wymaga innych umiejętności
oraz kompetencji – dzisiejsi uczniowie będą pracować w zawodach, których większości po prostu nie znamy, a więc system edukacyjny nie jest
w stanie przygotowywać do ich wykonywania. Coraz częściej rzeczywistością zawodową jest praca
w kilku, czasem bardzo od siebie odległych, branżach czy specjalizacjach, ciągła konieczność rozwijania nowych umiejętności, zdobywania i aktualizowania wiedzy przez całe życie. Coraz częściej
też „świat poszukuje osób tworzących pracę, a nie
osób poszukujących pracy” 1.
1.

Paul Collard (Creativity, Culture and Education) w trakcie konferencji eksperckiej polskiej prezydencji w obszarze kultury, spraw
audiowizualnych i prawa autorskiego „KOMPETENCJE W KULTURZE“

Co jest więc niezbędne, aby odnieść sukces
w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości? Wnioski z badań systemów edukacyjnych (przeprowadzonych przez Unię Europejską)
wskazują, iż podstawowe kompetencje, które każdy z tych systemów stara się rozwijać u młodych
osób, to: myślenie krytyczne, kreatywność, podejmowanie inicjatyw, umiejętność rozwiązywania problemów czy na przykład oceny ryzyka, podejmowanie decyzji, a nawet... zarządzanie uczuciami. Wszystkie te cechy – w większym lub mniejszym stopniu – można rozwijać poprzez działania
związane z szeroko rozumianą edukacją kulturalną. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przy
tak szerokiej liście jedna kompetencja wydaje się
jednak podstawowa – to zdolność do uczenia się
umiejętności uczenia.
2.

Queensland Government, Creativity is Big
Business: A framework for the future, State
Development and Innovation

3.

EC (2006), Economy of Culture in Europe ,
DG Education and Culture, Bruksela

4.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Jednocześnie zdolność do mobilizacji i elastycznego łączenia różnorodnych zasobów, kompetencji oraz talentów to najważniejsze czynniki rozwoju
wszystkich dziedzin i poziomów życia społecznego.
W coraz szybciej globalizującym się świecie to
właśnie kreatywność, wiedza i postęp stają się
najważniejszymi elementami „napędzającymi”
wzrost gospodarczy i rozwój, a sam sektor kreatywny uznawany jest za najbardziej dynamiczny element gospodarki światowej. „W dwudziestym pierwszym wieku największy sukces odniosą te gospodarki i społeczeństwa, które będą kreatywne”2 . Także zgodnie z dokumentami Komisji
Europejskiej, takimi jak „The Economy of Culture
in Europe” 3 czy „Strategia Europa 2020”4, przyszłość gospodarcza Europy związana będzie z jej
przywództwem w zakresie kreatywności i innowacji. Już teraz zresztą szeroko rozumiana kultura jest coraz częściej postrzegana jako jeden z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki, przede
wszystkim ze względu na swój potencjał generujący rozwój przemysłów kultury i przemysłów
kreatywnych, a także ze względu na powiązanie
kultury z turystyką (szacuje się, iż turystyka kulturowa stanowi prawie 70 procent całego ruchu

turystycznego na świecie). Kompetencje kulturowe sprzyjają z kolei kreatywności zarówno indywidualnej, jak i społecznej, a sama kreatywność jest
kluczowym komponentem innowacyjności.
Zagadnienia związane z kreatywnością, jej rolą,
a także z edukacją dla kreatywności zajmują ważne miejsce w działalności Fundacji ARTeria. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem najważniejszych wniosków po konferencji
KREATYWNY ŚLĄSK zorganizowanej w ramach
projektu AKCJA KREATYWNOŚĆ 2 w listopadzie 2012 r., a także najważniejszych konkluzji
uczestników spotkań klubu dyskusyjnego realizowanych w ramach cyklu ARTerioinspiracje
dedykowanych tej tematyce (więcej informacji
o tych wydarzeniach znajduje się w aneksie do
niniejszej publikacji).

II. KONTEKST
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Badania pokazują jednoznacznie,
iż sektor kreatywny staje się jednym z najważniejszych składników warunkujących dynamiczny rozwój europejskich miast, poprawia ich wizerunek, sprawia, że stają się one bardziej atrakcyjne
dla inwestorów. Projekty związane z szeroko rozumianą kulturą stymulują powstawanie nie tylko
nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy, wpływają także na wzrost wydajności w już istniejących
podmiotach (co prowadzi do rozwoju lepiej płatnych miejsc pracy), promują przedsiębiorczość,
kreatywność oraz innowacyjność. Jednocześnie
to właśnie miasta są miejscami, w których gospodarka kreatywna najszybciej i najlepiej się rozwija –
wynika to między innymi z ułatwionej możliwości
współpracy w różnorodnym miejskim środowisku
(z badań wynika, iż współpraca poszczególnych
branż kreatywnych zwiększa ich efektywność).
A więc kreatywność rodzi się w mieście...

Kultura, jako ważny katalizator rozwoju gospodarczego, przyczynia się do rozwoju miast i regionów,
wpływa na ich atrakcyjność (zarówno osiedleńczą, jak i inwestycyjną), sprzyja rozwojowi lokalnych i regionalnych rynków pracy. Przemysły kultury i przemysły czasu wolnego są uznawane za
najbardziej wydajne, innowacyjne i nowoczesne
sposoby rewitalizacji i rozwoju miast, a także aktywizacji społeczności lokalnych. Dlatego tak ważnym wyzwaniem jest tworzenie zintegrowanych
polityk miejskich i regionalnych sprzyjających
rozwojowi kultury i kreatywności w kontekście
wszystkich dziedzin funkcjonowania tych obszarów, począwszy od planowania urbanistycznego,
rozwijania podstawowej infrastruktury miejskiej,
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu po
program usług publicznych. Kluczowe jest dopasowanie instytucji miasta i jego oferty do potrzeb
mieszkańców, także tych związanych ze starzeniem się społeczeństw wielkomiejskich. Niezwykle ważne jest więc tworzenie przestrzeni promujących i sprzyjających aktywnemu życiu publicznemu, umożliwiających interakcje, wyzwalających kreatywność, podnoszących jakość życia, tworzących warunki dla nowych form spędzania wolnego czasu. Kreatywność społeczeństwa rośnie wraz z rozwojem grup/klas kreatywnych 5 , dlatego warto do tego procesu włączyć

5.

Dyskusje konferencyjne odnosiły się także szeroko
do tez zawartych w książce Richarda Floridy „Narodziny
klasy kreatywnej”, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2010 ISBN 978-83-61587-37-8.

potencjał kreatywny szkół, uczelni oraz innych
podmiotów związanych szeroko z edukacją kulturalną, także nieformalną, wykorzystać bogactwo zaplecza kulturowego „wyniesione” z domu
rodzinnego, stymulować nawyki uczestnictwa
w kulturze. Począwszy od czytania książek, przez
udział w szeroko rozumianej edukacji artystycznej (tym bardziej, iż w edukacji szkolnej dramatycznie brakuje przedmiotów związanych ze sztuką), po aktywny udział w ofercie kulturalnej (która powinna z jednej strony zapewnić uczestnikom
możliwość udziału w kulturze „maskluzywnej”
– funkcjonującej w obiegu masowym, powszechnie dostępnej, ale jednocześnie w kulturze niszowej, „ekskluzywnej”, „klubowej”).

III. MAPA KREATYWNOŚCI

6.

EC (2006), Economy of Culture in Europe ,
DG Education and Culture, Bruksela

7.

„Kreatywność to wrażliwe zwierzątko.
Dlaczego nie mamy swojego Steve’a Jobsa?” wywiad Katarzyny Zachariasz z Borysławem Czyżakiem http://wyborcza.
biz/biznes/1,101716,13121454,_Kreatywnosc_to_wrazliwe_zwierzatko_ _ _Dlaczego_nie.html

Co to jest kreatywność? Nie znam jednej, idealnej, „zamkniętej” definicji kreatywności.
Na potrzeby tej publikacji przywołam więc kilka
przykładowych. Trzy pierwsze, odnoszące się do
historycznych koncepcji, pokazują, jak zmieniało się definiowanie i postrzeganie roli kreatywności. XIX wiek to romantyczna koncepcja „twórczego geniuszu” (z łaciny: creatus, czyli twórczy) pochodzącego z „zewnątrz” (od Boga lub od natury) i dotyczącego jedynie wybranych. Kolejna, z XX
wieku, definiuje pochodzenie geniuszu kreatywnego od samych ludzi, ale tylko w sprzyjających
okolicznościach – dlatego priorytetem stało się
wówczas kształtowanie kreatywności jednostki,

a sama kreatywność coraz częściej zaczyna być
powiązana z pojęciem konkurencyjności. Trzecia, najpóźniejsza koncepcja, umiejscawia źródło
kreatywności we współpracy, a nie w konkurencji.
W tym przypadku kreatywność to nie cel, lecz środek do osiągnięcia: wyższej jakości edukacji, integracji społecznej, zwiększenia szans na zatrudnienie czy wreszcie większej innowacyjności. Ta koncepcja akcentuje wagę edukacji dla kreatywności.
Kolejne dwie definicje wybrałam jako szczególnie
interesujące w kontekście tych rozważań. Pierwsza, mocno powiązana właśnie z edukacją, jest autorstwa Arthura Cropleya: „Kreatywność w nauce
dotyczy promowania elastyczności, otwartości na
to, co nowe, zdolności do adaptacji lub dostrzegania
nowych sposobów działania i odwagi, by zmierzyć
się z niespodziewanym”. Druga – Davida Throsby’ego,
jednego z najbardziej znanych „ekonomistów kultury”, który zdefiniował kreatywność w odniesieniu do... sztuki (a więc wydawałoby się w znaczeniu najbardziej pierwotnym), jako „wyobraźnię pochodzącą z istniejących, nowych i łączonych pomysłów, ocenę, która reguluje i kontroluje wyobraźnię
oraz smak określany jako wewnętrzne odczucie”6.
Widać więc, i tu posłużę się tytułem jednego z wywiadów, które ostatnio przeczytałam, że „kreatywność to delikatne zwierzątko...” 7. Ostatnia z przywołanych przeze mnie definicji będzie – ze względu na
tematykę konferencji – dotyczyła aspektu ekonomicznego, w której kreatywność postrzegana jest
jako krzyżowanie sektorów, elementów artystycznej formy wyrazu, zarówno innowacji ekonomicznych, jak i technologicznych.

Z tych licznych, różnorodnych definicji wyłania się
obraz kreatywności jako umiejętności wyszukiwania, tworzenia nowych ścieżek i narzędzi rozwoju oraz koncepcji, idei, rozwiązań. Wymaga to
jednak sporych kompetencji związanych zarówno
z umiejętnością diagnozowania potencjalnych obszarów rozwoju, jak i metodologii działania – wracamy więc ponownie do edukacji. Czy za te kompetencje i wiedzę może odpowiadać jedynie system formalnego kształcenia? Czy innego rodzaju
wsparcie jest tu niezbędne?
Czynniki, które od razu wydają się niezwykle istotne, to: zapewnienie dostępu do kapitału, szkoleń, technologii, partnerów rozwojowych, promocja osiągnięć czy też tworzenie specjalnych stref
rozwoju dla sektora kreatywnego, ale także edukacja odbiorców w zakresie uczestnictwa w kulturze (zarówno tych związanych z „tradycyjnymi”
formami odbioru dzieł sztuki, jak i z kształtowaniem kompetencji cyfrowych), rozwój zamówień
publicznych związanych z usługami/produktami kulturalnymi i kreatywnymi (np. w zakresie
urbanistyki i architektury, dizajnu przemysłowego, outsoursingu usług kulturalnych) 8 czy rozwój
marketingu terytorialnego. Tym bardziej, iż przemysły kultury/kreatywne to sektory „pogranicza”,
w których przenikają się polityki kultury i polityki „przemysłowe”, które – obok publicznych instytucji kultury czy organizacji pozarządowych
działających w tym sektorze – wywierają ogromny wpływ zarówno na jakość usług społecznych,
podnoszenie jakości życia czy kreowanie aktyw-

ności obywatelskiej, jak i na innowacyjność gospodarki, rozwój kapitału intelektualnego, generowanie przychodów, funkcjonowanie rynku pracy –
i to dla kadr o wysokich kompetencjach.
8.

Finansowe i pozafinansowe formy wspierania twórców przedstawił w trakcie konferencji Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na szczególną uwagę, jako punkt
wyjścia do dalszej dyskusji, zasługuje szczególnie kilka z nich: stypendia i nagrody, zlecanie
zadań w ramach otwartych konkursów ofert,
zlecanie oraz konsultacje koncepcji dotyczących zagospodarowania przestrzennego czy
projekty rewitalizacji społecznej.

Ogromne, kolorowe kwiat y „zakw
itły” na katowickim
rondzie im. gen. J. Ziętk a za spraw
ą niemieckiego
projektanta Petera Grotz’a w trakci
e Festiwalu Filmów
Niezależnych ARS INDEP ENDE NT
The huge, colourful flowers “bloo
ming” on the
J. Ziętek Roundabout, mark ing the
holding of
the ARS INDEP ENDE NT film festiv
al, were created
by a German desig ner, Peter Grotz

Tworząc swoistą „mapę kreatywności” warto rozróżnić przywoływane tu już wcześniej pojęcia:
przemysły kultury i przemysły kreatywne. Powszechnie dostępna literatura odnosi się do tych
kwestii szczegółowo, dlatego nie będę tu ich cytowała, niemniej jednak na potrzeby tej publikacji warto podkreślić, iż nie funkcjonuje jedna, uniwersalna, zamknięta definicja przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych oraz spis branż
wchodzących w ich zakres. Źródłosłów nazwy
„przemysły kreatywne” pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie słowo „kultura” było kojarzone elitarnie, a „kreatywność” była zdecydowanie bardziej
demokratyczna i egalitarna – w Polsce natomiast,
zwyczajowo, wymiennie stosuje się nazewnictwo „kreatywne” i „kulturalne”. Branże kreatywne
są definiowane niezwykle szeroko i obejmują tak
różnorodne dziedziny, jak: reklamę, architekturę,
rynek sztuki, gry komputerowe, rzemiosło, wzornictwo, projektowanie graficzne, dizajn, projektowanie mody, film i rynek audiowizualny, muzykę,
sztuki sceniczne, wydawnictwa, oprogramowanie
i branżę internetową, media (prasa, telewizja, radio), ale także edukację twórczą i kreatywną, konserwację dzieł sztuki i renowację zabytków, turystykę kulturową, rozrywkę (tzw. przemysły czasu wolnego) czy tzw. turystykę edukacyjną. Część
z tych branż bardzo mocno powiązana jest z prawami autorskimi, dlatego w niektórych krajach
(na przykład w Stanach Zjednoczonych) często mówi się o przemyśle praw autorskich. Może
warto w tym miejscu zastanowić się, czy w przyszłości przemysły kreatywne nie będą definiowa-

ne jako te związane przede wszystkim z prawami autorskimi i tworzeniem produktów „niematerialnych”, z kolei przemysły kultury będą bardziej łączone z uczestnictwem w kulturze i spędzaniem czasu wolnego? Ale tu rodzą się kolejne
pytania i wątpliwości. Czy czas spędzony w kasynie to element przemysłów kultury/przemysłów czasu wolnego? Czy przemysły kreatywne
obejmują tworzenie oprogramowania na przykład dla księgowości? Odpowiedzi na te pytania
są o tyle istotne, iż są bezpośrednio powiązane
z kierunkiem rozwoju polityk publicznych i metod wspierania sektora kultury/kreatywnego.

III.1 Kreatywność dla rozwoju

Działalność kulturalna zawsze wiąże się z wysokim oddziaływaniem społecznym,
przyczyniając się do tworzenia nowych umiejętności, poprawy komunikacji i dialogu pomiędzy różnymi społecznościami, stanowiąc ważne narzędzie dla polityki urbanistycznej, regionalnej i społecznej. Przedsiębiorstwa kreatywne „organizują” przestrzeń urbanistyczną miast
(często współokreślając ich funkcje metropolitalne, wpływając bezpośrednio na atrakcyjność
osiedleńczą zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów), są spoiwem lokalnych społeczności.

Potwierdzają to wyniki badań zleconych przez
Komisję Europejską (ich rezultaty znalazły się
między innymi w raportach „Ekonomia kultury
w Europie” 9 z 2006 roku i „Wpływ kultury na kreatywność” 10 z lipca 2009 roku), wskazujące bezpośrednie i pośrednie czynniki rozwoju przemysłu kreatywnego i ich wpływ na realizację celów
wynikających ze Strategii Europa 2020, takich jak:
• zwiększanie znaczenia i użyteczności kultury
w rozwoju społeczno-gospodarczym
• traktowanie wydatków na kulturę coraz częściej
jako inwestycji
• definiowanie kultury jako źródła wartości i działań stymulujących rozwój społeczny (np. poprzez
aktywności rozwijające kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia)
• a także definiowanie kultury jako kapitału stymulującego rozwój przemysłów kreatywnych.

9.

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc873_en.htm#bad_nodepdf_word/economy_cult/

10.

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf

Dlatego jednym z ważniejszych zadań jest rozwój systemu wsparcia dla szeroko rozumianego
sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze, a zdefiniowane działania
to przede wszystkim wspieranie i promowanie
aktywności artystów oraz animatorów kultury,
wspieranie przedsiębiorczości w sektorze kultury i kreatywności oraz wspieranie działań i projektów eksperymentalnych w dziedzinie przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych. Umożliwi to zmianę stereotypowego postrzegania kultury jako obszaru elitarnego, niszowego i niedochodowego (co jest wciąż dość często spotykanym
sposobem postrzegania tego sektora w Polsce).
Z kolei rozwój sektora przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych, a więc tworzenie innowacyjnych produktów i usług, jest uwarunkowany nie
tylko indywidualnymi talentami i umiejętnościami
osób pracujących w tym sektorze, ale także ich
społecznym, inspirującym otoczeniem. Otwartość
na nowatorskie rozwiązania i nowe idee, umiejętność podejmowania ryzyka, gotowość do przyjęcia i zastosowania kreatywnych rozwiązań to
podstawowe warunki dla uruchomienia zasobów kreatywności – dlatego niezwykle ważne jest

11.

O konieczności edukacji studentów uczelni
artystycznych w zakresie prawa autorskiego
mówiła w trakcie konferencji przede wszystkim
Krzysztofa Frankowska, kierownik Działu
Wydawnictw Muzeum Śląskiego.

budowanie sprzyjającego kreatywności otoczenia, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości oraz wzajemnego zaufania. Niezwykle ważne jest także upowszechnianie wśród twórców
i osób działających w sferze kultury kompetencji przydatnych na rynku pracy oraz umiejętności pozwalających na maksymalizację swobody
tworzenia z jednej strony i na osiąganie zysków,
nie tylko ekonomicznych, z drugiej. Wyzwaniem
w tym kontekście jest dostosowywanie programów uczelni artystycznych do zapotrzebowania
i wyzwań rynku pracy uwzględniających m.in.
przedmioty z zakresu przedsiębiorczości i prawa (szczególnie autorskiego11), ale także umiejętność współpracy podmiotów z sektora kultury
z partnerami z innych sektorów. Dodatkowo, niezwykle istotne jest tworzenie mechanizmów ułatwiających start zawodowy osobom z sektora kultury i kreatywności, czego skutkiem będzie także
tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości sektora
kreatywnego w wymiarze lokalnym, regionalnym
i krajowym, a więc rozwój szeroko rozumianego

potencjału kreatywnego. Kompetencje i postawy społeczne są kształtowane nie tylko w systemie szkolnym, ale także w innych obszarach
życia społecznego – od życia rodzinnego po środowisko zawodowe, dlatego tak ważne jest zbudowanie klimatu kreatywności na wszystkich tych
poziomach. Kreatywna atmosfera, aktywność
i wolność twórcza, otwartość na nowości warunkują rozwój technologiczny i innowacje uznawane coraz częściej za kluczowe mechanizmy
zmiany i rozwoju we współczesnej gospodarce.
Niestety, twórczość i kultura wciąż nie są traktowane w Polsce jako wartościowy zasób rozwojowy – dlatego tak ważne są działania związane
z ożywieniem debaty publicznej o kreatywności
i kulturze, o społecznych funkcjach kultury,
rozwijaniem szeroko rozumianych relacji społecznych sprzyjających twórczości, ale także
„twardych fundamentów”: prawnych, instytucjonalnych, ekonomicznych i technologicznych rozwiązań (takich, jak prawo autorskie zapewniające z jednej strony skuteczną ochronę praw twórców, ale z drugiej sprzyjające powszechnemu korzystaniu z dóbr kulturowych, przepisy ułatwiające tworzenie i – co szczególnie ważne – długoletnie, stabilne funkcjonowanie organizacji pozarzą-

dowych, system ulg podatkowych wspierających
innowacje, itp.). To, co jest szczególnie ważne, to
fakt, iż potencjał kulturowy i kreatywny nie jest
przypisany tylko do jednej, konkretnej sfery życia:
sztuki, nauki czy technologii, ale posiada unikalną
zdolność wiązania ich ze sobą. Te systemy relacji –
pomiędzy kulturą, technologią, rynkiem, edukacją, itp. – generują nowe i wartościowe, także społecznie i gospodarczo, zjawiska.
12.

III.2 Edukacja dla kreatywności

Aleksandra Czapla-Oslislo

Tym przewrotnym sformułowaniem rozpoczęła swoją prelekcję
Aleksandra Czapla-Oslislo.

„ZAMKNĄĆ SZKOŁY”12 , czyli jak
kształtować postawy i rozwijać nowoczesne metody nauczania sprzyjające kreatywności? Przede
wszystkim należy dostosować system oświaty do
wymogów współczesności – celem powinno być
eliminowanie schematyczności, odejście od modelu kształcenia promującego zapamiętywanie
bez zrozumienia na rzecz modelu samodzielnego

13.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/
keycomp_pl.pdf

zdobywania informacji, promowania pracy zespołowej, identyfikowania problemów i szukania kreatywnych, indywidualnych sposobów ich rozwiązywania, promowanie umiejętności krytycznego
myślenia. Zajęcia edukacyjne powinny być ukierunkowane na połączenie umiejętności związanych z daną dziedziną/specjalizacją (a więc bardzo
praktycznych) z umiejętnością myślenia analityczno-krytycznego oraz z doskonaleniem kompetencji kluczowych13 w bardzo szerokim zakresie.
Kompetencje i postawy (obywatelskie, społeczne,
kulturalne, medialne, informacyjne czy kreatywne...) można kształtować podczas różnorodnych
zajęć (także poza systemem szkolnym). Edukacja
inna niż formalna odgrywa w dzisiejszych czasach
coraz większą rolę także dlatego, iż kompetencje
i kwalifikacje ważne zarówno dla rozwoju społecznego, jak i gospodarczego, wymagają ciągłego
odnawiania, tak, aby „nadążały” za wyzwaniami rozwijającej się dynamicznie technologii, globalizacji procesów gospodarczych czy zmianami
warunków społecznych. Ważne jest wspieranie
działań związanych z szeroko rozumianą edukacją społeczną, która efektywnie może wykorzystywać dostępne, publicznie przestrzenie,
a także potencjał tkwiący w ludziach i instytu-

14.

O roli tego typu aktywności, szczególnie prowadzonych przez Centrum Scenografii Polskiej, mówił w trakcie konferencji Adam Kowalski.

cjach. Tego typu społeczne formy oświaty nie
tylko są wartościową alternatywą dla szkolnictwa formalnego – szczególnie w kształtowaniu
postaw i kompetencji społecznych (a jak wynika
z badań, m.in. z wieloletniego badania panelowego
„Diagnozy społecznej” Janusza Czapińskiego, kapitał społeczny jest w Polsce wciąż zdecydowanie za niski, co może być elementem blokującym
rozwój), skutecznie przeciwdziałają także różnego rodzaju wykluczeniom.

Edukacja dla rozwoju kompetencji kulturowych
i kreatywności może następować także poprzez
upowszechnienie różnych form uczestnictwa
w kulturze. Należy więc wspierać działania na
rzecz edukacji kulturalnej, artystycznej i animacji kultury także w systemie pozaszkolnym, upowszechniać uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie tych realizowanych w przestrzeni publicznej14, wspierać eksperymentalne
i innowacyjne projekty edukacyjne i animacyjne.
Tego typu działania wpływają na budowanie społeczeństwa akceptującego i dostrzegającego wartość kreatywności i innowacji, a w wymiarze osobistym (w konsekwencji także społecznym) angażującego się w działania twórcze, potrafiącego przełamywać własne schematy myślowe.
Edukacja nakierowana na takie cele stawia także przed nauczycielami zupełnie nowe wyzwania. Szczególnie ważna wydaje się poprawa warunków pracy i mobilności artystów, animatorów oraz innych pracowników sektora kultury,
a także wspieranie współpracy szkół artystycznych, instytucji kultury i artystów ze szkołami
powszechnymi i innymi podmiotami. Kolejne
wyzwanie to bieżące uzupełnianie programu nauczania o praktyczne umiejętności będące odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii, aktualne potrzeby rynku czy inne wyzwania zmieniającej się rzeczywistości, np. z zakresu aspektów
prawnych (prawo autorskie, wolne licencje, itp.)
czy przedsiębiorczości. W tym kontekście warto pamiętać także nie tylko o nowych modelach

tworzenia kultury (a więc rozwoju sektora kultury i kreatywnego), ale także korzystania z kultury,
z zasobów dziedzictwa cyfrowego15 i zarządzania
prawami w środowisku cyfrowym16.
Wracając do kreatywności – często zapominamy,
iż warunkiem koniecznym dla rozwoju kreatywności są kompetencje kulturowe, a więc zarówno
zdolności czy wiedza, ale także postawy, takie jak:
otwartość, tolerancyjność, krytyczne myślenie,
odwaga, innowacyjność. Kompetencje kulturowe zostały zdefiniowane na zlecenie Parlamentu
i Rady już w 2006 roku (w ramach przywołanych
tu już kompetencji kluczowych w uczeniu się przez
całe życie jako „świadomość i ekspresja kulturalna”), nie powstała jednak „masa krytyczna” i działania, które pozwoliłyby na wspieranie na poziomie
europejskim wystarczająco mocno ich rozwoju.

15.

Grupa Mędrców ( Wise Men Group,
organ doradczy UE) w raporcie zatytułowanym „Nowy Renesans” prezentuje
bardzo ciekawe rekomendacje w sprawie
cyfryzacji i zachowania europejskiego
dziedzictwa kulturowego w erze cyfrowej. Szczególną uwagę zwraca na szanse, jakie digitalizacja stwarza dla rozwoju
nowych technik edukacyjnych czy wzrostu efektywności systemu edukacji.

16.

Ważnym głosem w dyskusji jest tu niewątpliwie, opublikowana w lipcu 2012
roku, „Zielona Księga dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości
i wyzwania związane z jednolitym rynkiem cyfrowym” http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0427:FIN:PL:PDF

III.3 Polityki publiczne

Dyskutowane w trakcie konferencji oraz
spotkań ARTerioinspiracyjnych kwestie, w kontekście szybko zmieniających się wyzwań, przed jakimi stoją gospodarki i społeczeństwa, w tym systemy edukacyjne, są nierozłącznie związane z politykami publicznymi. Już w latach 2008-2010 Otwarta Metoda Koordynacji dotyczyła między innymi synergii pomiędzy edukacją a kulturą, w obecnej fazie (2011-2014) prace prowadzone są przede
wszystkim nad partnerstwami kreatywnymi i nad
kompetencją kluczową: „świadomość i ekspresja kulturalna” 17. W Komisji Europejskiej została

także rozpoczęta debata nad tym, jak odblokować
potencjał przemysłów kultury i kreatywnych18,19
oraz jak rozwijać właśnie kompetencje kulturowe. Szczególny nacisk kładziony jest na zwiększenie dostępu młodzieży do kultury (zgodnie z konkluzjami Rady z 2009 roku w sprawie promowania pokolenia kreatywnego dzięki ekspresji kulturowej i dostępowi do kultury20) oraz na rolę kultury w budowaniu spójności społecznej (konkluzje
Rady z 2010 r. w sprawie wkładu kultury w walkę
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym21). To tylko najważniejsze, w kontekście konferencji KREATYWNY ŚLĄSK, kwestie związane z dokumentami na poziomie unijnym, warto jednak sięgnąć
także do materiałów krajowych czy regionalnych.
Jednym z wyzwań stojących przed politykami,
osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunku rozwoju polityk publicznych, jest tworzenie warunków sprzyjających transformacyjnej sile kultury i sztuki, takich jak: tworzenie
kreatywnych partnerstw, a szczególnie zachęcanie instytucji kultury do większego angażowania się w politykę uczenia się przez całe życie i projekty realizowane z innymi podmiotami
(a więc zwalczanie konserwatyzmu instytucjonalnego), promowanie eksperymentalnych metod
uczenia się, wykorzystywanie kultury i sztuki
do stymulowania zainteresowania nauką czy też
opracowanie spójnej terminologii dotyczącej
kompetencji kulturowych dla całego sektora22 .

Tak więc przed politykami – jako mediatorami, osobami działającymi ponad branżowymi
podziałami – staje wyjątkowe, ale trudne zadanie. Trudne przede wszystkim dlatego, iż kultura
wciąż, niestety, nie cieszy się wysokim politycznym uznaniem. Dlatego tak ważna jest społeczna
mobilizacja w tej dziedzinie i działania takie, jak
na przykład ruch Obywateli Kultury.
17.

http://eur-lex.europa.eu/Lex
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2010:325:0001:0009:EN:PDF

18.

http://ec.europa.eu/culture/
documents/greenpaper_creative
_industries_pl.pdf

19.

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdf

20.

http://register.consilium.
europa.eu/pdf/en/09/
st14/st14453.en09.pdf

IV. KONKLUZJE

21.

http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/educ/117797.pdf

22.

Więcej o tym w aneksie w informacji
o sieci European Cultural Learning
Network, której Fundacja ARTeria
jest jednym z założycieli.

Tematy związane z przemysłami
kultury, przemysłami kreatywnymi, przemysłami czasu wolnego czy przemysłami praw autorskich są podejmowane coraz częściej. To tak naprawdę dyskusja dotycząca produkcji dóbr i usług
w ramach gospodarki postindustrialnej w społeczeństwach, które tworzą „produkty”, takie jak:
patent, marka czy innowacja, a w wolnym czasie
„konsumują” idee i styl życia. Industrializm ustąpił miejsca informacjonalizmowi – bazą rozwojową współczesnych społeczeństw jest informacja,
przemysły zajmujące się przetwarzaniem informacji (na przykład tworzeniem oprogramowania
czy prawami autorskimi) są obecnie w gospodarce
źródłem największej wartości dodanej. Jak pisze
Manuel Castells, socjolog z University of Berkeley,
jeden z najwybitniejszych badaczy społeczeństwa
informacyjnego „Po raz pierwszy w historii umysł
ludzki stał się bezpośrednim czynnikiem produkcji,
a nie tylko elementem systemu produkcyjnego”23.
Kultura coraz mocniej i wielowątkowo łączy się
z politykami publicznymi: z politykami prorozwojowymi (kultura – gospodarka), z planowaniem
przestrzennym (kultura – potencjał rezydencjonalny) czy politykami społecznymi (kultura – kapitał społeczny). Warto pamiętać, iż współczesne
23.

Manuel Castells, The Rise of the
Network Society, Blackwell 1996

samorządy to coraz częściej swoiste „agencje rozwojowe” tworzące z jednej strony strategie i plany
rozwoju, z drugiej zarządzające olbrzymim mieniem, wspierające wielopłaszczyznowo rozwój nie
tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym.
To często najistotniejsze podmioty z punktu widzenia rozwoju kultury – nie tylko diagnozują obszary szczególnie deficytowe, koordynują i finansują rozwój, infrastrukturę, działania rewitalizacyjne czy rozwój kompetencji kadr. Dlatego tak ważne jest, aby w swoich planach strategicznych ujęły
cel, jakim jest wielopłaszczyznowe wspieranie postawania i przyjaznych warunków rozwoju szeroko definiowanej „klasy kreatywnej”, a potem konsekwentnie go realizowały. Powinny wspierać inicjatywy przedsiębiorców, twórców czy artystów,
zapewniać dostęp do kapitału, szkoleń, technologii, ale także pomagać w tworzeniu partnerstw
kreatywnych, partnerstw rozwojowych. Ważne jest tu jednak rozgraniczenie zakresu, tematyki wsparcia i zasad współpracy. O ile przemysły
kultury zawsze będą bardziej związane z lokalnością – tu polityki publiczne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na rozwój kapitału kulturowego i kompetencji społecznych w zakresie
uczestnictwa w kulturze, to przemysły kreatywne mogą podjąć rywalizację na rynku globalnym.
W tym przypadku ważniejszy jest rozwój kompetencji kadr, wspieranie innowacji, marketingu czy
rozwój potencjału kreatywnego przedsiębiorstw.

Dyskusje konferencyjne zaakcentowały rolę kultury i kompetencji kulturowych (zdobywanych
poprzez aktywne uczestnictwo i edukację, również pozaformalną) w rozwoju kapitału intelektualnego, kapitału kreatywnego, a najważniejsze
konkluzje to:
1. wzmocnienie znaczenia kultury w rozwoju
społeczno-gospodarczym (między innymi poprzez zwiększenie udziału podmiotów kultury
i sektora kreatywnego w tym rozwoju, zwiększenie wsparcia dla sektora kultury i sektora
kreatywnego w politykach publicznych)
2. wspieranie i promocja partnerstw kreatywnych – współpracy podmiotów kultury i edukacji artystycznej, kulturalnej z innymi podmiotami (także w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Partnerstwa Publiczno-Społecznego)
3. rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego społeczeństwa,
rozwój szeroko rozumianych kompetencji kulturowych (także poprzez poprawę dostępu do
kultury i wspieranie różnorodności działań kulturalnych i artystycznych, edukację kulturalną).
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PROGRAM KONFERENCJI
AKCJA KREATYWNOŚĆ 2: KREATYWNY ŚLĄSK
24 listopada 2012 r. Galeria UNIKAT (Chorzów, ul. Wolności 23; www.galeria-unikat.pl)

10.00-10.30 rejestracja uczestników
10.30-10.40 powitanie: Magdalena Krasowska-Igras
oraz Wenancjusz Ochmann
10.40-11.40 Anna Ochmann – KREATYWNA EUROPA?
- Znaczenie „klasy kreatywnej” oraz przemysłów
kreatywnych dla rozwoju miasta
- Sektor kultury/sektor kreatywny w polityce
rozwoju (europejskiej/polskiej/regionalnej)

BLOK II: 14.00-15.30
Narodziny klasy kreatywnej, czyli edukacja dla kreatywności
- Klasa kreatywna, czyli co Richard Florida miał na myśli?
- Kompetencje kreatywne, edukacja dla kreatywności
- Kreatywni w sieci – działania artystyczne i edukacyjne
w Internecie
- AKTYWNY ŚLĄSK – kultura dla zmiany społecznej
w działaniach organizacji pozarządowych
Uczestnicy: Aleksandra Czapla-Oslislo, Piotr Jakoweńko,
Wenancjusz Ochmann
Prowadzenie: Izabela Piotrowska-Grosse

BLOK I: 11.40-13.10
Kreatywne miejsce pracy, czyli artysta w mieście
- Artysta w mieście – jego rola w rozwoju miejskiej kultury
i kształtowaniu przestrzeni publicznej (sektor prywatny,
15.30-16.00 podsumowanie/konkluzje: Anna Ochmann
publiczny, społeczny), kompetencje kreatywne
16.00 zakończenie konferencji
- Instytucje wsparcia, polityki i strategie kultury, rewitalizacja, itp.
Uczestnicy: Krzysztofa Frankowska,
Adam Kowalski, Przemysław Smyczek
Prowadzenie: Izabela Piotrowska-Grosse
Lunch 13.10-14.00

PRELEGENCI
Aleksandra Czapla-Oslislo – pisze od siedmiu
lat dla działu „Kultura” katowickiej „Gazety Wyborczej” publikując recenzje kulturalne i kulinarne. Na co dzień pracuje w kadrze zespołu Design
Silesia oraz prowadzi zajęcia ze studentami kulturoznawstwa. Z wykształcenia jest teatrolożką (ukończyła studia doktoranckie i jest w trakcie
pisania pracy na temat szwedzkiej dramaturgii).
Przygotowuje się też do obrony pracy w interdyscyplinarnej grupie na studiach podyplomowych
Design Management w Poznaniu. Prowadzi od lat
pierwszy na Śląsku prywatny klub książki Squad
Liter oraz blog Ostryga o kulturze jedzenia (www.
oslislo.pl/ostryga).
Krzysztofa Frankowska – ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach, dyplom z projektowania graficznego i grafiki warsztatowej. Obecnie kierownik Działu Wydawnictw Muzeum Śląskiego w Katowicach, wykładowca
Politechniki Śląskiej (Wydział Architektury Wnętrz,
studia dzienne AW i podyplomowe Projektowanie
Graficzne), właścicielka firmy specjalizującej się
w projektowaniu graficznym – Niebieskie Migdały.

Piotr Jakoweńko – absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Członek Stowarzyszenia
Żydowskiego Instytutu Historycznego. Współautor
audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim
w miastach woj. śląskiego „Opowieści Nieobecnych”, festiwalu SABABA – dobra zabawa z kulturą żydowską, inicjator ratowania żydowskiego
domu modlitwy w Będzinie w Bramie Cukermana.
Adam Kowalski – menedżer kultury. Absolwent
kulturoznawstwa UŚ oraz podyplomowego studium menedżerów kultury SGH. W latach 20032007 był menedżerem Śląskiego Teatru Tańca
w Bytomiu i Międzynarodowej Konferencji Tańca
Współczesnego oraz Festiwalu Sztuki Tanecznej.
Od 2008 do 2011 asystent dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie, obecnie zastępca dyrektora
Muzeum Śląskiego ds. Centrum Scenografii Polskiej. Tour-manager, pomysłodawca i koordynator wielu projektów, m.in. „Walia – Śląsk. Kopalnie
tańca”, „Entree”, „Festiwalu Nowej Scenografii”,
jeden z pomysłodawców i koproducent „Giełdy
biznesu kultury”. Producent plenerowych spektakli Teatru Rozrywki w WPKiW. Prowadził dwa stowarzyszenia – „Korpus Wdrażania Kultury” i „Stowarzyszenie Teatralne Entree”.

Anna Ochmann – prezes Fundacji ARTeria, redaktor naczelna magazynu BEDRIFT, ekspert ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem
funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich
wpływu na rozwój społeczny i regionalny). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
– czasem sięga po pędzel, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.
Wenancjusz Ochmann – absolwent Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
stypendysta Hochschule für Musik F. Liszt w Wei����
marze (Niemcy). Założyciel i dyrektor Prywatnej
Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO, która działa
w Zabrzu od 1999 roku. Muzyk, kompozytor,
współautor innowacyjnej metody nauczania języka niemieckiego poprzez muzykę (publikacja:
„Jak leci? Śpiewająco…”). Ekspert Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie szkolnictwa artystycznego, trener, szkoleniowiec.

ARTerioinspiracje

ARTerioinspiracje XIV „Działaj na rzecz kultury” –
spotkanie warsztatowe (wrzesień 2011 r.)

Izabela Piotrowska-Grosse – ukończyła filologię polską, podyplomowe studia dziennikarskie
oraz zarządzanie w mediach. Filolog z wykształcenia, dziennikarz z zawodu, prezenterka telewizyjna z zamiłowania. Od kilku lat łączy pracę sekretarza redakcji z funkcją wiceprezesa zarządu
Telewizji Sfera. Od początku swojej pracy zawodowej związana z telewizją, chociaż posiada w swoim CV także epizody związane z radiem czy gazetą.
Prywatnie zawsze stawia na swoim i zwykle musi
mieć ostatnie zdanie.

Fundacja ARTeria realizuje od kwietnia 2010 roku
cykl comiesięcznych, otwartych spotkań „przy dobrej herbacie” w formie klubu dyskusyjnego zatytułowanego „ARTerioinspiracje”.

ARTerioinspiracje XVI Formy wsparcia sektora kultury w krajach europejskich (listopad 2011 r.)

Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Śląskiego, wcześniej kierownik zespołu zadaniowego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w UMWŚ.

ARTerioinspiracje IV CREATIVE CITY – culture centers
operating in post-industrial spaces (wrzesień 2010 r.)

ARTerioinspiracje. Wieczór inaugurujący działalność klubu dyskusyjnego: Wspieranie uczestnictwa
w kulturze we współczesnych państwach europejskich (kwiecień 2010 r.)
ARTerioinspiracje II Prawo autorskie (maj 2010 r.)
ARTerioinspiracje III Międzynarodowy dorobek
prawny chroniący dobra kultury w czasie konfliktów zbrojnych (czerwiec 2010 r.)

ARTerioinspiracje V Europejskie polityki kulturalne
2015 (październik 2010 r.)
ARTerioinspiracje VI Program dla Europy. Propozycje społeczeństwa obywatelskiego (listopad 2010 r.)
ARTerioinspiracje VII Polska prezydencja w Radzie
Europy (grudzień 2010 r.)
ARTerioinspiracje VIII Lobbing w Unii Europejskiej
(styczeń 2011 r.)
ARTerioinspiracje IX Strategia Europa 2020 (luty 2011 r.)
ARTerioinspiracje X Europejska polityka miejska
(marzec 2011 r.)
ARTerioinspiracje XI Klastry w przemysłach kreatywnych? (kwiecień 2011 r.)
ARTerioinspiracje XII oraz XIII: Przemysły kreatywne i przemysły kultury w polityce UE (maj oraz
czerwiec 2011 r.)

ARTerioinspiracje XV Warsztaty MIASTO KREATYWNE (październik 2011 r.)

ARTerioinspiracje XVII Wybrane możliwości finansowania kultury z funduszy strukturalnych (grudzień 2011 r.)
ARTerioinspiracje XVIII Wdrażanie celów Europejskiej Agendy Kultury (styczeń 2012 r.)
ARTerioinspiracje XIX The TOP 10 reasons to support the arts... (luty 2012 r.)
ARTerioinspiracje XX Aktywna integracja młodych
ludzi (marzec 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXI O pasji tworzenia (kwiecień 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXII Miasto – założenia Krajowej Polityki Miejskiej i Karta Praw Mieszkańca (maj 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXIII Mobilność sztuki i artystów
w Europie (czerwiec 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXIV Kultura w unijnych politykach. Procedura ustawodawcza i negocjacje budżetu na lata 2014-2020 (wrzesień 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXV Prawo autorskie i wolne licencje (październik 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXVI O mediach i kompetencjach
medialnych (listopad 2012 r.)
ARTerioinspiracje XXVII Ochrona wartości architektoniczno-urbanistycznych obiektów i dzielnic
przemysłowych (grudzień 2012 r.)

FUNDACJA ARTeria
Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych, głównie poprzez działania związane z kulturą, edukacją, projekty związane z rozwojem
samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem
praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji.
Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech
działów:
– ART&NET – zagadnienia i badania związane z polityką kulturalną, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora kultury – szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne
– ARTeriodziedzictwo – działania związane z dziedzictwem kulturowym
– ARTeriopublikacje – działalność wydawnicza i wystawiennicza
Fundacji
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Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury
na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej
Unii Europejskiej. Fundacja jest także członkiem-założycielem European Cultural Learning Network.
Więcej na www.fundacja-arteria.org.

f u n d a c j a

EUROPEAN CULTURAL
LEARNING NETWORK
Fundacja ARTeria jest jednym z członków-założycieli European Network for Cultural Learning
(ECLN). To zaplanowana na trzy lata (od końca
2012 do września 2015 roku) inicjatywa finansowana w ramach programu Leonardo da Vinci (będącego częścią europejskiego programu „uczenie się
przez całe życie” – Lifelong Learning Programme ).
Podstawowym celem ECLN jest stworzenie
pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury
oraz przemysłów kreatywnych w UE, obejmującej
takie zagadnienia, jak między innymi:
• analiza obowiązujących w Europie procedur
zdobywania kwalifikacji zawodowych istotnych
z punktu widzenia edukacji kulturalnej
• przegląd pełnionych funkcji i zawodów wykonywanych przez osoby działające aktywnie w obszarze edukacji kulturalnej
• uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby
zawodowo związane z edukacją kulturalną
• stworzenie „Obserwatorium” – nowatorskiej
platformy internetowej będącej miejscem wymiany informacji, praktyk, wyników badań i wiedzy specjalistycznej z zakresu edukacji kulturalnej, a wreszcie finalnie – powołanie do życia stowarzyszenia „European Association of Cultural
Learning” (EACL).

Edukacja kulturalna to, według założeń projektu, szeroko rozumiane: nauczanie i poznawanie
sztuki oraz kultury odbywające się w sposób niesformalizowany zarówno w instytucjach kultury,
w placówkach artystycznych, w domach i centrach
kultury czy też na przykład w ramach uczestnictwa w festiwalach czy przeglądach. A więc przede
wszystkim poza instytucjami zapewniającymi formalne wykształcenie, takimi, jak uniwersytety czy
kolegia. Inicjatywa ECLN ma swoje korzenie w ruchach na rzecz sztuki tworzonej dla i przez społeczność (Community Arts and Popular Culture
movements), które w latach 60. i 70. XX wieku pojawiły się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie Zachodniej przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu wobec elitarnego pojmowania sztuki. Sztuka, poprzez swój egalitarny charakter – zarówno poprzez „uprawianie” sztuki, jak i uczestnictwo w kulturze – ma ogromny transformacyjny wpływ na jednostkę oraz na społeczność.

Projekt ECLN jest więc odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy działają zawodowo na
płaszczyźnie edukacji kulturalnej, wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym
w tej dziedzinie poprzez skoordynowanie działań
na poziomie międzynarodowym związane z edukacją kulturalną, z kompetencjami kulturalnymi
i wyzwaniami, jakie stawia przed wszystkimi konieczność edukacji przez całe życie.
Oprócz Fundacji ARTeria w projekt zaangażowało
się dwunastu partnerów z jedenastu krajów Europy: Collage Arts (koordynator projektu) oraz Rinova z Wielkiej Brytanii, New Arts College z Holandii,
Kau Academy z Estonii, VIA University z Danii, Dimitra z Grecji, Stowarzyszenie Prostor Plus z Chorwacji, Hope for Children z Cypru, Stowarzyszenie
Mulab z Włoch oraz LabCademy z Hiszpanii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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I. INTRODUCTION

The life-long career in one profession,
based on specialist knowledge once gained at
school or university and used for the rest of your
professional life is gradually becoming a thing of
the past. Facing the challenges of the 21st century
requires new skills and competencies – today’s
students will work in the professions of the future
that are still difficult to envisage not only for ourselves, but for the current educational system as
well. More and more frequently, our professional
life involves working in several, often very distant
fields, with the constant necessity to develop new
skills and gain new knowledge, the situation which
we, quite rightly, call life-long learning. There is
a growing demand in the contemporary world not
so much for people looking for jobs as for those
who create them.1
1.

We n

jus
anc

z Oc

hma

nn

Paul Collard (Creativity, Culture and
Education) at the expert “Competence
in Culture” conference, devoted to such
issues as culture, audiovisual issues or
copyright law.

What is essential to succeed in this dynamically
changing world? According to the assessment
of European educational systems, carried out by
the European Union, the basic competencies each
system is intended to develop in the students are:
critical thinking, creativity, initiative, problem solving, risk assessment and even … emotional management. All these qualities – to various degrees may be developed through participating in broadly
defined cultural education. It must be noted, however, that one skill appears to be of essential value,
namely, the ability to learn how to learn.

The ability to mobilise and flexibly combine various resources, competencies and talents is the
key factor in the development of every field and
strata of social life. In the increasingly globalised
world it is the creativity, knowledge and progress
that boost the economic growth and the creative
sector itself is considered to be the most dynamic
element of the world economy. “In the twentieth
century the biggest success will be achieved by
the most creative economies and societies.”2 According to the EU Commission documents such
as The Economy of Culture in Europe”3 or the
Europe 2020 strategy4, the economic future of
Europe relies on its ability to become the leader
in creativity and innovation. Even today, broadly
defined culture is perceived as one of the most
important factors influencing economic development, mostly because of the potential of cultural
and creative industries and their links with tourism (cultural tourism appears to constitute 70%
of all tourism in the world). Cultural competence
favours social and individual creativity, the creativity which remains the irreplaceable component
of any innovation.
2.

Queensland Government, Creativity is Big
Business: A framework for the future,
State Development and Innovation

The issues of education for creativity and the
creativity itself are in the heart of Foundation
ARTeria’s activities. This publication outlines the
most important conclusions that emerged during the CREATIVE SILESIA conference organised
as a part of the ACTION CREATIVITY 2 project in
November 2012; it also presents the outcomes
of the debates held during the sessions of the
discussion club which accompanied ARTeriainspirations - the cycle of conferences devoted to
the problems of art and culture. (More information on the conferences can be found in the annex to this publication).

3.

EC (2006), Economy of Culture in Europe ,
DG Education and Culture, Bruksela

4.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

II. CONTEXT

There is a strong research evidence
that the creative sector is becoming one of the
key factors influencing the rapid growth of European cities, improves their image and makes them
more attractive to investors. Not only do cultural
projects create new businesses and jobs, but they
also increase the efficiency of the already existing
businesses (which results in creating new workplaces), promote enterprise and innovativeness.
Big cities are places where creative economy develops the fastest, which can be attributed to the
varied environment which facilitates cooperation
(according to the research the cooperation of various cultural businesses boosts their efficiency). So,
creativity is born in cities.
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Culture as an important catalyst of economic
growth contributes to the development of cities
and regions, increases their attractiveness (both
as settlement and investing areas) and boosts the
development of local and regional labour markets.
Cultural and leisure industries are considered to
be the most modern, innovating and effective
means of revitalising and developing cities as well
as activating local communities. This is why it is so
important to create local and regional integrated
policies promoting the role of culture and creativity in such areas as urban planning, exclusion
fighting, developing city infrastructure or providing public services. There is a fundamental de-

mand for city institutions to adjust their offers to
the needs of the cities’ inhabitants, including those
resulting from the ageing of societies. Therefore,
it is essential to create spaces which promote
and favour active public life, interaction and
creativity and which improve the standard of
living by providing new leisure opportunities.
As the creativeness of society increases with the
growth of creative groups/classes 5 we should use
the creative potential of schools, universities
and other entities engaged in cultural education
(including non-formal education), draw on the
richness of people’s cultural backgrounds and
stimulate the participation in culture. The participation may involve reading books, taking part
in broadly defined cultural education (the more
so that there is a dramatic lack of school subjects
devoted to learning art and culture) as well as using the cultural offer (both in its “massclusive” and
exclusive forms).
5.

The conference discussions concerned
also the statements of Richard Florida’s
book “The Rise of the Creative Class”
Basic Books 2012.

III. MAP OF CREATIVITY

6.

EC (2006), Economy of Culture in Europe ,
DG Education and Culture, Bruksela

7. “Creativity is a delicate creature. Why do we not

have our Steve Jobs?”an interview with Borysław
Czyżak by Katarzyna Zachariasz http://wyborcza.
biz/biznes/1,101716,13121454,_Kreatywnosc_to_
wrazliwe_zwierzatko_ _ _Dlaczego_nie.html

What is creativity? There is not one,
precise definition of the term. For the purposes
of this publication I am going to mention a few
of them. The first three refer to historical concepts and testify to how the understanding of
the creativity and its role changed over centuries.
Throughout the 19th century, the Romantic concept
of “creative genius” prevailed which was believed
to come from “the outside” (from God or nature)
and to be possessed only by the chosen ones. The
twentieth-century definition attributes the origin
of the creative genius to human nature and favourable conditions – hence, the priority given to
developing the creative skills of individuals coupled with the idea of competitiveness. The latest
concept sees the source of creativity in cooperation - not in competition. In this approach, creativity is not a goal but a means to achieve a number of
goals, including a higher level of education, social
integration, more employment opportunities and
innovativeness. This conception emphasises the
importance of education for creativity. The next
two definitions have been chosen as being especially interesting in the context of this discussion.
The first one, connected with education, was proposed by Arthur Copley who says that “creativity
in science refers to the promotion of flexibility, the
openness to innovation, the ability to adapt and to

recognise new ways of acting as well as the courage to face the unexpected”. David Throsby, one
of the most prominent “economist of culture”, reminds us of the definition that links creativity to …
art (thus returning to the original meaning of the
term). He repeats after William Duff (1767) that
creativity is “imagination that takes existing ideas,
invents new ones and finds new associations between them, judgement that regulates and controls imagination and taste defined as internal
sensibility”6. This makes us realise that creativity
is a “delicate creature” as reads the title of an interview I have come across recently7. Taking into
consideration the main theme of the conference,
I will present another definition, which, this time,
will point to the economic aspects of the notion. In
this view, creativity is understood as an interaction
between various sectors, artistic forms of expression or economic and technological innovations.
With all these definitions in mind, we may perceive
creativity as the ability to search for and create
new paths and tools of development as well as
new concepts, ideas and solutions. This, however,
requires a lot of competence in recognising potential development areas and applying appropriate
methodology – here, we return to the importance
of education. Should the formal educational system be solely responsible for teaching such competence and knowledge or do we need another
type of support?

The factors that appear to be of importance here
are: the access to capital, training, technology and
development partners, the promotion of achievements, the establishment of special zones of development for the creative industries sector as
well as an educational system oriented towards
increasing the participation in culture (both traditional and digital), the increase in public commissions for cultural and creative products/
services (also in such areas as urbanism and architecture, industrial design or the outsourcing of
cultural services 8) and finally, the development of
territorial marketing. The more so, that the cultural and creative sectors are “borderland” industries
characterised by the merging and intertwining of
“cultural” and “industrial” policies and which –apart
from public cultural institutions or NGO’s operating in the sector- have an immense impact on
public services, living standards, active citizenship,
innovativeness in economy, intellectual capital,
generation of profit and the functioning of the
work market (including the positions requiring
high qualifications).
Creating the “map of creativity”, it is worth making
the distinction between the notions of industry of
culture and creative industries. Both terms have
already been extensively discussed in literature, so
I will not quote any definitions here, nevertheless,
for the purposes of this publication, it should be
observed that there is not one, final definition of
the industries and the areas they operate in. The
terms originated in Great Britain, where the word

“culture” had elitist connotations while “creativity”
was perceived as being more democratic and egalitarian. In Poland, however, both terms are used
interchangeably. Creative industries are broadly
defined and encompass such diverse fields as: advertisement, architecture, art market, computer
games, graphic and industrial design, fashion design, film and audiovisual market, music, theatre,
publishing, internet and software, media, artistic
and cultural education, conservation and restoration of art, cultural tourism, entertainment (the
so called leisure industry) or educational tourism.
Some of these areas are closely associated with
the problems of copyright, therefore referred to
as the copyright industry. Perhaps, in the future,
creative businesses will be defined as belonging
predominantly to the sphere of copyright business and the creation of non-material goods while
the industry of culture will be associated with the
participation in culture and spending leisure time?
Here, however, new questions and dilemmas arise.
Is a casino an element of cultural of creative industry? Does the creation of accounting software
belong to creative industry? The answers to these
questions are not without importance as they are
directly related to the question of creating public
policies and applying the methods of supporting
creative and cultural sectors.

8.

Financial and non financial forms of supporting
artists were presented at the conference by
Przemysław Smyczek the Director of the
Culture Department of the Marshall’s Office of
the Silesian Voivodeship. A few of them merit
special attention: scholarships and awards,
commission of tasks by the way of open competitions, commissioning and consulting spatial
planning plans or social revitalising projects.
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III.1 Creativity for Development

Cultural activity is characterised by the
high level of social influence, as it contributes to
creating new skills and improving the communication and dialogue between communities; it is
also an effective tool of regional and social urban
policies. Creative industries “organise” the urban
space of cities (they often co-define their metropolitan functions, increasing the cities’ settlement
and investment attractiveness) and integrate local
communities. This has been confirmed by the research commissioned by the European Commission (the results were published in two reports “The
Economy of Culture in Europe9” from 2006 and
“The Impact of Culture on Creativity” 10 from 2009)
which points to the direct and indirect factors influencing the development of cultural and creative
industries and their impact on the achievement
of the goals of the Europe 2020 strategy such as:
• increasing the importance and role of culture in
socio-economic development;
• treating the spending on culture as an investment;
• defining culture as a factor stimulating social development (for example through creativity and
critical thinking);
• defining culture as the capital stimulating the development of creative industries.

9.

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc873_en.htm#bad_nodepdf_word/economy_cult/

10.

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc/study_impact_cult_creativity_06_09.pdf

Thus, one of the most important tasks is the creation of a support system for the broadly defined
creative sector and enterprise in culture, which
includes, for and foremost, promoting the activities
of artists and culture animators, supporting enterprise and experimental projects in the cultural
and creative sectors. This will make the change in
the stereotypical perception of culture as an elitist,
niche and an unprofitable area (the perspective still
common in Poland). On the other hand, the development of the two sectors and the creation of innovative products and services depends not only
on the skills and talents of individuals but also on
the inspiring social environment. The openness to
innovation and new ideas, the ability to take a risk
and the readiness to apply creative solutions are the
most fundamental conditions for the efficient utilising of creative potential, this is why it is essential to
build an environment favouring creativity, tolerance, openness and mutual trust.
What is also of great importance is disseminating
among artists and people involved in cultural activities the skills and competence necessary for
proper functioning on the labour market and for
enjoying both unhindered creativity and profits
not only of a financial nature. There is the necessity to adjust the curricula of art universities to
the needs and challenges of the labour market
so that they include such areas as enterprise or
law (especially copyright law11). Another important
11.

Krzysztofa Frankowska, the Director of Publishing Department
of the Silesian Museum, spoke at the conference on the necessity to educate art universities students in copyright law.

issue is the cooperation of the cultural sector with
other entities. Additionally, we should introduce
mechanisms which will make it easier for persons
operating in the cultural and creative sectors to
start their professional careers, which will also result in the creation of a favourable climate for the
enterprise in the creative sector on the local, regional and national level and for the development
of the broadly defined creative potential. The creative atmosphere, artistic freedom and openness to
novelty are the prerequisites for technological development and innovations and are regarded as the
key mechanisms of change and development in the
contemporary economy. Unfortunately, in Poland,
culture and creativity are not considered valuable
developmental resources so we need to enliven
the public debate on creativity and culture, their
social functions and the development of broadly
defined social relations that favour creativity; we
should also not neglect such fundamental questions
as legal, institutional, economic and technological
solutions (including copyright that provides the
protection of authors’ interests, but also such legislation that encourages the widespread participation
in cultural life, the creation of non-governmental
organisations and a proper environment for their
operations). What is especially important is the
fact that the cultural and creative potential cannot be ascribed to just one area of life, art, science
or technology but has the capacity of linking them
together. The systems of relations between culture, technology, market and education generates
phenomena of great social and economic value.

III.2 Education for Creativity

12.

These are the puzzling words
Aleksandra Czapla-Oslislo started
her lecture with.

13.

http://ec.europa.eu/dgs/education
_culture/publ/pdf/ll-learning/
keycomp_pl.pdf

“Close schools” 12 , or how to shape attitudes and develop new educational methods
that favour creativity. The first thing to be done
is the adjustment of the educational system to
the requirements of today’s world, which should
consist in eliminating schematism, abandoning
the educational model relying on memorising
meaningless data for such methods that promote
independent gathering of information, teamwork,
innovative problem solving and critical thinking.
Classes should be oriented towards combining
practical skills connected with a certain subject/
specialty with analytical and critical thinking as
well as with developing a wide range of key skills13.

Various skills and attitudes (towards public matters, culture, media or creativity etc.) may be built
during various types of classes (also outside the
school system). The role of non-formal education
is increasing also because the skills and competence crucial for social and economic development
require constant improvement so that they can
“keep up with” the challenges of the rapidly changing technology, the globalisation of economic
processes and the changes of social conditions.
It is crucial to support broadly defined social education, which may result in the efficient utilisation of the potential of both people and institutions.
Not only are such educational reforms a valuable
alternative to formal education – especially when
it comes to developing social attitudes and skills

(Janusz Czapiński’s “Social Diagnosis” panel research indicates that social capital in Poland is still
too low, which may hinder the development), but
they also prevent various types of exclusions. Education for cultural and creative competence may
also be realised through promoting numerous
forms of participation in culture. Extracurricular
cultural and artistic education as well as cultural
animation should be supported and so should be
the participation in cultural events (especially
those held in public space14) or experimental and
innovative, educational and animation projects.
Such activities facilitate the creation of society
that appreciates creativity and innovation and
overcome conventional thinking on the social
and individual level. The education that aspires to
achieve such goals poses a number of new challenges to teachers. It is also crucial to improve
the working conditions and mobility of artists,
animators of culture and other professionals in
the cultural sector and support the cooperation
between art schools, cultural institutions and
general comprehensive schools and other entities. School curricula should be supplemented
with teaching practical skills to respond to the
rapid development of technologies, current market requirements and other challenges posed by
the ever changing world, related to legal issues
(such as copyright or open content ) or enterprise
activities. In this context we should speak not only
about creating culture (by developing the cultural

and creative sectors) but also about using culture,
benefiting from the digital heritage15 and exercising our won rights in the digital environment16.
While thinking about creativity, we tend to forget that for its development it relies on cultural
competence which comprises not only abilities
and knowledge but also such attitudes as openness, tolerance, critical thinking, courage and innovativeness. Cultural competence was already
defined on behalf of the European Parliament and
the European Council in 2006 (as “the cultural
awareness and expression”, one of the key skills
for life-long learning), but the “critical mass” has
not been created yet, neither have there been
enough actions that would boost the development of cultural awareness on the European level.
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14.

Adam Kowalski spoke about the importance
of such activities, especially those carried
out by the Centre of Polish Scenography.

15.

The Wise Men Group report entitled “The New
Renaissance” provides interesting recommendations for digitalisation and availibility of culutral
heritage in the Digital era. Special attention is paid
to the opportunities the digitalisation creates for
educational techniques and the increase of the
efficiency of educational systems.

16. “The Green Book” published in 2012 is an impor-

tant voice in the discussion on the distribution
of audiovisual works in the Internet http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0427:FIN:PL:PDF
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III.3 Public Policies

There is a close link between the ever
new challenges discussed during the conferences
and meetings of ARTeriainspirations, faced today
by societies and economies and public policies. In
the years 2008 – 2010 the Open Method of Coordination concerned the synergy between education
and culture, its current phase (2011-2014) focuses
on creative partnerships and the key skill of “cultural awareness and expression” 17. The European
Commission has already launched a debate on
how to release the potential of creative and cultural sectors18,19 and develop cultural competence.
Especially emphasised is the need to increase the
access to culture for young people (in accordance
with the conclusions of the Council from 2009
on promoting the creative generation through
cultural expression and access to culture 20) and
the role of culture in creating social coherence
(the conclusions of the Council from 2010 on the
role of culture in combating poverty and social
exclusion21 ). These are the most important issues
addressed during the CREATIVE SILESIA conference and referred to in the documents of EU institutions; there are, however, numerous national
and regional materials that deserve our attention.

Anna Ochmann

Those responsible for shaping public policies are
faced with yet another challenge. They have to
create conditions that will boost the transformational power of culture and art. The elements of
such a favourable environment should feature:
creative partnerships, institutions of culture
participating in the life-long learning programs
and projects realised with other entities (fighting institutional conservatism), experimental
learning methods, the use of art and culture
in promoting science, or an integrated cultural
competence terminology used by the whole sector22 . Politicians – as mediators operating outside
sector divisions – have been given a difficult task.
It is difficult also due to the fact that culture still
does not enjoy a high status in politics. This is why
we need social mobilisation and such actions as
the Citizens of Culture movement.

17.

http://eur-lex.europa.eu/Lex
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2010:325:0001:0009:EN:PDF

18.

http://ec.europa.eu/culture/
documents/greenpaper_creative
_industries_pl.pdf

19.

http://ec.europa.eu/culture/ourpolicy-development/documents/
communication-sept2012.pdf

20.

http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/09/st14/st14453.
en09.pdf

21.

http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/
educ/117797.pdf

22.

More information on this
issue can be found in the
annex to this publication.

23.

IV. CONLUCSIONS

Manuel Castells, The Rise of the
Network Society, Blackwell 1996

The issues concerning the industry
of culture, creative industry, leisure or copyright
industries are being discussed more and more
frequently. In fact, the debate focuses on goods
and services produced by post-industrial economies where the post-industrial societies create
such “products” as: patent, brand, or innovation
and in their leisure time their “consume” ideas and
lifestyles. Industrialism has given way to informationalism as it is information that constitutes the
developmental base for societies and the information product businesses (for example software
or copyright businesses) achieve a higher value
added than any other sector of economy. Manuel
Castells, from the University of Berkeley, one of
the most outstanding sociologists, known primarily for the research on the information society
observes that ”For the first time in history, the
human mind is a direct productive force, not just
a decisive element of the production system”23.

The links between culture and public policies are
becoming stronger and increasingly complex. We
can observe the relations in developmental policies (culture - economy), spatial planning (culture
– residential potential) or social policies (culture
- social capital). It is also worth remembering that
today’s local governments are increasingly assuming the character of “developmental agencies” which, on the one hand, create strategies
and plans and, on the other hand, manage large
public property or provide multifaceted support for
development on local and regional level. For cultural issues the institutions remain to be of great
importance as they are responsible for such matters as identifying the areas of deficit, developing
infrastructure, financing revitalisation and providing developmental opportunities for employees.
Therefore, it is crucial that their agendas include
providing multifaceted support for the “creative
class” and creating favourable developmental

conditions. Local governments should support
the initiatives of entrepreneurs and artists with
finance, trainings, technologies, they should
also assist in establishing creative and development partnerships. It is, however, important
to differentiate the scope, themes and manners
of cooperation. While the industry of culture will
always be associated with the local level – here,
public policies should focus on developing cultural capital and encouraging the participation in
culture – creative industries are able to compete
on the global market – here, the issues of staff
competence, innovation, marketing or the creative potential of companies are more important.

The conference discussions emphasised the role
of cultural competence (gained through active
participation and education, including non-formal
education) in the development of intellectual capital and their most important conclusions emphasise the necessity of:
1. increasing the importance of culture in socioeconomic development (also by greater participation of cultural and creative sector entities
in the development and support
2. supporting and promoting creative partnerships, cooperation of cultural and art education entities with other partners (also within
the framework of Public-Private Partnerships
ad Public-Social Partnerships)
3. developing and effectively using the creative
and cultural potential of the society; developing broadly defined cultural competence
(also through improving the access to culture
and supporting a variety of cultural and artistic
activities and artistic education).
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ANNEX

CONFERENCE PROGRAMME
ACTION CREATIVITY 2: CREATIVE SILESIA
24 November 2012. The UNIKAT Gallery Galeria UNIKAT (Chorzów, ul. Wolności 23; www.galeria-unikat.pl)

10.00-10.30 registration
10.30-10.40 Welcome addresses by: Magdalena Krasowska
-Igras and Wenancjusz Ochmann
10.40-11.40 Anna Ochmann – KREATIVE EUROPE?
- The importance of the “creative class” and creative industries for the development of cities
- cultural and creative sectors in developmental
policies (European, national and regional)

SESSION I: 11.40-13.10
Creative working place, or an artist in the city.
- An artist in the city – the role of artists in the development
of urban culture and shaping public space (private, public
and social sectors), creative competence
- Supporting institutions, cultural policies and strategies,
revitalisation, etc.
Participants Krzysztofa Frankowska,
Adam Kowalski, Przemysław Smyczek
Conducted by: Izabela Piotrowska-Grosse
Lunch 13.10-14.00

SESSION II: 14.00-15.30
The birth of the creative class, or education for creativity.
- Creative class – what did Richard Florida really mean?
- Creative competence, education for creativity
- Creative in the Net – artistic and educational activities
in the Internet.
- ACTIVE SILESIA - a culture for social change in the
activities of non-governemntal organisations.
Participants: Aleksandra Czapla-Oslislo, Piotr Jakoweńko,
Wenancjusz Ochmann
conducted by: Izabela Piotrowska-Grosse
15.30-16.00 conlcusions Anna Ochmann
16.00 Closure of the conference

LECTURERS
Aleksandra Czapla-Oslislo – for the last seven
years an author of the cultural section of Katowice
“Gazeta Wyborcza” where she publishes her cultural and culinary reviews. She is a member of the Design Silesia team and conducts classes for students
of cultural studies. She is a theatrologist by education (holds a PhD degree and is currently writing
a work on Swedish drama). She is also a postgraduate student in an interdisciplinary group at Design
Management in Poznań and will soon defend her
thesis. She runs the Squad Liter book club – the
first of this kind in Silesia and “Oyster” ablog devoted to the culture of food (www.oslislo.pl/ostryga).
Krzysztofa Frankowska – graduated from the
Katowice branch of the Academy of Fine Arts in
Cracow, major in graphic design and graphic techniques. She is the director of the Publishing Department of the Silesian Museum in Katowice and
a lecturer at Silesian Technical University (the Department of Interior Design). She runs Niebieskie
Migdały - a company specialising in graphic design.

Piotr Jakoweńko – a graduate of the Academy of
Fine Arts in Katowice. A member of the Association of the Jewish Historical Institute. A co-author
of audio guides to the Jewish heritage in the cities
of Upper Silesia “the Stories of the Absent” and
the SABABA Festival – Have fun with Jewish culture. He initiated the action of saving the Jewish
prayer house in Cukerman Gate in Będzin.
Adam Kowalski – manager of culture. He is a cultural studies graduate from the University of Silesia. In 2003-2007, he was the manager of the
Silesian Dance Theatre in Bytom and the International Contemporary Dance Conference and
Performance Festival. In 2008 -2011 – assistant
to the director of Teatr Rozrywki (music theatre)
in Chorzów, today the deputy director of the Silesian Museum for the Centre of Polish Scenography.
Tour-manager, the originator and coordinator of
numerous projects such as: Wales-Silesia – Mines
of Dance”, “Entrée”, “the Festival of New Scenography” one of the creators and co-producer of
“Culture Business Fair”. He produced outdoor performances of Teatr Rozrywki in WPKiW (the Park
of Culture and Entertainment). He was the head of
two associations: “Culture Implementation Corps”
and “Theatrical Association Entrée”.

Anna Ochmann – the President of Foundation Arteria, the chief editor of Bedrift magazine, an EU
expert in the field of cultural policy (predominantly for the issues connected with utilising EU funds
in culture and their role in social and regional development), a graduate of The Academy of Fine
Arts in Cracow – she sometimes returns to painting, which has resulted in several dozens of individual and group exhibitions in Poland and abroad.
Wenancjusz Ochmann - a graduate of the Karol
Szymanowski Academy of Music in Katowice,
a scholarship holder at Weimar Hochschule fur
Musik Franz List (Germany). The founder and
manager of VENOS STUDIO, the private music
school opened in 1999. A musician, composer and
co-author of an innovative method of teaching
German through music (publication: „Jak leci?
Śpiewająco…”). He is an expert of the Ministry of
Regional Development in the field of artistic education, a trainer and instructor.

ARTeriainspirations
Izabela Piotrowska-Grosse – graduated in Polish
language and literature, completed postgraduate
journalism studies and media management. A philologist by education, a journalist by profession and
a TV presenter by avocation. For the past several
years she has been working jointly as editorial assistant and Vice-President of Sfera TV. Although
for most of her professional life she has been
working for television, she has some radio and
press episodes listed in her CV. She always has her
way and gets the last word.
Przemysław Smyczek – director of the Department of Culture at the Marshall’s Office of The
Silesian Voivodeship, earlier the manager of the
workgroup for the cooperation with non-governmental organisations at the Marshall’s Office of
The Silesian Voivodeship.

ARTeriainspirations XIV “Acting for culture- workshops” September 2011 )

Since April 2010 Foundation ARTeria has been organising monthly “tea-party” discussions in the
formula of an open discussion club entitled ARTeriainspirations.

ARTeriainspirations XV Creative City workshops
(October 2011 )

ARTeriainspirations. The inauguration evening: How
European countries support the participation
in culture. (April 2010)

ARTeriainspirations XVII Selected options of financing culture with structural funds (December 2011 )

ARTeriainspirations XVI Forms of supporting the
cultural sector in Europe (Novemebr 2011 )

ARTeriainspirations II Copyright (May 2010 )

ARTeriainspirations XVIII Implementing the principles of the European Cultural Agenda (January 2012 )

ARTeriainspirations III International legislation protecting cultural heritage during armed conflicts
(June 2010 )

ARTeriainspirations XIX The TOP 10 reasons to support the arts... (February 2012 )

ARTeriainspirations IV CREATIVE CITY - culture
centres operating in post-industrial spaces (September 2010 )
ARTeriainspirations V European cultural policies
2015 (October 2010 )
ARTeriainspirations VI Programme for Europe. Civil
society (November 2010 )
ARTeriainspirations VII Polish Presidency of the European Council (December 2010 )
ARTeriainspirations VIII Lobbing in the European
Union (January 2011 )
ARTeriainspirations IX Europe 2020 Strategy (February 2011 )
ARTeriainspirations X European city policies (March 2011 )
ARTeriainspirations XI Clusters in creative industries? (April 2011 )
ARTeriainspirations XII and XIII: Cultural and creative
industries in the EU policies (May and June 2011 )

ARTeriainspirations XX Active integration of young
people (March 2012 )
ARTeriainspirations XXI On the passion for creating
(April 2012 )
ARTeriainspirations XXII City – the principles of the
National Urban Policy, City Dweller Card (May 2012)
ARTeriainspirations XXIII Mobility of art and artists
in Europe (June 2012 )
ARTeriainspirations XXI Culture in EU policies. The
legislative procedures and the negotiations of the
2014-2020 budget (September 2012 )
ARTeriainspirations XXV Copyright law and open
content (October 2012 )
ARTeriainspirations XXVI On media and media competence (November 2012 )
ARTeriainspirations XXVII Protecting the properties
of architectural and urban objects and industrial
districts. (December 2012 )

FOUNDATION ARTeria
Foundation ARTeria was established in 2006. It carries out various
projects devoted mostly to supporting broadly defined regional
development and activating local communities. In its activities
it focuses on such areas as culture, education, self-government,
human rights and democracy.
Foundation ARTeria achieves its statutory objectives in the three fields:
– ART&NET –the area comprises such issues as the development
of civil society and the sector of culture – with the focus on the
non-governmental organisations operating in this sector and
socio-economic development achieved through cultural and
artistic activities
– ARTeriaheritage – projects devoted to cultural heritage
– ARTeriapublishing – publishing and exhibition activities
Foundation ARTeria - as the only Polish nongovernmental organisation – is a member of
Culture Action Europe, the international network that since 1992 has been acting as an
advocate of the cultural sector on European
level, participating actively in the process of
creating the EU cultural policy. The Foundation is also a founder member of the European Cultural Learning Network.
More at www.fundacja-arteria.org.
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EUROPEAN CULTURAL
LEARNING NETWORK
Foundation ARTeria is one of the founding members of European Network for Cultural Learning
(ECLN). which is a new, three-year (2012-2015)
project funded by the Leonardo da Vinci strand
(Vocational Education and Training) of the European Union’s Lifelong Learning Programme.
The overall aim of ECLN is to build for the first
time a “body of knowledge” concerning vocational
education in the field of the industry of culture
and creative industries in EU, which encompasses
such issues as:
• identifying the current qualification routes
across Europe that are relevant to the field of
Cultural Learning
• reviewing the type of jobs and occupations performed by Europe’s Cultural Learning practitioners
• developing new qualifications for Cultural
Learning professionals
• creating a new web-based ‘Observatory’ to
share information, practice, research, and expertise across the sector; and finally establishing
a new membership-based European Association of Cultural Learning (EACL).

For the purposes of the project, cultural education
is broadly defined as teaching and learning about
art and culture in a non-formalised way, both at
cultural institutions such as culture and art centres and through the participation in various artistic events such as art festivals and competitions,
so mainly outside the institutions that provide formal education (universities or colleges).
The initiative has its roots in the artistic movements of Community Arts and Popular Culture
which took place in the 1960s and 1970s both in
the USA and in Europe and were the expression of
the oppositions towards the elitist understanding
of art. Owing to its egalitarian character art as the
capacity to transform both individuals and communities, regardless whether they create works
of art or just participate in culture. ECLN is then
the answer to the needs of those who are professionally engaged in cultural education and are interested in their professional development in the
field. It will achieve this through coordinating activities connected with cultural education, cultural
competence the challenges that the necessity of
life-long learning poses to each of us.

Apart from Foundation ARTeria, there are twelve
partners from eleven European countries that
participate in the project: Apart from Foundation ARTeria our group consists of: Collage Arts
(project coordinator) and Rinova from the UK, New
Arts College from the Netherlands, Kau Academy
from Estonia, VIA University from Denmark, Dimitra from Greece, Association Prostor Plus from
Croatia, Hope for Children from Cyprus, Associazione Culturale Mulab from Italy and Labcademy
from Spain.

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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