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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 2013 R.
1. W MAŁYM KINIE - BADANIE KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH W DUŻYCH
MIASTACH POLSKI - projekt badawczy zrealizowany ze Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej (dotacja 30 000 zł). Projekt miał charakter badawczy i diagnostyczny. Jego
efektem
był
raport
o
stanie
kin
w
dużych
miastach:
http://www.wmalymkinie.pl/images/pdf/Raport%202013.pdf
W ramach kontynuacji działalności portalu „W małym kinie”:


Powstało 41 galerii zdjęciowych i fotoreportaży z kin:
http://www.wmalymkinie.pl/mapa-kin/zdjecia/



Powstało 14 artykułów i tekstów historycznych o kinach:
www.wmalymkinie.pl/aktualnosci/artykuly

2. SMALL CINEMA FOR LEARNING COMMUNITY – w 2013 Fundacja rozpoczęła
realizację międzynarodowego projektu we współpracy z Kinem Varsava z Liberca oraz
Cine Club z Santiago de Compostela. W ramach projektu zebrano materiały
dotyczące kin warszawskich oraz zrealizowano wizytę przygotowawczą w Libercu
(Październik 2013). Projekt zakończy się w 2015 r. i jest realizowany z programu
GRUNDVIG – Uczenie się przez całe życie (Projekty Partnerskie Grundviga). Dotacja
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 54 082, 56 zł. Blog projektu:
http://grundtvig.kinovarsava.cz/
PONADTO FUNDACJA OBSERWATORIUM W ROKU 2013 ZREALIZOWAŁA
SZEREG PROJEKTÓW PARTNERSKICH ORAZ BADAŃ ZLECONYCH:
1) Na zlecenie Narodowego Centrum Kultury Fundacja przeprowadziła badanie
ewaluacyjne „Giełdy Projektów” skierowanej do animatorów kultury,
którego efektem był raport ewaluacyjny:
http://www.platformakultury.pl/files/2014-03-20/nck_www.pdf
2) Na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawa Fundacja zrealizowała badanie
systemu sprawozdawczości teatrów miejskich w Warszawie zakończone
raportem.
3) We współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki Fundacja opracowała
raport będący efektem badań problemu nie-uczestnictwa w kulturze w 5
powiatach województwa mazowieckiego.
4) Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku Fundacja opracowała diagnozę
lokalną oraz przeprowadziła warsztaty projektowe. Efektem był raport „Diagnoza
otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku”. Działania były
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realizowane w ramach w ramach projektu: „Działaj z Pompą”
współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2013” prowadzonego przez
Narodowe Centrum Kultury.
W 2013 r. w ramach działań Fundacji powstały następujące publikacje:
5) „W małym kinie. Raport z dużych miast
http://wmalymkinie.pl/images/pdf/Raport%202013.pdf
6) Raport „Ewaluacja Giełdy Projektów”
http://www.platformakultury.pl/files/2014-03-20/nck_www.pdf
7) „Raportów z badań terenowych w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium
Kultury” dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
8) Raport przygotowany na zlecenie Biura Kultury m.st. Warszawy „Analiza
raportów z działalności warszawskich teatrów miejskich oraz systemu
sprawozdawczości teatrów”
9) A także oferta badawcza Fundacji Obserwatorium:
http://obserwatorium.org.pl/oferta.html
DZIAŁANIA POZAPROJEKTOWE
 Fundacja aktywnie działała w ramach Forum Kultury Mazowsze
(www.mazowieckie.forumkrakow.info)
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
DAROWIZNY I DOFINANSOWANIE INSTYTUCJONALNE
 Polski Instytut Sztuki Filmowej
 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Grudnvig)
 Narodowe Centrum Kultury
 Biuro Kultury m.st. Warszawa
 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
 Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
 Darowizny prywatne
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Warszawa, 15.04.2014 r.

Data i miejsce sporządzenia Raportu:
Podpisy

………………………

………………………

………………………

Karol Wittels

Anna Pietraszko

Michał Bargielski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu
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