PROMOCJA BMK - konkluzja
Analogicznie jak w latach ubiegłych, działania promocyjne polegały na wzmocnieniu marki programu BMK
oraz rozwijaniu sieci współpracy. Brak funduszy na reklamę ograniczył pracę marketingu do ruchów
organicznych, przede wszystkim bazując na wypracowanych wcześniej mechanizmach. Istotnym
czynnikiem mającym wpływ na odzew medialny miała różnorodność merytoryczna inicjatyw, a także
geolokalizacja przeprowadzanych projektów. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kluczową rolę
informacyjną odegrali organizatorzy i partnerzy, tj. instytucje kultury, które posiadają własne i coraz
silniejsze media społecznościowe, a także zaprzyjaźnione media.
Mimo utrudnień wynikających z pandemii koronawirusa (częściowy lockdown), tegoroczną edycję można
uznać za udaną.Ograniczenia i obostrzenia, a co za tym idzie spowolnienia, na nie wpłynęły istotnie na
liczbę zgłoszeń do programu. Przeprowadzone zostały projekty o zróżnicowanym charakterze, a głównym
źródłem informacji o nich były media elektroniczne.
Wzmożonego wzrostu zainteresowania programem i przeprowadzonymi działaniami nie odnotowano, co
świadczy tylko o potrzebie długofalowego procesu kontynuacji rozpoczętych prac. Niszowość działań i
żmudne procesy, wymagające systematyki, znajdują realne przełożenie dopiero w dalszej perspektywie.
Z obserwacji, z którą zgodni zdają się być również współpracujący eksperci, program Bardzo Młoda
Kultura pozwolił na zasianie i wykiełkowanie ziarna, jednocześnie obnażając pole, w którym jest jeszcze
bardzo dużo do zrobienia.
Niewątpliwie do największych sukcesów należy zbudowanie partnerskiej sieci instytucji kulturalnych w
regionie, nawiązanie bliższych relacji z aktywistami, a także jasno i głośno wyrażana chęć dalszej
współpracy, o czym wspominają uczestnicy m.in. podczas 3. Dolnośląskiego Forum Edukacji Kulturowej,
które odbyło się 4 listopada 2021 w Legnicy.
Z dziennikarskiego obowiązku należy również wymienić szereg zdarzeń medialnych, rejestrujących i
podsumowujących zrealizowane przedsięwzięcia, do lektury których zapraszam poniżej.
Dawid Bargenda

FIRLEJ - strona operatora programu
http://firlej.wroc.pl/bmk
http://firlej.wroc.pl/

FACEBOOK - strona programu Bardzo Młoda Kultura
2019-2021 Dolny Śląsk
https://www.facebook.com/BardzoMlodaKulturaDolnySlask/
Stan z dnia: 6.12.2021
Zawartość: aktualności, foto, wideo, wydarzenia, wzmianki, obserwujący
Liczba obserwujących: 655 (↗ wzrost o 148, od dnia 4.12.2020)

WIDEO
3. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej - Legnica (4.11.2021)
https://youtu.be/6a6R4TpzwYI
Materiał filmowy podsumowujący program BMK; rozmowy, wywiady, dokumentacja spotkania
TVP3 Wrocław - Fakty o poranku - Rozmowa dnia (22.10.2021)
https://wroclaw.tvp.pl/56516706/22102021 (od 45:50 do 54.50)
Justyna Teodorczyk - dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy o programie Bardzo Młoda Kultura i
Dolnośląskim Forum Edukacji Kulturowej
Legnica - konferencja prasowa (16.06.2021)
O projektach w Legnicy, o programie BMK
https://youtu.be/PRsBoo8CKv0
Jarosław Buzarewicz - dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury o uczestnictwie w programie BMK
https://youtu.be/UCQDp97BiXQ
Justyna Teodorczyk - dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy o uczestnictwie w programie BMK
https://youtu.be/jeXGkUnH6cQ
Grzegorz Zmarzły - dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie, Katarzyna Doszczak-Fuławka
- dyrektorka Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie - o uczestnictwie w programie BMK
https://youtu.be/6qBOJhHGXB0

Webinar - Jak zgłosić inicjatywę w programie BMK (22.04.2021)
https://www.facebook.com/watch/?v=1050162252056322

Dolnośląskie rozmowy o edukacji kulturowej - spotkania w regionie
Bolków (27.10.2021)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=410827553830757
Wałbrzych (13.10.2021)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=835012730487850
Bierutów (12.10.2021)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=296288745379746
Kobierzyce (17.05.2021)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4009607539115445
Legnica (25.03.2021)
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=899017087578885

Liderzy inicjatyw o działaniach w ramach programu BMK (wideo)
Karolina Jefmańska i Kacper Jefmański o inicjatywie pt. Terra Incognita (Wałbrzych)
https://youtu.be/0cf8-foF13Y
Karolina Maliszewska i Anita Witek o inicjatywie pt. Projekt Maszyna (Legnica)
https://youtu.be/r3y2Ckv6L4Q
Krystyna Burska, Joanna Szymkowska, Beata Foks oraz Katarzyna Giebel o inicjatywie pt. Jeans II
życie - sztuka kreacji (Kobierzyce)
https://youtu.be/RxjkhF25bI8
Monika Kręcisz-Kozłowska i Ievgeniia Bivol o inicjatywie pt. Naprzeciw sztuce (Legnica)
https://youtu.be/esKWxdyvfV8
Katarzyna Wawrzyniak, Małgorzata Wilusz-Laszczyk oraz Anna Gałuszka o inicjatywie pt.
Zwierzodwór, czyli sąsiedzie podaj łapę (Wrocław)
https://youtu.be/1Zg0gg75-zw
Anna Chodorowska, Róża Gołubowska, Joanna Krasowska o inicjatywie pt. Ruch Miejski - zin
artystyczny (Wołów)

https://youtu.be/ZwZkWDE1IGo
Konrad Galicki i Natalia Kaszuba o inicjatywie pt. Historie zaplątane (Bierutów)
https://youtu.be/ZkQpb6vtFeM

Informacje o programie BMK
Gazeta Wyborcza o naborze do programu BMK (25.04.2021)
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27001586,trwa-nabor-do-programu-bardzo-mloda-kultura-m
ozna-zdobyc-10.html
Wrocław.pl - o naborze do programu (26.04.2021)
https://www.wroclaw.pl/bardzo-mloda-kultura-2019-2021-nabor-wnioskow
TVP3 Wrocław - zapowiedź 3. Dolnośląskiego Forum Edukacji Kulturowej
https://wroclaw.tvp.pl/56737859/legnica-juz-jutro-iii-dolnoslaskie-forum-edukacji-kulturowej

O PROJEKTACH - strony domowe inicjatyw, informacje
prasowe, dokumentacje foto/wideo, inne
Terra Incognita (Wałbrzych)
Strona inicjatywy na Facebooku
https://www.facebook.com/bmk2021/
Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu - o inicjatywie
http://mowwalbrzych.pl/news/1584-projekt-terra-incogn/
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - o finale inicjatywy
https://umwd.dolnyslask.pl/edukacja/aktualnosci/artykul/final-projektu-terra-incognita/
Fotodokumentacja inicjatywy na Facebooku
https://www.facebook.com/bmk2021/photos/

Ruch Miejski - Zin artystyczny (Wołów)
Strona inicjatywy na Facebooku
https://www.facebook.com/Ruch-Miejski-101114372215989
Fotodokumentacja inicjatywy na Facebooku
https://www.facebook.com/Ruch-Miejski-101114372215989/photos
Zin artystyczny
https://issuu.com/fundacjamy/docs/ruch_miejski
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie - o inicjatywie
https://sp1wolow.szkolnastrona.pl/a,5145,ruch-miejski-zin-artystyczny
Off topic: Kultura i Edukacja 2011, nr 2 (81)
Anna Brzezińska o amatorskim ruchu artystycznym w małym mieście, czyli kilka refleksji o edukacyjnym
potencjale kultury popularnej
http://kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=viewFile&path[]=280&path[]=275

Naprzeciw sztuce (Legnica)
Strona projektu na stronie Galerii Sztuki w Legnicy
https://galeria.legnica.eu/naprzeciw-sztuce/
Naprzeciw sztuce - grupa na Facebooku
https://www.facebook.com/groups/379261673408309/
Portal 24legnica.pl o legnickich projektach w ramach programu BMK
https://24legnica.pl/co-bedzie-robic-bardzo-mloda-kultura-w-legnicy/
Portal Legnica.eu o pikniku w palmiarni
https://portal.legnica.eu/aktualnosci/w-niedziele-wyjdz-naprzeciw-sztuce-zapraszamy-na-piknik-do-palmia
rni,16857,1,6.html
Portal Legnica.naszemiasto.pl o pikniku w palmiarni
https://legnica.naszemiasto.pl/naprzeciw-sztuce-tegoroczna-edycja-bardzo-mlodej-kultury-w/ar/c13-83919
27
Portal Legnica.fm o pikniku w palmiarni
https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/21-kultura-legnica/39948-wyjdz-naprzeciw-sztuce-i-prz
yjdz-na-piknik-do-palmiarni

Jeans II życie - sztuka kreacji (Kobierzyce)
Strona projektu, Kobierzycki Ośrodek Kultury
https://kultura-kobierzyce.pl/?s=jeans+2
Fotodokumentacja warsztatów (animacja)
https://youtu.be/sGUQ7nGsXvM

Projekt Maszyna (Legnica)
Strona projektu na stronie Galerii Sztuki w Legnicy
https://galeria.legnica.eu/projekt-maszyna/
Projekt Maszyna na Instagramie
https://www.instagram.com/projekt_maszyna/
Portal Echolegnica.pl o inicjatywie
https://echolegnica.pl/20211001350717/um-legnica-projekt-maszyna-sprawdz-jak-postrzegaja-nas-inni-16
33127404
Miedziowefakty.pl o Projekcie Maszyna
https://miedziowefakty.pl/bardzo-mloda-kultura-w-legnicy-projekt-maszyna/
Portal E-legnickie.pl - Bardzo Młoda Kultura rządzi w Legnicy
https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/legnica/33661-bardzo-mloda-kultura-rzadzi-w-legnicy-foto
V LO w Legnicy o Projekcie Maszyna
https://vlo.legnica.eu/kandydaci/wazne-terminy?view=article&id=412:projekt-maszyna-w-akcji&catid=8
Portal Legnica.eu o Projekcie Maszyna
https://portal.legnica.eu/aktualnosci/projekt-maszyna-sprawdz-jak-postrzegaja-nas-inni,17048,1,6.html

Zwierzodwór, czyli sąsiedzie podaj łapę (Wrocław)
Strona projektu na Facebooku
https://www.facebook.com/zwierzodwor2021
Materiały filmowe projektu (warsztaty, rozmowy, inne)
https://www.facebook.com/zwierzodwor2021/videos

Fotodokumentacja projektu
https://www.facebook.com/zwierzodwor2021/photos/
Zwierzodwór na stronach MDK Fabryczna
https://www.mdk.wroc.pl/8-aktualnosci/1357-zwierzodwor
Warsztaty muzyczne “Zwierzęta w muzyce”
https://youtu.be/DSowbJIqE8U
Krótki film o inspiracji tworzenia
https://youtu.be/hsdZjDwinRE
Zwierzodwór od kuchni - o projekcie
https://youtu.be/xhfTQA7h7xg
Co wiemy o gołębiach miejskich? - rozmowa z Fundacją Gruszętnik
https://youtu.be/lFi5u4pB4tk

Historie zaplątane (Bierutów)
Strona projektu na Facebooku
https://www.facebook.com/HistorieZaplatane
Materiały filmowe projektu
https://www.facebook.com/HistorieZaplatane/videos
Fotodokumentacja projektu
https://www.facebook.com/HistorieZaplatane/photos/

Od-Zapomniane (Bolków)
Strona projektu na Facebooku
https://www.facebook.com/Od-Zapomniane-107427184881422
Dokumentacja filmowa projektu
https://www.facebook.com/Od-Zapomniane-107427184881422/videos/
Fotodokumentacja projektu
https://www.facebook.com/Od-Zapomniane-107427184881422/photos/
Radio Wrocław - o inicjatywie Od-Zapomniane
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/108174/Bolkow-Seniorzy-opowiedza-a-najmlodsi-namaluja-W-te

n-sposob-chca-ocalic-od-zapomnienia
Legnica.fm o inicjatywie
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/24-kultura-jawor/39002-od-zapomniane-z-duza-ka
sa
Legnica.fm o finale projektu
https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-kultura/24-kultura-jawor/41050-od-zapomniane-zrealizow
ane
Faktyjawor.pl o inicjatywie
https://faktyjawor.pl/2021/06/24/od-zapominanie-szkoly/
Realizacje filmowe Od-Zapomniane
Mysłów: https://www.youtube.com/watch?v=kvg6PpvbC8w
Sady Górna: https://www.youtube.com/watch?v=IdJxR3DiV-o
Kaczorów: https://www.youtube.com/watch?v=jxwHohDQyys
Lipa: https://www.youtube.com/watch?v=rgTZRyWjkmM
Bolków: https://www.youtube.com/watch?v=4EYs5T1efTg

