
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT 

KULTURA W RÓD 
POLSKICH STUDENTÓW 

 

 
 

 

 

WARSZAWA 2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy raportu: 

Cezary Hurysz, Mateusz Saniewski, Michał Balcerzak, Krzysztof Białas, 
Paulina Kijewska, Sebastian Moskalski, Patrycja Sanicka,  
Marta Wysocka, Adam Zamczała 

Korekta językowa: 

Magdalena Sibicka, Michalina Nowak 

 
 

Centrum Analiz 

Niezależnego Zrzeszenia Studentów 

ul. Krakowskie Przedmie cie 20/22 lok. 21 

00-325 Warszawa 



 

 

3 
 

 

 

Spis treści 
Spis tre ci ................................................................................................................................... 3 

Wprowadzenie i metodologia badania ....................................................................................... 4 

Wprowadzenie ........................................................................................................................ 4 

Metodologia badania .............................................................................................................. 6 

Wyniki badania .......................................................................................................................... 7 

Dostęp i korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez studentów ............................................ 7 

Kultura na uczelniach i przestrzeń twórczo ci studenckiej .................................................. 22 

Kultura masowa w ród studentów ........................................................................................ 27 

Ułatwienia w dostępie do kultury ......................................................................................... 30 

Wnioski końcowe i rekomendacje ........................................................................................... 33 

Załączniki ................................................................................................................................. 36 

Wzór ankiety wykorzystanej do badań ................................................................................. 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

 

Wprowadzenie i metodologia badania 

Wprowadzenie 

Ostatnimi czasy przyjęło się, że w dobie powszechnego dostępu do Internetu każdy 

użytkownik komputera i telefonu komórkowego jest zasypywany sporą ilo cią zbytecznych 

informacji, przez co społeczeństwo traci kontakt z szeroko pojętą kulturą. Dzieje się tak, 

dlatego że wielkie multipleksy, które w zastraszającym tempie wypychają kameralne kina 

studyjne z rynku, konkurencja w postaci internetowych portali pozwalających na oglądanie 

filmowych nowo ci w domowych zaciszu, topowi arty ci muzyczni potrafiący wydać kilka 

albumów w krótkim okresie, odtwarzacze internetowe wiodące prym w promowaniu muzyki, 

tradycyjne książki spadające z księgarnianych półek, które powoli zastępowane są przez ich 

wirtualne odpowiedniki w postaci e-booków lub audiobooków, a prócz tego teatry i opery 

wymierające ze wiadomo ci młodych ludzi. Nowe zjawiska i instytucje występujące 

w wiecie kultury koegzystują z tradycyjnymi strukturami, przez co przy ocenie tych zjawisk 

często zdarzają się liczne, nierzadko pozorne, paradoksy czy sprzeczno ci. Jak więc jest 

w rzeczywisto ci? 

Pewnym jest, że bez zmian pozostaje rola kultury w życiu codziennym. Nadal jest  

to narzędzie służące do międzypokoleniowej i ogólnej edukacji, integracji społecznej, 

budowania lokalnej tożsamo ci, aktywizacji mieszkańców czy nawet resocjalizacji. Nade 

wszystko jest to szansa dla młodych ludzi na rozwój osobisty. Poprzez uczestnictwo  

lub współtworzenie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez uczelnię lub organizacje 

studenckie, każda chętna osoba ma możliwo ć poszerzenia swoich horyzontów.  

Bez wątpienia istotną rolę mogą w tym pełnić koła naukowe, grupy lub zespoły działające na 

terenie uczelni czy stowarzyszenia, które pozwalają na taką aktywno ć  

i z pewno cią nie narzekają na brak zainteresowania. Pierwszym przykładem, który 

bezapelacyjnie nasuwa się na my l jest działalno ć Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

Nierzadko bywa tak, że poszczególne oddziały uczelniane z całej Polski planują przynajmniej 
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15 wydarzeń kulturalnych dla studentów w ciągu jednego miesiąca. Są w ród nich projekty, 

które swoją działalno cią przybliżają młodym ludziom klasykę filmową, ukazują 

w przeróżnym wietle inne kultury lub promują lokalnych artystów. Prócz tego warto 

wspomnieć o działalno ci samorządów studentów, które trzymają pieczę nad więtem 

wszystkich żaków – Juwenaliami. Nie bez wpływu na brać studencką pozostają także chóry 

akademickie, które pozwalają rozwijać swój talent wokalny lub koła naukowe zajmujące się 

organizacją konferencji naukowych. W jakiej mierze ich działalno ć jest zakorzeniona 

w wiadomo ci studenckiej? 

Warto także zwrócić uwagę na inną istotną kwestię – promowanie kultury w miastach. 

Istnieje szereg organizacji publicznych i prywatnych, które dbają o jej wysoki stan, 

zaczynając od murali i tematycznych gier miejskich, przez spotkania ze znanymi ludźmi czy 

maratony, kończąc chociażby na koncertach powszechnie uznawanych artystów. Sposób 

funkcjonowania tych wszystkich czynników zdecydowanie może mieć wpływ na przychylne 

postrzeganie danego miasta w oczach studentów, lecz jest to zależne od ich odpowiedniej 

jako ci oraz promocji.  

Jak w istocie wygląda postrzeganie kultury przez polskich studentów? Jak często 

i w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie 

ich miast? Czy uczelnie dają im możliwo ć zaspakajania kulturalnych potrzeb? Czy kulturę 

masową można uznać za warto ć dodaną czy jest to zwykły wypełniacz czasu?  

Niniejszy raport powstał na bazie badań prowadzonych przez Niezależne Zrzeszenie 

Studentów. Nadrzędnym celem badania była próba realnego okre lenia uczestnictwa 

w kulturze w ród studentów. Bezpo rednim wynikiem przeprowadzonej analizy było 

wypracowanie rekomendacji pomocnych w tworzeniu, planowaniu i efektywnej promocji 

oferty kulturalnej dla studentów w Polsce, co ostatecznie doprowadzi do zwiększenia  

ich aktywno ci w tym zakresie. 
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Metodologia badania 

Kultura studencka na przełomie lat diametralnie zmieniła się pod wpływem 

dynamicznego rozwoju gospodarki. Ludzie uzyskują dostęp do coraz większych obszarów 

życia społecznego, kulturalnego, gospodarki i nauki. W związku z czym sprawdzili my,  

jak aktualnie studenci uczestniczą w życiu kulturalnym swoich miast i uczelni. Podstawą 

naszych wniosków jest badanie przeprowadzone na studentach w całej Polsce zrzeszonych  

w naszej organizacji, ale również pozostałych studentów uczelni, na których działają 

poszczególne organizacje uczelniane Niezależnego Zrzeszenia Studentów.  

Metodą badawczą, jaka została zastosowana jest ankieta internetowa zwana inaczej 

„CAWI”. Link do ankiety przesyłany był drogą internetową do uczestników badania 

i wypełniony przez nich samodzielnie, ewentualnie korzystając z pomocy podpowiedzi 

zawartych w ankiecie. Badanie było anonimowe, dobór przypadków był niekontrolowany, 

ponieważ osoby przeprowadzające badanie nie były w stanie przewidzieć, ile osób uzupełni 

formularz ankiety. W badaniu zdecydowano się na metodę ankiety internetowej, ponieważ 

wykonanie badania za jej pomocą nie generowało zbędnych kosztów i umożliwiło nam 

dotarcie do większego grona odbiorców. Ankieta była podzielna na dwa bloki: grupę pytań 

związanych z tematem badania oraz pytania metryczkowe, co łącznie dawało 35 pytań. 

Ankietę uzupełniły 602 osoby, co stanowi wystarczającą liczbę do okre lenia,  

jak aktualnie wygląda kultura studencka w Polsce. 
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Wyniki badania 

Dostęp i korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez 
studentów 

Studentów początkowo zapytano o to, czy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. 

Procentowy wykres danych przedstawia się następująco. 

 

Wyk. 1 Wykres przedstawiający odpowiedź na pytanie „Czy bierzesz udział 

w wydarzeniach kulturalnych?” 

Jak wynika z zebranych danych, 95% studentów odpowiedziało, że bierze udział 

w wydarzeniach kulturalnych, a pozostałe 5%, że nie. Wynik ten pokazuje, że ogromna 

większo ć studentów aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, odrzucając 

jednocze nie bierno ć.  
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 Następnie zapytano studentów niebiorących udziału w żadnych wydarzeniach 

kulturalnych, co jest tego powodem. Najczęstszą przyczyną wskazywaną przez studentów był 

brak czasu. Częstymi powodami również był brak chęci oraz brak potrzeby. Najmniej 

studentów wskazało jako powód braku wiedzy na temat organizacji takowych wydarzeń 

i brak pieniędzy. W badaniu zapytano również tych studentów, czy chcieliby brać udział 

w życiu kulturalnym. Odpowiedź na to pytanie w ród tych 32 studentów prezentowała się 

następująco. 

 

Wyk 2. Wyniki odpowiedzi studentów nieuczestniczących w wydarzeniach 

kulturalnych o chęć partycypacji w nich 

Spo ród 32 badanych dziewiętnastu odpowiedziało, że chciałoby brać udział 

w wydarzeniach kulturalnych (60%), a trzynastu respondentów (40%) odpowiedziało, że nie 

chciałoby brać udziału w wydarzeniach kulturalnych. Te dane pokazują, że większo ć osób, 

która obecnie nie bierze udziału w życiu kulturalnym, w przyszło ci chciałaby wziąć udział, 

jednakże pewne czynniki wpływają na to, że nie są w stanie tego robić. 

Następnie zapytano studentów o częstotliwo ć chodzenia do kina. Respondenci mieli 

do wyboru siedem możliwych odpowiedzi, odzwierciedlających częstotliwo ć, z jaką chodzą 

do kina. Wyniki analizy przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Wyk. 3 Wykres przedstawiający odpowiedzi uczestników badania na pytanie „Jak 

często chodzisz do kina?” 

Najwięcej badanych studentów chodzi do kina raz w miesiącu (26%). Raz na kwartał 

do kina chodzi 24% badanych studentów. Kilka razy w roku do kina chodzi 16% 

ankietowanych studentów, tyle samo (16%) chodzi kilka razy w miesiącu. Zaledwie 1% 

studentów odpowiedziało, że nie chodzi do kina, co oznacza, że zdecydowana większo ć 

studentów odwiedza kino przynajmniej raz w roku. Zatem ten aspekt kultury jest ważny  

dla osób studiujących. 

Zadano pytanie respondentom, którzy nie chodzą nigdy do kina, o przyczyny takiego 

zachowania. Powodami, przez które tak się dzieje, są m.in. nieinteresująca oferta, zbyt 

wysokie ceny biletów oraz złe samopoczucie w trakcie seansu. 

Ankietowanych zapytano również o to, jakie kina wolą, mając do wyboru multipleksy 

oraz kina studyjne. Wyniki zaprezentowały się następująco. 
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Wyk. 4 Wykres przedstawiający preferowane typy kin przez studentów 

Ponad połowa, bo 51% badanych odpowiedziało, że woli kina studyjne. Nieco mniej, 

bo 46% ankietowanych odpowiedziało, że woli multipleksy. Istnieje zatem nieznaczna 

różnica między typami kin, które chętniej wybierali badani. Niestety 3% badanych, nie ma 

zdania na badany temat. Zapytano również respondentów, dlaczego preferują wskazane 

rodzaje kin. Jednym z najczę ciej wymienianych czynników, przez które badani wybierają 

kina studyjne to klimatyczna atmosfera, dzięki której czują się lepiej niż w multipleksach. 

Kolejnym czynnikiem często wymienianym przez ankietowanych jest większy wybór 

seansów oraz brak reklam w ich trakcie. Zwolennicy kin studyjnych wskazywali również,  

że ceny w tego rodzaju kinach są niższe, przez co chętniej się tam wybierają na seanse.  

Z kolei zwolennicy multipleksów argumentowali swój wybór najczę ciej tym, że takie kina  

są łatwiej dostępne oraz bardziej popularne. Co ciekawe, zwolennicy multipleksów również 

uważają, że w tym rodzaju kin jest większy wybór filmów, zarówno jak i zwolennicy kina 

studyjnego. Również częstym powodem, dla którego respondenci chętniej wybierają się do 

kin multipleksowych jest wysoka jako ć wy wietlanego obrazu. 

Po pytaniu, jakie kina wolą respondenci, zapytano o częstotliwo ć chodzenia do teatru, 

a wyniki tych odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wyk. 5 Wykres prezentujący częstotliwość chodzenia do teatrów przez respondentów 

Najwięcej badanych studentów, bo 40% chodzi do teatru raz na rok. Raz na kwartał 

teatr odwiedza 18% badanych, a 15% kilka razy w roku uczestniczy w spektaklach 

teatralnych. Do teatru nigdy nie chodzi 18% badanych, co jest stosunkowo wysokim 

wynikiem w porównaniu do odpowiedzi „nigdy” dotyczącego częstotliwo ci chodzenia do 

kina. Zapytano badanych, którzy stwierdzili, że nie chodzą do teatru o to, dlaczego tak jest. 

Otóż najczę ciej udzielaną odpowiedzią przez respondentów była odpowiedź „brak czasu na 

tego typu formę kultury”. Kolejnym najczę ciej wymienianym powodem był brak 

zainteresowania spektaklami teatralnymi. Często padały odpowiedzi o wysoko ci cen biletów 

na spektakle, co wyraźnie zniechęca badanych do uczestnictwa w tymże rodzaju kultury.  

Następnie zadano pytanie, jak często respondenci chodzą do filharmonii lub opery. 

Poniższy wykres przedstawia tę sytuację następująco.  
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Wyk. 6 Wykres przedstawiający częstotliwość uczestnictwa badanych studentów 

w wydarzeniach kulturalnych w filharmonii lub operze 

Najczę ciej udzielaną odpowiedzią na pytanie o to, jak często chodzisz do opery lub 

filharmonii, była odpowiedź, że „nigdy nie chodzę do opery lub filharmonii” (48%). Oznacza 

to, że blisko połowa ankietowanych, w ogóle nie wyraża zainteresowania formą kultury, jaką 

jest filharmonia i opera. Raz na rok do filharmonii lub opery chodzi 37% badanych. Znacznie 

mniej respondentów chodzi kilka razy w roku do filharmonii lub opery (7%), a jedynie 

2% ankietowanych opery udaje się tam raz w miesiącu. Ta forma kultury w ród 

respondentów jest na niskim poziomie zainteresowania, jeżeli chodzi  

o uczestnictwo w porównaniu do poprzednich . Badanych, którzy stwierdzili, że nigdy nie 

chodzą do filharmonii lub opery zapytano o powody, dlaczego tak się dzieje. Otóż okazuje 

się, że najczę ciej udzielaną odpowiedzią było stwierdzenie o braku zainteresowania takimi 

wydarzeniami kulturalnymi. Drugą z kolei najczę ciej udzielaną odpowiedzią był brak czasu 

respondentów na wychodzenie do filharmonii lub opery. Badani również wskazywali na 

wysokie ceny biletów, co ich zniechęca do udziału w tym typie kultury. 

Ostatnią formą kultury, o jaką zbadano, były koncerty muzyczne. Zapytano, jak często 

respondenci na nie chodzą.. Wyniki przedstawia wykres poniżej. 
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Wyk. 7 Wykres prezentujący częstotliwość uczestnictwa studentów w koncertach 

muzycznych 

Na koncerty muzyczne kilka razy w roku chodzi 30% badanych i jest to najczę ciej 

udzielana odpowiedź. Nieco mniej, bo 27% badanych, odpowiedziało, że chodzi na koncerty 

muzyczne raz na rok. Raz na kwartał tę formę rozrywki wybiera 14% ankietowanych, a co 

ciekawe 10% nigdy nie chodzi na koncerty muzyczne. Na kilka koncertów w trakcie miesiąca 

pozwala sobie 4% ankietowanych. Badanych, którzy stwierdzili, że nigdy nie uczestniczą 

w koncertach, zapytano o powody, przez które tak się dzieje. Zdecydowana większo ć 

respondentów nieuczestniczących w koncertach, stwierdziła, że po prostu nie lubi takiej 

formy rozrywki. Częstą odpowiedzią było również stwierdzenie, iż respondenci nie 

przepadają przebywać w tłumie ludzi, ponieważ odczuwają dyskomfort. Następnie spytano 

tych badanych, którzy chodzą na koncerty muzyczne, jakiej wielko ci są to wydarzenia. 

Wyniki przedstawiają się następująco.  
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Wyk. 8 Wykres przedstawiający rozmiar koncertów, w których biorą udział uczestnicy 

badania 

Najwięcej osób wybiera koncerty redniej wielko ci (40%). Z kolei 25% decyduje  

się na koncerty podczas imprez masowych. Nieco mniej, bo 22% osób wybiera koncerty, 

które ich zdaniem są duże. Najmniej osób wybiera koncerty kameralne (13%). Spytano  

się również respondentów o to, jaki jest to rodzaj koncertów. Wykres poniżej przedstawia  

się następująco. 

 

Wyk. 9 Wykres prezentujący rodzaje koncertów, w którym biorą udział respondenci 

Większo ć respondentów (64%) okre liła, że czę ciej bierze udział w koncertach płatnych niż 

bezpłatnych, gdzie dokładnie 36% ankietowanych zaznaczyło taką odpowiedź. 
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Następnie zapytano, jak często korzystają ze źródeł kultury np.: film, serial, telewizja, 

radio, książki itp. w domu. Poniższy wykres przedstawia wyniki odpowiedzi na to pytanie. 

 

Wyk. 10 Wykres przedstawiający odpowiedź na pytanie „Jak często korzystasz ze 

źródeł kultury?” 

Zdecydowana większo ć respondentów (82%) odpowiedziała, że ze źródeł kultury 

korzysta codziennie. Zdecydowanie mniej, bo 13% badanych, odpowiedziało, że korzysta 

z nich kilka razy w tygodniu. Jedynie 3% ankietowanych korzysta raz w tygodniu ze źródeł 

kultury. To oznacza, że wiadomo ć korzystania ze źródeł kultury w ród studentów stoi na 

wysokim poziomie.  

Zapytano szczegółowo respondentów o konkretne formy korzystania ze źródeł 

kultury. Odpowiedzi na te pytania przedstawia poniższy wykres. 
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Wyk. 11 Wykres przedstawiający rodzaje źródeł kultury, z których korzystają 

ankietowani studenci 

Jak wynika z danych, aż 70% ankietowanych jest zgodna, że nie ogląda filmów, 

natomiast tylko 30% korzysta na co dzień z tej dziedziny kultury. Prawie to samo tyczy się 

seriali, ponieważ 68% badanych stwierdziło, że nie ogląda seriali. Dane te są sporym 

zaskoczeniem ze względu na powszechnie panujące prze wiadczenie o olbrzymim 

zainteresowaniu studentów powyższymi dziedzinami kultury popularnej. 73% respondentów 

ma styczno ć z telewizją, a 27% ankietowanych deklaruje, że z telewizji nie korzysta. Wydaje 

się to do ć nietypowe ze względu na ograniczony dostęp studentów do odbiorników TV. 73% 

ankietowanych studentów nie korzysta na co dzień z książek papierowych, co wydaje się 

oczywiste w dobie cyfryzacji. Odwrotna sytuacja tyczy się ebooków. Aż 80% ankietowanych 

korzysta z tego źródła, a zdecydowana mniejszo ć, bo 20%, stwierdziła, że nie ma na co dzień 

styczno ci z tą formą źródła. Najwięcej głosów otrzymała forma transmisji na żywo (88%). 

Możliwe, że podyktowane jest to łatwo cią dostępu do platform VOD. Na pytanie, jakie 

jeszcze inne źródła towarzyszą na co dzień respondentom, najczę ciej padały odpowiedzi, że 

YouTube oraz muzyka to ich główna forma korzystania ze źródeł kultury. 

Studentów zapytano o to, czy ich uczelnia stwarza odpowiednie warunki do rozwoju 

kulturalnego. Odpowiedzi na to pytanie zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.  
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Wyk. 12 Wykres przedstawiający odpowiedź na pytanie „Czy twoja uczelnia stwarza 

odpowiednie warunki do rozwoju kulturalnego?”  

Ponad połowa studentów twierdzi, iż ich uczelnia stwarza odpowiednie warunki  

do rozwoju kulturalnego (57%). Odmiennego zdania jest 43% studentów. Następnie zapytano 

respondentów, którzy w poprzednim pytaniu dotyczącym tego, czy ich uczelnia stwarza 

odpowiednie warunku do rozwoju kulturalnego, odpowiedzieli „nie”, zapytano o to,  

czy brakuje im takich warunków na uczelni. Zdecydowana większo ć studentów, którzy 

deklarowali, że ich uczelnia nie stwarza odpowiednich możliwo ci do rozwoju kulturalnego 

twierdzi, że brakuje im takowych warunków (66%). Studenci, jako najważniejsze problemy 

najczę ciej wskazywali: brak jakiejkolwiek inicjatywy ze strony uczelni, mały wybór zajęć 

kulturalnych, brak odpowiedniej promocji wydarzeń. Natomiast 26% studentów wskazywało, 

że nie brakuje im warunków sprzyjających rozwojowi kulturalnemu na ich uczelni. 

Najczę ciej te odpowiedzi argumentowano w następujący sposób: korzystanie z możliwo ci, 

które daje miasto, brak jakichkolwiek oczekiwań w związku z rozwojem kulturalnym  

na uczelni. Następnie zapytano studentów, którzy twierdzili, że ich uczelnia stwarza warunki 

sprzyjające rozwojowi kulturalnemu, o to, co dokładnie uczelnia robi, aby te warunki 

zapewnić.  
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Wyk. 13 Wykres prezentujący formy działań uczelni w celu zapewnienia warunków 

rozwoju kulturalnego 

Jako formę działań uczelni, która ma na celu zapewnić studentom warunki do rozwoju 

kulturalnego najczę ciej wskazywano: organizację wystaw, koncertów oraz możliwo ć 

uczestnictwa w różnego rodzaju spektaklach (32%). Kolejną najczę ciej wskazywaną formą 

była możliwo ć działania w organizacjach studencki oraz kołach naukowych, a także 

uczestnictwo w wydarzeniach, które są przez nie organizowane (22%). Następna kategoria  

to „inne”, pod którą kryją się imprezy cykliczne, organizowane na poszczególnych 

uczelniach, np.: dzień sportu (18%). Następne wskazywane formy to kolejno: spotkania oraz 

wykłady (14%), biblioteka oraz bogaty dostęp do książek (7%), a także obecno ć chóru 

akademickiego na uczelni (7%). W dalszej kolejno ci zapytano studentów o to,  

czy na ich uczelni działają zespoły artystyczne (teatr studencki, zespół taneczny, grupa 

kabaretowa, zespół muzyczny, chór, orkiestra itp.). Znaczna większo ć studentów (77%) 

deklaruje, że na ich uczelni działają zespoły artystyczne, 23% studentów jest odmiennego 

zdania. Następnie studentów, którzy w pytaniu dotyczącym działalno ci zespołów 

artystycznych na ich uczelni odpowiedzieli „tak”, zapytano o konkretne formy działalno ci. 

Studenci najczę ciej wskazywali, że na ich uczelni działa chór akademicki (83%). Kolejną, 

często wskazywaną formą był teatr studencki (48%). Następnie wskazywano: zespół taneczny 
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(19%), zespół muzyczny (15%), orkiestrę (14%), grupę kabaretową (9%) lub inne formy 

artystyczne (6%). 

W dalszej kolejno ci zapytano studentów, czy na ich uczelni organizowane  

są wydarzenia kulturalne (koncerty, projekcje filmów, wieczory poezji, spotkania  

z inspirującymi ludźmi, itp.) Zdecydowana większo ć, bo aż 80% badanych studentów 

deklaruje, że na ich uczelni są organizowane wydarzenia kulturalne. Natomiast 23% 

studentów twierdzi, że na ich uczelni nie odbywają się żadne tego typu wydarzenia. W dalszej 

kolejno ci studentom, którzy w pytaniu dotyczącym tego, czy ich uczelnia organizuje 

wydarzenia kulturalne odpowiedzieli „nie”, zadano pytanie, czy według nich uczelnia 

powinna zacząć je organizować. Wyniki znajdują się na poniższym wykresie.  

 

Wyk. 14 Wykres prezentujący odpowiedź na pytanie „Czy uczelnie powinny 

organizować wydarzenia kulturalne?” 

Następnie zapytano studentów o to, ile są w stanie wydać pieniędzy na wydarzenia 

kulturalne w ciągu miesiąca oraz w ciągu roku. U rednione wyniki zaprezentowano  

na diagramie. 
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Jak pokazują u rednione obliczenia, ankietowani studenci są w stanie wydać w ciągu miesiąca 

80,78 zł na wydarzenia kulturalne. W ciągu roku z kolei deklarują, że są w stanie wydać 

811,52 zł. Porównując te wyniki do doniesień z ostatniego raportu GUS na temat wydatków 

Polaków na kulturę w 2016 roku, możemy uznać, że są one bardzo optymistyczne. Przeciętny 

Polak w 2016 roku wydał bowiem 347 zł na kulturę.  

Następnie zapytano studentów, czy mają informacje odno nie dostępnych zniżek 

w różnych miejscach kultury. Wyniki prezentują się następująco. 

 

Wyk. 15 Wykres przedstawiający odpowiedź na pytanie „Czy wiesz o dostępnych 

zniżkach w różnych miejscach kultury?” 

64% ankietowanych wskazało, że ma informacje na temat zniżek udzielanych  

w różnych miejscach kultury, natomiast 36% badanych studentów twierdzi, że takich 

informacji nie posiada. Ostatnie pytanie z obszaru kultury dotyczyło tego, czy zniżki  

w różnych miejscach kultury są dla studentów satysfakcjonujące. Najwięcej, bo 65% 

Ile studenci są  
w stanie wydać  
na wydarzenia 

kulturalne?  

w ciągu miesiąca 80,78 zł 

w ciągu roku 811,52 zł 
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badanych studentów deklarowało, że są tylko czę ciowo usatysfakcjonowani ze zniżek  

w różnych miejscach kultury. Natomiast 32% ankietowanych wyraziło satysfakcję z owych 

zniżek. Zaledwie 3% wyraża niezadowolenie odno nie oferowanych zniżek.  
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Kultura na uczelniach i przestrzeń twórczości 
studenckiej 

Mówiąc o przestrzeni twórczej i rozwoju kulturalnym studentów, należy na początku 

zastanowić się, czy polskie uczelnie wyższe stwarzają studentom odpowiednie warunki  

do angażowania się w tę istotną czę ć życia społecznego. Według opinii ankietowanych, 

ponad 40% studentów uważa, że ich uczelnia nie stwarza odpowiednich warunków  

do rozwoju kulturalnego, za  blisko 60% jest z nich zadowolona. Co ciekawe, odpowiedzi  

na pytanie o brak takich warunków indywidualnie są już znacznie podzielone. Czę ć młodych 

osób uważa, iż uczelnia nie ma obowiązku zapewniać warunków do rozwoju kulturalnego, 

ponieważ jest o rodkiem naukowym, a studenci do ć dobrze radzą sobie sami 

z poszukiwaniem interesujących wydarzeń kulturalnych. Druga grupa zdecydowanie narzeka 

na brak wydarzeń kulturalnych czy dobrze funkcjonujących grup artystycznych bądź 

nierzetelny proces informacyjny. Czę ć badanych wskazuje na brak czasu bądź 

zainteresowania. Warto zauważyć, iż studenci wydziałów technicznych i matematyczno-

przyrodniczych wykazują chęć udziału w większej ilo ci zajęć bądź wydarzeń o profilu 

humanistycznym.  

Kolejnym elementem, nad którym należy się pochylić, jest analiza przeprowadzona 

w ród studentów, którzy uznali, że uczelnia, na której studiują dba o rozwój kulturalny. 

Poniżej przedstawiono najczę ciej wskazywane formy wsparcia i działalno ci kulturalnej.   
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Ryc. 1 Najczęściej wskazywane przez studentów formy wsparcia i działalności 

kulturalnej 

Wnioskując z przeprowadzonych badań, najczę ciej występującą formą wsparcia 

rozwoju kultury na polskich uczelniach są wydarzenia bądź organizacje, w których znaczny 

udział ma wkład własny studentów. Uczelnia zazwyczaj stanowi podmiot, który udostępnia 

przestrzeń, budżet, bądź szeroko rozumiane zaplecze do „tworzenia kultury”. Niestety 

dostrzec można, że bardzo niewiele o rodków akademickich oferuje wsparcie w formie 

zniżek czy też dopłat do biletów obowiązujących w instytucjach kultury, takich jak teatry, 

kina, czy filharmonie. Chcąc aktywnie uczestniczyć w takich wydarzeniach, studenci mogą 

korzystać z ofert bezpo rednio proponowanych przez instytucje kultury, bądź finansować 

takie wydatki ze rodków własnych. Warto zauważyć, że 24% badanych studentów wskazało 

na brak działających na uczelni grup artystycznych, za  zdecydowana większo ć, bo aż 76% 

potwierdziło istnienie takich grup. Odnosząc się do zespołów artystycznych funkcjonujących 

na uczelniach, możemy podzielić je na kilka głównych kategorii oraz porównać formy 

zespołów artystycznych, których członkami są studenci.  

Biblioteka 
Zespoły 

artystyczne  
Koncerty 

Zniżki w 
instytucjach 

kultury  
Koła naukowe 

Publikacje, 
czasopisma 

Chór  Festiwale Juwenalia 

Kino Kluby studenckie 
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Wyk. 16 Wykres przedstawia formy zespołów artystycznych wskazane przez 

respondentów. 

 Zdecydowana większo ć uczelni posiada chór oraz teatr akademicki, rzadziej spotkać 

można zespoły taneczne i orkiestry uczelniane. Nieliczne o rodki akademickie mogą 

pochwalić się działającą grupą kabaretową oraz zespołem muzycznym. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja organizowanych na uczelniach wydarzeń 

kulturalnych. Około 80% respondentów odpowiada twierdząco na pytanie, czy na ich uczelni 

odbywają się wydarzenia związane z kulturą.  

 

Wyk. 17 Wykres przedstawiający częstotliwość organizowanych wydarzeń przez 

uczelnie 
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Na podstawie przedstawionych danych możemy stwierdzić, iż na większo ci uczelni 

do ć często organizowane są różnego rodzaju wydarzenia związane z kulturą. rednio kilka 

razy w roku studenci mogą uczestniczyć w koncertach, wernisażach, projekcjach filmów czy 

wieczorkach poezji. Nawiązując do informacji wskazanych w poprzednich punktach analizy 

oraz powyższych danych, stwierdzić można, iż uczelnie zapewniają młodym ludziom dostęp 

do kultury poprzez organizację zaplecza bądź finansowanie wydarzeń mających miejsce  

na terenie o rodków akademickich.  

Jednakże problem pojawia się w przypadku uczelni o charakterze technicznym. Spora 

czę ć badanych, studiujących na uczelniach o takim profilu wskazuje brak możliwo ci 

zaangażowania się w jakiekolwiek formy zespołów artystycznych bądź uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych.  

Nieodłącznym elementem kultury akademickiej są Juwenalia. Przebieg oraz podej cie 

do juwenaliów zmieniało się na przestrzeni lat. Dzi  wydarzenia organizowane w ramach tego 

więta mają zupełnie inny wydźwięk niż kilkana cie czy kilkadziesiąt lat temu. Niezmiennym 

pozostaje jednak fakt, iż jest to więto, podczas którego odbywają się różnego rodzaju 

wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy czy lokalne festiwale. Większo ć uczelni 

aktywnie włącza się w tę formę szerzenia kultury, jednak 7% ankietowanych wskazało brak 

zaangażowania ze strony uczelni, na której studiują. 

Pomimo tego, że znaczna czę ć studentów ma możliwo ć udziału w organizowanych 

juwenaliach, ocena tego przedsięwzięcia jest zróżnicowana. Około 30% badanych uznaje  

tę formę szerzenia kultury, jako zorganizowaną w sposób przeciętny, bądź słaby. Największa 

czę ć respondentów ocenia ją na poziomie dobrym, a niecałe 30% bardzo dobrym. Należy 

pamiętać o tym, iż ocena stanowi aspekt subiektywny, zależny od indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań. Podsumowując kwestię juwenaliów, wciąż jest to najczę ciej występująca 

forma „życia kulturalnego” o rodków akademickich. Poziom organizacji oraz 

prezentowanych tre ci jest jednak różny i zależny od uczelni. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej dane oraz ich analizę, możemy 

wyciągnąć ogólny wniosek, iż studenci mają zapewniony dostęp do kultury w o rodkach 

akademickich. Na uczelniach funkcjonują różnego rodzaju grupy artystyczne oraz 
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organizowane są wydarzenia o charakterze kulturalnym. Należy jednak zastanowić się nad 

dostępno cią takich form kultury oraz poziomem, który reprezentują. Kultura pełni bardzo 

ważną rolę w życiu człowieka. To, co nas otacza ma istotny wpływ na warto ci wyznawane 

przez każdego z nas, a jednocze nie warto ci, które wyznajemy są podstawą do tworzenia 

kultury. Istotnym jest, by studenci aktywnie uczestniczyli w tego typu przedsięwzięciach 

i sami chcieli włączać się w ich organizację.  

Duże możliwo ci niesie ze sobą organizacja Juwenaliów, które w większo ci miast 

przybierają formę imprez masowych, podczas których można jedynie wziąć udział  

w koncertach i grillach, a podstawowym trunkiem jest piwo sprzedawane w budkach. 

Niestety coraz czę ciej zapomina się o tym, iż Juwenalia stwarzają idealne możliwo ci 

prezentacji grup artystycznych, zespołów tanecznych, czy kabaretowych. Powinny one 

stanowić centrum kultury studenckiej na najwyższym poziomie.  

Kolejnym aspektem jest telewizja uniwersytecka. Niektóre uczelnie mogą pochwalić 

się prężnie działającą telewizją, w którą zaangażowani są studenci najróżniejszych kierunków 

– od dziennikarstwa po kierunki stricte techniczne. Jest to idealna możliwo ć dzielenia  

się swoim talentem oraz warto ciowego spędzania czasu przy jednoczesnym angażu 

w profesjonalne przedsięwzięcia. 

Ogólną ocenę akademickiego życia kulturalnego można okre lić, jako dobrą. Należy 

jednak wziąć pod uwagę wszelkie dostępne możliwo ci oraz kreatywno ć młodych ludzi, 

którzy są w stanie wnie ć bardzo wiele ciekawych pomysłów oraz podjąć się organizacji 

wydarzeń w profesjonalny sposób.  
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Kultura masowa wśród studentów 

Polscy studenci zawsze byli zainteresowani kulturą. Od „Jaszczurów” przez DKF-y po 

„Hybrydy” i „Stodołę”. Uczestniczyli, konsumowali i tworzyli. Czy ten tradycyjny model 

kulturowy jest utrzymywany? Odpowiedzi na to pytanie miało udzielić przeprowadzenie 

badań ankietowych w rodowisku polskich studentów. 

Populacja studentów, w większo ci, deklaruje udział w życiu kulturalnym. 99,7% 

studentów korzysta ze źródeł kultury codziennie lub kilka razy w tygodniu, a 94% bierze 

udział w wydarzeniach kulturalnych. Spo ród pasywnych kulturalnie żaków, jedynie 19% 

chce, aby tak pozostało. Taki wynik jest dowodem na prawdziwo ć tezy o wysokiej 

aktywno ci kulturalnej rodowiska studenckiego. Bierno ć kulturalna spowodowana jest 

przede wszystkim „brakiem czasu”. Paradoksalnie, to ten „brak czasu” między innymi 

czynnikami, powoduje, że kultura masowa cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. 

Jest wręcz „wymy lona” dla tej grupy odbiorców. Decydują o tym takie cechy tej 

społeczno ci jak ciekawo ć, mobilno ć, aktywno ć, odwaga, poszukiwanie atrakcyjnych 

przeżyć. 

Oczekiwania społeczno ci w stosunku do dóbr kultury to: atrakcyjna, nowoczesna 

forma, dynamika, łatwa dostępno ć, przystępna cena, ekscytująca i jednocze nie łatwa 

w konsumpcji tre ć. Kultura masowa spełnia te oczekiwania.  

Studenci uczestniczący w kulturze masowej, chętnie korzystają z ofert kinowych.  

Z przeprowadzonych badań jasko wynika, że ponad połowa kulturalnych studentów chodzi  

do kina co najmniej kilka razy na kwartał i czę ciej. Można więc stwierdzić, że studenci  

są żywo zainteresowani kinematografią i ofertą branży kinowej. Co do rodzaju kin, 

upodobania są prawie równo podzielone: 49% studentów woli kina studyjne, a 51% 

multipleksy. Z tego wynika wniosek, iż rodzaj kina nie ma istotnego znaczenia. 

Poza chodzeniem do kin, studenci oglądają telewizję. Telewizja jest jedną z głównych 

form korzystania z kultury dla 27% studentów, ale aż 2/3 populacji studenckiej za główne 

źródło kultury uważa seriale. Telewizja to główne medium dzisiejszych czasów, jednak 
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studenci w małym stopniu uznają jej za wybitnie kulturotwórcze. Przynajmniej, dla nich 

samych. Tym wynikom przeczy wyraźna dysproporcja dotycząca oceny seriali. Na podstawie 

przeprowadzonego badania trudno wyja nić to zjawisko. 

Nawet nieco anachroniczne w XXI wieku radio jest wyżej oceniane od telewizji  

en bloc. 36%  studentów uważa radio za kulturotwórczy rodek przekazu społecznego. 

Książki cieszą się bardziej kulturotwórczą opinią. Tak uważa 75 % braci akademickiej.  

To najwyższy wynik w odniesieniu do badanych rodzajów rodków przekazu. Tradycyjna 

ikona kultury, jaką są książki, jest nadal żywa. Co ciekawe, wersja elektroniczna książki –  

e-book, jest uważana za główną formę kultury jedynie przez 20% żaków. 9% tej społeczno ci 

traktuje tak transmisje prowadzone „na żywo”. Platforma VOD jest główną forma kultury  

dla 24% akademików. 8% studentów zalicza do głównych form kultury inne rodki: 

czasopisma, Internet, muzyka, gry, komiksy, anime.  

Internet – największe medium początku XXI wieku, tak masowo wykorzystywany 

przez studentów, nie jest przez nich uważany za istotny no nik kultury. Można jedynie 

domniemywać, że używają go głównie jako rodka informacji w życiu codziennym, a nie jako 

medium kultury. 

Zwrócono uwagę na wyniki dotyczące skłonno ci do finansowania wydatków  

na kulturę. Przeciętna kwota, jaką student chce wydać na kulturę masową to 80 zł. Przeciętna 

roczna kwota deklarowana do wydania na kulturę wynosi 810 zł. 36% ankietowanych wyda 

na kulturę masową ponad 100 zł miesięcznie. Tylko 2% badanej populacji wyda 300 i więcej 

złotych na miesiąc. Roczny budżet na kulturę u 29% studentów jest równy lub wyższy  

od 1000 zł. Najzamożniejsi (2%) wydadzą na kulturę 2500 zł lub więcej w ciągu roku.  

Ta czę ć badania wiadczy dodatkowo o kondycji materialnej braci studenckiej. Wnioski, 

jakie można wysnuć, wiadczą o ograniczonej skłonno ci do ponoszenia kosztów 

uczestnictwa w kulturze masowej. Dlatego, studenci żywo zainteresowani są zniżkami  

na kulturę. Kwestia dostępno ci informacji o zniżkach dla studentów jest oceniana 

pozytywnie. 71% studentów uważa, że ma do niej łatwy dostęp. 
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W ród osób, które odpowiedziały na ankietę, 81% było kobietami, a tylko 19% to 

mężczyźni. To ciekawy i nieoczekiwany wynik. Studentki okazały się zdecydowanie o wiele 

bardziej zainteresowane kulturą masową od swoich kolegów.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że aktywno ć, zainteresowanie i deklaracje 

ankietowanych dowodzą, iż społeczno ć studencka jest poważnym konsumentem kultury 

masowej.  
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Ułatwienia w dostępie do kultury 

Ułatwień w dostępie do kultury dotyczyło kilka pytań. Przede wszystkim pytania 

o zniżki, o powody, dla których studenci w kulturze i konkretnych jej działach nie uczestniczą 

oraz czy uczelnia oferuje odpowiednie zaplecze w tym temacie. Zacznijmy od tego, dlaczego 

studenci nie biorą udziału w kulturze ogólnej i w konkretnych rodzajach wydarzeń. 

Większo ć studentów odpowiadających w ankiecie zaznaczyła, że nie uczestniczą 

w wydarzeniach kulturalnych z braku czasu (aż 60% osób z ankietowanych odpowiadających 

„nie” w pytaniu o uczestniczenie w kulturze) lub też braku zainteresowania repertuarem 

oferowanych im przez miasto czy uczelnię inicjatyw. Tu na razie nie pojawiają  

się odpowiedzi związane z tym, że instytucje, miasto czy uczelnia nie oferują odpowiednich 

ułatwień. Tylko jedna osoba z 32 ankietowanych, którzy nie biorą udziału w kulturze, 

odpowiedziała, że wynika to z braku pieniędzy (kwestia, którą mogłyby rozwiązać ułatwienia 

np. w postaci zniżek). 

Znaczna większo ć osób badanych odpowiedziała pozytywnie na pytanie: „Czy 

chodzisz do kina?”. Wskazuje nam to, że ta forma kultury oferuje studentom najciekawsze 

i najbardziej spójne z ich zainteresowaniami repertuary, ale i ceny adekwatne  

do ich możliwo ci finansowych.  

Je li chodzi o wyj cia do teatru, to zaskakująco duża większo ć odpowiedziała,  

że w spektaklach uczestniczy. 99 na 553 osoby odpowiedziało, że nigdy nie bierze w nich 

udziału. Z tego około 27% tłumaczy to brakiem rodków finansowych, co znowu udowadnia, 

że wydarzenia z droższymi cenami biletów nie są popularne w ród studentów z ograniczonym 

budżetem. Przydałoby się więcej zniżek lub wyj ć darmowych. To samo można zauważyć 

w pytaniu związanym z chodzeniem do filharmonii – studenci prawie w ogóle nie uczestniczą 

w tego rodzaju wydarzeń kulturalnych, a jako powód podają zbyt wysokie ceny. Wniosek jest 

prosty. Kultura wyższa, czyli też droższa, interesowałaby studentów, gdyby mieli  
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na nią pieniądze. Inaczej wygląda sytuacja z koncertami muzycznymi – studenci często biorą 

w nich udział, a je li nie biorą to z powodu braku zainteresowania tym tematem. Na ogół  

są łatwo dostępne i nie aż tak drogie jak obcowanie z kulturą wyższą np. teatrem  

czy filharmonią. Można też stwierdzić, że wynika to z nowocze niejszej formy takich 

koncertów.  

Na pytanie „Czy twoja uczelnia stwarza warunki do rozwoju kulturalnego” większo ć 

studentów (57%) odpowiedziała, że tak. Są to różne wydarzenia: w większo ci wieczorki 

filmowe, teatralne, kluby dyskusyjne, spotkania autorów książek, występy chóru, juwenalia, 

grille, festiwale kultury studentów, seminaria, wykłady, konferencje. Prawie 79% badanych 

uważa, że na uczelniach są organizowane wydarzenia kulturalne. W większo ci padła jednak 

niestety odpowiedź, że tylko kilka razy na kwartał. Wynika z tego pozytywny wniosek – 

studenci zauważają, że uczelnie inwestują w wydarzenia kulturalne, jednak odbywają się one 

stosunkowo rzadko jak na możliwo ci finansowe i kreatywne uniwersytetów. 

63% studentów uważa, że ma odpowiednią wiedzę na temat dostępno ci zniżek 

studenckich, ale większo ć jest tylko czę ciowo z nich usatysfakcjonowana. To tylko 

potwierdza wcze niejsze dane, które wskazują, że największym ułatwieniem w dostępie do 

kultury byłoby obniżenie cen biletów na wydarzenia. Przeciętna kwota, jaką student może 

wydać w miesiącu na wydarzenia kulturalne to według naszych badań 83 zł, a w ciągu roku 

811,52 zł. Taka kwota starcza na udział w jednej lub dwóch inicjatywach kulturalnych 

miesięcznie, a to na pewno nie jest dla młodych ludzi wystarczające.  

Ostatnia czę ć dotyczyła rozwiązań systemowych oferowanych obecnie dla studentów 

i nie tylko, które mają ułatwić im codzienny dostęp do wydarzeń związanych ze sztuką. 

Bardzo popularne są akcje i kampanie społeczne organizowane przez Fundację „Legalna 

Kultura”, która promuje korzystanie z legalnych źródeł poprzez udostępnianie ich i tworzenie 

baz czy organizowanie pokazów, festiwali i konferencji. Zwrócenie uwagi na to, że młodzi 

ludzie mogą mieć dostęp do korzystania z kultury zgodnie z prawem i za niewielkie pieniądze 

jest niezmiernie ważne w promowaniu odpowiednich postaw etycznych, szczególnie 

w czasach tak rozwiniętych technologicznie.  
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Główną inicjatywą w tej tematyce jest jednak prowadzony przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego program „Kultura Dostępna”. Ma on na celu niwelowanie różnic 

finansowych między uczestnikami wydarzeń poprzez między innymi oferowanie zniżek  

na bilety do teatrów czy muzeów, organizowanie specjalnych i tańszych seansów kinowych  

w multipleksach czy zwiększanie wiadomo ci dzięki akcjom promocyjnym.  

Padło więc pytanie o to czy studenci znają program „Kultura Dostępna”. Niestety 

większo ć studentów biorących udział w ankiecie, bo aż 76%, nie słyszała nigdy o takim 

rozwiązaniu. Z kolei te osoby, które odpowiedziały, że wiedzą czym jest ta inicjatywa, 

oceniają go pozytywnie. Powyższy fakt pokazuje, że powstanie „Kultury Dostępnej” jest 

bardzo dobrym pomysłem, ale młodzi ludzie nie odczuwają tego w codziennym życiu. Może 

to być wynikiem istnienia bardzo wielu akcji czy wydarzeń kierowanych do rodzin oraz 

dzieci, a niekoniecznie do studentów. Dobrym krokiem byłoby dodanie do planu rozwiązań 

oferty skierowanej do studentów i odpowiednie jej nagło nienie.  
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Wnioski końcowe i rekomendacje 

  Kultura studencka jest dzi  terminem nieco utartym, mającym do ć negatywne 

konotacje. W debatach po więconych powyższemu zagadnieniu często pojawiają się zdania 

dotyczące komunistycznego rodowodu „kultury studenckiej”. Fakt – władze komunistyczne 

starały się odgórnie kreować wzorce zachowań czy charakter twórczo ci tworząc „kultury” 

konkretnych grup społecznych (np. „kultura robotnicza”), natomiast z biegiem lat pojęcie to 

zostało zredefiniowane i teraz stanowi jedyny element zakotwiczenia we wszelkich debatach 

po więconych kulturze czy twórczo ci studentów.  

Podobnie w raporcie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, problem „kultury 

studenckiej” jest bardzo istotny, ponieważ wszelkie artykuły naukowe czy materiały 

publicystyczne traktujące o tym pojęciu stanowią jednocze nie wyczerpujące zaplecze 

teoretyczne w zakresie wiadomo ci kulturalnej, rozwoju kulturalnego, uczestnictwa 

w kulturze oraz twórczo ci studenckiej. Opisanie stanu tych poszczególnych zjawisk 

natomiast stanowiło punkt wyj cia do napisania publikacji. 

 

Cel, jakim było zbadanie kultury – zarówno tej aktywnej, w postaci tworzenia kultury 

(organizowania eventów, angażowanie się w sztukę), jak i pasywnej, w postaci uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych i korzystania z dóbr kultury – w ród polskich studentów, udało 

Kultura  

studencka 

wiadomo ć 
kulturalna 

Uczestnictwo  

w kulturze 

Twórczo ć 
studencka 

Rozwój 
kulturalny 



 

 

34 
 

się zrealizować dzięki szczegółowo przygotowywanej metodologii raportu i jego 

poszczególnych rozdziałów.  

Istotą całego raportu jest badanie ilo ciowe przeprowadzone za pomocą ankiety 

„CAWI”. Dane zebrane poprzez ankiety posłużyły jako materiał podstawowy, na bazie 

którego można było poznać i zrozumieć istotę opisywanego problemu. Z pewno cią istotne 

znaczenie dla wiarygodno ci wyników badania ma duża ilo ć poprawnie wypełnionych 

ankiet. 

Najważniejsze dla całego raportu są konkluzje, jakie można postawić po interpretacji 

danych – zarówno wtórnych, jak i pierwotnych – a także rekomendacje zmian w polityce 

kulturalnej państwa oraz szkół wyższych. Trzy wnioski, które najczę ciej pojawiają się przy 

okazji opisywania poszczególnych zjawisk związanych z kulturą studencką to: brak 

wystarczającej ilo ci zniżek dla studentów, niewystarczająca oferta kulturalna i słaby 

nacisk na zaangażowanie w kulturę technicznych o rodków uniwersyteckich oraz niski 

odsetek osób chodzących do teatru, filharmonii czy opery, co wiadczy o niewielkim 

uczestnictwie studentów w kulturze artystycznej. W nawiązaniu do zauważonych problemów 

można zarekomendować następujące rozwiązania:  

1. Wprowadzenie stałej oferty dla studentów w teatrach po preferencyjnych cenach, 

niższych niż dotychczas, w oparciu o program opatrzony konkretną marką 

i identyfikacją wizualną.  

2. Informowanie studentów o wydarzeniach kulturalnych przy wykorzystaniu 

organizacji studenckich zainteresowanych promowaniem kultury w ród studentów.  

3. Wdrożenie innowacyjnych platform w postaci aplikacji mobilnych informujących 

o zniżkach na wydarzenia kulturalne. 

4. Sieciowanie instytucji kultury, o rodków akademickich, sektora prywatnego 

i organizacji studenckich zainteresowanych promowaniem kultury w ród studentów. 

5. Zwiększenie nacisku na angażowanie w kulturę studentów poprzez dofinansowania 

na organizację wydarzeń kulturalnych. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-

prywatnego. 
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Wprowadzenie kompleksowego programu zorientowanego na u wiadamianie 

studentów o znaczeniu kultury i na ich uwrażliwianie, może być kluczowe dla zmiany 

wizerunku społeczno ci studenckiej w ród reszty grup społecznych. Najistotniejsza w tym 

zakresie jest więc współpraca instytucji i organizacji odpowiedzialnych za promowanie 

kultury oraz zwiększanie jej dostępno ci. 
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Załącznik 

Wzór ankiety wykorzystanej do badania 

Szanowni Państwo! Zwracamy się z pro bą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem 

jest zebranie informacji dotyczących aktywno ci kulturalnej w ród studentów. Udział 

w badaniu jest anonimowy, odpowiedzi będą przedstawione tylko w formie opracowań 

statystycznych. Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 10 min. Uprzejmie prosimy 

o rzetelne i szczere odpowiedzi. 

1. Czy bierzesz udział w wydarzeniach kulturalnych? (tak/nie) Dlaczego nie 

bierzesz udziału w wydarzeniach kulturalnych? Czy chciałby  brać udział w życiu 

kulturalnym? Dlaczego? 

2. Proszę zaznaczyć jak często chodzisz do: kina, teatru, filharmonii lub opery, 

koncerty muzyczne. (raz w miesiącu, kilka razy w miesiącu, raz na kwartał, kilka 

razy na kwartał, raz na rok, kilka razy w roku, nigdy) Co jest powodem, że nie 

chodzisz do kina? Jakie kina wolisz? (studyjne/multipleksy) Dlaczego? Co jest 

powodem, że nie chodzisz do teatru? Co jest powodem, że nie chodzisz do 

filharmonii/opery? Co jest powodem, że nie uczestniczysz w koncertach? Jak duże 

są to koncerty? (kameralne, średnie, duże, imprezy masowe) Jaki jest to rodzaj 

koncertów? (bezpłatne/odpłatne) 

3. Jak często korzystasz ze źródeł kultury (film, serial, telewizja, radio, książki, 

itp.) w domu? (codziennie, raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, raz na miesiąc, 

kilka razy w miesiącu, rzadziej niż raz na miesiąc, nigdy) Jaka jest to głównie 

forma? (film, serial, telewizja, radio, książki papierowe, e-booki, transmisje na 

żywo, platformy VOD, inne – jakie?) 

4. Czy Twoja uczelnia stwarza odpowiednie warunki do rozwoju kulturalnego? 

(tak/nie) Czy brakuje Tobie takich warunków? Jaka jest to głównie forma? 
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5. Czy na Twojej uczelni działają zespoły artystyczne (teatr studencki, zespół 

taneczny, grupa kabaretowa, zespół muzyczny, chór, orkiestra)? (tak/nie) Jaka 

to jest forma? (teatr studencki, zespół taneczny, grupa kabaretowa, zespół 

muzyczny, chór, orkiestra, inne – jakie?) 

6. Czy na Twojej uczelni są organizowane wydarzenia kulturalne (koncerty, 

projekcje filmów, wieczorki poetyckie, spotkania z inspirującymi ludźmi, 

itp.)? (tak/nie) Jak często się odbywają? (raz w miesiącu, kilka razy w miesiącu, 

raz na kwartał, kilka razy na kwartał, raz na rok, kilka razy w roku) Czy uważasz, 

że uczelnia powinna organizować takie wydarzenia? (tak/nie) 

7. Czy Twoja uczelnia organizuje Juwenalia? (tak/nie) Jak je oceniasz? 

8. Czy słyszałe  o programie „Kultura dostępna”? (tak/nie) Jak go oceniasz? 

9. Ile jeste  w stanie przeznaczyć pieniędzy na wydarzenia kulturalne w ciągu 

miesiąca? 

10. Ile jeste  w stanie przeznaczyć pieniędzy na wydarzenia kulturalne w ciągu 

roku? 

11. Czy posiadasz informacje na temat zniżek studenckich w różnych miejscach 

kultury? (tak/nie) Czy one satysfakcjonują Ciebie? (tak, tylko częściowo, nie) 

Dziękujemy za po więcony czas na wypełnienie ankiety oraz wiedzę i spostrzeżenia, 

którymi zechcieli się Państwo podzielić. Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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