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Czym jest Ogólnopolskie Forum Kultury 
Studenckiej?

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej stały się dla Akademic-
kiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie punktem 
wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce.

Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, instytucją państwową, której 
statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kul-
tury w Polsce, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie wśród studentów 
uczelni wyższych dotyczące ich działań w obszarze kultury. 

Naszym celem była dogłębna analiza zachowań i  potrzeb studentów 
w obszarze kultury studenckiej. Na przełomie listopada i grudnia 2019 
roku przeprowadziliśmy badania ilościowe i  jakościowe wśród 1633 
studentów z  16 akademickich miast Polski, a  także dogłębną analizę 
treści videoblogów studenckich udostępnionych w  serwisie YouTube. 
Kolejnym krokiem były badania ankietowe realizowane wśród osób za-
wodowo związanych z akademickimi centrami kultury. Efektem badań 
jest raport „Diagnoza stanu kultury studenckiej w Polsce”, dostępny pod 
adresem: https://www.umcs.pl/pl/badania,20375.htm.

Jaki jest cel forum? 

Celem projektu jest określenie potrzeb studentów i warunków niezbęd-
nych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla 
ogólnopolskich programów wspierających rozwój tradycji kultury stu-
denckiej i akademickich centrów kultury oraz zbudowanie sieci współ-
pracy pomiędzy jednostkami zajmującymi się upowszechnianiem kul-
tury studenckiej.

Chcemy, aby efektem budowanej przez nas współpracy były rekomen-
dacje stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury stu-
denckiej w Polsce. Mamy na celu zredefiniowanie kultury studenckiej 
w kontekście kultury polskiej w XXI wieku.

Październik 2021

Istotną częścią naszego projektu będzie planowane w  dniach 20-22 
października 2021 roku Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej, zor-
ganizowane w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka 
Żaka w  Lublinie. To właśnie wtedy spotkamy się z  przedstawicielami 
władz państwowych, uczelni wyższych, akademickich ośrodków kul-
tury i  studentami, aby przedstawić dogłębną analizę zjawiska kultury 
studenckiej w realiach XXI wieku, a także pokazać potencjał studentów 
z całego kraju w aspekcie działań artystycznych.

Wnioski zgromadzone podczas tego spotkania przekażemy w  formie 
rekomendacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Inicjatywa ta będzie docelowo 
działaniem cyklicznym, stale monitorującym kierunki rozwoju kultury 
studenckiej w Polsce.

Komitet organizacyjny

• Prof. dr hab. Urszula Bobryk, Przewodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego

• Patryk Bukała, Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu 
Studentów UMCS

• Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Kierownik Katedry 
Socjologii Zmiany Społecznej UMCS

• Rafał Koziński, Zastępca Dyrektora ds. Artystyczno-Programowych 
Centrum Kultury w Lublinie

• Izabela Pastuszko, Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury 
i Mediów UMCS Chatka Żaka

• Prof. dr hab. Jan Pomorski, Kierownik Centrum Badawczo-Rozwo-
jowego e-HUMANISTYKA UMCS

• Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, 
Sportu i Partycypacji, Urząd Miasta Lublin

• Ilona Woźniak-Kostecka, Koordynator Forum Kultury Studenckiej

Nasze działania

Dotychczas nawiązaliśmy trwałą współpracę z  16 akademickimi jed-
nostkami kultury oraz studentami z  całego kraju, powołaliśmy Radę 
Programową, w której skład weszli Rektorzy i Prorektorzy publicznych 
uczelni wyższych, które w swojej strukturze organizacyjnej mają wspo-
mniane jednostki, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i  Nauki oraz 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także Parla-
mentu Studentów RP. Powołaliśmy również zespół ds. opracowywania 
rozwiązań systemowych dla rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

W ramach projektu powstała także strona internetowa Forum Kultury 
Studenckiej, na której publikujemy bieżące informacje o  działaniach 
w ramach projektu i kulturze studenckiej w całym kraju.
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