
LOKALNE PRZESTRZENIE KULTURY

ODNIESIENIE DO CELÓW STRATEGICZNYCH MASTERPLANU

Program bezpośrednio odnosi się do celu strategicznego UCZESTNICTWO w  
Masterplanie. Sprzyja on poszerzeniu uczestnictwa w kulturze rozumianego w 
wielu różnych perspektywach. Określone w programie GŁÓWNE CELE oraz 
projektowane w nim ZADANIA odnoszą się do następujących kontekstów 
„uczestnictwa”: uczestnictwa jakościowego i ilościowego,   uczestnictwa 
aktywnego i biernego, uzależnienia od miejsca zamieszkania, dostępnych 
zasobów finansowych, dostępnych zasobów infrastrukturalnych.

CELE i ZADANIA programu są uwarunkowane przede wszystkim materiałem 
uzyskanym podczas debat na osiedlach bydgoskich oraz podczas badań 
„Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy” przygotowanych na Bydgoski 
Kongres Kultury, a także materiałem powstałym w trakcie trwania Kongresu. 
Debaty potwierdziły wypracowane podczas Kongresu rozumienie kultury. 
Kultura jest kluczowym elementem jakości życia mieszkańcow i stanowi jeden 
z najważniejszych czynników warunkujących miejską - bydgoską - tożsamość. 

Takie rozumienie odsłania zupełnie nową perspektywę  potrzeb, w których 
kultura przestaje być domeną czasu wolnego, a staje się  domeną życia w 
ogóle. Jednocześnie tak zdefiniowana kultura obnaża szereg słabości 
systemowych obecnego układu organizacyjnego i pozwala na zaplanowanie 
ZADAŃ, które przyczynią się  do budowy systemu kultury zapewniającego 
wysoki poziom tożsamości i duże szanse indywidualnego rozwoju 
uczestników tego systemu - mieszkańców, a także zdecydowanie zwiększą 
atrakcyjność i rozpoznawalność poszczególnych osiedli. Dzięki temu 
poszerzamy zakres uczestnictwa we wszystkich wskazanych wyżej planach, 
faktycznie sprzyjając realizacji celu Masterplanu: Uczestnictwo. W tym 
kontekście zostały przygotowane CELE PROGRAMU oraz ZADANIA 
rozpoczynające realizację założonych CELÓW.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU
1. Zapewnienie mieszkańcom peryferyjnych osiedli Bydgoszczy 

możliwości organizacyjnych i infrastrukturalnych do działalności 
kulturalnej

2. Konsekwentne wspieranie osiedlowych incjatyw lokalnych
3. Decentralizacja organizacyjna i merytoryczna miejskich instytucji 

kultury
4. Zwrócenie uwagi na „kulturę  osiedlową”  jako bardzo istotny zasób 

systemu kultury w Bydgoszczy
5. Zwiększenie współpracy i spójności instytucjonalnej interesariuszy 

lokalnych w dziedzinie kultury.

ADRESACI PROGRAMU
1. Wśród interesariuszy osiedlowych:

a. Rady Osiedli
b. Spółdzielnie Mieszkaniowe
c. Spółdzielcze Domy Kultury
d. Parafie
e. Stowarzyszenia osiedlowe
f. Grupy nieformalne działające na osiedlach
g. Zaangażowani mieszkańcy i mieszkanki

2. Wśród interesariuszy ogólnomiejskich:
a. Biuro Kultury Bydgoskiej
b. Miejskie Instytucje Kultury
c. Obywatelska Rada kultury
d. Wydziały Edukacji i Polityki Społecznej
e. Uczelnie publiczne i niepubliczne
f. Duże organizacje pozarządowe
g. Artyści i animatorzy
h. Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy
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ZADANIA PROGRAMU
1. Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy osiedlowych zasobów 

infrastrukturalnych umoż l iwiających aktywność kulturalną 
mieszkańców z wyraźnym wskazaniem miejsc potrzebujących prac 
remontowych i adaptacyjnych. Diagnoza powinna zakończyć 
publikacją raportu.

2. Wyodrębnienie i przeznaczenie puli środków inwestycyjnych na 
remonty i adaptacje lokali na osiedlach. Wysokość środków powinna 
w okresie 5 lat pozwolić zaadoptować wszystkie zdiagnozowane 
zasoby. Kolejność inwestycji oraz jej charakter powinny być 
wybierane w otwartych konkursach na obywatelskie, osiedlowe 
koncepcje adaptacyjne. 

3. Wprowadzenie zachęt do prowadzenia stałego monitoringu i 
diagnozowania uwarunkowań rozwoju kultury osiedlowej (atrakcji 
kulturowych, dziedzictwa, aktywności). 

4. Wyodrębnienie konkursów grantowych na projekty organizowane 
przez interesariuszy osiedlowych i na rzecz społeczności osiedlowych 
(Lokalne Węzły Aktywności)

5. Przygotowywanie programów Miejskich Instytucji Kultury oraz dużych 
organizacji pozarządowych z (obustronnym) uwzględnieniem 
aktywności interesariuszy osiedlowych.

6. Oddelegowanie pracowników Miejskich Instytucji Kultury do realizacji 
projektów przygotowywanych we współpracy z interesariuszami 
osiedlowymi.

7. Wprowadzenie rozwiązań umoż l iwiających angażowanie 
indywidualnych twórców i artystów do prowadzenia działań 
artystycznych i edukacyjnych na osiedlach.

8. Stworzenie przejrzystego systemu współpracy ze szkołami 
prowadzonymi przez Miasto Bydgoszcz, dotyczącego korzystania z 
infrastruktury szkolnej na cele kulturalne.  

9. Stworzenie systemu nieodpłatnego udostępniania zasobów Miejskich 
Instytucji Kultury na przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie z 
Radami Osiedli.

10. Przygotowanie programu edukacyjno-konsultacyjnego, dotyczącego 
nowoczesnych narzędzi organizowania kultury i animacji kulturalnej 
dla interesariuszy osiedlowych. 

11. Stały monitoring i włączanie przedsięwzięć organizowanych przez 
interesariuszy osiedlowych do miejskiego systemu informacji 
kulturalnej

12. Organizowanie spotkań Obywatelskiej Rady Kultury poza centrum 
miasta, przy współpracy Rad Osiedli

13. Powołanie Osiedlowych Zespołów Koordynacyjnych ds. Kultury, które 
będą uczestniczyły w rozwoju osiedlowych systemów kultury, 
współpracując z poszczególnymi instytucjami interweniującymi na 
osiedlach w ramach wdrażania Programu Lokalne Przestrzenie 
Kultury, zapewniając zachowanie lokalnej, osiedlowej tożsamości 
oraz głęboki zasięg informacyjny podejmowanych działań i w miarę 
możliwości spójność i współpracę wszystkich interesariuszy 
osiedlowych.

OCZEKIWANE EFEKTY PROGRAMU

1. Uzyskanie większego poziomu spójności społeczności osiedlowych
2. Poszerzenie liczby i różnorodności wydarzeń organizowanych na 

osiedlach
3. Zwiększenie obecności wydarzeń osiedlowych w mediach 

ogólnomiejskich.
4. Uzyskanie wzajemnej rozpoznawalności oferty intersariuszy 

osiedlowych i ogólnomiejskich.
5. Szerszy udział mieszkańców w organizowaniu przedsięwzięć 

atystycznych i kulturalnych.
6. Coraz wyższy poziom kompetencji organizacyjnych i kulturowych 

aktywistów osiedlowych.
7. Zwiększenie liczby wniosków w konkursach dotyczących projektów 

realizowanych dla społeczności osiedlowych.

Opracował:
Karol Zamojski

Zespół ds. Masterplanu
Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy
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