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Podsumowanie 

1. Dominującym wrażeniem, jakie można odnieść z materiałów wizualnych 

umieszczonych w mediach społecznościowych przez uczestników i uczestniczki 

Jarmarku Jagiellońskiego, jest jego wszechstronna i wielopłaszczyznowa autentyczność. 

Analiza danych pozwoliła wyróżnić następujące elementy składające się na ten efekt: 

a. rękodzieło: każdy z wyrobów jest inny i niepowtarzalny; widać doskonale, że 

wymagał ręcznego, indywidualnego wysiłku; na zdjęciach brakuje wszechobecnego 

dzisiaj plastiku czy sztucznych materiałów – wszystko, co pokazane, jest zrobione 

ze stosunkowo rozpoznawalnych surowców przez osoby dostępne na miejscu, 

prezentujące swoje umiejętności na bieżąco; w rezultacie zdjęcia można odczytać 

jako zmierzające do wyrażenia zachwytu nad kunsztem i precyzją wykonania, zaś 

same przedstawiane (i kupowane) przedmioty stają się nacechowane emocjonalnie, 

z rzeczy przeradzają się w nośniki pamięci o swoich twórcach oraz sytuacjach 

powstania i nabycia (na Jarmarku kupujemy trofea i historie, nie rzeczy po prostu)  

b. stoiska: wielobarwne, szczelnie wypełniają kadry; oprócz prezentacji wyrobów, 

stoiska są interesujące same w sobie jako pewne sposoby aranżacji przestrzeni 

(zaplanowane i przyozdobione przedmiotami domowymi, mówiące wiele o samych 

twórcach); na niektórych zdjęciach można odnieść wrażenie zaglądania do czyjegoś 

świata, a na pewno bycia zaproszonym nie tylko do transakcji handlowej, a raczej 

zwykłej rozmowy, nawiązania relacji 

c. twórcy: dzięki ich obecności, a czasem prezentacjom umiejętności, poszczególne 

wyroby zyskują „twarz”, konkretne pochodzenie i historię; zarazem, twórcy są 

specyficznie ubrani, choć sprawiają wrażenie zupełnie naturalnych w swoich 

niecodziennych strojach 

d. doświadczenie uczestniczenia: możliwość spróbowania wykonania pewnych 

przedmiotów własnymi rękami, nauczenia się pewnych umiejętności dodatkowo 

wzmacnia poczucie autentyczności, namacalności, prawdziwości Jarmarku; dla 

współczesnego człowieka może być też źródłem doświadczeń egzystencjalnych – 

poprzez powoływanie nowych bytów do istnienia człowiek aktualizuje swoją 

tożsamość indywidualną i gatunkową 
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2. Jarmark Jagielloński sprawia wrażenie niezwykle otwartego i przyjaznego, a zarazem 

wydaje się być pełny zderzeń i zaskoczeń. Wiele zdjęć daje odczucie zaproszenia do 

wejścia i namacalnego doświadczenia świata rzemiosła; inne zachęcają do 

spontanicznej, emocjonalnie przyjemnej aktywności. Ponadto, Jarmark łączy w sobie 

prezentacje swojskości, bliskości oraz niecodzienności, egzotyczności. Wreszcie, 

Jarmark zderza wizerunki tzw. „ginących zawodów” z ich żywym, angażującym i 

nierzadko bardzo satysfakcjonującym dla uczestnika odbiorem, a nawet – nauką. 

  



5 

Wprowadzenie. Nota metodologiczna 

Wnioski badawcze zostały opracowane w toku jakościowej analizy danych wizualnych z 

Jarmarku Jagiellońskiego w 2017 roku. Analizami zostały objęte dwa zbiory danych 

uzyskane z mediów społecznościowych: 

• z Instagrama: dane wywołane; baza zdjęć z podpisami, zestawami hasztagów oraz 

komentarzami, umieszczone przez użytkowników Instagrama w ramach specjalnie 

zorganizowanego konkursu – poleceniem konkursowym było pokazanie tego, co 

najbardziej atrakcyjne i wyjątkowe w festiwalu, zgłoszenie do konkursu miało 

miejsce poprzez umieszczenie zdjęcia na własnym profilu z #moctradycji; łącznie 

223 zdjęcia; 

• z Facebooka: dane zastane; baza zdjęć z podpisami i komentarzami, wytworzone i 

udostępnione publicznie przez osoby prywatne będące użytkownikami Facebooka1  

(baza wyjściowa została stworzona przy pomocy narzędzia do monitoringu mediów 

społecznościowych Brand24 na podstawie wyszukań hasła „jarmark jagielloński” w 

dniach od 12 do 15 lipca 2017); następnie z bazy wykluczono treści o charakterze 

wyłącznie tekstowym i materiały wizualne niebędące zdjęciami lub filmami 

nagranymi na festiwalu, ponadto wszelkie materiały udostępnione z innego niż 

własny profil oraz wszelkie materiały opublikowane przez organizatorów Jarmarku 

firmy, instytucje, media, a także profesjonalnych fotografów); ostatecznie w bazie 

znalazły się wyłącznie dane z własnoręcznie opublikowanymi materiałami 

wizualnymi; łącznie około 40 linków do profili zawierających około 120 zdjęć i 

filmów z festiwalu (część materiałów miała postać albumów). 

Problemy badawcze obejmowały m.in.: 

• kryteria atrakcyjności Jarmarku Jagiellońskiego według jego uczestników i 

uczestniczek (co jest w nich wyjątkowego, wyróżniającego wedle publiczności); 

• sposoby przedstawiania Jarmarku Jagiellońskiego w mediach społecznościowych 

przez jego uczestników i uczestniczki. 

Dobór próby miał charakter celowy wyczerpujący. Analizy danych wizualnych były 

prowadzone aż do momentu uzyskania teoretycznego wysycenia.  

                                                           
1 Facebook nie pozwala na pozyskiwanie danych z profili prywatnych.  
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Kodowanie danych miało miejsce w czasie trzech trzygodzinnych spotkań  w zespole 

złożonym z profesjonalnych badaczy oraz przeszkolonych studentów-wolontariuszy 

(przeciętnie 3-4 uczestników)2. Po każdym ze spotkań powstawała kolejna wersja noty 

badawczej, udostępnianej online wszystkim członkom zespołu.  

Podczas dwóch pierwszych spotkań zespół pracował nad gęstym kodowaniem otwartym 

zebranych danych. W czasie kodowania, oprócz pytań badawczych, wspomagaliśmy się 

zestawem pytań pomocniczych: 

• co jest przedstawiane? co nie jest przedstawiane? 

• gdzie są ludzie? co robią? jakie działania są na zdjęciach? co wydarza się na zdjęciach? 

• jakie nastroje, sentymenty, aura mogą wynikać ze zdjęć? czy pojawiają się emocje 

negatywne u ludzi, skrajne? jak wyrażane są emocje? 

• co się rzuca w oczy jako typowe oraz nietypowe, skrajne, wyjątkowe? 

• jak kadrowane są zdjęcia? co jest poza kadrem? 

• czy widać użycie filtrów? co te zabiegi techniczne/ estetyczne „robią” z obrazami? 

jakie elementy wydobywają / odsuwają? 

• jaka jest zawartość hashtagów i komentarzy? czego dotyczą wprost? jakie znaczenia 

niosą? w jakie interakcje z warstwą wizualną wchodzą? 

Kolejne dwa spotkania polegały kodowaniu selektywnym i zogniskowanym z 

wykorzystaniem powstałych już not oraz w dalszym ciągu w oparciu o zebrane dane3.  

Podstawą niniejszego opracowania jest ostatnia wersja noty badawczej powstałej na 

spotkaniu zespołu. Została ona jedynie uporządkowana i uzupełniona konkretnymi 

fotografiami, wyselekcjonowanymi w czasie analiz. Wykorzystanie zróżnicowanych źródeł 

danych oraz zaangażowanie wielu osób o różnych doświadczeniach (badawczych i 

związanych z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych) pozwoliło na uzyskanie 

znacznie bardziej pogłębionych i lepiej ugruntowanych wniosków badawczych niż byłoby to 

możliwe przy samodzielnej pracy indywidualnego badacza.  

                                                           
2 W zespole badawczym, oprócz redaktorki niniejszego opracowania, pracowali wolontariusze: Blanka 
Konopka, Karolina Sobaszek, Aleksander Tarkowski, Joanna Trembecka. Wszyscy członkowie zespołu 
badawczego mieli doświadczenie uczestniczenia w Jarmarku – własne lub jako ankieterzy współpracując przy 
pozostałych działaniach w niniejszym projekcie badawczym. 
3 Por. metodologia konstruktywistycznej teorii ugruntowanej; K. Charmaz. 2006. Teoria ugruntowana. 
Przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
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„Zdjęcia-ujęcia” i „zdjęcia-strzały”. Specyfika Instagrama i Facebooka jako 

źródeł danych 

Przed zaprezentowaniem właściwych wniosków badawczych warto wspomnieć o specyfice 

źródeł danych wykorzystanych w analizach– Instagrama i Facebooka. W pierwotnym 

zamyśle materiał badawczy miał obejmować jedynie dane pozyskane w konkursie na 

portalu Instagram. Decyzja o dołączeniu do analiz zbioru danych z Facebooka została 

podjęta jeszcze w ramach analiz prowadzonych na danych pozyskanych z pierwszego 

badanego festiwalu, czyli Nocy Kultury. Okazało się bowiem, że materiały umieszczane na 

Facebooku oraz na Instagramie różnią się od siebie znacząco sposobem przedstawiania oraz 

formą techniczną. Warto zatem wziąć je pod uwagę jednocześnie, dokonując wzajemnych 

uzupełnień i porównań w procesie kodowania danych. 

Przedstawione tu spostrzeżenia są jednym z efektów prowadzonych analiz; pojawiły się w 

toku prac jako jedne z wygenerowanych wniosków i stały się przedmiotem dalszych refleksji 

i poszukiwań. 

Na Instagramie widać daleko idącą profesjonalizację fotografów. Zdjęcia są dobre w 

kategoriach technicznych i mocno wyestetyzowane (staranne, dopracowane kadry, niektóre 

z wykorzystaniem filtrów i innych narzędzi graficznych, często ze wskazaniami sprzętu, 

którym wykonano zdjęcie), z zestawami hasztagów ukierunkowanymi w mniejszym stopniu 

na uzupełnienie przedstawionych treści, a w większym na widoczność u innych 

użytkowników. Z kolei zdjęcia z Facebooka są znacznie mniej wyrafinowane estetycznie czy 

technicznie od tych z Instagrama. Są często poruszone, źle wykadrowane, sprawiają 

wrażenie nieco przypadkowych. W rezultacie, można odnieść wrażenie, że Facebook 

stanowi przestrzeń aktywności spontanicznych i ukierunkowanych na siebie (własne 

emocje i wrażenia, a nie ewentualną popularność wśród innych użytkowników), podczas gdy 

Instagram jest wykorzystywany do (pół)profesjonalnych, znacznie bardziej dopracowanych 

i nieprzypadkowych prezentacji umiejętności i gustu.  

Różnicę między portalami dobrze obrazują określenia wygenerowane przez zespół 

badawczy w toku analiz. Na Instagramie mogliśmy prześledzić tzw. „zdjęcia-ujęcia”: 

starannie wyselekcjonowane, „skondensowane” przedstawienia Jarmarku. Natomiast na 

Facebooku zobaczyliśmy tzw. „zdjęcia-strzały”: cykle zdjęć umieszczanych na bieżąco, 

towarzyszących kolejnym odwiedzanym miejscom i doświadczeniom, niekoniecznie nawet 

rozpoznawalnych w samej warstwie wizualnej jako pochodzące z festiwalu. 
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Specyfika zdjęć z Instagrama i z Facebooka z pewnością wynika z kwestii organizacji 

konkursu na pierwszym z portali. Niemniej, wnioski sformułowane w efekcie analiz 

materiałów z obydwu portali okazały się wzajemnie uzupełniać. Wykorzystanie obydwu 

źródeł danych pozwoliło więc na sformułowanie bardziej pogłębionych i wszechstronnych 

wniosków niż dla samego Instagrama. 

 

Rys. 1. Widok Instagrama po wyszukaniu hasztagu „moctradycji” - „zdjęcia-ujęcia” 

Źródło: Instagram 
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Rys. 2. Album ze „zdjęciami-strzałami” 

Źródło: Facebook 
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Wnioski badawcze 

1.1 Co pojawia się na zdjęciach? Czego na zdjęciach nie ma?  

Na początku warto zaznaczyć, że zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych przez 

uczestników i uczestniczki Jarmarku Jagiellońskiego są niezwykle różnorodne. W przypadku 

każdego z wcześniej badanych festiwali byliśmy w stanie wyróżnić pewien „typowy” temat, 

który dominował w całości materiału analitycznego. Na Nocy Kultury było to dzieło w 

przestrzeni miejskiej (przede wszystkim balony na Grodzkiej oraz instalacja z kwiatów w 

Bramie Rybnej), na Innych Brzmieniach – artysta na scenie, na Carnavale – highliner. Takich 

zdjęć było nie tylko najwięcej, ale też pojawiały się zarówno na Instagramie i Facebooku. 

Jeśli chodzi o Jarmark Jagielloński, zdjęcia pokazują całą gamę aktywności i treści 

kojarzonych z festiwalem – konkretnych wyrobów, całych straganów, twórców, artystów-

muzyków, koncertów na ulicach miasta i na scenie, warsztatów, wystaw, zabawek na 

Błoniach Zamkowych, itd. Nie ma właściwie takiego elementu, który mieścił się w programie 

Jarmarku, a nie znalazłby odzwierciedlenia na zdjęciach (choć oczywiście nie każdy 

pojedynczy stragan, koncert czy warsztat zostały uwiecznione). Na wszystkich pozostałych 

badanych festiwal/ach były takie miejsca i/lub komponenty programu. 

Gdyby chcieć określić, co na zdjęciach pojawia się najczęściej, będzie to rękodzieło i twórcy. 

Niemniej, nie można tu wskazać na żaden dominujący sposób przedstawienia; raczej jest to 

szereg sposobów ujmowania – od uwydatnienia detali, przez prezentacje przekrojowe, po 

całe stragany razem z otoczeniem, twórcą, warsztatem. Pod takimi zdjęciami stosunkowo 

często pojawiają się komentarze wyrażające zachwyt i podziw dla jakości oraz piękna 

wykonania. 

Zdarzają się więc zdjęcia, na których pokazane są konkretne przedmioty – zwykle po kilka 

sztuk, ze zbliżeniami na szczegóły, kolorystykę, ułożenie. Widać doskonale, że każdy z 

wyrobów jest inny i niepowtarzalny, że wymagał ręcznego, indywidualnego wysiłku. Zwraca 

uwagę nieobecność plastiku czy sztucznych materiałów – wszystko, co pokazane, jest 

zrobione z mniej lub bardziej rozpoznawalnych, lokalnych materiałów. Z takich zdjęć można 

odnieść wrażenie, że fotograf chce pokazać kunszt i precyzję wykonania. Przedstawiane 

przedmioty sytuują się często poza jakimikolwiek kategoriami użyteczności; nawet jeśli 

okazują się do czegoś „przydatne”, to często nie widać tego na pierwszy rzut oka. Znajdują 

się na zdjęciach dla czysto estetycznej przyjemności lub z chęci podzielenia się czymś 

zaskakującym i interesującym.  
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Rys. 3. Zdjęcie pokazujące kunszt i precyzję wykonania 

Źródło: Facebook 

Na Facebooku pojawiają się całe albumy złożone z kilkunastu ujęć z samymi prezentacjami 

tego typu. Te ciągi dość starannie wykadrowanych zdjęć to swoiste „galerie osobliwości” – 

wydaje się, że poprzez ich umieszczenie autorzy dzielą się tym, co sami uznają za wyjątkowe, 

ciekawe, warte uwiecznienia i przekazania. 

 

Rys. 4. Zdjęcie „galerii osobliwości” – łącznie 30 zdjęć pokazujących wyłącznie rękodzieło 

Źródło: Facebook 

Na wielu fotografiach są też pokazywane większe fragmenty straganów lub całe stoiska. 

Wówczas uwagę zwraca wielobarwność i szczelne wypełnienie kadru treścią. Zdjęcia są 

bogate, intensywne, zwykle z dużą ilością kolorowych przedmiotów. Co istotne, obiektem 

zainteresowania może być też sam sposób aranżacji przedstawianej przestrzeni. Stoiska 

sprawiają wrażenie starannie zaplanowanych i przyozdobionych nie tylko dzięki 
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sprzedawanemu rękodziełu, ale również przedmiotom prywatnym, domowym (np. 

bieżnikom stanowiącym tło dla prezentacji przedmiotów).  

 

Rys. 5. Zdjęcie stoiska zaaranżowanego 

Źródło: Instagram 

Na zdjęciach ze straganami często pojawiają się też wystawcy – jako gospodarze z 

zapraszającym uśmiechem (wówczas są to kadry specjalnie ukierunkowane na 

przedstawienie w pierwszej kolejności danej osoby, zaś rękodzieło pojawia się jako swoiste 

uzupełnienie wizerunku), jako artyści skupieni na kolejnym procesie twórczym, jako 

sprzedawcy czy profesjonaliści wchodzący w różne relacje z osobami stojącymi po drugiej 

stronie lady. Ich obecność, ewentualnie sam widok warsztatu rzemieślniczego, dodatkowo 

wzmacniają odczucie wyjątkowości pokazywanych przedmiotów. Oprócz naturalnych 

surowców i ręcznego wykonania zyskują one pewną tożsamość, „twarz”. Patrząc na nie same 

wyobrażamy sobie, z czego i jak zostały wykonane, a patrząc na twórcę – wiemy też, kto za 

nimi stoi, spod czyich dłoni wyszły.  



13 

 

Rys. 6. Album zdjęć twórców – „można było patrzeć na ręce i podziwiać ich zręczność” 

Źródło: Facebook 

Podobnie jak przestrzeń straganu, wygląd wystawców jest bardzo charakterystyczny. 

Zwykle mają na sobie ludowe stroje i ozdoby, choć oczywiście na zdjęciach widać też 

najzupełniej współczesne zegarki czy skórzane torby. Co jednak istotne, nawet jeśli wygląd 

twórców i stoisk podlega stylizacji, to nie jest to stylizacja, która sprawia wrażenia sztucznej, 

udawanej. Całość sytuacji, na którą składają się konkretna osoba w stroju (nie w kostiumie), 

zestaw stworzonych przez nią przedmiotów oraz stoisko jako przestrzeń prezentacji i 

interakcji, sprawiają wrażenie spójnych, naturalnych, niewymuszonych (patrz: kategoria 

autentyczności poniżej). 
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Rys. 7. Zdjęcie „naturalnej stylizacji” twórcy i stoiska 

Źródło: Facebook 

Wreszcie, fotografie z twórcami pokazują różne interakcje – między nimi samym czy z 

przechodniami zainteresowanymi kupnem, rozmową, nauczeniem się jakiejś umiejętności. 

Czasem, aby dostrzec relację łączącą doświadczonego twórcę i uczestnika-laika, wystarcza 

pokazanie spotykających się dłoni lub spojrzeń. Co istotne, zwykle w pełnej postaci pokazani 

są tylko twórcy; uczestnicy Jarmarku pojawiają się jako postaci z boku, z tyłu lub obecne 

jedynie poprzez część ciała. To wystawcy są pokazywani wprost, centralnie, jako obiekt 

zainteresowania, zaś pozostałe osoby w kadrze pozostają raczej na uboczu. 

Oprócz zdjęć z wyrobami i wystawcami w materiałach wizualnych widać dobrze 

zainteresowanie procesem twórczym, czy to przy stoiskach, czy w czasie warsztatów. 

Szczególnie wiele z nich pokazuje naukę, przekaz pewnych umiejętności, np. rząd rąk 

malujących pisanki czy pana z życzliwym uśmiechem pokazującego chłopcom, jak grać na 

instrumentach, które trzymają w dłoniach. 
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Rys. 8. Zdjęcie pokazujące interakcje twórcy z uczestnikami Jarmarku 

Źródło: Instagram 

Na koniec warto wspomnieć o fotografiach przedstawiających dzieła i instalacje Jarmarku 

umieszczone na wystawach oraz w przestrzeni miasta (w szczególności są to koronkowe 

pisanki, pająk z Bramy Krakowskiej, stadko słomianych owiec) czy zdjęcia kury (w ruchu i 

w spoczynku na Placu po Farze). Nie są one tak częste, jak zdjęcia opisane powyżej, ale 

pojawiają się w analizowanym materiale wystarczająco często, aby odnotować ich obecność. 

Podobnie, pojawiło się sporo zdjęć z występów kapel w przestrzeni miejskiej (zdecydowanie 

więcej niż z wieczornych koncertów czy potańcówek, które odnotowaliśmy sporadycznie). 

Sami muzycy mają zwykle wyraz twarzy świadczący o zadowoleniu, przyjemności płynącej 

z bycia w danej sytuacji. Takie fotografie uwydatniają atmosferę zabawy, spontaniczności, 

zwłaszcza, że pojawiają się na nich zwykli przechodnie, którzy nie tylko przyglądają się 

artystom, ale często tańczą na miejskim bruku. Podobne wrażenie sprawiają zdjęcia z placu 

zabaw na Błoniach Zamkowych – zaskakująco często przedstawiają one nie dzieci, lecz 

dorosłych wypróbowujących z satysfakcją różne sprzęty (na zasadzie – znam to i nie 

zawaham się użyć!).  

O jakich zdjęciach możemy zatem mówić, że jest zaskakująco mało lub nawet, że ich brakuje? 

Zasadniczo, jest niewiele zdjęć z festiwalu jako takiego. Bardzo rzadko i właściwie wyłącznie 

na Facebooku pojawiają się szerokie kadry obejmujące stragany, przestrzeń miejską oraz 

innych uczestników.  
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Rys. 9. Zdjęcie „z imprezy” (jedno z nielicznych) 

Źródło: Instagram 

Ponadto, na analizowanych zdjęciach sporadycznie pojawiają się sami uczestnicy Jarmarku, 

czy to jako przypadkowy tłum (jak np. w materiale z Nocy Kultury), czy jako obiekt 

zainteresowania (na Carnavale Sztukmistrzów). Tylko na Facebooku widzimy 

przedstawienia konkretnych osób – zwykle w postaci selfie w gronie rodzinnym lub 

towarzyskim. 

Wreszcie, przestrzeń miejska na Jarmarku pojawia się raczej jako tło niż obiekt 

zainteresowania. Wydaje się, że stragany, twórcy, artyści i uczestnicy Jarmarku szczelnie 

wypełniają pole postrzegania i doświadczania miasta. Festiwal ten nie wchodzi ze swoimi 

działaniami w tak widoczne i mocne interakcje z otoczeniem, jak na przykład Noc Kultury 

czy Carnaval Sztukmistrzów. Niemniej, warto podkreślić, że zawartość opisów i hasztagów 

świadczy o mocnym poczuciu identyfikacji uczestników z Lublinem. Nawet jeśli nie pokazują 

oni przestrzeni wprost, wyrażają swoją dumę i zadowolenie wynikające z faktu, że to ich 

miasto jest gospodarzem ciekawej, atrakcyjnej imprezy. 

Podsumowując, w materiałach wizualnych z Jarmarku Jagiellońskiego nie można wyróżnić 

jednego tematu, który byłby tak dominujący jak w przypadku materiałów z poprzednich 

festiwali. Różnorodność przedstawień jest tu dużo większa i obejmuje właściwie wszystkie 

komponenty obecne w programie wydarzenia. Niemniej, uzasadnione jest stwierdzenie, że 

głównym bohaterem zdjęć jest twórca oraz jego/jej wyroby. To właśnie oni są pokazywani 

najczęściej i w różnych konfiguracjach, podczas gdy „zwykli” uczestnicy czy sama impreza 

cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem fotografów. 
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1.2 Ramy analizowanych zdjęć 

Poniżej prezentujemy typologię ram interpretacyjnych zdjęć, jakie zostały poddane analizie. 

Stanowi ona próbę uporządkowania rozważań dotyczących tego, z jakimi zamiarami autorzy 

zrobili i publicznie udostępnili swoje zdjęcia. W przypadku materiałów z Instagrama mamy 

większą swobodę w stawianiu wniosków, ponieważ użycie hasztagu „moctradycji” 

oznaczało zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (dotyczące atrakcyjności i 

wyjątkowości festiwalu). Co do Facebooka, możemy jedynie przypuszczać, jakie cele i 

intencje stoją za fotografiami. Wnioskujemy o nich na podstawie ich zawartości wizualnej 

oraz towarzyszących komentarzy i opisów. 

Przedstawione poniżej kategorie nie są rozłączne. Na wielu zdjęciach pojawia się więcej niż 

jedna rama.  W rezultacie, typologię należy traktować jako propozycję pozwalającą uchwycić 

wielość i różnorodność sposobów odbierania i przedstawiania Jarmarku Jagiellońskiego, nie 

zaś jednoznacznie rozstrzygający, domknięty podział umożliwiający dokonywanie 

podziałów publiczności czy ich doświadczeń. 

Warto podkreślić, że podobne ramy zostały zidentyfikowane już w czasie analiz materiałów 

z Nocy Kultury; okazały się też przydatne do opisania materiałów z festiwalu Inne Brzmienia 

i Carnavalu Sztukmistrzów. Treść i widoczność ram, w których mieszczą się analizowane 

zdjęcia, jest jednak nieco odmienna w przypadku pozostałych analizowanych wydarzeń, co 

pozwala na dokonywanie wstępnych porównań między sposobami ich przedstawiania. 

1.2.1 Rama „tak było / to się działo / tak to wyglądało” 

Wśród analizowanych zdjęć pojawiają takie, które można określić mianem 

przedstawieniowych, sprawozdawczych. Są one zwykle pozbawione szczególnych zabiegów 

estetycznych i technicznych, wykonywanych w specjalnych programach czy nawet przy 

pomocy filtrów dostępnych w telefonach. Wyglądają na robione z zamysłem utrwalenia 

ulotnych chwil i/lub uchwycenia czegoś wyjątkowego, zwracającego uwagę, jednak z 

zachowaniem pewnej dziennikarskiego dystansu, „bezosobowego oka”. Zdjęcia mieszczące 

się w ramie „tak było / to się działo / tak to wyglądało” pokazują zwykle twórców i ich 

wyroby, niekoniecznie zaś Jarmark jako taki.  
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Rys. 10. Album zdjęć „tak było / to się działo / tak to wyglądało”  

Źródło: Facebook 

1.2.2 Rama „pokażę wam…” 

Zdjęcia mieszczące się w ramie „pokażę wam…” są zdecydowanie bardziej ukierunkowane 

na potencjalnych oglądających, a zarazem mocniej uobecniające samego fotografa niż te z 

ramy „tak było / to się działo / tak to wyglądało”. Nie chodzi w nich wyłącznie o 

zarejestrowanie pewnego zdarzenia. Przede wszystkim, ujawniają one, że autor doświadcza 

czegoś unikalnego, doograniczonego w czasie i przestrzeni, która jest jego udziałem. Na 

fotografiach widać chęć podzielenia się pewnymi treściami, wrażeniami i emocjami, co wiąże 

się z pokazywaniem siebie – swoich preferencji, wyborów, sposobów bycia, a także 

umiejętności i gustu.  

Duża część analizowanego materiału wydaje się mieścić w ramie „pokażę Wam, co mi się 

podoba i co mnie spotkało”. Zdjęcia przedstawiają wówczas konkretne dzieła i całe stoiska, 

z dużym naciskiem na wydobycie detali i bogactwa wyrobów. Wydaje się, że intencją autora 

jest tutaj podzielenie się swoim zachwytem i wywołanie go u oglądających, co, sądząc po 

zawartości komentarzy, często się udaje.  

Z kolei rama „pokażę Wam, co kupiłem” działa jako swoista autopochwała. Na takich 

zdjęciach widzimy „trofea” – pieczołowicie wybrane spośród wielu innych, jedyne w swoim 

rodzaju i niepowtarzalne, z wyjątkową historią. Wydaje się bowiem, że zakup Jarmarkowych 
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wyrobów nie jest tylko transakcją handlową. Mamy tu do czynienia z nawiązaniem pewnej 

bardzo specyficznej relacji z przedmiotem i twórcą. Wiemy, że już nikt inny nie będzie miał 

tego samego i wiemy, kto dany przedmiot wykonał, a więc kupujemy nie tyle samą rzecz, ale 

również jego tożsamość, historię. Nieprzypadkowo na zdjęciach mieszczących się w ramie 

„pokażę Wam, co kupiłem” są twórcy, zaś w opisie pojawia się informacja – „kupiłem od tej 

Pani”. Można snuć domysły, że historia z poszukiwaniem i zakupem od konkretnej osoby 

stanie się istotną częścią opowieści o danym zakupie w przyszłości (podczas, gdy dla rzeczy 

nabywanych w sieciach, masowych – takich emocjonalnych opowieści już zwykle nie mamy). 

 

Rys. 11.  Zdjęcie „pokażę wam, co kupiłem (i siebie – swój gust i wrażliwość)”  

Źródło: Instagram 

Z kolei rama „pokażę Wam siebie na Jarmarku” pojawia się znacznie rzadziej niż to miało 

miejsce w przypadku wcześniej analizowanych festiwali. Niewiele zdjęć przedstawia 

autorów lub towarzyszące im osoby wprost; raczej mieliśmy do czynienia z fotografiami 

opowiadającymi o doświadczeniach konkretnych osób. W szczególności są to poczucie dumy 

i zadowolenia wynikające z samego uczestniczenia w warsztatach oraz własnoręcznego 

wykonania jakiegoś przedmiotu; ewentualnie pochwały swoich bliskich i przyjaciół, którzy 

tego dokonali. 

Ważną kategorią w ramie „pokażę wam…” na Jarmarku Jagiellońskim są tzw. zdjęcia 

branżowe. Są one robione i udostępniane przez różnorodne osoby zaangażowane w 
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organizację festiwalu, przede wszystkim wystawców i artystów oraz ich znajomych i 

bliskich. Co interesujące, właściwie wszystkie zdjęcia pokazujące konkretne osoby lub grupy 

na Instagramie, przedstawiają właśnie wystawców i artystów. Widać doskonale, że Jarmark 

to dla nich okazja do dobrej zabawy, spotkania się, miłego spędzenia czasu. Dumnie 

prezentują swoje wyroby, podkreślając udział w realizacji wydarzenia. Jednocześnie, 

udostępniają tzw. „zdjęcia turystyczne” – z popularnych miejsc, które odwiedzili w związku 

z pobytem w Lublinie (np. Zamek Lubelski). Można zatem powiedzieć, że wystawcy, artyści, 

ich rodziny i znajomi są nie tylko współtwórcami Jarmarku, ale także jego publicznościami. 

 
Rys. 12. Zdjęcie branżowe – prywatne, turystyczne 

Źródło: Instagram 

Wreszcie, zupełnie nie spotkaliśmy się z tzw. zdjęciami-stylówkami, czyli przedstawieniami 

osób w konkretnych stylizacjach, z festiwalem jako swoistym wybiegiem, lokalizacją tylko 

cokolwiek bardziej atrakcyjną niż na co dzień. Takie fotografie pojawiały się dość często 

choćby w materiałach z Nocy Kultury. 

1.2.3 Rama „jesteśmy tu razem” 

Ostatnia ze zidentyfikowanych przez nas ram akcentuje wspólne spędzanie czasu i dobrą 

zabawę uczestników Jarmarku bardziej niż samo wydarzenie. Znów, nawet w porównaniu z 

pozostałymi badanymi festiwalami, zdjęcia mieszczące się w ramie „jesteśmy tu razem” są 

bardzo rzadkie. Wiele z nich nie jest poza tym osadzona wprost w okolicznościach Jarmarku; 

dopiero przeczytanie opisu lub zestawu tagów pozwala na ich zidentyfikowanie z 

wydarzeniem. Zwykle przedstawiają one rodziców i dzieci, niekoniecznie zaś grupy 

znajomych, jak miało to miejsce w przypadku wcześniej badanych festiwali. 
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Rys. 13. Zdjęcie „jesteśmy tu razem” 

Źródło: Facebook 

1.3 Jaki Jarmark Jagielloński..?  

1.3.1 … autentyczny 

Przegląd materiałów wizualnych udostępnionych przez uczestników i uczestniczki 

Jarmarku Jagiellońskiego w mediach społecznościowych pozostawia niezatarte wrażenie 

autentyczności – prezentowanych wyrobów, samych wystawców i artystów, wreszcie całej 

imprezy. Odczucie to wyrasta z szeregu powiązanych ze sobą elementów obecnych na 

festiwalu. 

Przede wszystkim, widać, że pokazywane na zdjęciach rękodzieło jest „nieudawane” – 

stworzone z rozpoznawalnych, lokalnych surowców, przez osoby dostępne na miejscu i 

często jeszcze prezentujące swoje umiejętności na bieżąco. Każdy z tych aspektów – 

charakter przedmiotu, obecność twórcy i poświadczenie jego zdolności poprzez obecność 

warsztatu – sprawia, że to, co znajduje się na straganach, funkcjonuje jako obiekt 

nacechowany emocjonalnie, z konkretnym miejscem i okolicznościami powstania, z „twarzą” 

(czy raczej – odciskiem palca). Jarmarkowe wyroby stają się w ten sposób swoistymi 

nośnikami pamięci o swoich twórcach, o sytuacji powstania i nabycia. 
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Rys. 14. Zdjęcie – „opowieść o autentyczności” (od nieociosanego kołka, przez figurki gotowe do 

malowania, po ukończone dzieło) 

Źródło: Instagram 

Ponadto, sam wygląd straganów daje często poczucie niemal zaglądania do czyjegoś 

prywatnego świata. Stoiska są oczywiście aranżowane w taki sposób, aby przyciągać 

kupujących, mają jasne przeznaczenie handlowe. Niemniej, obecność wystawców oraz ich 

domowych, prywatnych przedmiotów i przestrzeni, pozwala poczuć się zaproszonym do 

rozmowy, zajrzenia „przez okienko” do środka, nawiązania relacji.  

 

Rys. 15. Zdjęcie – autentyczność Jarmarku („zaglądanie przez okienko”) 

Źródło: Instagram 

Zdarza się, że zdjęcia uwydatniają niesłychaną dbałość o detal – nie tylko samego wyrobu, 

ale też sposobu jego prezentacji. Ponieważ właściwie zawsze są to sposoby domowe, 

zmyślne (a nie profesjonalne systemy ekspozycyjne, targowe), to mówią wiele o osobowości 
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i zręczności gospodarza. Wreszcie, zdjęcia przedstawiające twórców pochylonych w 

skupieniu nad swoim warsztatem pokazują chwile niezwykle refleksyjne, intymne. Wówczas 

można odnieść wrażenie niemal podglądactwa, zaglądania przez firankę. 

 

Rys. 16. Zdjęcie – autentyczność Jarmarku (osobiste detale) 

Źródło: Instagram 

Sami twórcy w swoich strojach wydają się bardzo naturalni. Ich przebrania nie 

przypominają kostiumów, a raczej ubiór – odświętny, lecz wygodny i bliski. Wrażenie 

autentyczności twórców wzmacnia ich zachowanie. Tak, jak zostało to opisane wyżej, często 

są oni publicznościami Jarmarku i turystami w Lublinie. W swoich stylizowanych ubiorach 

zachowują się więc zaskakująco podobnie do zwykłych uczestników – piją piwo w knajpach, 

spacerują trzymając się za ręce, czy zadzierają głowę ze zdziwieniem widząc highlinera. 

Jarmark to dla nich czas pracy, ale też w pewnym sensie też czas towarzyski, rodzinny. 

 

Rys. 17. Zdjęcie – autentyczność twórców („Przystanęli na chwilę by popatrzeć na linoskoczków”) 

Źródło: Instagram 
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Wreszcie, wrażenie autentyczności w doświadczaniu Jarmarku wzmacnia się poprzez 

możliwość uczestniczenia w wytwarzaniu różnych przedmiotów. Nie chodzi tu jedynie o 

warsztaty, na które obowiązują zapisy i które przyciągają zapewne najbardziej 

zmobilizowaną publiczność. Sam fakt, że przy stoisku można własnoręcznie wypróbować 

konkretnych technik rzemiosła, pozwala na zdobycie absolutnie niezatartego, namacalnego 

doświadczenia, opartego na bezpośrednim kontakcie z konkretną osobą w określonych 

okolicznościach. Wiele współczesnych teorii z obszaru humanistyki i nauk społecznych 

podkreśla, że specyficzna relacja, jaka powstaje w takich sytuacjach między człowiekiem a 

przedmiotem wytwarzanym i narzędziem pracy, ma niemal egzystencjalny wymiar. 

Człowiek staje się bowiem twórcą – powołuje do istnienia nowe byty. 

 

Rys. 18. Zdjęcie – autentyczność z doświadczenia wytworzenia przedmiotu 

Źródło: Instagram 

1.3.2 … przyjazny, otwarty 

Równie mocne odczucie towarzyszące analizom materiału wizualnego z Jarmarku to jego 

przyjazności i otwartość. Zdjęcia wystawców wydają się zapraszać zwykłego człowieka jako 

gościa do świata niezwykłego piękna i umiejętności. W samych zresztą komentarzach widać, 

że relacje między twórcami a kupującymi zawiązują się nie tylko na czas festiwalu – pod 

zdjęciami można znaleźć porady dotyczące, na przykład, pielęgnacji wyrobów. Wyjątkowo 

przemawiające są też zdjęcia z warsztatów, gdy widzimy starszą, zręczną dłoń, która 

delikatnie prowadzi po kole garncarskim dłoń młodszą, wyraźnie spiętą i niepewną. Na 

zdjęciu widoczna jest atmosfera bliskości, zaufania, pewna intymność sytuacji rozgrywającej 

się pomiędzy dwojgiem ludzi w ograniczonym czasie i przestrzeni. 
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Rys. 19. Zdjęcie – przyjazność i otwartość Jarmarku 

Źródło: Instagram 

Podobne wrażenie – otwartości i przyjazności – można odnieść ze zdjęcia, na którym muzyk 

w starszym wieku z uśmiechem pokazuje dwóm chłopcom, jak grać na trzymanych przez 

nich instrumentach. Widać, że nie jest to pełnoprawna lekcja, że nikt tu nie ma wielkich 

oczekiwań co do nabywania wiedzy i umiejętności; raczej, jest to miłe spotkanie dwóch 

światów, które okazują się zaskakująco bliskie. Z kolei fotografie przedstawiające koncerty 

w przestrzeni miasta i tańczących przechodniów kuszą wrażeniem swobody i 

spontaniczności. Sami muzycy grający na miejskim bruku wydają się bliscy, dostępni, zaś 

pary na potańcówkach są w niemal każdym wieku – wszyscy bawią się w nieskrępowany, 

niezobowiązujący sposób, ramię w ramię.  

 

Rys. 20. Zdjęcie –przyjazność i otwartość Jarmarku 

Źródło: Instagram 
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1.3.3 … pełny zderzeń, zaskoczeń 

Jedno z pierwszych i najmocniejszych wrażeń, jakie można odnieść oglądając materiały 

wizualne z Jarmarku Jagiellońskiego, to jednoczesne poczucie swojskości i egzotyczności 

prezentowanych wyrobów. Z jednej strony, rozpoznajemy przedmioty, czasem też ich 

przeznaczenie, sposób dekorowania czy materiał wykonania. Z drugiej strony, zwykle nie 

znamy zupełnie detali danego rzemiosła, zaś same wyroby stają się obiektem nieustannego, 

wyrażanego wprost zdziwienia i zachwytu. Z całą pewnością, zdjęcia przedstawiające 

rękodzieło pokazują, że mamy do czynienia z czymś, co powinno być nam znane, bliskie w 

podobnym kręgu kulturowym, a zarazem okazuje się tak niecodzienne, nawet obce. 

 

Rys. 21. Zdjęcie – zderzenia (znane, ale egzotyczne) 

Źródło: Instagram 

Jarmarkowe zderzenia i zaskoczenia biorą się też z żywego, angażującego współudziału w 

aktywnościach, które bywają opisywane etykietą „ginących zawodów”. Okazuje się, że 

wzbudzają one zainteresowanie tak dzieci, jak dorosłych, tak całkowitych laików, jak osób z 

doświadczeniem rękodzielniczym. Doskonale pokazuje to jedno ze zdjęć z warsztatów, na 

którym widać rząd dłoni lepiej i gorzej radzących sobie z zadaniem – dłoni starszych i 

młodszych, z kolorowymi paznokciami i dłoni zupełnie nieozdobionych. Podobnie, na wielu 

zdjęciach można zobaczyć przedmioty współczesne, ale wykończone tradycyjnymi 

technikami i wedle rygorystycznych kryteriów jakości (np. torby z ręcznie wyszywanymi 

czaszkami). 
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Rys. 22. Zdjęcie – zderzenia („ginące zawodów” i ich życie) 

Źródło: Instagram 

Wreszcie, Jarmark zdaje się przynosić specyficzną perspektywę tego, co normalne i 

standardowe oraz tego, co oryginalne i niestandardowe. Okazuje się bowiem, że to, 

uczestnicy pokazują jako niezwykłe, zwracające uwagę jest tym, co pochodzi w dużej mierze 

z przeszłości. Na przykład, zabawki na Błoniach wzbudzają ciekawość i pozytywne emocje 

właśnie ze względu na usytuowanie poza masowym obiegiem, być może znane z przeszłości, 

ale w chwili obecnej – wyjątkowe i oryginalne. 

Co istotne, sytuacje opisane tu jako zderzenia i zaskoczenia wydają się możliwe tylko przy 

założeniu opisanej wyżej otwartości i przyjazności. Innymi słowy, światy, ludzie i 

doświadczenia twórczo zderzają się na Jarmarku właśnie dzięki zbliżeniu i otwarciu, a nie w 

efekcie zachowania wobec siebie dystansu i szczelnych granic. Dla przykładu (i przy 

nieuchronnym uproszczeniu), ta odmienna logika – niezbliżania się zanadto, stawiania 

określonych wymagań uczestnikom co do poziomu ich wiedzy i obycia – jest 

charakterystyczna dla wielu muzeów (mimo rosnącej popularności interaktywności, itd.). 

Jarmark Jagielloński, choć ukierunkowany na podobne treści związane z tradycją, folklorem, 

historią, jest w oczywisty sposób odmienny, a w rezultacie wiąże się z bardzo specyficznymi 

sposobami doświadczania i namacalnego, emocjonalnego poznawania światów, które nie są 

nam dostępne na co dzień.  
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1.3.4 Pączkowanie Jarmarku Jagiellońskiego 

O Jarmarku Jagiellońskim, podobnie, jak o Nocy Kultury i Carnavale Sztukmistrzów, można 

powiedzieć, że „pączkuje”. Pączkowanie polega na pojawianiu się takich wystawców i 

artystów, którzy nie są związani z oficjalnym programem, ale są przez publiczność odbierani 

jako „jarmarkowi”. Dla przykładu można tu podać, obecne na ciągach zdjęć w „galeriach 

osobliwości”, stosy maskotek-piesków czy obrazy sprzedawane przez ulicznych malarzy. 

Jednocześnie, w przypadku Jarmarku pączkowanie polegało również na „rozciągnięciu się” 

festiwalu – w oczach publiczności – na wydarzenia organizowane oficjalnie w tym samym 

czasie i w zbliżonej przestrzeni, ale nie w ramach programu. Chodzi tu głównie o różnorodne 

imprezy związane z obchodami 700-lecia aktu lokacyjnego Lublina, z których zdjęcia 

przewijały się w analizowanym materiale. 

  

Rys. 23. Zestawienie zdjęć - pączkowanie Jarmarku (wystawca spoza programu oraz spektakl z 

obchodów 700-lecia aktu lokacyjnego Lublina) 

Źródło: Facebook 

W przypadku pozostałych wymienionych wyżej festiwali pączkowanie może świadczyć o ich 

pozytywnie rozumianej dostępności dla laików i półprofesjonalistów. Z kolei organizacja 

głównych wydarzeń rocznicowych założenia miasta przypuszczalnie wynika ze zbieżności 

dat, a jednocześnie możliwości skorzystania na obecności dużych publiczności lublinian i 

turystów na samym Jarmarku. 

Niemniej, warto odnotować, że w przypadku Jarmarku jego „pączkowanie” wydaje się 

stanowić zagrożenie dla realizacji najważniejszych założeń programowych i 

wizerunkowych, a w rezultacie negatywnie wpływać na opisane wyżej sposoby 

doświadczania i odbioru imprezy przez publiczność. Dzieje się tak, ponieważ choćby to, co 

nazwaliśmy twórczymi „zderzeniami i zaskoczeniami”, musi opierać się na autentyczności. 

Tej z kolei raczej nie są stanie zapewnić osoby i organizatorzy „podłączający się” pod 
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Jarmark, często z zupełnie odmiennymi zamiarami niż te przyświecające festiwalowi. Nie 

chodzi tu o dokonanie oceny, czyje intencje są lepsze i bardziej słuszne, ale zwrócenie uwagi 

na fakt, że uczestnicy Jarmarku rzadko mają kompetencje do oceny, na ile dany wyrób, 

wystawca czy wydarzenie prezentują tradycyjne umiejętności i kryteria jakości (i, co istotne, 

nikt takiej wiedzy od nich nie oczekuje!). W konsekwencji, aby zachować unikalność 

doświadczeń, które – w oczach jego uczestników – są kluczową wartością i atrakcją 

Jarmarku, zasadnicze wydaje się zachowanie spójności treściowej i wizerunkowej festiwalu.  

Na koniec warto przytoczyć jeszcze jeden przykład wspierający powyższą argumentację.  

Analizy materiałów wizualnych z Carnavalu Sztukmistrzów pozwoliły  stwierdzić, że jednym 

z najbardziej atrakcyjnych i wyróżniających jego elementów są highlinerzy. Zdjęcia osób 

chodzących po linach na wysokościach były dominującym tematem w całym materiale z 

festiwalu. Można było wówczas przypuszczać, że highlinerzy sami w sobie stanowią 

niezwykle atrakcyjny, a przypuszczalnie również stosunkowo łatwy do skadrowania na 

fotografii obiekt.  

 Highliner był obecny również na Jarmarku. Faktem jest, że tylko w jednym miejscu, jednak 

jego zdjęć właściwie nie ma w analizowanym materiale. W konsekwencji, można 

zaryzykować stwierdzenie, że highliner zyskuje swoją atrakcyjność i jednocześnie wzmacnia 

pozytywny odbiór wydarzenia w ramach właściwej mu specyfiki, kontekstu, jakim jest 

Carnaval Sztukmistrzów. Innymi słowy, atrakcyjność highlinera nie jest rezultatem jego 

obiektywnych własności, a raczej specyficznego usytuowania i interakcji z kontekstem 

kreowanym w ramach konkretnej imprezy. Ten sam człowiek (występ, sytuacja…) – łatwy 

do wykadrowania, wzbudzający zaciekawienie, niecodzienny – nie znalazł bowiem 

właściwie żadnego odzwierciedlenia w analizowanych zdjęciach z Jarmarku Jagiellońskiego. 

W rezultacie, można stwierdzić, że sami uczestnicy Jarmarku nie uznali go za tak atrakcyjny 

i godny podzielenia się z innymi obiekt zainteresowania jak uczestnicy Carnavalu.  

Dla jasności, nie chodzi o dokonywanie oceny, czy umiejscowienie highlinera w czasie 

Jarmarku było słuszne czy nie. Chodzi o dostrzeżenie faktu, że to, co „działa” i jest odbierane 

jako szczególnie atrakcyjne w czasie jednej imprezy, wcale nie musi spotkać się z 

zainteresowaniem w czasie innej imprezy. Co więcej, takie łączenie i mieszanie elementów z 

różnych wydarzeń może raczej spowodować rozmycie ich wizerunków zamiast przyczynić 

do zapewnienia uczestnikom unikalnych, wartościowych i odmiennych doświadczeń 

wynikających z różnych założeń programowych i kontekstów realizacji. 
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Najważniejsze informacje o projekcie badawczym i miejsce niniejszego 

raportu cząstkowego 
 

Tytuł projektu badawczego: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój 

gospodarczy i społeczny miasta  

Realizacja badania: Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin; 

dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma 2017 rok 

(program Rozwój sektorów kreatywnych) 

Zespół badawczy: dr Aleksandra Kołtun (koordynacja całości działań, analizy jakościowe; 

aleksandra.koltun@gmail.com), dr hab. Marcin Lipowski (analizy ilościowe), dr Ilona 

Bondos (analizy ilościowe), mgr Andrzej Stawicki (analizy ilościowe), Mateusz Stępniak 

(pomoc w analizach i zbieraniu danych) oraz praktykanci, stażyści i wolontariusze – Paweł 

Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Anna Jałocha, Aleksandra 

Jamioł, Marcin Jakubowski, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, 

Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, 

Aleksander Tarkowski, Grzegorz Zaleski, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec 

Cel badania: uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze 

gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 

plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie 

Zakres badania: 4 największe cykliczne plenerowe festiwale kulturalne: Noc Kultury, 

Carnaval Sztukmistrzów, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark 

Jagielloński 

Główny problem badawczy: wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na rozwój 

gospodarczy i społeczny Lublina, w szczególności pod kątem funkcjonowania sieci 

zależności i wzajemnych powiązań współtworzonych przez festiwale plenerowe w Lublinie 

w czterech wymiarach:  

• ekonomicznym,  

• wizerunkowym,  

• związanym z kapitałem społecznym,  

• związanym z jakością przestrzeni. 

 

mailto:aleksandra.koltun@gmail.com
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Przebieg badania, metody badawcze oraz raporty cząstkowe (podkreślenie – 

niniejszy raport) 

1. Analiza źródeł wtórnych dotyczących rozwoju Lublina w obszarze kultury, turystyki 

i wybranych gałęzi przedsiębiorczości w latach 2007-2016, z uwzględnieniem 

obecności czterech badanych festiwali jako elementu strategii komunikowania marki 

miasta (dane GUS, dane zbierane przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski Ośrodek 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej, korpus raportów badawczych, ekspertyz i 

opracowań udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin, korpus folderów 

promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, turystów i mieszkańców) -> 

„Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i aktywności gospodarczej w 

latach 2006-2016. Raport z analizy źródeł wtórnych”  

2. Badania publiczności festiwali: 

a. Badania ankietowe opinii i doświadczeń uczestników i uczestniczek festiwali -> 

„Raport z badań ilościowych. Noc Kultury”; „Raport z badań ilościowych. Wschód 

Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; „Raport z badań ilościowych. 

Carnaval Sztukmistrzów”; Raport z badań ilościowych. Jarmark Jagielloński” 

b. Badania jakościowe – analizy danych wizualnych udostępnionych w mediach 

społecznościowych) -> „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Noc 

Kultury”; „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Wschód Kultury – 

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Carnaval Sztukmistrzów”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Jarmark Jagielloński” 

3. Badania ankietowe wolontariuszy współpracujących przy organizacji festiwali w 

latach 2011-2016 ->„Raport z ilościowego badania opinii wolontariuszy” 

4. Badania ankietowe przedsiębiorców z branży hotelowej i gastronomicznej z obszaru 

Starego Miasta i okolic -> „Raport z ilościowego badania przedsiębiorców” 

oraz 

5. praca warsztatowa z uczestnikami Lubelskiego Kongresu Kultury (9-11.06.2017), 

grupa tematyczna „Jakoś czy jakość – festiwale plenerowe w przestrzeni miasta” – 

wstępne rozpoznanie najważniejszych wątków w badaniu 
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6. seria wywiadów na wpół ustrukturyzowanych z „typowymi uczestnikami” czterech 

festiwali 

7. prace warsztatowa z przedstawicielami Warsztatów Kultury oraz Urzędu Miasta 

Lublin (wrzesień 2017) – dopracowanie wyników roboczych oraz próba 

sformułowania rekomendacji 

8. wydanie raportu końcowego podsumowującego całość badań (udostępniony online 

na początku 2018 roku) 

 


