
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 
oraz  budżetu Województwa Opolskiego

Analiza SWOT 
możliwości realizacji 

opolskiego programu BMK 
z wykorzystaniem narzędzi online 

Elżbieta Nieroba
Magdalena Piejko-Płonka

ZAMROŻONE  
INSTYTUCJE  
KULTURY 



1 
 

Zamrożone instytucje kultury 

Analiza SWOT możliwości realizacji opolskiego programu BMK  

z wykorzystaniem narzędzi online 

 

Elżbieta Nieroba 

Magdalena Piejko-Płonka 

 

Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy SWOT było wprowadzenie w Polsce obostrzeń 

(III-VI 2020) związanych z pandemią COVID-19. W ich efekcie wiosną br. swoją działalność 

musiały „zamrozić” instytucje kultury, a edukacja odbywała się w formie zdalnej. W obliczu 

niepewnej przyszłości trzeba sobie zadać pytanie o możliwość powodzenia programu 

BMK, jeśli sytuacja epidemiczna po raz kolejny ograniczy kontakty osobiste.  

Podstawowym wyzwaniem, z jakim musiały zmierzyć się instytucje kultury w okresie od 

marca do czerwca bieżącego roku była konieczność natychmiastowego dostosowania 

metod pracy (strategii, oferty, narzędzi) do tej nowej sytuacji, której rozwój i konsekwencje 

były niemożliwe do przewidzenia. W związku z tym realizowane działania podejmowane 

były w warunkach niepewności, niejasnych reguł oraz deficytu kompetencyjnego i 

materialnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że mimo tych trudności, wiele instytucji kultury 

dość sprawnie odpowiedziało na wyzwanie oferując dostęp online do spektakli 

teatralnych, koncertów, wystaw, czy dyskusji. To właśnie Internet stał się jedną z głównych 

przestrzeni działania i nawiązywania (oraz podtrzymywania) relacji z widzami i partnerami. 

Przed wprowadzeniem obostrzeń narzędzia internetowe wykorzystywane były przede 

wszystkim do relacjonowania wydarzeń, prowadzenia kampanii promocyjnych i 

informacyjnych i kontaktowania się z odbiorcami. Od lat obserwowano profesjonalizację 

tego obszaru, a za pewien standard uznawano już posiadanie strony internetowej, profilu 

w mediach społecznościowych, czy rezerwację biletów online. Wprowadzenie stanu 

pandemii spowodowało, że Internet stał ważną przestrzenią aktywności kulturalnej i to 

zarówno po stronie instytucji, jak i odbiorców. Okazało się, że zainteresowanie ofertą 

online rosło wraz z wydłużaniem czasu zamknięcia szkół, przedszkoli, kin, teatrów, klubów, 

muzeów i innych instytucji kultury i ograniczenia możliwości spotykania się oraz spędzania 

czasu poza domem. Prowadzone badania oglądalności wskazują na znaczny wzrost 
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zainteresowania ofertą takich platform, jak Ninateka, Netflix, czy VOD.pl1. Ogromną 

popularnością cieszyły się także koncerty “na żywo” organizowane i udostępniane w sieci 

między innymi w ramach akcji “Męskie Granie w domu”. Występ zespołu Bass Astral x Igo 

w szczytowym momencie oglądało ponad 120 tys. osób, a w ciągu doby zanotował 1 mln 

odtworzeń2. Zaobserwowano także wzrost czytelnictwa i sprzedaży książek, zwłaszcza 

wydań elektronicznych (e-booki, audiobooki)3. Okazuje się zatem, że Polacy dość szybko 

nauczyli się korzystać z rozrywki w domowym zaciszu wykorzystując właśnie dostęp do 

sieci internetowej. Trzeba jednak pamiętać, że skala wykluczenia cyfrowego w Polsce 

nadal jest znacząca, więc dostęp on line do kultury nie jest powszechny.  

Prezentowana analiza SWOT – bazująca na doświadczeniach kilkumiesięcznej 

kwarantanny – ogranicza się do zaprezentowania możliwości realizowania przez 

opolskiego operatora oraz edukatorów celów i misji programu BMK, jeśli do dyspozycji 

będą jedynie narzędzia cyfrowe. Realizując program BMK przyjęłyśmy definicję edukacji 

kulturowej Barbary Fatygi, w którym uznajemy, że: edukacja kulturowa jest procesem 

ukierunkowanym na wprowadzanie jednostek w kulturę, niezależnie od takich ich cech, 

jak: wiek, płeć, status społeczny, miejsce zamieszkania i inne cechy socjodemograficzne 

oraz związane z położeniem życiowym. Proces ten cechuje: inkluzywność, 

interdyscyplinarność (gdyż: kultura nie jest odseparowaną od życia społecznego enklawą, 

lecz obejmuje wszelkie sposoby ludzkiego bycia, myślenia i działalności) oraz partnerstwo 

i harmonia w relacjach łączących instytucje kultury, specjalistów, twórców i praktyków z 

nieprofesjonalnymi uczestnikami kultury4. 

Na potrzeby analizy narzędzia cyfrowe ograniczono do tych, które mogą wspomagać 

zdalną edukację kulturową. Praca nad raportem trwała od lipca do września 2020 roku. 

Analizie poddano działalność instytucji zaangażowanych w realizację opolskiego 

programu BMK w okresie marzec-czerwiec 2020 roku. 

 
1 Zob. https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/04/14/netflix-hbo-go-serwisy-vod-ogladalnosc-koronawirus/ 

(17.09.2020). 
2 Zob. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/meskie-granie-w-domu-koncerty-na-facebook-youtube-i-onet-

bass-astral-x-igo-hitem (17.09.2020). 
3 Zob. https://dzienniknaukowy.pl/czlowiek/wzrost-czytelnictwa-podczas-epidemii-koronawirusa-dane-

ksiegarni-online-nie-klamia (17.09.2020). 
4 Czerner A., Nieroba E., “Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań, Opole 2016. 

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2020/04/14/netflix-hbo-go-serwisy-vod-ogladalnosc-koronawirus/
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/meskie-granie-w-domu-koncerty-na-facebook-youtube-i-onet-bass-astral-x-igo-hitem
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/meskie-granie-w-domu-koncerty-na-facebook-youtube-i-onet-bass-astral-x-igo-hitem
https://dzienniknaukowy.pl/czlowiek/wzrost-czytelnictwa-podczas-epidemii-koronawirusa-dane-ksiegarni-online-nie-klamia
https://dzienniknaukowy.pl/czlowiek/wzrost-czytelnictwa-podczas-epidemii-koronawirusa-dane-ksiegarni-online-nie-klamia
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W przeprowadzonej analizie SWOT wykorzystano ilościowe i jakościowe materiały 

źródłowe, takie jak: 

− doświadczenia osobiste koordynatorek opolskiego programu BMK oraz ich 

nieformalne rozmowy z edukatorami na temat pracy zdalnej w czasie izolacji; 

− wyniki ankiet ewaluacyjnych prowadzonych po szkoleniach online: w analizie 

wykorzystano pytania – W jakim stopniu wzrosła Pana/i wiedza w temacie, którego 

dotyczyło szkolenie; W jakim stopniu wzrosły Pana/i kompetencje w temacie, którego 

dotyczyło szkolenie? (n=125 osób); 

− dane z analizy treści zamieszczanych w mediach społecznościowych instytucji 

współpracujących z EDUKO (publikacje w czasie poł. III – poł. VI 2020) 

− sprawozdania opolskiego Kuratorium Oświaty na temat prowadzonej w czasie 

pandemii edukacji kulturowej w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 

oraz specjalnych; 

− raport Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-

2019, Główny Urząd Statystyczny 20195; 

− raport Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej, Centrum Cyfrowe marzec 

20206; 

− raport Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe 

kwiecień 20207; 

− raport Adaptacja, hibernacja czy redefinicja. Polskie instytucje kultury w czasie 

pandemii. Ekspertyza 12, Małopolski Instytut Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w  

Krakowie, maj 20208. 

 

 

 

 
5 Zob. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-

informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html 
(17.09.2020) 
6 Zob. https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/03/Problem-wykluczenia-cyfrowego-w-

edukacji-zdalnej-2020.pdf (17.09.2020). 
7 Zob. https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/#Raport (17.09.2020). 
8 Zob. https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/05/EKSPERTYZA-12_v2.pdf (17.09.2020). 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/03/Problem-wykluczenia-cyfrowego-w-edukacji-zdalnej-2020.pdf
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/03/Problem-wykluczenia-cyfrowego-w-edukacji-zdalnej-2020.pdf
https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/#Raport
https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/05/EKSPERTYZA-12_v2.pdf


4 
 

Podczas analizy skoncentrowano się przede wszystkich na identyfikacji możliwości i barier 

związanych z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych w realizacji działań opolskiego 

programu BMK. Silne i słabe strony zostały przedstawione z punktu widzenia osób 

realizujących program BMK w województwie opolskim oraz operatora regionalnego. 

 

Tabela. Analiza SWOT możliwości realizacji opolskiego programu BMK z wykorzystaniem narzędzi 

online 

Silne strony 

Otwartość i gotowość do działania. 

Elastyczne podejście. 

Wzrost wiedzy na temat programów 

dedykowanych spotkaniom online. 

Wzrost wiedzy na temat programów do 

edycji filmów. 

Zdobycie doświadczenia w pracy zdalnej.  

Realizacja zaplanowanych wcześniej 

szkoleń. 

Realizacja dodatkowego szkolenia na 

temat działalności domów kultury w 

czasie pandemii. 

Adaptacja scenariuszy szkoleń pod kątem 

ich realizacji online. 

Większe zainteresowanie odbiorców 

szkoleniami (realizowanymi przez 

regionalnego operatora) online niż 

stacjonarnymi. 

Pozytywna lub bardzo pozytywna ocena 

przez uczestników szkoleń realizowanych 

online – zarówno pod kątem wzrostu 

wiedzy, jak i kompetencji (odpowiednio – 

64% oraz 54,5%). 

Nieprzerwana aktywność w mediach 

społecznościowych instytucji 

współpracujących z EDUKO. 

Słabe strony 

Potrzeba poświęcenia czasu prywatnego 

na przygotowanie do pracy zdalnej. 

Czas poświęcony uczestnikom szkoleń na 

pomoc w kłopotach technicznych przed  

i w czasie szkoleń online - mniejsza 

efektywność pracy. 

Czasochłonny proces przygotowywania 

szkoleń online pod kątem technicznym. 

Konieczność wykorzystania prywatnego, 

płatnego oprogramowania. 

Zmiany w harmonogramie pracy i 

dezorganizacja czasu pracy. 

Bariery techniczne oraz kompetencyjne u 

uczestników dotyczące zdalnej formy 

udziału w szkoleniach.  

Zróżnicowany poziom zaangażowania 

publiczności w proponowane działania 

online (aktywność w mediach 

społecznościowych instytucji 

współpracujących z EDUKO). 
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Szanse 

Szybkie procedowanie aneksowania 

umów przez NCK. 

Większy zasięg - informacje o aktywności 

lokalnej trafiają również do odbiorców 

poza granicami województwa. 

Liczba lekcji online na temat edukacji 

kulturowej przeprowadzonych w czasie 

pandemii: 

● w szkołach podstawowych – ok. 

37000 

● LO – 3700 

● w technikach – 5550 

● w szkołach branżowych 1 st. – 3300  

● w szkołach specjalnych – 3373 

 

 

Zagrożenia  

Ogólna sytuacja niepewności, 

nieprzewidywalności i zagrożenia. 

Rozproszenie działań w przestrzeni 

internetowej – informacje o aktywności 

instytucji kultury nie zawsze trafiają do 

grupy docelowej. 

Niewystarczająca znajomość narzędzi 

cyfrowych oraz mediów 

społecznościowych edukatorów. 

Utrata pracy przez edukatorów 

niezrzeszonych. 

Organizacja spotkania online z większą 

liczbą uczestników oraz nielimitowanym 

czasem spotkania wymaga zakupu 

oprogramowania. 

Ogólnopolskie i lokalne tło związane z 

wykluczeniem cyfrowym - brak 

powszechnego dostępu do sprzętu 

komputerowego i internetu oraz deficyt 

kompetencyjny: 

● w województwie opolskim odsetek 

gospodarstw domowych 

posiadających dostęp do internetu w 

domu w 2019 roku wynosił 88,6%9;  

● uczniowie wykluczeni cyfrowo w 

okresie, kiedy szkoły pracowały 

zdalnie; 

● braki sprzętowe i technologiczne; 

● brak dostępu do internetu oraz 

problemy z łączem internetowym;  

● problemy z obsługą narzędzi 

cyfrowych; 

 
9 Zob. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019, Główny Urząd 

Statystyczny, 2019. 



6 
 

● czasochłonność procesu nauczania 

zdalnego; 

● brak kompetencji do nauczania i 

uczenia się zdalnego;  

● brak warunków mieszkaniowych do 

pracy zdalnej; 

● problemy z dostosowaniem 

nauczania zdalnego do uczniów ze 

specjalnymi potrzebami. 

 

Silne strony 

Nieprzerwana aktywność, elastyczne podejście i dostosowywanie oferty do nowej 

sytuacji 

Instytucje kultury nie zawiesiły swojej działalności, wręcz przeciwnie zaczęły 

dostosowywać swoją ofertę do nowych warunków. Kontynuowanie działalności należy 

zatem uznać za ich silną stronę, ponieważ wskazuje na gotowość pracowników do 

podejmowania aktywności nawet w trudnych i wymagających sytuacjach. Podejmowano 

zarówno projekty autorskie angażujące publiczność w działania online, udostępniano 

wydarzenia online realizowane przez inne instytucje kultury, prowadzono także 

kalendarium ważnych dni i świąt oraz szereg innych działań. Dodatkowo instytucje 

wykazały się elastycznym podejściem na bieżąco reagując na zmieniającą się (niezwykle 

dynamicznie) sytuację w związku z pandemią Covid-19.  

Rozwijanie umiejętności i kompetencji cyfrowych 

Pracownicy instytucji kultury znaleźli się w sytuacji, która wymagała natychmiastowego 

działania, szybkiego podejmowania decyzji oraz uzupełnienia wiedzy i kompetencji 

cyfrowych. Pomimo wielu trudności rozwijali umiejętności związane z organizacją i 

metodyką pracy zdalnej, zwłaszcza obsługą programów komputerowych pozwalających 

na komunikację online (tworzenie i upowszechnianie treści, transmisje online, 

videokonferencje) i stałą obecność w mediach społecznościowych. Ta gotowość do 

dokształcania się (przede wszystkim nieformalnego) także stanowi silną stronę instytucji 

kultury. 
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Słabe strony 

Czasochłonne przygotowanie i prowadzenie działań w formie zdalnej 

Dostosowanie oferty do nowych warunków a następnie prowadzenie działań w formie 

zdalnej wymaga dużego nakładu czasu i to poza godzinami pracy. Słabą stroną jest zatem 

czasochłonność aktywności online. Pracownicy muszą poświęcać swój wolny czas na 

wykonanie wszystkich zadań związanych z pracą zdalną. Przeciążenie obowiązkami wiąże 

się z silną presją “ciągłej aktywności”, “bycia w zasięgu” i powoduje, że pracownicy mogą 

doświadczać silnego stresu i przemęczenia. 

Utrudniony dostęp do sprzętu oraz oprogramowania 

Słabą stroną jest także brak dostępu (albo utrudniony dostęp) do profesjonalnego sprzętu 

i oprogramowania pozwalającego efektywnie realizować działania online. 

Niewystarczająca infrastruktura i niedofinansowanie instytucji kultury powodują, że 

możliwości pracy zdalnej są ograniczone, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe. 

Próbując poradzić sobie z tą sytuacją pracownicy korzystają z prywatnego sprzętu bez 

możliwości zwrotu kosztów za ich eksploatację. Wykorzystanie prywatnych zasobów 

pracowników nie powinno stanowić podstawy działalności instytucji. 

Techniczne i kompetencyjne bariery w korzystaniu z oferty online 

Bariery techniczne oraz kompetencyjne występują także po stronie odbiorców oferty. 

Uczestnicy działań nie zawsze dysponują odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem i 

łączem internetowym. Koordynatorki opolskiego programu BMK zauważyły kilka istotnych 

problemów w trakcie organizacji i prowadzenia działań online: 

● bariery techniczne uczestników szkoleń, takie jak nieumiejętność korzystania ze 

sprzętu i oprogramowania (logowanie do programu, włączenie kamery, mikrofonu 

itp.); 

● bierny udział i niska motywacja uczestników szkoleń do aktywnego zaangażowania w 

spotkanie online, 

● zróżnicowany poziom zaangażowania publiczności w proponowane działania i 

trudność w określeniu i dotarciu do grupy docelowej (aktywność w mediach 

społecznościowych). 
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Dezorganizacja formy i czasu pracy 

Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zdezorganizowało pracę wielu 

firm i instytucji. Konieczność wypracowania nowych zasad, metod i form pracy wprowadza 

chaos normatywny, organizacyjny i tożsamościowy, a presja czasu i oczekiwanie 

natychmiastowej reakcji dodatkowo komplikuje całą sytuację. W ramach opolskiego 

programu BMK konieczne było podjęcie decyzji o przesunięciu terminów realizacji części 

działań, a nawet rezygnację z nich: 

● przedłużenie realizacji zwycięskich projektów, 

● nagromadzenie pracy na koniec roku rozliczeniowego (praca nad 2 edycjami 

konkursu), 

● rezygnacja ze spotkań sieciujących 

● przesunięcie terminu realizacji diagnozy, 

● odwołanie 4. edycji Forum Ludzi Kultury i Edukacji. 

Takie zmiany w harmonogramie i planie zadań nie wpływają korzystnie na efektywność 

działalności instytucji kultury. 

 

Szanse 

Sprawność organizacyjna i większy zasięg działań realizowanych online 

Dostosowywanie zakresu i form pracy do obostrzeń przebiegało sprawniej dzięki 

wsparciu Narodowego Centrum Kultury, czego przykładem jest szybkie procedowanie 

aneksowania umów. Dobra współpraca pomiędzy NCK a jednostkami podległymi pozwala 

na odpowiednio reagować na pojawiające się problemy.  

Sprawność organizacyjną zaobserwowano także w zwiększonym zasięgu prowadzonych 

działań, właśnie dzięki temu, że miały formę zdalną. Pozwoliło to dotrzeć do większej liczby 

odbiorców, w tym poza granicami województwa. Korzystanie z nowych technologii, 

zwłaszcza narzędzi i usług internetowych może być czynnikiem aktywizującym instytucje 

do wychodzenia poza lokalny kontekst i włączania się w sieci krajowe i międzynarodowe. 
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Zróżnicowanie oferty i wzrost liczby wydarzeń online 

Praca w warunkach obostrzeń spowodowała, że oferta instytucji kultury stała się znacznie 

bardziej zróżnicowana, zarówno tematycznie, jak i ze względu na formę. Stanowi to szansę 

na dalszy rozwój oferty i tym samym jej większy zasięg i atrakcyjność. Może to przyczynić 

się do poprawy wizerunku instytucji kultury. 

 

Zagrożenia 

Niepewność, nieprzewidywalność i poczucie zagrożenia 

Istotnym zagrożeniem jest nieprzewidywalność i sytuacja niepewności, które wiążą się z 

ciągłym zagrożeniem epidemią Covid-19 i wprowadzanymi w związku z tym 

ograniczeniami. Praca w takiej atmosferze jest trudna, a brak jasnych reguł i 

jednoznacznych systemowych rozwiązań sprawiają, że instytucje kultury muszą 

samodzielnie szukać rozwiązań pojawiających się problemów (technicznych, finansowych, 

kompetencyjnych).  

Niepewność wiąże się także z tym, że wprowadzone obostrzenia spowodowały 

konieczność zmian w harmonogramie prac, modyfikację zaplanowanych zadań i 

rozbudowanie oferty o nowe działania. Jednocześnie instytucje mają ograniczone 

możliwości monitorowania rezultatów tych zmian, ewaluacji działań i monitorowania 

potrzeb i oczekiwań odbiorców. Obszar pracy zdalnej wymaga eksploracji właśnie pod 

kątem celów, metod i potrzeb publiczności.  

Pewnym zagrożeniem jest także to, że w przestrzeni internetowej aktywność może ulec 

rozproszeniu, co wynika z wykluczenia cyfrowego odbiorców oraz niewystarczających 

kompetencji cyfrowych edukatorów.  

Wykluczenie cyfrowe 

Wykluczenie cyfrowe stanowi poważny czynnik zagrażający efektywnemu prowadzeniu 

działań online przez instytucje kultury. Wynika to przede wszystkim z braku 

powszechnego dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu (nie tylko w 

województwie opolskim), co pokazują między innymi dane dotyczące wykluczenia 

cyfrowego uczniów w okresie, gdy szkoły pracowały zdalnie (szkoły podstawowe – 1,65%; 
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LO – 3%; technika – 6%, szkoły branżowe 1 st. – 6%; szkoły specjalne – 30,25%)10. 

Uwzględniając tło ogólnopolskie należy zwrócić uwagę na11: 

● poważny deficyt sprzętowy: brak jakiegokolwiek sprzętu do pracy z zasobami 

cyfrowymi oraz posiadanie sprzętu, który nie pozwala na w pełni zaangażowane 

uczestnictwo w zajęciach – np. brak kamery; konieczność współdzielenia sprzętu z 

innymi członkami rodziny; 

● brak dostępu do łącza internetowego; 

● dostęp do słabego łącza internetowego (niski przesył danych, limitowany dostęp) 

● problemy z obsługą narzędzi cyfrowych: niewystarczające umiejętności, awarie; 

● czasochłonność procesu nauczania zdalnego; 

● brak kompetencji do nauczania i uczenia się zdalnego;  

● brak warunków mieszkaniowych do pracy zdalnej; 

● problemy z dostosowaniem nauczania zdalnego do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami (np. słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, głuchych). 

Rozproszenie i zróżnicowanie odbiorców  

Trzeba także pamiętać o tym, że publiczność instytucji kultury to zróżnicowana społecznie 

i kulturowo grupa, która w przestrzeni internetowej ulega dodatkowemu rozproszeniu. 

Internetowe kanały komunikacyjne z jednej strony stwarzają szereg nowych możliwości, 

ale z drugiej mogą utrudniać skuteczne prowadzenie kampani informacyjnych i 

przyciągnięcie uwagi (a następnie jej utrzymanie) docelowych odbiorców.  

 

Rekomendacje 

Biorąc pod uwagę omówione słabe i silne strony oraz szanse i zagrożenia związane z 

realizacją pracy zdalnej w ramach programu BMK należy zastanowić się nad 

wypracowaniem narzędzi, które pozwolą podnieść jakość i efektywność działań w sytuacji, 

 
10 Zob. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019, Główny Urząd 

Statystyczny, 2019. 
11 Por. Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, kwiecień 2020 oraz Problem 

wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej, Centrum Cyfrowe, marzec 2020. 
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gdy obostrzenia związane z pandemią Covid-19 zostaną utrzymane. Z przeprowadzonej 

analizy wynikają następujące rekomendacje i priorytety działań: 

● Wyposażenie instytucji w sprzęt i oprogramowanie pozwalające na efektywne 

realizowanie zaplanowanych działań. Podmiot odpowiedzialny - organizator danej 

instytucji kultury 

● Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i kwalifikacji cyfrowych edukatorów i 

twórców kultury poprzez (podmiot odpowiedzialny - NCK): 

○ przeprowadzenie szkoleń z obsługi narzędzi cyfrowych do organizacji i 

prowadzenia spotkań online,  

○ przeprowadzenie szkoleń z cyfrowej edycji zdjęć i projektowania 

graficznego; 

○ przeprowadzenie szkoleń z nagrywania i montowania filmów; 

○ przeprowadzenie szkoleń z korzystania z mediów społecznościowych 

(Facebook, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Twitter i inne); 

○ przeprowadzenie szkoleń z zakresu digitalizacji archiwów; 

○ przeprowadzenie szkoleń z zakresu marketingu cyfrowego, w tym z 

zarządzania wizerunkiem instytucji w sieci. 

● Rozwijanie współpracy między instytucjami działającymi w Opolskiej Platformie 

Edukacji Kulturowej, szczególnie w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń i 

pomysłów związanych z działaniami online. Podmiot odpowiedzialny - opolski 

operator programu BMK. 

● Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych podczas regrantingu działań 

projektowych, które osiągając cele BMK 2019-2021 w znacznym stopniu opierają się 

na formach aktywności zdalnej. Podmiot odpowiedzialny - opolski operator programu 

BMK. 
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