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INFORMACJA OGÓLNA
Fundacja Obserwatorium powstała 18 sierpnia 2009 roku z inicjatywy osób
aktywnych w sferze badań i animacji kulturalnej, działających dotychczas w różnych
instytucjach
i
organizacjach
pozarządowych.
Kierowani
doświadczeniami
zagranicznymi, "pod szyldem" Fundacji pragniemy propagować model nowoczesnych
badań nad kulturą, którego głównym założeniem jest praca i porozumienie różnych
środowisk oraz wymiana wiedzy eksperckiej. Zależy nam, aby podejmowane przez
nas inicjatywy prowadzone były z wielu różnych perspektyw i traktowały zjawiska w
sposób komplementarny. Dlatego właśnie, w ramach prowadzonych działań,
budujemy platformę współpracy różnych środowisk: socjologów, antropologów,
ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli mniejszości narodowych i
etnicznych, a także sektora biznesu, administracji publicznej, organizacji
pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kulturalnych.
CELE FUNDACJI
Fundacja Obserwatorium stawia sobie za zadanie prowadzenie krajowych i
międzynarodowych badań społecznych oraz badań w sferze szeroko pojętej kultury,
biorąc pod uwagę czynniki bezpośrednio wpływające na jej rozwój, między innymi
nowe technologie i media, przemysły kultury i przemysły kreatywne.
Cele Statutowe:
 Udział w badaniach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych w
dziedzinie kultury oraz w badaniach społecznych;
 Skupianie uwagi na czynnikach, które mają istotny wpływ na rozwój kultury, m.in.
nowe technologie, nowe media, przemysły kultury;
 Współpraca międzynarodowa oraz działania na rzecz: rozwoju kontaktów i
współpracy między społeczeństwami, integracji europejskiej;
 Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 Edukacja i kształcenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocja
i organizacja wolontariatu;
 Wszechstronne upowszechnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie
działań na rzecz rozwoju kultury polskiej, rozwijania świadomości obywatelskiej i
kulturowej;
 Budowanie pomostu pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków,
naukowców, artystów, mniejszości narodowych i etnicznych, grup migranckich
oraz sektorów biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych;
 Propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie kultury;
 Wspieranie twórczości artystycznej.
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PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 R.
W małym kinie - badanie kin studyjnych i lokalnych w małych
miejscowościach" - projekt badawczy zrealizowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotacja - 40 926 zł); Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej (dotacja 20 000 zł) oraz Fundacji BRE Banku (dotacja - 8 000 zł)
przy współpracy Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Projekt miał charakter badawczy i
diagnostyczny. Jego efektem był raport o stanie kin w małych miejscowościach oraz
portal www.wmalymkinie.pl. Opiekunem naukowym projektu była dr Iwona Kurz.
PONADTO FUNDACJA OBSERWATORIUM W ROKU 2012 ZREALIZOWAŁA
SZEREG PROJEKTÓW PARTNERSKICH:
1) „Badanie publiczności teatrów w stolicy” - Projekt był realizowany przez
Fundację Generacja TR Warszawa, w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium,
Instytutem Teatralnym oraz TR Warszawa. Efektem projektu był raport badawczy
oraz organizacja konferencji w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa
Raszewskiego. W projekcie udział wzięli m.in.: prof. K. Duniec, prof. W. Burszta,
prof. E.Guderian-Czaplińska, dr. A. Siwiak.
2) „Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata
2013-2020”. Projekt był realizowany przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana
w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium. Fundacja Obserwatorium była
odpowiedzialna za przygotowanie części diagnostycznej Strategii. Strona projektu:
http://kulturamazowsze2020.pl
3) „Kierunek Kultura 2012” – projekt realizowany we współpracy z Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki. Efektem projektu był raport z przeprowadzonych badań,
publikacja „Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!” pod red. W.Kłosowskiego oraz
cykl wydarzeń artystycznych w odwiedzonych miejscowościach.
4) „Industrialne dziedzictwo Mazowsza” - realizowany przez Instytut Kultury
Wizualnej w partnerstwie z Fundacją Obserwatorium. Strona projektu:
www.ikw.org.pl/industrialne/o-projekcie.html.
5) Ponadto Fundacja Obserwatorium brała udział w badaniu ewaluacyjnym
programu „Teatr Polska” realizowanym przez Instytut Teatralny.
W ramach projektu „W małym kinie”:


Powstało 11 krótkich filmów (w formie dokumentów i reportaży):
www.wmalymkinie.pl/mapa-kin/filmy



Powstało 21 artykułów i tekstów historycznych o kinach:
www.wmalymkinie.pl/aktualnosci/artykuly
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W 2012 r. w ramach działań Fundacji powstały następujące publikacje:
1) Raport „W małym kinie”
www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_w_malym_kinie.pdf
2) Raport „Badanie publiczności teatrów w stolicy”
http://fundacjatr.pl/files/Badanie_Publicznoci_Teatrw_w_Stolicy_-_RAPORT.pdf
3) „Strategia rozwoju kultury w województwie Mazowieckim na lata 2013-2020”
www.beczmiana.pl/upload/pdf/strategia_rozwoju_kultury_3b.pdf
4) „Kierunek Kultura. Uwaga na podmioty!”
http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/stories/PDF/kierunek_kultura_uwaga_
na_podmioty.pdf
5) Raport „Podmioty kultury województwa mazowieckiego 2012”
http://www.kierunekkultura.waw.pl/images/stories/PDF/raport_2012_wersja_peln
a.pdf
6) „Industrialne Dziedzictwo Mazowsza”
www.obserwatorium.org.pl/docs/raport_rewitalizacja_obiektow_postindustrialnyc
h.pdf

DZIAŁANIA POZAPROJEKTOWE
 Fundacja aktywnie działała w ramach Forum Kultury Mazowsze
(www.mazowieckie.forumkrakow.info)
 Fundacja rozpoczęła współpracę z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki nad
stworzeniem Mazowieckiego Obserwatorium Kultury
 Fundacja została zaproszona na Konferencję „33 Forum Wokół Kina” (Wrocław
22.05.2012)
 Fundacja współtworzy stronę internetową PISF-u:
www.pisf.pl/pl/kinematografia/w-malym-kinie
STRONY PROWADZONE PRZEZ FUNDACJĘ OBSERWATORIUM
 www.obserwatorium.org.pl
 www.wmalymkinie.pl
 www.animatorkultury.wordpress.com
 www.zrob-swoje-szmulki.blogspot.com
 www.facebook.com/pages/Fundacja-Obserwatorium
 www.facebook.com/wmalymkinie
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DAROWIZNY I DOFINANSOWANIE INSTYTUCJONALNE
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Polski Instytut Sztuki Filmowej
 Fundacja BRE Banku
 Darowizny prywatne

Warszawa, 15.03.2013 r.
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