
 
 

12 marca 2019, stolik RADA KULTURY 

 

Opracowanie zawiera zebrane propozycje i głosy z dyskusji Uczestników pierwszego spotkania 

roboczego, dedykowanego kulturze we Wrocławiu w dniu 12 marca 2019 r. Spotkanie miało na celu 

uruchomienie grupy Kultura Wrocław, pracującej cyklicznie i będącej otwartą przestrzenią dyskusji 

przedstawicieli środowiska wrocławskiej kultury o najważniejszych kwestiach w dla środowiska i 

obszaru kultury we Wrocławiu. 

Podczas spotkania dyskutowano trzy kwestie, na ile są potrzebne i jak powinny działać: Radę Kultury, 

Kongres Kultury i Grupę Kultura Wrocław.  

 

Informacje zebrane przy stoliku tematycznym “Kongres Kultury”: 

1. Włączająca formuła organizacji kongresu 

 Możliwość zgłaszania tematów paneli i ekspertów przez uczestników 

2. Charakter edukacyjny 

 Warsztaty i wykłady z ekspertami 

 Zaproszenie ekspertów z innych kongresów z Polski 

 Proponowane tematy, z których chcemy podnosić swoje kompetencje [dostępność, audience 

development, rozwijanie innowacyjności i profesjonalizacja miejskich centrów kultury, 

fundrising] 

 Możliwość wzajemnego dzielenia się kompetencjami - uczenie się od ludzi z naszego 

środowiska 

3. Integracja środowiska, poznawanie instytucji i osób 

 Sieciowanie i nawiązywanie współpracy 

 Giełda / wymiana zasobów (sprzęt, zaplecze techniczne etc.) - prezentacja czym możemy się 

wzajemnie wspierać 

 Formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem i krótkim bio → prezentacja na stronie www kongresu, 

“ścianka” - kongresowe “who is who” 

 Speed-dating w przerwach  

 Wrocławskie święto kultury - przestrzeń na to żeby razem świętować sukcesy, usiąść do 

jednego stołu 

 Atmosfera, która włącza i daje przestrzeń do otwartego dialogu 

4. Prezentacja Wrocławskich działań kulturalnych 

 Targi małych instytucji / organizacji  

 Prezentacja najciekawszych dokonań wrocławskich, chwalenie się sukcesami 

 



 
 
5. Miejsce spotkania ze sponsorami 

6. Ścisłe powiązanie z pozostałymi narzędziami - Grupą Kultura Wrocławska i Radą Kultury  

 Tworzenie założeń / celów dla Rady Kultury i grupy Wrocławska Kultura 

 Przestrzeń prezentacji / podsumowań działań RK i WK 

7. Docenianie i wspieranie zasłużonych twórców kultury wrocławskiej 

 Wręczanie nagrody dla twórców w trakcie Kongresu 

8. Uczestnictwo lokalnych władz 

 Prezentowanie działań, budżetu i planów na kolejny rok z możliwością odwołania się od nich 

 Podsumowanie całego roku 

9. Forum dyskusji o problemach 

 Ale nie w formie ściany płaczu 

10. Prestiżowe wydarzenie 

 Prestiżowe wydarzenie o dużym znaczeniu 

 Kongres jako tuba i głośno wybrzmiewający głos środowiska 

 Wydarzenie odbywające się z udziałem przedstawicieli władz centralnych  

11. Wydarzenie otwarte (nie tylko dla środowiska) 

 Otwarte na uczestników z całej polski 

 Spotkanie wszystkich Rad Kultury, działających w Polsce 

12. Wydarzenia kulturalne jako integralna część kongresu 

 Również jako nagroda - prezentacja najciekawszych dokonań kulturalnych. 

 


