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KULTURA DOSTĘPNA – REALIZACJA 

informacja prasowa 

Warszawa, 24.06.2015 r. 

 

285 tys. młodych ludzi zwiedziło muzea za złotówkę, prawie 48 tys. odwiedziło galerie prezentujące 

sztukę współczesną, a w placówkach odbyło się 920 lekcji muzealnych.  

50 tys. widzów zobaczyło przedstawienia teatralne za 250 groszy, natomiast 8,7 tys. obejrzało polskie 

filmy płacąc 10 zł.  

Informacje o ponad 7 tys. wydarzeń, na które cena biletu nie przekracza 20 zł, a blisko połowa jest 

darmowa zostały zebrane w specjalnie uruchomionym portalu.  

To dotychczasowe efekty zainicjowanego w 2015 r. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

narodowego programu Kultura Dostępna.  

 

KULTURA, NA KTÓRĄ STAĆ KAŻDEGO, JEST W ZASIĘGU RĘKI! 

 

Działania MKiDN i podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury, których celem jest 

aktywne zaangażowanie społeczeństwa w uczestnictwo w życie kulturalne. Takie jest główne 

założenie realizowanego z inicjatywy minister Małgorzaty Omilanowskiej programu KULTURA 

DOSTĘPNA. To systemowe rozwiązanie zostało zapowiedziane w expose przez premier Ewę Kopacz, 

które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych       i finansowych. Inicjatywy są kierowane do 

różnych grup społecznych, przede wszystkim osób, które z różnych względów (problemy zdrowotne, 

niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) mają problemy z uczestniczeniem w życiu kulturalnym.  

Kwestia dostępności jest definiowana w dwojaki sposób. Dostępność bezpośrednia to uczestnictwo  

w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych (spektakl teatralny, koncert muzyczny, spektakl operowy, 

wystawy stałe i czasowe itp.), stymulowana systemem ulg i zachęt z jednej strony, a z drugiej – 

wychodzeniem instytucji poza swoje mury i działalnością w terenie. Dostępność wirtualna natomiast 

wykorzystuje nowe technologie, dzięki którym treści kultury są upowszechniane za pomocą 

tematycznych platform cyfrowych. Główny element programu stanowi uruchomienie portalu 

www.kulturadostepna.pl. 

 

 

 

http://www.kulturadostepna.pl/
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Miesięcznie w całej Polsce ma miejsce ponad 7 tys. wydarzeń, na które cena biletu nie przekracza  

20 zł, a blisko połowa jest darmowa.  Informacja o nich będzie dostępna w serwisie, którego głównym 

celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat łatwego dostępu do bezpłatnej i taniej 

kultury poprzez zebranie w jednym miejscu ofert kulturalnych. Równie ważnym zadaniem jest 

upowszechnianie zasobów dostępnych w sieci oraz zainteresowanie miejscami, które warto 

odwiedzić podczas wycieczek po kraju.  Portal jest prostą w obsłudze wyszukiwarką wydarzeń 

kulturalnych w całej Polsce, ponadto zawiera listę zabytków i instytucji kultury oraz bazę linków do 

legalnych zasobów on-line. 

Muzea Narodowe  

Dzieci i studenci do 26 roku życia mogą za złotówkę zwiedzać wystawy stałe w muzeach narodowych 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu (z wyłączeniem Panoramy Racławickiej), Szczecinie, Kielcach, 

Gdańsku oraz Poznaniu, a także w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (Spichlerze  

na Ołowiance, Żuraw, Muzeum Zalewu Wiślanego). Wejściówki za 1 zł proponują im również:  

w Warszawie - Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz Muzeum 

Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie  

i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.  

Od stycznia do maja br. z biletów za złotówkę w muzeach skorzystało 285 tys. młodych ludzi. 

Sztuka współczesna  

Zachętę - Narodową Galerię Sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski uczniowie  

i studenci do 26 roku życia mogą zwiedzać za złotówkę. Wstęp do Muzeum Sztuki Nowoczesnej dla 

wszystkich jest bezpłatny.  

W programie uczestniczą również samorządowe instytucje kultury, prezentujące sztukę współczesną: 

Galeria Labirynt w Lublinie, Galeria ARSENAŁ w Białymstoku, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu, CSW 

Łaźnia w Gdańsku oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.  

Do tej pory z akcji skorzystało 47,6 tys. osób. 

Dodatkowe lekcje muzealne  

 

Finansowane przez MKiDN lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i średnich, niektóre placówki deklarują możliwość zorganizowania zajęć także dla grup 

przedszkolnych. Autorskie, kreatywne warsztaty są prowadzone przez wykwalifikowanych, pełnych 

pasji muzealnych edukatorów. Tematyka zależy od profilu danego muzeum, jest dostosowana  

do wieku oraz - w przypadku osób niepełnosprawnych - możliwości odbiorców.  

  

Od stycznia br. wykonano 920 lekcji muzealnych, do końca roku będzie ich 2,8 tys.  
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Darmowy Listopad  

Prowadzona z sukcesem od kilku lat akcja, dzięki której 4 rezydencje królewskie: Zamek Królewski na 

Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  

i Zamek Królewski w Warszawie są bezpłatnie dostępne przez cały miesiąc. Kampanii towarzyszą 

lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Od 2012 r. rezydencje za darmo odwiedziło 700 tys. gości.  

 

Kultura Dostępna dla dużych rodzin  

286 placówek kulturalnych znajduje się w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny. W katalogu 

„Kultura” jest m.in. 156 muzeów, 43 kin, 15 teatrów, 5 galerii sztuki, 5 filharmonii i 3 opery.  Oferta 

skierowana jest do rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana 

bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, dzieci - do 18 

roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę 

na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Dokument przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 

Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronie 

www.rodzina.gov.pl 

Kultura Dostępna w kinach  

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 na terenie całej Polski. Uczestnikami projektu są: sieć Kin 

Helios i kino Iluzjon Filmoteki Narodowej. Projekcje mają miejsce w Bełchatowie, Białymstoku, 

Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej, Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, 

Grudziądzu, Kaliszu, Kędzierzynie-Koźle, Kielcach, Koninie, Legnicy, Lubinie, Łodzi, Nowym Sączu, 

Olsztynie, Opolu, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sosnowcu, 

Starachowicach, Szczecinie, Tczewie, Wrocławiu oraz w Warszawie. 

30 kwietnia br. pokazy zainaugurowała nagrodzona Oskarem „Ida” (reż. P. Pawlikowski), w kolejnych 

tygodniach odbyły się projekcje filmów: „Jack Strong ”, „Obietnica”, „Obywatel” 28 „Bogowie”, 

„Mundial. Gra o wszystko” oraz „Fotograf”. Do końca roku odbędzie się łącznie ponad 30 seansów;  

w programie są m.in. „Serce serduszko”, „Ziarno Prawdy ”, „Carte Blanche”, „Miasto 44”, „Wałęsa - 

człowiek z nadziei” czy „Drogówka ” 

Kultura Dostępna w internecie  

O każdej porze, legalnie i bez ponoszenia kosztów każdy może stać się uczestnikiem wydarzenia 

kulturalnego.  

 

http://www.rodzina.gov.pl/
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W zasobach Narodowego Instytutu Audiowizualnego znajduje się obecnie aż 7, 5 tys. materiałów 

audiowizualnych (m.in. 200 koncertów, 370 audycji radiowych, 160 animacji, 800 dokumentów,  

50 spektakli teatralnych oraz 35 filmów fabularnych).  

Internet jest także wirtualną czytelnią, m.in. dzięki POLONIE, w której znajduje się ponad 770 tys. 

obiektów (codziennie liczba ta zwiększa się o około 2 tys.) . Bez wychodzenia z domu można się 

przenieść do muzeum. Obecnie udostępnionych w sieci jest 200 tys. obiektów.  Szukajwarchiwach.pl 

zawiera już 14 mln skanów dokumentów, a audiovis.nac.gov.pl udostępnia 210 tys. fotografii.   

Co ważne, ilość materiałów w sieci cały czas rośnie. W efekcie - poszerza się dostęp do kultury dla 

osób, które nie mają - z rozmaitych przyczyn - możliwości osobistego w niej uczestnictwa. 

Kultura Dostępna w teatrze  

50 tys. widzów w ponad 100 teatrach w 44 miastach z całej Polski zobaczyło przedstawienia  

w ramach akcji „Bilet za 250 groszy”. Spektakle grane 23 maja br. stanowiły część obchodów 

jubileuszu „250-lecia teatru publicznego w Polsce”.  

W ramach akcji zaprezentowano przedstawienia, które cieszyły się w ostatnich sezonach bardzo dużą 

popularnością, były głośno komentowane i te, które są polską wizytówką międzynarodowych 

festiwali.  

Program dotacyjny „Kultura Dostępna”  

Uruchomiony w 2015 r. program ma na celu wspieranie zadań, które służą ułatwieniu dostępu  

do kultury, są skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjają integracji społecznej.  

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty skoncentrowane na nieodpłatnym uczestnictwie osób  

o utrudnionym dostępie do kultury. Chodzi przede wszystkim o organizację oferty kulturalnej poza 

stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdy tematyczne.  

Ich odbiorcami mają być przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze  

i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które z powodu barier - mentalnych, kulturowych 

czy prawnych - pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego 

utrudniony dostęp.   

Priorytetowo traktowane są działania, które popularyzują dziedzictwo o znaczeniu narodowym  

i poszerzają dostęp do oferty kulturalnej, charakteryzują się wysoką wartością edukacyjną  

i artystyczną oraz integrują społecznie. Szansę na dotację mają projekty, które pomogą ich 

uczestnikom w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz budowaniu 

kompetencji. 

Budżet programu wynosi 5,7 mln zł. Jego wyniki będą znane w sierpniu br.  
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Kultura Dostępna w bibliotekach 

Biblioteki stanowią podstawową tkankę kultury w regionach, a także często instytucję pierwszego 

kontaktu z kulturą. Są głównym, obok zakupów własnych, źródłem lektur dla czytelników w każdym 

wieku.  Mają też niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym, 

ponieważ przyczyniają się do budowy poczucia wspólnoty i tworzenia przestrzeni aktywności 

kulturalnej.  Osadzone w kulturze lokalnej, mają możliwość realizowania zadań kulturalnych, 

edukacyjnych, upowszechnieniowych czy animacyjnych w bezpośrednim odniesieniu do potrzeb 

społecznych. 

W ostatnich latach placówki bardzo się zmieniły, polepszyły swoje warunki lokalowe - nie tylko 

funkcjonalność, ale także estetykę. Stało się tak dzięki programowi BIBLIOTEKA+. „Infrastruktura 

bibliotek”  2011 – 2015. Jego celem było przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych 

miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór 

takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.  Na budowę lub modernizację 

245 bibliotek gminnych rząd przeznaczył 150 mln zł.   

Biblioteki otrzymują od resortu także wsparcie na zakup nowości.  W tym roku - 25 mln zł.   

W roku ubiegłym z dofinansowania skorzystało 2,4 tys. placówek z całego kraju - kupiono dzięki temu 

1 mln nowych książek.  

 

ZAPOWIEDZI 

Kultura Dostępna w wakacje    

Dzieci i młodzież mogą spędzić „Lato w teatrze". To jeden z najważniejszych projektów Instytutu 

Teatralnego, odpowiadający m.in. na potrzebę popularyzacji innowacyjnych praktyk z obszaru 

pedagogiki teatralnej oraz kształtowania widza jako świadomego i aktywnego odbiorcy sztuki. W jego 

ramach teatry, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe realizują w wakacje warsztaty 

artystyczne, zakończone pokazem efektów tych prac.  W tym roku do programu wybrano  

41 ośrodków z całej Polski, a w dwutygodniowych zajęciach weźmie udział ponad 1500 uczestników.  

W wakacyjną trasę po 7 polskich miastach wyruszy też spektakl „Jak wytresować dziewczynkę?”  

(reż. Michał Walczak) oraz muzyczne przedstawienie „Pippi Pończoszanka” (w reż. Konrada 

Dworakowskiego), który odwiedzi 16 miejscowości.  

Wakacje to również sezon bardzo popularnych dofinansowanych przez MKiDN festiwali - nie tylko 

dla młodzieży, ale także dla dorosłych. Na organizację 120 wydarzeń resort - w ramach Programów 

Ministra - przeznaczył 14 mln zł.  
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Na miłośników filmu czekają m.in. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Lubuskie 

Lato Filmowe w Łagowie, Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI – Kazimierz Dolny/Janowiec n. Wisłą 

oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzont we Wrocławiu. 

Melomani mogą natomiast wybrać się m.in. na Warsaw Summer Jazz Days, Międzynarodowy 

Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce, Festiwal Kultury - Warszawa Singera, Międzynarodowy Festiwal 

Chopinowski w Dusznikach-Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju  

czy OFF Festival Katowice.  Na Festiwalu Opener w Gdyni tradycyjnie działać będzie biblioteka 

Instytutu Książki.   

Kultura Dostępna dla seniorów 

„Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą" – pod takim hasłem 26-27 września br. 

przebiegać będzie trzecia edycja akcji, w której osoby powyżej 60 roku życia w całym kraju będą 

mogły bezpłatnie lub za symboliczną opłatą skorzystać z oferty instytucji kulturalnych. Będzie ona 

różnorodna – od darmowego wejścia, przez specjalnie zorganizowane spotkania, wykłady i warsztaty 

po wycieczki z przewodnikami. 

Kampania ma zachęcić starszych odbiorców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, dzięki 

wykorzystaniu oferty dostępnej w ich miejscu zamieszkania.  

W poprzednich latach w programie uczestniczyło ponad 200 placówek z całej Polski.  

 

 


