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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE OBCHODÓW 
ROKU KOSZALIŃSKIEJ KULTURY 

Rada Miejska w Koszalinie uznaje za priorytetowe i konieczne przyjęcie założeń programowych Roku 
Koszalińskiej Kultury, mających na celu wsparcie sektora kultury w Koszalinie, dla którego wprowadzony 
z powodu pandemii reżim sanitarny oznacza wstrzymanie działań twórczych, edukacyjnych, upowszechniania 
kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych. Zaistniała sytuacja osłabiła kondycję koszalińskiej kultury 
i niejednokrotnie uniemożliwiła zarobkowanie lokalnym artystom. 

1. Celem obchodów Roku Koszalińskiej Kultury jest pokazanie istotnej roli kultury, zarówno dla osób 
działających w tym sektorze, jak i jej odbiorców. Zamierzamy zwrócić szczególną uwagę na osiągnięcia 
koszalińskich artystów, twórców, animatorów i działaczy oraz wpływ aktywności i edukacji kulturalnej na 
życie mieszkańców i rozwój Miasta. Dzięki realizacji uchwały możliwe będzie stworzenie warunków powrotu 
do działań twórczych, inspirowania, promowania, wspomagania i budowania tożsamości lokalnej. 

2. W ramach obchodów Roku Koszalińskiej Kultury przyjmuje się następujące założenia programowe: 
- promocja koszalińskiej kultury - artystów, twórców, przedsięwzięć i wydarzeń artystycznych: 
* opracowanie i zamieszczenie na stronie internetowej miasta „Katalogu koszalińskich artystów", 
* realizacja filmów z udziałem artystów w ich miejscach pracy - w pracowniach, na scenie, w galeriach itp., 
* organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych na rzecz artystów/wydarzeń kulturalnych 

(organizowanie konferencji prasowych, promocja w mediach społecznościowych i na miejskiej stronie 
internetowej), 

* prezentacja artystów oraz projektów kulturalnych w Ratusz TV, 
* seria artykułów o koszalińskich twórcach, m.in. w Grafiku Kultury, Almanachu Koszalińskiej Kultury, 
* zaangażowanie lokalnych mediów na rzecz promocji działań podejmowanych w ramach Roku 

Koszalińskiej Kultury w mieście i regionie, 
* organizacja wraz z Zespołem Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie konkursu na 

stworzenie znaku graficznego Roku Koszalińskiej Kultury, 
* współpraca miasta, instytucji kultury, lokalnych mediów przy promocji koszalińskich artystów, wydarzeń 

kulturalnych, projektów artystycznych realizowanych w ramach zaplanowanych obchodów. 

- tworzenie warunków zachęcających i umożliwiających podejmowanie działań twórczych. 
Współpraca, informacja i pomoc merytoryczna: 
* udostępnianie pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz innych urządzeń 

i materiałów niezbędnych do wykorzystania podczas imprez artystycznych, znajdujących się w zasobach 
koszalińskich instytucji kultury oraz pomoc techniczna w organizacji - wystaw, spotkań autorskich, recitali 
itp., 

* dofinansowanie projektów artystycznych w ramach konkursu inicjatyw lokalnych Start-Up Kultura, 
* angażowanie koszalińskich twórców do prowadzenia zajęć artystycznych oraz udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, 
* wsparcie projektów realizowanych przez koszalińskich twórców poza miastem, 
* powrót do idei organizacji Koszalińskich Targów Sztuki i Dizajnu, 
* angażowanie lokalnych twórców ludowych do udziału w Jarmarkach jamneńskich, 
* udostępnianie nowych miejsc w przestrzeni miasta w celu realizacji plenerowych projektów 

artystycznych, 
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* realizacja pilotażowego projektu przeniesienia Galerii przy Katedrze na teren Rynku Staromiejskiego 
w okresie wiosenno-letnim. 

- kształtowanie postaw świadomego uczestnictwa w kulturze i wspieranie procesu edukacji 
kulturalnej: 
* tworzenie warunków do rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców poprzez m.in. organizację dni 

otwartych w instytucjach kultury, 
* wspieranie mieszkańców w rozwijaniu kompetencji, pasji i uzdolnień przez wprowadzenie pilotażowej 

wersji programu „Koszalińska 100", 
* kształtowanie i rozwijanie postaw prokulturowych wśród dzieci i młodzieży dzięki wspieraniu takich 

działań jak Dziecięcy Dyskusyjny Klub Filmowy, Dyskusyjne Kluby Książki, Familijny Park Sztuki czy 
Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmoniada", 

* stworzenie platformy do współpracy, dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej 
kultury podczas organizacji III Koszalińskiego Kongresu Kultury, 

* wykorzystanie potencjału NGO oraz lokalnych animatorów kultury w procesie edukacji kulturalnej 
poprzez wprowadzenie dodatkowej punktacji za zadania z zakresu edukacji kulturalnej zgłaszane do 
konkursu inicjatyw lokalnych Start-Up Kultura i konkursów na zadania pożytku publicznego, 

* próba dopasowania oferty kulturalnej do oczekiwań i możliwości mieszkańców poprzez 
przeprowadzenie spójnej diagnozy potrzeb odbiorców wydarzeń kulturalnych. 

3. Kontynuowane będą działania w ramach mecenatu Miasta w postaci przyznawania stypendiów 
artystycznych i nagród w dziedzinie kultury. 

4. Założenia programowe przyjęte w ramach Roku Koszalińskiej Kultury stanowią katalog otwarty, który może 
być wzbogacany w trakcie roku, zgodnie z możliwościami realizatorów. Wszystkie podejmowane działania 
będą prowadzone przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. 

5. Obchody Roku Koszalińskiej Kultury finansowane będą w ramach budżetów instytucji kultury oraz 
dodatkowych środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. 

6. Realizatorami będą: 
- instytucje kultury, tj.: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, 

Filharmonia Koszalińska, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Muzeum w Koszalinie, 
- Pałac Młodzieży w Koszalinie, 
- Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, 
- Wydział Kultury i Spraw Społecznych, 
- Rada Kultury przy Prezydencie Miasta, 
- Komisja Kultury Rady Miejskiej, 
- organizacje, stowarzyszenia i związki twórcze, 
oraz inne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w zależności od potrzeb. 

7. Koordynatorem prac w zakresie realizacji założeń programowych obchodów Roku Koszalińskiej Kultury 
będzie Wydział Kultury i Spraw Społecznych, przy współpracy z Komisją Kultury Rady Miejskiej oraz Radą 
Kultury. 

8. Do zadań koordynatora należy w szczególności, 
- prowadzenie na stronie internetowej www.koszalin.pl zakładki Rok Koszalińskiej Kultury, 
- współpraca z instytucjami w celu realizacji założeń programowych, 
- koordynowanie poszczególnych działań, 
- prowadzenie „Katalogu koszalińskich artystów", 
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- udzielanie informacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów ministerialnych 
na działania kulturalne oraz zasad przyznawania nagród i stypendiów artystycznych lokalnych 
i ministerialnych. 

9. Do współpracy przy realizacji obchodów Roku Koszalińskiej Kultury zaproszeni są wszyscy, którym sprawy 
kultury są bliskie m.in. organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne, kluby osiedlowe, uczelnie wyższe, 
media, miejskie spółki, jednostki i instytucje, przedsiębiorcy a także wszelkie grupy nieformalne. 
Zainteresowane współpracą podmioty mogą zgłaszać się do koordynatora telefonicznie pod nr tel. 94 348 
87 11, mailowo anna.ianiel(a)um.koszalin.pl i osobiście: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, parter, 
pokoje nr 5 i 18. 

PR2I 
RADY MII 
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