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Obecnie prowadzona edycja programu DNA Miasta (istniejącego od 2009 r.) zakłada wsparcie 

dyskusji na temat budowania miejskiej polityki kulturalnej w Toruniu i Łodzi. Oba te miasta starały się 

o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – w tym czasie na dobre rozgorzała dyskusja na temat 

prowadzenia polityki kulturalnej, włączająca wiele środowisk, w tym samych mieszkaoców, twórców i 

animatorów kultury.  

 

Fundacja Res Publica, przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i władzami miast, 

chce stworzyd i wprowadzid w życie metodę partycypacyjną, umożliwiającą mieszkaocom miasta 

aktywny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących miejskiej kultury. W Łodzi działania w 

projekcie przeszły już kilka etapów. Na początku przeprowadzona została diagnoza istniejących 

problemów związanych z polityką kulturalną w mieście. Odbyły się także spotkania robocze z 

partnerami projektu, ekspertami i władzami miasta. Ich efektem było wypracowanie listy 

najważniejszych tematów, które powinien poruszad program DNA Miasta – tj. sposób finansowania 

miejskiej polityki kulturalnej, współpraca środowiska kulturalnego i władz miasta oraz współpraca 

instytucji i organizacji kulturalnych. 

 

28 października 2011 r. w ramach Regionalnego Kongresu Kultury zrealizowano kolejny etap 

projektu, jakim były otwarte warsztaty. Ich tematem była dyskusja nad opracowaną wcześniej 

diagnozą i listą kluczowych zagadnieo dla programu, która rozwinęła się w rozmowę na temat 

pożądanego kształtu polityki kulturalnej i propozycji konkretnych rozwiązao dla zdefiniowanych 

problemów. Całośd zakooczyło spotkanie podsumowujące.  

 

Następnym krokiem w projekcie będzie praca w grupach roboczych wyłonionych m.in. spośród osób 

biorących udział w warsztatach, których celem będzie przełożenie wypracowanych wcześniej sugestii 

i założeo co do wizji polityki kulturalnej na konkretne zapisy oraz zachęcanie i włączanie do debaty 

lokalnych mieszkaoców.  

 

W Toruniu 26 listopada 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15 odbędzie 

się debata i warsztaty DNA Miasta. Celem spotkania, organizowanego w porozumieniu z Małopolskim 

Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, który jest twórcą powstającej w mieście 

strategii rozwoju kultury, jest praca nad propozycjami tematów i narzędzi istotnych dla strategii, 

wypracowanie sposobu współpracy różnych środowisk przy jej tworzeniu, a także diagnoza 



problemów i wskazanie możliwych rozwiązao. Rezultaty debaty zostaną przekazane władzom miasta i 

twórcom strategii rozwoju kultury. 
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