
Zespół pod kierunkiem dr hab. Łukasza Gawła w składzie: 
Marcin Bańdo, Patrycja Król, Iwona Parzyńska, Filip Skowron, Agnieszka Szostak



idea 
zespół

społeczność
realizacja



Metoda badawcza

• wywiad kwestionariuszowy standaryzowany – w tym
uwagi do zestandaryzowanych pytań

• wywiady i wprowadzanie danych - przeszkoleni
ankieterzy

• porównywalna wielkość próby – 100 respondentów
w każdej instytucji (wyjątek: MHF – 45 ankiet ze
względu na zamknięcie muzeum), ale nie więcej niż 30
ankiet w jednym dniu w jednej instytucji

• proporcjonalne grupy publiczności odwiedzającej
instytucje w dni powszednie, soboty i niedziele (lub dni
świąteczne),

• odwiedzający indywidualni



Metoda badawcza
• Dobór próby nieprobabilistyczny - arbitralny dobór badacza,

dogodnościowy, (badani są najbardziej dogodni dla m.in. ankietera)

• metody nieprobabilistyczne łączą się z przyznaniem ankieterowi prawa
do wybrania badanych osób lub z możliwością wyłączenia pewnych
wylosowanych osób z grona badanych w oparciu o nielosowe zasady

• wybór nielosowy - dobór jednostek do próby uzależniony od wiedzy
i doświadczenia prowadzącego badanie (ważne: populacja publiczności
instytucji kultury jest nieokreślona i niezbadana)

• Kiedy stosuje się taki dobór?

- gdy badana grupa osób jest trudno dostępna lub badacz nie dysponuje
wystarczającymi środkami (możliwościami), aby przeprowadzić dobór
losowy.

- gdy dobór losowy może dać rezultaty zbyt ubogie (a przy tym zbyt
kosztowne) i właściwe jest zastosowanie którejś z metod doboru
nieprobabilistycznego, pozwalającej uzyskać pogłębioną wiedzę



Metoda badawcza

• próba złożona z ochotników

• ankietowani byli jedynie czynni uczestnicy
wydarzeń kulturalnych, którzy podjęli świadomą
i konsekwentną decyzję odwiedzenia konkretnej
instytucji

• metody analizy - statystyczne i jakościowe



Przebieg badania
Czas trwania projektu: 

marzec / kwiecień 2017 - kwiecień 2019

Etapy:

• Ogólna koncepcja badania oraz ustalenie składu zespołu 
(marzec – kwiecień 2017)

• Opracowanie najważniejszych założeń: cele badania, 
metodologia, próba badawcza, narzędzie - ankieta (maj –
czerwiec 2017)

• Zaproszenie krakowskich instytucji kultury do udziału 
w projekcie; spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 
projektu ankiety badawczej, wspólne ustalenie ostatecznego 
kształtu ankiety (czerwiec - wrzesień 2017)



Przebieg badania

• Rekrutacja i przeszkolenie 25 ankieterów 
(październik – listopad 2017)

• Przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych 
(listopad 2017 – czerwiec 2018):

• 19 instytucji (4 teatry, 3 instytucje muzyczne, 10 
muzeów i 2 instytucje wystawiennicze)  27 lokalizacji 

• dwie instytucje wielooddziałowe, gdzie badanie było 
prowadzono w 5 lokalizacjach (Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Krakowa) 



Przebieg badania
Listopad 

2017

Grudzień 

2017

Styczeń 

2018

Luty 

218

Marzec 

2018

Kwiecień 

2018

Maj 

2018

Czerwiec 

2018

Liczba 

ankieterów
14 19 18 13 12 6 6 2

Liczba ankiet 456 695 496 380 257 126 190 52

Liczba godzin 

badania 
254 433 368 287 195 84,5 109 38

Liczba instytucji 8 11 10 10 10 6 6 2



Przebieg badania
• Badanie najwcześniej rozpoczęło się w Filharmonii 

Krakowskiej – 11.11.2017, a najpóźniej skończyło 
w Teatrze im. J. Słowackiego 10.06.2018

• Najmniej ankieterów prowadziło wywiady 
w Muzeum Archeologicznym oraz Starej 
Synagodze(oddział MK) - po 1, natomiast najwięcej w 
Teatrze im. J. Słowackiego 14

• Najmniej dni badawczych było w MOCAK’u (5), 
a najwięcej w Krzysztoforach (oddział MK) oraz Pałacu 
Biskupa Erazma Ciołka (oddział MNK) po 24 dni



Przebieg badania

• Średni czas potrzebny do przeprowadzenia 1 
ankiety wyniósł 40 minut; czas jednego wywiadu to 
ok 20 minut

• Średnio w 1 dniu badawczym ankietowanie trwało 
5 godzin

• Średni koszt przeprowadzenia 1 ankiety – 10 zł



Przebieg badania

Zespół badawczy 

Ankieterzy Instytucje w projekcie 



WYNIKI BADANIA 



Zawód wykonywany - 10 najczęściej występujących odpowiedzi 
(po odliczeniu 17,1% studentów)

o nauczyciel/edukator (9,8%)

o specjalista (9,1%)

o emeryt/ka/rencista/ka (5%)

o zawód techniczny (3,7%), 

o pracownik akademicki (3,1%)

o własna działalność gospodarcza (2,6 %)

o zawód artystyczny (2,5%)

o branża IT (2,4%)

o lekarz (2,3%)

o księgowy/a (2,2%)

Kim byli ankietowani?



Wiek respondentów



Wykształcenie  respondentów



Pytanie - Czy mieszka Pan/Pani w Krakowie? Jaka dzielnica? 
Jeśli rok lub więcej = na stałe

• 47 % respondentów to mieszkańcy Krakowa 

• 53% to osoby mieszkające poza Krakowem 

• Ankietowani Krakowianie jako miejsce zamieszkania 
najczęściej wskazywali Dzielnicę XIII i XVIII -
Podgórze i Nowa Huta (6,5%), Dzielnicę I - Stare 
Miasto (6,4%) i Dzielnicę V- Krowodrza (6,1%).



Miejsce zamieszkania respondentów z Polski 
82,2% wszystkich respondentów



l.

p

Kraj Częstość Procent

1 Wielka 

Brytania

96 3,6

2 Niemcy 55 2,1

3 Włochy 41 1,6

4 Francja 35 1,3

5 Ukraina 28 1,1

Miejsce zamieszkania respondentów spoza Polski              
17,2% wszystkich respondentów



Dzień ankietowania
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Pytanie 5 Jaki jest cel Pana / Pani dzisiejszej wizyty?



Pytanie 6 Z czego najczęściej korzysta Pan / Pani w tej instytucji?



Pytanie 7 Gdzie zetknął się Pan / zetknęła Pani z informacją 
o tym wydarzeniu?



Pytanie 8
W jaki sposób chciałby Pan / Pani dowiadywać się o ofercie instytucji? 



Pytanie 9 - Co zdecydowało o wizycie w danej instytucji? 

Najczęściej wskazywane powody wizyty to:  
• repertuar/program wydarzenia - 56,7%
• lokalizacja - 26%
• inne niż wymienione - 22,8%

• Zauważalny jest związek między wiekiem, a 
wpływem osób trzecich na decyzję o wizycie.

• Na odpowiedzi w zauważalny sposób wpływa typ 
odwiedzanej instytucji. 



Pytanie 10 Ocena różnych aspektów wizyty

Jakość obsługi: 95,6% zadowolonych. 

Tematyka wydarzenia: 95,1% zadowolonych. 

Program wydarzenia: 94,1% zadowolonych. 

Lokalizacja: 94,3% zadowolonych.



• Strona internetowa: 
55,1% zadowolonych, 36% nie korzysta.

• Media społecznościowe: oceniło 20% 
respondentów. 
• Facebook: 86% zadowolonych. 
• Instagram: korzysta 3,6% respondentów, spośród nich ¾ 

jest zadowolonych.
• Twitter: korzysta niecałe 2% respondentów, spośród nich 

¾ jest zadowolonych.  

• kawiarnia/bar: oceniło 38% respondentów, zadowolonych 
jest 70% z nich. 

• księgarnia/sklep: oceniło 26,2%, zadowolonych jest 70% z 
nich. 

Pytanie 10 Ocena różnych aspektów wizyty



Pytanie 11 Jakie zna Pani/Pan inne krakowskie 
instytucje kultury? 

Pytanie o muzea, sceny muzyczne, teatry i centra 
kultury - znajomość spontaniczna, bez podpowiedzi

Pytanie 12 Z oferty jakich innych krakowskich 
instytucji kultury korzystała Pani/korzystał Pan           
w ostatnim roku i jak często? 

Wg. listy - znajomość wspomagana
Ranking traktowany pomocniczo (próba nie jest reprezentatywna)



Instytucje kultury – TOP 10 Znajomość spontaniczna Znajomość wspomagana (wszystkie 

odpowiedzi poza „nigdy tu nie był”)

MNK – Gmach Główny 43% 65,9%

Zamek Królewski na Wawelu 27,4% 88%

Teatr im. Juliusza Słowackiego 23,2% 49,7%

MNK – Galeria w Sukiennicach 22,5% 67,7%

Teatr Bagatela 20,4% 51,1%

Narodowy Stary Teatr 16,8% 44,9%

MHK – Rynek Podziemny 14,7% 54,7%

MOCAK 13,9% 39,5%

Filharmonia Krakowska 11,9% 44,3%

Opera Krakowska 11,3% 37,5%

Znajomość instytucji kultury



Pytanie 13 Czy jest Pan zainteresowany/Pani 
zainteresowana zakupem łączonego zniżkowego 
biletu na wystawę w muzeum, koncert i spektakl 
teatralny z możliwością wykorzystania w ciągu 
miesiąca?

 zainteresowani – 2/3 ankietowanych

 określili warunki – 1/3 ankietowanych:
 czas trwania promocji

 wysokość zniżki

 samodzielność w wyborze opcji



Charakterystyka typów  
instytucji kultury



Typy instytucji kultury

• Muzyczne (Filharmonia, Capella Cracoviensis, Teatr 
Variete)

• Teatry (Bagatela, Słowackiego, STU, Ludowy)

• Wystawiennicze (muzea, Międzynarodowe Centrum 
Kultury i Nowohuckie Centrum Kultury)



Analiza danych dla instytucji

• Czas podjęcia decyzji o udziale w wydarzeniu

• Powód podjęcia decyzji o udziale w wydarzeniu

• Płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania

• Preferowane sposoby pozyskiwania informacji            
o ofercie instytucji

• „Współodwiedzanie”



„Kiedy zdecydował Pan/zdecydowała Pani 
o dzisiejszej wizycie?”



„Co zdecydowało o wizycie w tym miejscu?” 
w rozbiciu na typy instytucji



Płeć respondentów w rozbiciu na typy instytucji 



Wiek respondentów w rozbiciu na typy instytucji 



Wykształcenie respondentów w rozbiciu na typy instytucji



Zamieszkiwanie w Krakowskim Obszarze 
Metropolitalnym w rozbiciu na typy instytucji 



„W jaki sposób chciałby 
Pan/chciałaby Pani dowiadywać się 

o ofercie tej instytucji?” 
- w rozbiciu na typy instytucji 





Współodwiedzanie



Praktyka odwiedzin krakowskich instytucji muzycznych 
i teatrów przez widownię instytucji wystawienniczych



Praktyka odwiedzin krakowskich instytucji 
wystawienniczych  i muzycznych przez widownię teatrów 



Praktyka odwiedzin krakowskich instytucji 
wystawienniczych  i muzycznych przez widownię teatrów 



Praktyka odwiedzin krakowskich teatrów i instytucji 
wystawienniczych przez widownię instytucji muzycznych 



Praktyka odwiedzin krakowskich teatrów i instytucji 
wystawienniczych przez widownię instytucji muzycznych 



Społeczność krakowskich instytucji kultury

• Poszukiwanie tendencji i przemian                       
w partycypacji kulturowej, a nie 
sformalizowanych modeli

• Kraków jako przestrzeń „życia kulturalnego”

• Społeczność, a nie publiczność



Co to jest „instytucja kultury”?
Kategoria miejsca Liczba 

wskazań

Wybrane instytucje wraz z liczbą wskazań

Świątynie 131 Bazylika Mariacka (76), katedra na Wawelu (22), kościół śś. Piotra i Pawła (6),

synagoga Remuh (3)

Kina 124 Kino Pod Baranami (29), Kijów Centrum (22), ARS (19)

Hale widowiskowe 88 Centrum Kongresowe ICE (62), Tauron Arena (26)

Instytucje spoza Krakowa 79 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (52), Kopalnia Soli w Wieliczce (27)

Kluby muzyczne i kawiarnie 49 Piwnica Pod Baranami (23)

Muzea prywatne i komercyjne 45 Muzeum Witrażu (17), Muzeum Figur Woskowych Polonia (12), HistoryLand (4)

Teatry prywatne 44 Teatr Nowy Proxima (18), Teatr Barakah (9)

Domy kultury 32 Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (13)

Miejsca (dzielnice, punkty) 31 Kazimierz (8), Kopiec Kościuszki (7), Stare Miasto (6), Rynek Główny (5)

Uczelnie 23 AST (9), Akademia Muzyczna (6), ASP (4)

Biblioteki 14 Wojewódzka Biblioteka Publiczna (5), Biblioteka Jagiellońska (4)

Prywatne galerie sztuki 10 Galeria Potencja (2), Galeria Starmach (2), Galeria Sztuki Grodzka (2)

Festiwale, wydarzenia cykliczne 8 Festiwal Kultury Żydowskiej (2), Noc Muzeów (2)

Cmentarze 4 Cmentarz Rakowicki (3), nowy cmentarz żydowski (1)

Instytucje związane z przyrodą 4 Ogród Botaniczny (3), Ogród Zoologiczny (1)



Co to jest „instytucja kultury”?

• Rozpoznawalna nazwa

• Rozpoznawalna siedziba/lokalizacja

• Związany z nią sposób spędzania czasu 
(estetyczny lub związany z dziedzictwem) 

• Kojarzone z nią poczucie wzniosłości lub 
odświętności

• Emocjonalny stosunek społeczności



Instytucje bez siedziby

• Capella Cracoviensis

• Sinfonietta Cracovia

• Cracovia Danza

Brak siedziby = brak rozpoznawalności

poczucie „efemeryczności”



Instytucje spoza Krakowa

• Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

• Kopalnia Soli w Wieliczce

Lokalizacja poza Krakowem 

Lecz Kraków „zasysa” je do grona własnych 
instytucji



Jaka jest społeczność krakowskich 
instytucji kultury?

• Wykształcenie – jednolite: 

64,8% – wykształcenie wyższe 

32,7% – wykształcenie średnie / studiuje

• Wiek – równomiernie: 

po ok. 20% w grupach wiekowych 18–25, 

26–35, 51–65 Publ. muzeów – najmłodsza, publ. muzyczna - najstarsza

• Płeć – 2/3 – kobiety



Towarzyskość odwiedzin

Samotny jest jedynie co 12 widz w teatrze, co 5 
na koncercie i co 4 na wystawie w Krakowie.

Uczestnictwo w kulturze to sytuacja towarzyska



Spontaniczność odwiedzin

65,5% respondentów podjęło decyzję 
o odwiedzinach mniej niż 10 dni wcześniej.

Gdy jest taka możliwość, społeczność 
krakowskich instytucji kultury unika planowania 

z dużym wyprzedzeniem.



Przepływ informacji o 
krakowskich instytucjach kultury

• Istotne są opinie bliskich
(28,4% bezpośrednio; 11,6% poprzez media społecznościowe)

• Istotne jest samodzielne wyszukiwanie 
informacji o wydarzeniu / ofercie

(33,3% ankietowanych szuka informacji na stronie danej instytucji)

• Internet dominuje jako źródło informacji
(media tradycyjne: prasa, radio, telewizja, podało łącznie 4,3%)



Lokalność społeczności

82% ankietowanych mieszka w Polsce

51,9% mieszka na terenie Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego

6,1% mieszka na terenie woj. śląskiego

Bliskość instytucji pozwala na częstsze 
odwiedziny



Społeczność skąpożerców

• Korzystanie przede wszystkim z podstawowej 
działalności danej instytucji 

(w muzeach: wystawy, w teatrach: spektakle; w instytucjach muzycznych: 
koncerty)

• Zwyczaj „sprawdzania” / „zaliczania” instytucji 
kultury

(50% ankietowanych było w danym miejscu pierwszy raz)

• Ogólne zadowolenie z odwiedzin
(95,6% zadowolonych z jakości obsługi, 95,1% z tematyki wydarzenia , 94,1% 
zadowolonych z programu)



Badania publiczności krakowskich instytucji kultury

Dziękujemy za uwagę


