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ultura organizacyjna i zarządzanie instytucjami medialnymi wpáywa na ich
efektywnoĞü i zdolnoĞü do innowacji. Strategie, procesy decyzyjne oraz systemy motywacji
rzutują na potencjaá angaĪowania siĊ mediów
we wspóápracĊ z organizacjami kultury (teatry,
muzea, galerie, itd.) i edukacji (uniwersytety, oĞrodki badawcze), a takĪe wspóádziaáanie
ze Ğrodowiskiem startupów, zaawansowanych
technologii i przedstawicieli wáadz miasta.
W tym kontekĞcie badania nad mediami coraz
czĊĞciej opierają siĊ o koncepcjĊ skupisk kreatywnych (creative clusters) i klastrów medialnych (media clusters), gdzie media stanowią jeden z centralnych elementów Ğrodowisk
kreatywnych w danym mieĞcie. W studia nad
skupiskami kreatywnymi z udziaáem mediów
wpisuje siĊ miĊdzynarodowy projekt badawczy pt. „Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie,
wartoĞci, procesy”, który w latach 2015–2018
byá realizowany na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii UW przez dr. hab. Michaáa Gáowackiego (Uniwersytet Warszawski)
i prof. Lizzie Jackson (London South Bank University) – wiĊcej na temat projektu zob. www.
creativemediaclusters.com. Badacze, chcąc
zaprezentowaü pierwsze wyniki badaĔ jakoĞciowych w ramach projektu i zwróciü uwagĊ
na koniecznoĞü zmiany w sposobie mówienia
o wspóáczesnych mediach, podjĊli siĊ wyzwania zorganizowania nietypowego wydarzenia
o nazwie Creative Cultures for Media Progression – An Unconference.

Spotkanie odbyáo siĊ 13 czerwca 2018 roku
w stoáecznym Centrum KreatywnoĞci na ulicy
Targowej. Organizatorem miĊdzynarodowego
wydarzenia w jĊzyku angielskim byá Wydziaá
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW,
we wspóápracy z UrzĊdem Miasta Stoáecznego
Warszawy. Wybór miejsca spotkania nie byá
przypadkowy – warszawska Praga stanowiáa
jeden z dziesiĊciu przypadków (case studies),
które zostaáy poddane analizie jakoĞciowej
(wywiady pogáĊbione i obserwacje) w ramach
wspomnianego projektu. Miejsce to ma bowiem peániü rolĊ inkubatora przedsiĊbiorczoĞci dla startupów sektora kreatywnego, a takĪe
wspieraü je w zakresie technicznym i instytucjonalnym. W Centrum KreatywnoĞci Targowa moĪna wynająü biuro, sale warsztatowe
i otrzymaü wsparcie w prowadzeniu biznesu.
Warto równieĪ dodaü, Īe prof. Gáowacki i prof.
Jackson prowadzili teĪ badania w wybranych
dystryktach w nastĊpujących miastach: Austin,
Boston/Cambridge, Bruksela, Detroit, Kopenhaga, Londyn, Tallinn, Toronto, Warszawa,
WiedeĔ.
Wydarzenie byáo wyjątkowe ze wzglĊdu na charakter oraz formĊ, o czym Ğwiadczy
chociaĪby wykorzystanie w jego nazwie sáowa
„niekonferencja”. Forma spotkania oferowaáa
moĪliwoĞci poznania nowych metod wymiany
i budowania wiedzy w oparciu o peáne zaangaĪowanie wszystkich uczestników. Zaproszenie
do udziaáu w spotkaniu skierowano do przedstawicieli mediów, instytucji kultury, oĞrodków badawczych, uniwersytetów, startupów,
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przestrzeni co-workingowych oraz przedstawicieli wáadz lokalnych miasta. ChĊü udziaáu w spotkaniu mogli zgáaszaü takĪe goĞcie
z zagranicy, którzy przyjechali do Warszawy
na kongres Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association, EMMA). Creative Cultures for Media Progression – An Unconference
byáo wydarzeniem, które poprzedzaáo obrady
EMMA w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej
UW. Jednodniowe wydarzenie miaáo z zaáoĪenia charakter zabawy – caáemu spotkaniu towarzyszyáa oprawa muzyczna, za którą byáa odpowiedzialna DJ Hienka.
Niekonferencja rozpoczĊáa siĊ od uroczystego przywitania goĞci przez organizatorów
wydarzenia – dr. hab. Michaáa Gáowackiego
oraz Pana Grzegorza Wolffa z UrzĊdu m.st.
Warszawy, po czym zaprezentowano cząstkowe wyniki uzyskane w ramach projektu badawczego w oparciu o przykáad warszawskiej
Pragi. Michaá Gáowacki oraz Lizzie Jackson za
poĞrednictwem fotograÞi przestrzeni kreatywnych i miejsc kultury zademonstrowali gáówne
czynniki kontekstowe Ğwiadczące o potencjale
kreatywnym tej prawobrzeĪnej dzielnicy Warszawy (historia, polityka miejska, geograÞa
przestrzeni co-workingowych itd.) oraz przykáady wspóápracy organizacji kreatywnych
w tej czĊĞci miasta. Wprowadzenie pt. The Organisational Culture of Creative Firms of Praga zapoczątkowaáo dyskusjĊ na temat wpáywu
kultury globalnej na media oraz gentryÞkacji
wspóáczesnych miast.
W dalszej czĊĞci odbyáa siĊ sesja interaktywna sesja World Café pt. „Progressive Organisational Structures and Cultures”. World Café
to metoda sáuĪąca do wymiany informacji, która umoĪliwia rozmowĊ o kilku aspektach w danej kwestii. Technika ta bywa czĊsto nazywana
metodą kawiarnianej atmosfery, sáuĪy bowiem
do prowadzenia dialogu oraz poszukiwania
kreatywnych pomysáów. Zgodnie z tą metodą
World Café byáa zorganizowana przy drewnianych stoáach i krzesáach, gdzie uczestnicy zo-

Jacek Mikucki
stali podzielni na grupy, natomiast w tle moĪna
byáo usáyszeü odgáosy leĞne (grane przez DJ-a),
a oprawa Ğwietlna miaáa kolor zielony, co miaáo stwarzaü atmosferĊ lasu. Podczas sesji przy
kilku stoáach z uczestnikami poruszono 11 tematów związanych ze zmianami struktur i kultur organizacyjnych Ğrodowisk kreatywnych.
Grupy dyskutowaáy o konkretnych zagadnieniach, m.in. o tym: Co jest specjalnego w przestrzeniach co-workingowych? Co nie dziaáa
w duĪych korporacjach? Co jest dobre, a co
záe w hierarchicznych strukturach zarządzania?
W jaki sposób zwiĊkszaü poziom motywacji
w sektorze kreatywnym itd. W kaĪdej grupie
liczącej 4–5 osób odbywaáa siĊ 20-minutowa
dyskusja, po czym jeden z uczestników braá
udziaá w rozmowach przy innym stole. Po zakoĔczeniu sesji kaĪda z grup zaprezentowaáa
problemy, o których dyskutowano.
Kolejna sesja – „Fishbowl pt. Sustainable
Frameworks for R&D and Innovation” – miaáa
na celu kontynuowanie dialogu, z uwzglĊdnieniem grupy osób dyskutujących oraz przysáuchujących siĊ dyskusji. Tym razem w jasnym
oĞwietleniu i przy odgáosach szumu morza,
towarzyszącym plaĪowiczom, uczestnicy zasiedli na leĪakach, które byáy ustawione na planie
okrĊgu. Byáo piĊü leĪaków, przy czym cztery
zajmowali dyskutanci: Lizzie Jackson (London
South Bank University), Alexander Moutchnik
(RheinMain University of Applied Sciences),
Christian S. Nissen (Copenhagen Business
School), Gregory Ferrell Lowe (Northwestern
University in Qatar). Kiedy wiĊc ktoĞ z publicznoĞci chciaá zabraü gáos, rzucaá piákĊ „na
plaĪĊ” i zasiadaá na wolnym krzeĞle. ZauwaĪono, Īe media i inne Þrmy kreatywne muszą potraÞü reagowaü na warunki globalnego rynku.
Instytucje medialne oraz inne powinny wspieraü ciągáe innowacje wpáywające na badania
i rozwój produktów, usáug i doĞwiadczeĔ generujących wáasnoĞü intelektualną.
NastĊpnie studenci drugiego roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
UW – Michalina BieĔko i Sebastian Sosnowski
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– zaprezentowali The Wall of Freedom – wynik prac w ramach ostatnich zajĊü z przedmiotu
„Wspóáczesne modele systemów medialnych”.
Na zajĊciach prowadzonych w symbolicznym
dniu pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca
1989 roku prowadzący prof. Gáowacki poprosiá
studentów o przyniesienie ßamastrów, farb i innych pomocy plastycznych, za poĞrednictwem
których studenci na biaáym páótnie wyrazili, co
oznacza dla nich wolnoĞü mediów i wolnoĞü
sáowa. Podobnie jak w przypadku tworzenia
„Ğciany wolnoĞci”, takĪe podczas niekonferencji, prezentacja The Wall of Freedom byáa
pretekstem do podjĊcia dyskusji na temat manipulacji w mediach oraz nowych zagroĪeĔ dla
wolnoĞci, takich jak fake news czy hate speech.
Uczestnicy wydarzenia na Pradze zgodzili siĊ,
Īe jakakolwiek próba reformy mediów i dostosowania ich dziaáalnoĞci do wymagaĔ epoki cyfrowej musi uwzglĊdniaü odpowiedni poziom
wolnoĞci.
Po przerwie lunchowej, w trakcie której
podawano dania wege, odbyáy siĊ prezentacje
Pecha Kucha. Metoda Pecha Kucha polega na
syntetycznym prezentowaniu projektów badawczych w oparciu o 20 slajdów, przy czym kaĪdy z nich jest pokazywany nie dáuĪej niĪ przez
20 sekund. W ramach formuáy swoje projekty
badawcze zademonstrowali Alexander Moutchnik (RheinMain University of Applied Sciences), Martyna Kisio (Uniwersytet Warszawski)
oraz Alicja Waszkiewicz-Raviv (Uniwersytet
Warszawski).
W dalszej czĊĞci wydarzenia nastąpiáa
prezentacja projektu „MediaRoad”, który jest
Þnansowany ze Ğrodków Unii Europejskiej.
Agata Patecka reprezentująca Europejską UniĊ
Nadawców (European Broadcasting Union,
EBU) – instytucjĊ zajmującą siĊ koordynacją
miĊdzynarodowego projektu – zwróciáa uwagĊ
na gáówne zaáoĪenia projektu, w tym w szczególnoĞci na zmianĊ sposobu podejĞcia do innowacji przez wzmocnienie wspóápracy organizacji medialnych ze Ğrodowiskiem startupów.
Konkretny przykáad „otwierania siĊ” mediów
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na wspóápracĊ z sektorem kreatywnym zostaá
przywoáany przez Sarah Geeroms reprezentującą ßamandzkiego nadawcĊ publicznego VRT
(Bruksela). VRT stanowi jeden z przykáadów
realizowania idei „Sandbox”, która polega na
tworzeniu innowacji i projektów z zaangaĪowaniem twórców i podmiotów zewnĊtrznych.
Idea Sanbox jest rozwijana w ramach projektu
„MediaRoad” obecnie takĪe w innych krajach,
w tym m.in. we Francji, Szwecji, Finlandii
i Niemczech. Obie prezentacje pokazaáy nowe
ekscytujące pomysáy dla Þrm medialnych do
wspóápracy przy projektach badawczo-rozwojowych.
KulminacjĊ obrad stanowiáa sesja pitchingowa, która pokazaáa nowe sposoby mówienia
o ideach i projektach kreatywnych. SesjĊ poprowadziá Przemysáaw Krawczyk z Inkubatora UW, który „pomaga w rozwoju projektów
biznesowych i spoáecznych znajdujących siĊ
w róĪnych fazach dojrzaáoĞci rynkowej, organizując warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami, a takĪe udostĊpniając nowoczesną
infrastrukturĊ i przestrzeĔ do pracy. W ramach
sesji swoje projekty prezentowali Katarzyna
Mucha (Einstein Project) oraz Konrad Pawlak (Mr Boar). Prezentując swoje idee, mówcy zwrócili uwagĊ na sposoby nawiązywania
i podtrzymywania wspóápracy miĊdzy maáymi
i Ğrednimi przedsiĊbiorstwami a oĞrodkami
akademickimi.
DzieĔ zakoĔczyá siĊ podsumowaniem niekonferencji przez Gregory’ego Ferrell Lowe,
po czym jej uczestnicy obejrzeli performance
taneczny wykorzystujący technologiĊ Virtual
Reality w wykonaniu Tomasza Bazana oraz posáuchali nowych wersji polskich przebojów muzyki w ramach projektu „Marzy Mi siĊ Yokohama”. Ostatnim punktem wydarzenia byá spacer z przewodnikiem po warszawskiej Pradze,
dziĊki czemu goĞcie mogli poznaü bliĪej historiĊ i dziaáania kreatywne w tej czĊĞci miasta.
Creative Cultures for Media Progression
– An Unconference byáo kreatywną i innowacyjną formą wymiany wiedzy i doĞwiadczeĔ
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naukowców i specjalistów z wielu krajów i róĪnych instytucji. Wydarzenie podkreĞliáo kluczową rolĊ struktur i kultur w mediach i innych
organizacjach. Wyniki spotkania wskazaáy na
znaczenie przywództwa i kreatywnego zarzą-
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dzania. Uczestnicy spotkania dostrzegli takĪe
koniecznoĞü organizowania podobnych wydarzeĔ w przyszáoĞci i rozwijania wspóápracy
miĊdzy Þrmami medialnymi a instytucjami kultury, uniwersytetami, radami miejskimi.

