kultura
dla dzieci

Działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
związane z edukacją kulturalną i artystyczną

www.mkidn.gov.pl

kultura dla dzieci 3

spis treści
Edukacja kulturalna i artystyczna

str. 6

Muzyka i plastyka wróciły do szkół

str. 8

E-podręczniki – nowoczesne narzędzia edukacyjne

str. 10

Szkolnictwo artystyczne

str. 12

Stypendia

str. 16

Biblioteki

str. 18

Domy kultury

str. 20

Wybrane działania wspierające edukację

str. 22

Instytucje kultury przyjazne dzieciom

str. 24

Wstęp do instytucji kultury za złotówkę

str. 26

4 kultura dla dzieci

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmowało
i podejmuje szereg działań, które sprawiają, że dziecko staje się
najważniejszym odbiorcą działań instytucji kultury. Nie każda
wystawa czy spektakl mogą być przeznaczone dla najmłodszych, ale
każda państwowa instytucja kultury musi o dzieciach pamiętać przy
konstruowaniu swojej oferty programowej.
Wyrabianie w dzieciach nawyku obcowania ze sztuką, kształtowanie potrzeby uczestnictwa
w wartościowych wydarzeniach kulturalnych to prawdopodobnie najważniejsze wyzwanie
pośród obecnie realizowanych priorytetów polityki kulturalnej państwa.
Od 2008 r. przeznaczyliśmy ponad 6 mld złotych na rozwój edukacji
artystycznej i kulturalnej. Nie mam wątpliwości, że są to środki dobrze
wydane. Inwestycja w edukację kulturalną najmłodszych to inwestycja
w przyszłość całego społeczeństwa.
W Polsce działa 365 publicznych i 310 niepublicznych szkół
artystycznych. Większość ich absolwentów nie będzie zawodowymi
artystami. Jednak nie tylko taki cel przyświeca tym instytucjom.
Dzieci, które od małego obcują ze sztuką, uczą się malować czy
grać na instrumentach, będą w dorosłym wieku zwiedzać wystawy,
słuchać koncertów, oglądać spektakle, a także uczyć innych. Edukacja
artystyczna to nauka bycia świadomym widzem.
Co więcej, będą to w przyszłości osoby bardziej kreatywne i otwarte. Zyska na tym całe
społeczeństwo. Wczesne kształcenie artystyczne wpływa w sposób bezpośredni na zwiększanie
się kapitału kulturowego, a także na wzrastającą innowacyjność narodowej gospodarki.
Od 2008 r. realizujemy 80 dużych inwestycji w obszarze szkolnictwa
artystycznego. Ich łączna wartość to niemal 800 mln zł. Połowa tych
inwestycji została już zakończona, a ich wymiernym efektem są
zmodernizowane i rozbudowane szkoły oraz uczelnie artystyczne, które
stają się coraz bardziej otwarte na nowe potrzeby uczniów, na nowe
dziedziny artystyczne oraz na nowe technologie.
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy
z podległymi nam instytucjami przygotowuje kolejne programy i narzędzia
edukacyjne różnego typu. Warto tu wymienić Bibliotekę+, Dom Kultury+,
Muzykotekę Szkolną, Filmotekę Szkolną, Dyskusyjne Kluby Książki,
publikacje edukacyjne dla dzieci, a także nowe priorytety dedykowane
najmłodszym w corocznych Programach Ministra. Po rozstrzygnięciu
naborów do tegorocznych Programów możemy z zadowoleniem wskazać,
że aż 75% dofinansowanych zadań związanych jest z szeroko pojętą
edukacją artystyczną, kulturalną i medialną.
Szczególnym priorytetem moich działań było przywrócenie do szkół
publicznych muzyki i plastyki jako przedmiotów obligatoryjnych. Udało się
to osiągnąć. Już w tym roku szkolnym ponad 1,4 mln dzieci uczy się muzyki
i plastyki jako osobnych przedmiotów. W roku szkolnym 2014/2015 zmiana
obejmie wszystkich uczniów.
Nie mam wątpliwości, że działania MKiDN owocują już teraz.
Najlepszym na to dowodem jest systematycznie rosnące zainteresowanie
szkołami i uczelniami artystycznymi. Od 2008 r. powstało 45 nowych szkół
artystycznych, w których uczy się o 10 tys. więcej uczniów. Wzrosła również
liczba studentów uczelni artystycznych – o 1,5 tys.
Mam jednocześnie świadomość, że działania, które podejmujemy, potrzebują pewnego
uzupełnienia. Rozpoczynamy proces obniżania cen wejściówek do instytucji muzealnych do
złotówki. Niemalże każda instytucja muzealna o statusie narodowej będzie oferować wstęp
w tej symbolicznej cenie. Jeszcze w tym roku zmiana ta obejmie dzieci do 16. roku życia.
Jednocześnie podjąłem konsultacje z samorządami, by także muzea,
którymi zarządzają gminy, powiaty i województwa, obniżyły ceny wstępu.
Moja propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem i już dziś mamy
zapowiedzi zmian w wielu samorządowych instytucjach kultury.

Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

edukacja
kulturalna
i artystyczna

6 kultura dla dzieci

6 mld zł

Inwestycje w obszarze edukacji
kulturalnej i artystycznej są
inwestycjami w przyszłość.
Wspieranie edukacji kulturalnej
przekłada się na realne korzyści
dla całego społeczeństwa.
Jej podstawowym celem jest
przygotowanie Polaków do
aktywnego i świadomego
uczestnictwa w kulturze.

Od 2008 r. na wspieranie
i rozwój edukacji artystycznej
i kulturalnej przekazaliśmy
ponad 6 mld zł.
Środki zostały wykorzystane
na rozbudowę infrastruktury,
prowadzenie oraz wyposażenie
szkół i uczelni artystycznych,
stworzenie programów
i narzędzi edukacyjnych.

Ok. 75% wszystkich wniosków
dofinansowanych w 2013 r.
w ramach Programów
Ministra, to zadania
w obszarze edukacji, takie jak:
infrastruktura szkolnictwa,
zakup wyposażenia, zakup
instrumentów, aktywizacja
i inspiracja zachowań
twórczych, rozwijanie ekspresji
twórczej i kreatywności,
wzbogacenie oferty artystycznej
skierowanej do dzieci
i młodzieży. Przeznaczono na
nie ponad 188 mln zł.
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Są trzy priorytety, w których administracji
publicznej, rządu nikt nie zastąpi: to dbałość
o ochronę dziedzictwa narodowego, poziom
edukacji artystycznej i kulturalnej, a także rozwój
infrastruktury kulturalnej. W tych obszarach rola
państwa jest trudna do przecenienia.

edukacja
artystyczna

edukacja
kulturalna

budowa nowych
szkół i uczelni artystycznych

programy
edukacyjne

narzędzia
edukacyjne

kampanie
społeczne

nowe kierunki
studiów artystycznych

powrót muzyki i plastyki
do szkół powszechnych

zwiększone
nabory

edukacja
medialna

poprawa kompetencji w kulturze
+
budowa nowoczesnego społeczeństwa
opartego na wiedzy

muzyka i plastyka
wróciły
do szkół!

8 kultura dla dzieci

1,4 mln
dzieci

W roku szkolnym 2012/2013 ponad 1,4 mln
dzieci uczy się w szkołach muzyki i plastyki.
Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego przywrócono muzykę i plastykę jako
przedmioty obligatoryjne w szkołach powszechnych. 1 września 2009 r.
rozpoczęto wdrażanie reformy, dzięki której dzieci i młodzież w całym
cyklu kształcenia – szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych – odbywają 345 godzin edukacji kulturalnej.

Kalendarium
12 marca 2008 – podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy MKiDN i MEN w zakresie upowszechniania edukacji
kulturalnej.
2008/2009 – prace nad nową podstawą programową kształcenia
ogólnego z udziałem przedstawicieli szkolnictwa artystycznego.
1 września 2009 – pierwsze zmiany: wyodrębniono w klasach
I–III muzykę i plastykę jako odrębne zadania edukacyjne.
W gimnazjach zwiększono liczbę godzin zajęć z muzyki i plastyki,
wprowadzono obowiązkowy przedmiot „zajęcia artystyczne”
w wymiarze 65 godzin w 3-letnim cyklu kształcenia.
2011/2012 – objęcie wszystkich klas I–III nową podstawą
programową i rozpoczęcie wdrażania drugiego etapu reformy,
poprzez wprowadzanie muzyki i plastyki, jako wyodrębnionych
zajęć obligatoryjnych dla klas IV, V i VI.
2012/2013 – objęcie zmianami wszystkich klas szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2014/2015 reforma zostanie całkowicie
wdrożona także w szkołach ponadpodstawowych.
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W gimnazjach i liceach dzieci i młodzież mogą
wybierać zajęcia z wiedzy o muzyce, teatrze, filmie
czy sztukach wizualnych. Chodzi o to, by na bazie
wiedzy uzyskanej w szkole podstawowej, poszerzyć
kompetencje uczestnictwa w kulturze w określonej,
wybranej przez siebie dyscyplinie artystycznej.

10 kultura dla dzieci

e-podręczniki
Program
Filmoteka Szkolna
ruszył na początku 2009 r.,
kiedy wszystkim szkołom
ponadpodstawowym
przekazaliśmy pakiet 26 płyt
z 55 filmami – od „Popiołu
i diamentu” Andrzeja
Wajdy, przez „Rejs” Marka
Piwowskiego, i „Ostry film
zaangażowany” Juliana
Antonisza, po „Naszą ulicę”
Marcina Latałły i „Zmruż oczy”
Andrzeja Jakimowskiego.

W 2009 r. Filmoteka Szkolna została
uhonorowana prestiżową nagrodą „Inicjatywa
Edukacyjna Roku” przyznawaną przez „Głos
Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz nagrodą honorową „Platynowe Koziołki” za
wybitne wydarzenie w dziedzinie filmu i kultury
audiowizualnej dla młodego widza w 2009 r.,
przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” w Poznaniu.

Mądrego i krytycznego odbioru
sztuki trzeba uczyć, podobnie
jak uczy się matematyki
czy języka polskiego. Projekt
FILMOTEKA SZKOLNA przez
lata pozostawał w sferze
marzeń, chociaż konieczność
wprowadzenia do szkół
wychowania filmowego, jako
autonomicznego przedmiotu,
dostrzegało wielu wybitnych
teoretyków kultury. Teraz to
marzenie zaczyna się spełniać.
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Mam poczucie dużej satysfakcji, że pierwszy, z prawdziwego
zdarzenia e-podręcznik powstał w Ministerstwie Kultury. Bardzo
zależało mi na tym, aby lekcje z muzyki prowadzone były
także w oparciu o najnowsze narzędzia edukacyjne. By były to
jednocześnie zajęcia ciekawe, budowały nie tylko wiedzę, ale
także zainteresowanie rozmaitymi gatunkami muzycznymi
i zachęcały do odwiedzin sal filharmonicznych.

Program
Muzykoteka Szkolna
to innowacyjna platforma
edukacyjna do nauki muzyki,
pierwsze w Europie tak
wszechstronne narzędzie, które
pomaga odkryć świat dźwięków
w niestandardowy sposób.
Portal muzykotekaszkolna.pl
miał swoją premierę w grudniu
2011 r. Serwis przygotowany
został przez Narodowy Instytut
Audiowizualny we współpracy
z MKiDN.

MUZYKOTERSI – wprowadzaniu Muzykoteki Szkolnej
towarzyszyła kampania społeczna Muzykotersi
– przekaz kampanii oparty został na swobodnej,
dowcipnej zachęcie, by sięgać po muzykę poważną
i się tego nie wstydzić. Serwis zdobył w 2012 r. aż trzy
prestiżowe nagrody: Ogólnopolskiego Konkursu
Reklamy Kreatura, Polskiego Konkursu Reklamy KTR
oraz Projekt Rok – Polski Konkurs Graficzny.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego tworzy nowoczesne
narzędzia do nauki przedmiotów

PINAKOTEKA – w 2014 r. zostanie uruchomiony
kolejny – po Muzykotece Szkolnej – e-podręcznik, tym
razem do nauki plastyki.

artystycznych w szkołach
powszechnych.

12 kultura dla dzieci

szkolnictwo
artystyczne
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sprawuje nadzór nad szkolnictwem artystycznym
wszystkich szczebli i uczelniami artystycznymi.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 365 publicznych,
310 niepublicznych szkół i placówek artystycznych
oraz 19 uczelni artystycznych.

Sukces dydaktyczny i kulturotwórczy zależy
w dużej mierze od prowadzonych inwestycji
budowlanych, których celem jest stworzenie
obiektów na miarę XXI wieku. Inwestycje
prowadzone są niemal we wszystkich uczelniach
artystycznych, a także w szkołach muzycznych
i plastycznych w całej Polsce

Od 2007 r.
powołaliśmy
45 szkół artystycznych:
36 muzycznych
oraz 9 plastycznych.
Nowy budynek
Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi

Od 2008 r.
zrealizowano już 37
inwestycji, 43 projekty
są w trakcie realizacji.
Ich łączna wartość to
niemal 800 mln zł.

Nowa sala teatralna w
Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej we Wrocławiu

Sala koncertowa Zespołu
Szkół Muzycznych
w Białymstoku

Wnętrze nowej
sali koncertowej Zespołu
Szkół Muzycznych w Radomiu
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Dziś przede wszystkim nadrabiamy
kilkunastoletnie zaległości w szeroko
rozumianej edukacji artystycznej
i kulturalnej. Przywracając muzykę
i plastykę do szkół podstawowych,
szkoląc nauczycieli, powołując
nowe szkoły artystyczne, dbając
o nowoczesne narzędzia edukacyjne,
wypełniamy ważny obowiązek
troski o kompetencje najmłodszego
pokolenia Polaków.

Inwestycje w trakcie realizacji
PWSFTviT w Łodzi
ASP w Katowicach
ASP w Gdańsku
ASP w Łodzi
ASP w Warszawie
ASP w Krakowie
AM we Wrocławiu
AM w Bydgoszczy
AM w Łodzi
UA w Poznaniu
UA w Poznaniu paw. w Skokach
ZSM w Sosnowcu
OSM I i II st. we Wrocławiu
ZPSM w Warszawie
ZSM w Białymstoku
Inwestycje zakończone
PWST w Krakowie
PWST w Krakowie Wydz. we Wrocławiu
PWST w Krakowie Wydz. w Bytomiu
PWSFTviT w Łodzi
ASP we Wrocławiu
ASP w Gdańsku
ASP w Katowicach
ASP w Warszawie
ASP w Krakowie
AM w Katowicach
UMFC w Warszawie
PO SM I i II st. w Bielsku Białej
ZPSM w Krakowie
PSM I i II st. w Kielcach
ZSM w Radomiu
ZSP w Częstochowie

ZSM w Tarnowie
ZSM w Białymstoku
PSM I i II st. w Suwałkach
ZSP w Bydgoszczy
PSM I st. w Kwidzynie
ZSP w Katowicach
ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
PSM I st. w Szczytnie
PSM I st. w Choszcznie
PSM I st. w Kolbuszowej
PSM I st. Żarach
PSM I i II st. W Krasnymstawie
PSM I st. w Bielsku Podlaskim
PSM I st. w Lubaczowie
PSM I st. w Wejherowie
ZSM w Siedlcach
PSM I st. w Jarosławiu

SM w Gdyni
ZSM w Łodzi
SM I i II st. w Krakowie
PSM I st. w Zbąszyniu
ZSP w Częstochowie
ZPSM w Elblągu
PSM I st. w Tarnobrzegu
PSM I st. w Żywcu
PSM I st. w Świdniku
PSM I st. w Krośnie Odrzańskim
PSM I i II st. w Wadowicach
ZSP w Kole
PSM I i II st. w Cieszynie
PSM I i II st. w Żaganiu
PSM I st. w Sieradzu
ZSM w Szczecinie
PSM I i II st. w Stargardzie Szczecińskim
PSM I i II st. w Suwałkach

14 kultura dla dzieci
Liczba studentów z zagranicy na polskich
uczelniach artystycznych

2007/2008

2012/2013

Środki budżetowe uczelni artystycznych

2007

600

2012

500
400

400

300
200

200

100
mln

222

582

351 mln zł

473,4 mln zł

Zwiększone
zainteresowanie
studiami
artystycznymi

Wzrost nakładów
finansowych
na uczelnie
artystyczne

Wysoki poziom kształcenia artystycznego
i profesjonalna baza dydaktyczna przekładają
się na ogromne zainteresowanie studiami
– o przyjęcie na niektóre kierunki ubiega się
ponad 20 kandydatów na miejsce. O jakości
kształcenia na naszych uczelniach świadczy
również obecność zagranicznych studentów
– cudzoziemcy stanowią 3% ogółu studentów
(dla porównania w polskim szkolnictwie
uniwersyteckim – niecały 1% studentów).

W odpowiedzi na to zainteresowanie budowane
są nowe szkoły artystyczne, a w Szczecinie
utworzono Akademię Sztuki. W ślad za tym
następuje systematyczny wzrost nakładów
– od 2007 r. budżety uczelni artystycznych
wzrosły o 122 mln zł., a szkół artystycznych
– o 268,5 mln zł.
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Liczba uczniów wszystkich szkół artystycznych

2007/2008

2012/2013

85
80
75
70
65

74 406

tys.

84 287

Nowe
kierunki
kształcenia
Na uczelniach wprowadzono nowe kierunki,
m.in. nowe media, multimedia, ginące
zawody artystyczne, aktor teatru tańca).
W szkołach I i II st. wprowadzono nowe
specjalności, takie jak podstawy grafiki
warsztatowej, podstawy multimediów,
wokalistyka jazzowa, instrumenty dawne.
Zmiany te są odpowiedzią na ekspansję
nowych technologii; w efekcie absolwenci będą
mogli lepiej odnajdywać się na dynamicznie
zmieniającym się rynku pracy.

Wysoki poziom nauczania
oraz spełnienie rygorystycznych
wymogów zaowocowały
przyznaniem czterem uczelniom
muzycznym – w Bydgoszczy,
Łodzi, Wrocławiu
i Krakowie – prestiżowych
akredytacji europejskiej AEC
– Stowarzyszenia Europejskich
Konserwatoriów Muzycznych.

16 kultura dla dzieci

stypendia
Na wszystkich etapach kształcenia, w szkołach
I, II stopnia i uczelniach artystycznych dzieci
i młodzież mogą korzystać ze wsparcia
finansowego w ramach istniejących programów
stypendialnych. Są to:

Stypendia dla uczniów szkół
artystycznych

Nagrody Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
za wybitne osiągnięcia
dla studentów uczelni
artystycznych

Stypendia „Gaude Polonia”
dla młodych twórców
z Europy Środkowo-Wschodniej (do 40.,
w wyjątkowych przypadkach
do 45. roku życia)

Stypendia „Młoda Polska”
dla młodych polskich
artystów (do 35. roku
życia), którzy wykazali się
wybitnymi osiągnięciami
w następujących
dziedzinach: film, fotografia,
literatura, muzyka, sztuki
wizualne, taniec i teatr.
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18 kultura dla dzieci

biblioteki

Potrzebne jest budowanie świadomości
konieczności rozwijania czytelnictwa we
wszystkich formach – tych tradycyjnych, ale
także za pomocą e-boków i audiobooków.
Chodzi też o budowanie pewnych nawyków (…)

Biblioteki to już nie tylko tradycyjne wypożyczalnie książek.
W ostatnich latach doszło do zasadniczej zmiany ich wizerunku
i coraz częściej kojarzą się z otwartymi centrami edukacyjnymi
i kulturalnymi. W wielu z nich działają kluby i koła czytelnicze,
teatralne, muzyczne czy filmowe. Niemal we wszystkich można
skorzystać z Internetu, dzięki czemu stały się ważnym, lokalnym
partnerem w walce z wykluczeniem cyfrowym.

150 mln zł
150 mln zł to budżet priorytetu WPR KULTURA+ „Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek” na lata 2011–2015. Środki przeznaczymy na
budowę, remonty, rozbudowy lub przebudowy bibliotek publicznych
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach
miejskich, do 50 tys. mieszkańców. Do tej pory wsparliśmy 142
ośrodki kwotą ponad 87 mln zł.

Rośnie liczba bibliotek z bezpłatnym dostępem do internetu –
obecnie jest ich ponad 7, 5 tys. (2005 r. – 2 tys., 2010 r. – 6,5 tys.).
Do 2015 r. dostęp do bezpłatnego łącza uzyskają wszystkie
biblioteki w kraju – czyli 8,5 tys. placówek.

7500

bibliotek

Pół miliona książek dla dzieci i młodzieży, za kwotę 7,5 mln zł,
zakupiono tylko w 2012 r. dzięki dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. W 2013 r. przewidywana jest dotacja na
jeszcze wyższym poziomie.
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2000

przeszkolonych
bibliotekarzy

Na realizację trzyletniego
programu szkoleń
menedżerskich
i informatycznych dla
bibliotekarzy MKiDN
przeznaczyło 6 mln zł.
W efekcie – do 2012 r.
przeszkolono ponad 2 tys.
bibliotekarzy.

20 kultura dla dzieci

dom kultury+
Domy kultury za pomocą swoich działań integrują społeczność
lokalną i stanowią miejsce aktywizacji wszystkich jej grup.
Stwarzają możliwości edukacji kulturalnej i kształcą postawy
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pielęgnują tradycje oraz kulturę
regionu, wdrażając jednocześnie innowacyjne, atrakcyjne projekty
dostosowane do potrzeb mieszkańców. Dzięki budowaniu postawy
otwartości i tolerancji przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu
i jego skutkom, czym przyczyniają się do rozwoju gminy.

Priorytet
Infrastruktura
domów kultury
funkcjonuje w ramach
Programów Ministra od 2012 r.
Jego celem jest modernizacja
i rozbudowa lokalnych
ośrodków. Dofinansowanie
w ramach priorytetu może
być przeznaczone na
zadania związane z pracami
budowlanymi, opracowaniem
dokumentacji technicznej
oraz zakupem wyposażenia
niezbędnego dla realizacji celów
statutowych. W zależności od
wysokości wnioskowanej kwoty
zadania mogą zdobyć do 85%
dofinansowania całkowitych
kosztów projektu.

Realizowane w ramach
priorytetu zadania pomagają
wprowadzać wysokie
standardy działalności
domów kultury, umożliwiając
uczestnictwo w kulturze
różnych grup społecznych,
przede wszystkim dzieci
i młodzieży.

PRZED

35 mln zł

Do tej pory
wsparliśmy
prawie 300
beneficjentów
kwotą 35 mln zł.
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Nasz cel
Bardzo istotne jest, by odpowiedzialność
państwa za rozwój kultury obejmowała
w równym stopniu i jednocześnie trzy
elementy: kształcenie artystów, budowę
przestrzeni infrastrukturalnej, a także
dbałość o kompetencję uczestnictwa w
kulturze wszystkich pokoleń. Ważne jest
także likwidowanie barier finansowych,
zbyt często będących źródłem
rozmaitych wykluczeń.

Naszym celem jest stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego
przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują
domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji
na rzecz kultury w kontekście współpracy
międzyinstytucjonalnej.

Zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa
Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Pracownia edukacji kulturalnej
w Kutnowskim Domu Kultury

wybrane działania
wspierające
edukację

22 kultura dla dzieci

Kampania „Cała Polska czyta
dzieciom” na przestrzeni
10 lat swej działalności
odniosła ogromy sukces. Jej
podstawowym celem jest
uświadamianie roli czytania
w rozwoju emocjonalnym
dziecka jako najlepszej
inwestycji w jego przyszłość.
Udało się przekonać blisko
40% rodziców do codziennego
czytania małym dzieciom.
Przeprowadzono ponad
100 konferencji, szkoleń
i warsztatów z zakresu mądrego
wychowania, pozyskano dla
kampanii prawie 7 tys. Liderów
i Koordynatorów. Do akcji
włączyło się ok. 2575 przedszkoli
i 2539 szkół. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wspiera kampanię
już od 2008 r.

„Pierwsza Książka Mojego
Dziecka” to wyprawka
kulturalna i wychowawcza dla
młodych rodziców i ich nowo
narodzonego dziecka. Zestaw
otrzymało 6 tys. matek przy
wypisie ze szpitala w czterech
pilotażowych województwach.
W przyszłości projekt obejmie
całą Polskę. Kampania
została objęta Honorowym
Patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego.
Jej współorganizatorami są
Narodowe Centrum Kultury
oraz Fundacja „ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom”.

Celem kampanii
„Muzyka rozwija – kup
dziecku instrument” było
uświadomienie dorosłym
– opiekunom, pedagogom
i bliskim – ich roli w procesie
kształtowania i odkrywania
wrażliwości muzycznej
oraz talentu dziecka.
Przeprowadziliśmy ją
w mediach elektronicznych, na
antenie największych telewizji,
stacji radiowych, w prasie,
w Internecie oraz na portalach
poświęconych kulturze,
adresowanych do dzieci
i młodzieży.
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Co piąte dziecko w Polsce
poznaje internet w wieku
czterech lat, a nawet wcześniej.
Aby w mądry i atrakcyjny
sposób sprostać potrzebom
małych internautów,
uruchomiliśmy portal
w całości poświęcony kulturze.
Strona www.kula.gov.pl jest
skierowana do uczniów klas
I–III, dzieci z zerówek i ostatniej
grupy przedszkolaków. Nie
tylko pomaga w kształtowaniu
świadomości kulturowej
najmłodszych, ale też
uwrażliwia rodziców na
konieczność uwzględnienia
kultury i sztuki w procesie
wychowawczym ich dzieci.

„Lato w Teatrze” to cykliczny
wakacyjny program dla
dzieci, zainicjowany przez
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Jego koordynatorem jest
Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie.
To nie tylko możliwość
zapoznania się z teatrem
„od kuchni”, ale edukacja.
Tylko w ubiegłorocznej edycji
Programu wzięło udział
ok. 1250 uczestników, odbyło
się 30 turnusów teatralnych
i 5 tanecznych w 32 miastach.

Ogólnopolski Program Rozwoju
Chórów Szkolnych Śpiewająca
Polska co roku obejmuje ponad
300 szkół. Program wspiera
rozwój chórów szkolnych
przez dofinansowanie godzin
lekcyjnych oraz opiekę
metodyczną nad pedagogami
kierującymi chórami.
Stałymi formami działalności
w ramach programu są m.in.:
dodatkowe lekcje śpiewu,
comiesięczne spotkania
dyrygentów, warsztaty dla
osób prowadzących chóry oraz
doroczne przeglądy chórów
szkolnych.

24 kultura dla dzieci

instytucje kultury
przyjazne dzieciom
Instytucje narodowe muszą w swojej działalności uwzględniać interesy najmłodszych. Szanse na
publiczne środki finansowe muszą być uwarunkowane posiadaniem specjalnie przygotowanych
ofert dla dzieci. Już niemalże wzorcowe propozycje edukacyjne np. Muzeum Narodowego
w Krakowie, czy warszawskiej Zachęty coraz chętniej pojawiają się także w innych instytucjach
muzealnych, także samorządowych.

16 tys.
uczestników

Lekcje muzealne
na stałe zagościły w programie
muzeów, sukcesem okazał
się program „Nowoczesny
patriotyzm” – 800 bezpłatnych
lekcji, zgromadziło ponad 16 tys.
uczestników!
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Zdarzają się jeszcze instytucje,
w których nadal trzeba zmieniać
obuwie na kapcie. Jednak
coraz więcej placówek idzie
z duchem czasów i zmienia się na
korzyść – własną i zwiedzających.
Takim obiektem jest na
przykład Muzeum Fryderyka
Chopina – najnowocześniejsze,
biograficzne muzeum na świecie.
Żeby się do niego dostać, trzeba się
wcześniej zapisać.

Centrum Nauki Kopernik
Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego powstają też nowe
instytucje, takie jak Centrum Nauki Kopernik.
Od początku swojej działalności bije rekordy
popularności – dziennie odwiedza je ok.
4 tys. osób – głównie dzieci. To w tej chwili
najnowocześniejsza w Europie tego typu
placówka, skupiająca się przede wszystkim
na edukacji najmłodszych. Budowa Centrum
możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków
unijnych, których operatorem jest resort kultury.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 365 mln zł.

4 tys.

osób dziennie
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wstęp do
instytucji kultury
za złotówkę

1

ZŁOTY

Wyrównanie szans w dostępie do instytucji kultury, głównie poprzez
podnoszenie jakości i standardów ich funkcjonowania to jedno
z najważniejszych zadań, jakie stają przed resortem kultury. Równie ważna
jest troska o znoszenie barier, zarówno kompetencyjnych – stąd wyjątkowe
znaczenie edukacji kulturalnej – ale i finansowych.
Z inicjatywy ministra Bogdana Zdrojewskiego od 1 września 2013 r.
kilkadziesiąt instytucji kultury w całym kraju zaoferuje dzieciom
i młodzieży do lat 16 wstęp za symboliczną złotówkę.

Użyte w publikacji cytaty
pochodzą z wypowiedzi
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego.
Wykorzystane w broszurze
fotografie pochodzą z archiwum
MKiDN oraz instytucji podległych
resortowi. Za udostępnienie
zdjęć dziękujemy: Narodowemu
Centrum Kultury, Muzeum
Narodowemu w Warszawie,
Muzeum Narodowemu
w Krakowie oraz Muzeum
Pałacowi w Wilanowie.

