


 

Najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych*:  

 

 brak czasu 

 brak pieniędzy  

 zbyt wygórowana cena 

 problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości 

 brak informacji i słaba orientacja w lokalnych wydarzeniach kulturalnych  
 

 
*wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury 

 

 

Badania terenowe 



 

 ułatwiamy kontakt z kulturą  
szczególnie osobom narażonym na wykluczenie    

 niwelujemy bariery m.in.: 

 kompetencyjne  

 finansowe 

 w dostępie do informacji  

 zbieramy nasze działania w kompletny i łatwo dostępny katalog  

 promujemy uczestnictwo w kulturze  

 aktywnie angażujemy społeczeństwo 

 

 

Co robimy?     



 

Bilety za złotówkę dla dzieci do 16 roku życia i młodzieży uczącej się do 26 roku 
życia oferuje 56 muzeów i galerii sztuki w całej Polsce – z oferty skorzystało już  
332 tys. osób.  

 

2834 dodatkowych lekcji muzealnych dla uczniów i grup przedszkolnych w 2015 r.  
 

„Darmowy listopad” to cztery rezydencje królewskie – Wawel, Łazienki Królewskie, 
Wilanów i Zamek Królewski w Warszawie – dostępne bezpłatnie przez cały miesiąc. 
Dotychczas odbyły się 3 edycje akcji i zgromadziły 700 tys. gości. 
 

 

*zgodnie z ustawą o muzeach jeden dzień w  tygodniu jest wolny od opłaty za wstęp 

 

 

Kultura Dostępna w muzeach 



 

 8,7 tys. osób obejrzało do tej pory polskie filmy płacąc za bilet tylko 10 zł  

 

 specjalne pokazy odbywają się w każdy czwartek w 35 kinach sieci Kin Helios  
na terenie całej Polski oraz warszawskim Iluzjonie  

 

 

Bełchatów       Białystok       Bielsko-Biała       Bydgoszcz      Dąbrowa Górnicza    Gdańsk    Gdynia     
Gniezno      Gorzów Wielkopolski     Grudziądz      Kalisz        Kędzierzyn-Koźle       Kielce       Konin      
Legnica     Lubin Łódź      Nowy Sącz       Olsztyn      Opole      Piła       Piotrków Trybunalski       Płock       
Radom       Rzeszów Siedlce      Sosnowiec      Starachowice     Szczecin      Tczew       Wrocław      Warszawa 
 

 

 
 

 

Kultura Dostępna w kinach 



 

– Zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego to 13 tys. materiałów audiowizualnych: 

 200 koncertów 

 1400 audycji radiowych 

 350 animacji 

 355 dokumentów 

 50 spektakli teatralnych 

 95 filmów fabularnych 

– wirtualna czytelnia dzięki POLONIE:  750 tys. obiektów (każdego dnia liczba ta zwiększa się o około 2 tys.) 

– 200 tys. obiektów muzealnych 

– szukajwarchiwach.pl: 14 mln skanów dokumentów 

– audiovis.nac.gov.pl: 210 tys. fotografii 

 
 

 

Kultura Dostępna w sieci 



 

 245 placówek wyremontowanych/wybudowanych  
w programie Biblioteka +   150 mln zł do końca 2015 r. 

 

 25 mln zł rocznie na zakup nowości bibliotecznych  

 

 wszystkie biblioteki podłączone do internetu dzięki współpracy  
z Orange Polska  

 
 

 

Kultura Dostępna w bibliotekach 
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 



 

286 instytucji z katalogu „Kultura” oferuje zniżki  
w ramach programu Karta Dużej Rodziny m.in.:  

 

 156 muzeów 

 43 kin 

 15 teatrów 

 5 galerii sztuki 

 5 filharmonii  

 3 opery  

 
 

 

Kultura Dostępna dla dużych rodzin 



 

 23 maja – Dzień Teatru Publicznego w Polsce 
 bilety za 250 groszy na 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce, 100 scen w 44 miastach, 50 tysięcy widzów  

 Lato w teatrze 
 41 ośrodków z całej Polski, w dwutygodniowych warsztatach weźmie udział ponad 1500 uczestników, 
 warsztaty będą się odbywać między 29 czerwca a 31 sierpnia 

 Teatr w Polsce 
 teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogły się ubiegać o dofinansowanie prezentacji spektaklu 
 w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego;  
 rozstrzygnięcie naboru: koniec czerwca br.; spektakle będą podróżowały od lipca do grudnia br.  

 Dotknij Teatru – doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru  
 pół tysiąca wydarzeń m.in. spektakle, warsztaty, koncerty, czytania, spotkania autorskie, wernisaże,  
 wykłady i wystawy 

Kultura Dostępna w teatrze 



 

W latach 2007 – 2015 powstało 16 sal koncertowych przy szkołach i uczelniach 
muzycznych, w których odbywają się regularnie darmowe koncerty dla 
społeczności lokalnych.  

 

Żywiec  Szczytno  Żary  Lubaczów 

Siedlce  Jarosław  Grajewo  Sieradz 

Wadowice Prudnik  Dębica  Bydgoszcz 

Katowice  Łódź  Poznań   Wrocław 
*szkoły  

*uczelnie  

Kultura Dostępna  

w szkołach i uczelniach muzycznych 



 

 1288 wniosków w pierwszym naborze – wyniki: 1 sierpnia  

 budżet na 2015 r.: 5 750 000 zł 

 dofinansowanie: 

 zadań ułatwiających dostęp do kultury,  

 projektów sprzyjających integracji społecznej, 

 działań poza stałą siedzibą instytucji i wyjazdów tematycznych, 

 projektów uwzględniających potrzeby osób z miejscowości pozbawionych 
bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury, instytucji 
kultury oraz instytucji artystycznych. 

 

Program dotacyjny  



 

 w 2015 r. odbędzie się III edycja akcji „60+ Kultura” 

 

 pierwszy weekend jesieni weekendem seniora – 26/27 września 2015 r. 

 

 seniorzy w całym kraju będą mogli bezpłatnie  
lub za symboliczną opłatą skorzystać z oferty instytucji kulturalnych 

Kultura Dostępna dla seniorów 



 
Sezon festiwali dofinansowanych przez MKiDN 

 w wakacje odbędzie się 120 wydarzeń kulturalnych dofinansowanych przez 
ministerstwo kultury kwotą 14 mln zł 

 w ramach festiwali odbywają się bezpłatne koncerty, warsztaty,  
spotkania i wystawy 

 wachlarz wydarzeń nie tylko dla młodzieży, także dla osób nieco starszych 

Kultura Dostępna w wakacje 

Od czerwca do sierpnia pod szyldem Wschodu Kultury 
wystąpią 3 tysiące artystów, których zobaczy 300 tysięcy 
widzów. Na festiwal MKiDN przeznacza w tym roku 4 mln zł.  



 

 

 prosta wyszukiwarka wydarzeń kulturalnych w całej Polsce 

 lista zabytków i instytucji kultury 

 baza linków do legalnych zasobów on-line 

 zebrane w jednym miejscu oferty kulturalne 
 

www.kulturadostepna.pl 

Miesięcznie w całej Polsce ma miejsce ponad 7 tys. 
wydarzeń, na które cena biletu nie przekracza 20 zł,  

a blisko połowa jest darmowa.  




