Studia
Kulturowo–Edukacyjne

2016 Tom XI numer 1

SKE
STUDIA KULTUROWO-EDUKACYJNE
(POPRZEDNIA NAZWA – PEDAGOGIKA KULTURY)
ISSN 2084-4832
PATRONAT NAUKOWY:
Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Rada Naukowa:
Maria Chepil – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
Janusz Gajda – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Dzierżymir Jankowski – Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Dorota Klus-Stańska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Dariusz Kubinowski – Uniwersytet Szczeciński
Zbigniew Kwieciński – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Tadeusz Lewowicki – Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Zbyszko Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andriy Nahachewsky – University of Alberta w Edmonton
Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku
Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Edward Nycz – Uniwersytet Opolski
Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie
Emil Orzechowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Eugenia Potulicka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosław Sobecki – Uniwersytet w Białymstoku
Alina Szczurek-Boruta – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Filia w Cieszynie
Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański w Gdańsku

Recenzenci: O. Kobrij, O. Newmerżycka, U. Szuścik
Zespół redakcyjny:
Anna Żukowska – redaktor naczelny, redaktor ds. edukacji plastycznej
Wojciech Bobrowicz – sekretarz redakcji
Wojciech Czerski – webmaster
Urszula Lewartowicz – redaktor ds. edukacji kulturalnej
Zbigniew Pakuła – redaktor ds. edukacji tanecznej
Agata Świdzińska – redaktor ds. edukacji międzykulturowej
Rafał Wawer – redaktor ds. edukacji medialnej
Wiesław Żardecki – redaktor ds. edukacji teatralnej

ADRES REDAKCJI:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Pedagogiki Kultury
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12
www.ske.umcs.lublin.pl
e-mail: zpk@zpk.umcs.lublin.pl
Wersja pierwotna – elektroniczna
Fotografia na okładce: W. Bobrowicz

Spis treści

Od redakcji .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Wiesław Żardecki, Polska myśl animacyjna w pedagogice dwudziestolecia
międzywojennego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Mateusz Górski, Kompetencje „profesjonalisty ds. marketingu miejsc” w Lubelskim
Convention Bureau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Katarzyna Kowalik-Paluch, Kultura języka w dyskursie pomiędzy nauczycielem
a uczniem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Krystian Różański, American Comics as a study aid in the development of foreign
language competence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Oksana Frajt, Pedagogiczne aspekty synergii muzyki i sztuki wizualnej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67
Іrynа Bermes, Zagadnienie audycji muzycznych na łamach miesięcznika
„Muzyka w szkole”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Viktoriia Poliuha, Struktury dyssypatywne w systemie edukacji muzycznej  .  .  .  .  .  .  .  .  81
Iryna Matijczyn, Twórczość F. Chopina przez pryzmat edukacji muzycznej szkolnej
na Ukrainie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Natalia Synkewycz, Kierunki muzyczno-edukacyjnej działalności żeńskich
dyrygentów chóralnych ukraińskiej diaspory na Zachodzie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97

Od redakcji
Szanowni Państwo
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, najnowszy numer rocznika „Studia
Kulturowo-Edukacyjne” prowadzonego przez Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Pismo zawiera 9 artykułów, z których większość, bo aż pięć, stanowią teksty
autorów o proweniencji ukraińskiej, będących pracownikami Uniwersytetu Ivana
Franki w Drohobyczu. Oprócz opracowań ukraińskojęzycznych Rocznik mieści
artykuły osób związanych z Zakładem Pedagogiki Kultury. Jeden tekst napisany
jest w języku angielskim.
Czasopismo jest zaproszeniem do prezentowania myśli i badań w obszarze
kultury, perspektywie estetyki, sztuki i edukacji, zaproszeniem zarówno dla praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problematyką kultury i edukacji – to propozycja forum dyskusyjnego, które może przyczynić się zarówno do pogłębienia
wiedzy, jak i usprawnienia praktyki kulturowo-edukacyjnej.
Mając nadzieję, że tak się stanie zapraszam serdecznie do współtworzenia/
współpracy autorskiej także badaczy dyscyplin pokrewnych, np. kulturoznawców,
filozofów, komparatystów oraz specjalistów literatur obcych. Wspólnie moglibyśmy stworzyć wszechstronny obraz zjawisk kulturowo – edukacyjnych zarówno
z perspektywy minionego czasu jak też naszej współczesności.
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Wiesław Żardecki
Zakład Pedagogiki Kultury UMCS

Polska myśl animacyjna w pedagogice dwudziestolecia
międzywojennego
Animacja społeczno-kulturalna narodziła się we Francji w latach 60. ubiegłego
stulecia i rozwijała się w wielu krajach Europy Zachodniej jako rezultat zachodzących w świecie przemian oraz dążeń emancypacyjnych i podmiotowych jednostek
i lokalnych społeczności, ich aktywności w określaniu własnych potrzeb i w rozwiązywaniu własnych problemów. Zwykło się twierdzić1, że koncepcja animacji
społeczno – kulturalnej została przeszczepiona na polski grunt w latach transformacji systemowej po 1989 roku, i była traktowana jako sprawcza siła koniecznych
zmian w obszarze tradycyjnego upowszechniania kultury i działalności kulturalno-oświatowej w przeobrażonych demokratycznych realiach. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele animacyjnych idei społecznych, kulturalnych
i wychowawczych koresponduje z tymi koncepcjami pedagogiki polskiej okresu
międzywojennego, które inspiracje czerpały z filozoficznych tradycji myślenia
o kreacyjnych dążeniach ludzi realizowanych w imię szczytnych ideałów humanizmu. Jestem więc skłonny sądzić, że początki polskiej koncepcji animacji należy
sytuować w Drugiej Rzeczypospolitej i wiązać z tymi tendencjami pedagogicznymi tego okresu, które aktywizację jednostek i zbiorowości do udziału w przyswajaniu i rozwijaniu kultury uznały za naczelne zadanie i metodyczne wskazanie pracy
oświatowo-kulturalnej.

Zob. Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red. D. Kubinowski,
U. Lewartowicz, Lublin 2013; Niekongres Animatorów Kultury. Warszawa 2014, Warszawa 2014.
1
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1. Założenia klasycznej pedagogiki kultury bliskie przesłankom
powstania animacji kultury
Jak podaje Stefan Wołoszyn: „bodaj najbardziej żywotny współczesny wielki
ruch humanizmu pedagogicznego: wychowania i edukacji w służbie najszlachetniejszych wartości ludzkich – zapoczątkował nurt, który zyskał miano pedagogiki
kultury (niekiedy nazywany też personalizmem humanistycznym, a dziś również
edukacją kulturalną czy edukacją poprzez kulturę i dla kultury”.)2 Szereg elementów animacji odnajdujemy właśnie w koncepcjach przedstawicieli tego wielkiego
nurtu myśli pedagogicznej szczególnie żywotnego od przełomu wieków XIX i XX
do lat 30. ubiegłego wieku w Niemczech, natomiast w Polsce w okresie międzywojennym (co miało związek z odzyskaniem niepodległości) oraz bezpośrednio po
wojnie, a następnie w ostatnich dekadach XX stulecia. Ten znaczący kierunek europejskiej pedagogiki rozwijał się na podłożu badań nad kulturą oraz metodologii
nowej humanistyki, a także filozofii kultury i teorii wartości, jak również nowych
„idei wychowania estetycznego i kongresów wychowania estetycznego jakie miały
miejsce w Europie na początku XX stulecia.”3 Zgodnie z założeniami pedagogiki
kultury (nazywanej pedagogiką ludzkiej duchowości, czyli świadomości człowieka
i ludzkiej zbiorowości) człowiek jest przede wszystkim istotą kulturalną uczestniczącą w procesie przyswajania sobie, rozumienia i używania zastanych dóbr kultury oraz wytwarzania nowych jej dóbr, tj. wartości kultury.
Podstawę pedagogiki kultury stanowi humanistyczne rozumienie kultury
i wychowania: kultury jako autonomicznego świata powinności
i wartości (podobnie jak natura istniejącej obiektywnie), i wychowania jako procesu duchowego dokonującego się na jej podłożu, tj. procesu interioryzacji zobiektywizowanych wartości kultury. Może najdobitniej wyraża istotę tego wychowania
niemieckie słowo Bildung – kształcenie możliwe dzięki istnieniu obiektywnego
uniwersum wartości kultury i osobistym procesom rozumienia tych wartości,
które prowadzą do wzbogacenia duchowych wymiarów życia, pogłębienia osobistej tożsamości i tworzenia nowych wartości. Jest interesujące, że Bildung – jedna
z centralnych kategorii pojęciowych pedagogiki kultury – w swej istocie zbliża się
do greckiej paidei i rzymskiej humanitas, czyli działań mających na celu wpojenie
człowiekowi wartości, uświadomienie mu jego obowiązków, inspirowanie postawy
obywatelskiej, pogłębienie życia duchowego. „Podstawowy aksjomat kształcenia
sformułowany przez przedstawiciela tego kierunku pedagogicznego Georga Kerscheinsteinera postuluje kształcenie jednostki na takich dobrach kultury, które jest
ona w stanie przyswoić na odpowiednim szczeblu rozwoju, tzn. „których struktura
S. Wołoszyn, Jaką pedagogikę uprawiamy?, (w:) D. Kubinowski (red.), Kultura, wartości,
kształcenie, Toruń 2003, s. 28.
3
S. Wołoszyn, Pedagogika kultury nie wymaga restytucji – jest żywa (w:) Pedagogika
kultury, (red.) J. Gajda, Lublin 1998, s. 18.
2
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całkowicie lub przynajmniej częściowo pokrewna jest strukturze indywidualnej
tej jednostki.”4 Można powiedzieć, że pedagogika kultury analizuje czynności budzenia w jednostce „tkanki ludzkiej” (określenie Ireny Wojnar), tj. jej kultury subiektywnej, psychicznej, wewnętrznej, indywidualnej, dla każdego różnej; dzięki
nieustannej wymianie z wartościami uniwersum „kultury obiektywnej”, tj. twórczych dokonań ludzkości stanowiących instancję edukacyjną. Pedagogika kultury w szerokim sensie ukierunkowana jest na uchwycenie pewnej całości relacji
człowiek – kultura, w której on żyje, która go tworzy i którą on stwarza; natomiast
w wąskim sensie na wykształcenie człowieka „bardziej człowieczego” (określenie
Arystotelesa) za pomocą zjawisk i procesów kulturowych w toku całego jego życia.
Teoretyczne podstawy pedagogiki kultury w Polsce lat międzywojennych
kształtowali – inspirowani metodologicznymi dyskursami przełomu wieków
nad humanistyką europejską i poznaniem humanistycznym, tacy pedagodzy, jak
Bogdan Nawroczyński, Sergiusz Hessen, Bogdan Suchodolski, Zygmunt Mysłakowski, a częściowo także Florian Znaniecki i Stefan Szuman. B. Nawroczyński,
znany przede wszystkim jako badacz ogólnych procesów edukacyjnych, organizacji szkolnictwa i dydaktyki, przynależność swoją do pedagogiki kultury najpełniej wyraził w monografii „Życie duchowe. Zarys filozofii kultury”, gdzie sformułował tezę, iż na całość życia duchowego człowieka składają się dobra kultury
i twórcza osoba ludzka, jej indywidualna aktywność. Według pedagoga kultura
obejmuje „nie tylko już wytworzone wartości kultury”, ale „procesy duchowe”
odbywające się na podłożu tych wartości5, tzn. pobudzane interakcje między dobrami kultury i człowiekiem, w wyniku których rozwija się życie duchowe, czyli
współdziałanie czynności kulturalnych z wytworami kulturowymi. Dla animacji
szczególnie ważne jest kardynalne stwierdzenie B. Nawroczyńskiego sformułowane w „Zasadach nauczania”, iż nigdy niewyczerpanym zadaniem człowieka i zadaniem wychowania wobec człowieka jest wyzwalanie potencjalnej energii duchowej
tkwiącej w strukturze dóbr kulturalnych, czyli wydobywanie z nich tzw. immanentnych wartości kształcących jednostki ludzkie, ich indywidualne osobowości.
Zdaniem Nawroczyńskiego „Ideał wychowania zasadza się na zespoleniu w jedną
harmonijną, żywą i coraz dalej rozwijającą się całość duchową dwu czynników:
jednym z nich są wysoce wartościowe i przy tym różnorodne dobra kulturalne,
a drugim przyswajająca je sobie ze wzrastającą dozą aktywności, samodzielności
i twórczości jednostka ludzka, nacechowana indywidualnością i wybijającą na owej
całości swe wyraźne piętno. Jego urzeczywistnieniem jest wykształcony człowiek.”6
4
G. Kerscheinsteiner, Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia
(wstęp, tłumaczenie i opracowanie wydania polskiego), B. Nawroczyński, Lwów–Warszawa 1926
(wyd. 2 – 1970), s. 139.
5
B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków 1947, s. 23.
6
B. Nawroczyński, Zasady nauczania. Wyd. III. Księgarnia Atlas, Lwów–Warszawa (b. r. w.),
s. 112.
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B. Nawroczyński z akceptacją cytował w swoich pracach filozofa i pedagoga S.
Hessena, który rozpatrując wychowanie w kategoriach rzeczywistości kulturalnej
określił jego zadania jako kształtowanie autonomicznych osobowości, czyli budowanie w sobie wartościowych struktur duchowych na podstawie dóbr kultury.
Według Hessena kształcenie osobowości jednostki przebiega drogą zmierzającą
od przezwyciężenia fazy anomii, czyli początkowego chaosu w obrębie systemu
wartości i wzorów zachowań; poprzez heteronomię, czyli narzucone z reguły pod
przymusem zachowania zgodne z przyjętymi zasadami wychowania; do autonomii rozumianej jako wewnętrzna samorządność, czyli posłuszeństwo prawu pochodzącemu z własnego wyboru jednostki. Podstawowym kanonem pedagogiki
kultury Hessena, konstrukcyjną osią procesu rozwoju jednostki, staje się pojęcie
swobody – sformułowane w opozycji do przymusu pedagogicznego; swoboda
wychowania implikuje zaś negację „pedagogizmu”, zajmującego się zewnętrzymi
formami działania, dającymi się podobno zastosować w każdym przypadku. To
co wydaje się być jeszcze istotne z punktu widzenia animacji, to teza Hessena, że
ponad osobowe wartości pobudzają dążenia ludzi do ich realizacji, i w ten sposób powstają indywidualne i historyczne urzeczywistnienia wartości; że to właśnie
„zagadnienie wychowania jest zagadnieniem kultury”, ponieważ „wychowanie nie
jest niczym innym, jak kulturą jednostki.”7 Należy podkreślić, że Hessen budując
własny system pedagogiki jako stosowanej filozofi wartości podąża w kierunku
pedagogiki animacji personalistycznej, służebnie zorientowanej na istotę ludzką
(służącej dobru człowieka), tzn pomocnej człowiekowi w procesie dorastania do
pełni człowieczeństwa, stawania się osobą ludzką. W tej orientacji istotą animacji jest przede wszystkim pierwotna, międzyosobowa relacja, międzypodmiotowy
związek animatora i animowanego jako podstawa wzajemnej wymiany wartości
i rozwoju osobowego prowadzącego do autonomi wewnętrznej obudwu partnerów aktywnie realizowanej interakcji animacyjnej.
Nadzieje pedagogiki kultury, że uda się ukształtować prawdziwie pełnego człowieka poprzez świat kultury („wplatanie ponadindywidualnych wartości w system
celów życiowych jednostki”) żywił filozof wychowania Zygmunt Mysłakowski,
gdyż jest to – jak twierdził – „jedyny rodzaj świata, w którym odnajdujemy czy
stwarzamy samych siebie; świat najgłębszej miłości człowieka, świat, w którym
żyje on, umiera i odradza się.”(...). Odwołując się dalej do charakterystyki Ludwika Chmaja, na świat kultury – w ujęciu Z. Mysłakowskiego – „ składa się ogół
wartości różnego rodzaju, jako rzeczy »godnych pożądania« i dóbr kulturalnych
jako podmiotów mających wartość (...); nie istnieją one same przez się, (...) ale
urzeczywistniają się jedynie w człowieku dzięki nieustannie podtrzymywanemu
i odnawianemu wysiłkowi. Dlatego proces wychowania musi iść w dwóch kierunkach: po pierwsze przekazywanie kultury, po drugie wzbudzanie i kształtowanie
zdolności jej rozumienia (...). Kształcenie osobowości polega na rozwoju związku
7

12

S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa 1997, s. 74.
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między człowiekiem a pewną sferą dóbr kulturalnych, na wplataniu ponadindywidualnych wartości w system celów zyciowych jednostki „8
Szczególne znaczenie dla kształtującego się w latach 60. ruchu animacji we
Francji, przede wszystkim jej nurtu określanego mianem „kultury w ruchu” miały
poglądy Bogdana Suchodolskiego, historyka i teoretyka kultury oraz pedagoga zaliczanego w poczet twórców pedagogiki kultury w Polsce, dzięki takim pracom jak
m. in. „Uspołecznienie kultury” (1937, 1947). Jak zauważa badacz pedagogiki kultury Antoni Gładysz animację jako podstawową metodę wychowania B. Suchodolski zdefiniował już na początku lat 30. pisząc m. in.: „Wydobywając z dziejów
myśli polskiej odpowiedź na pytanie: jak się wysiłkiem osobowości tworzy kulturę
oraz jak się uczestnictwem w kulturze rozwija i pogłębia osobowość ludzką – stawiamy problem wychowania.”9 Wspomniane „uspołecznienie kultury” oznaczało
dla Suchodolskiego włączenie kultury w krąg żywych doświadczeń konkretnych
ludzi, ścisłe zespolenie kultury z osobowym życiem każdego człowieka, „dążenie
do osiągnięcia osobistego wyrazu w czynach i myślach, służbę wartościom (…)
oraz szukanie więzi wspólnych. (...) Uspołecznienie oznacza dla nas coś innego niż
upowszechnienie – wyjaśnia Suchodolski. Nie chodzi tu wcale o to, by wszystkim
coś dawać lub o to, by wszystkich w pewien sposób urobić. Chodzi o to, by wszystkich powołać. Powołać do pracy, wysiłku, twórczości.”10 W nurcie przywołanych
tradycji myśli animacyjnej należy też widzieć rozprawy naukowe B. Suchodolskiego z tego okresu twórczości, zwłaszcza”Ideały kultury a prądy społeczne”(Warszawa, 1933), „Wielkość sztuki i odrodzenie kultury” (Warszawa, 1935); kultury
która powinna znowu(tak jak w średniowieczu i renesansie) stać się bezpośrednim
kształtem ludzkich doświadczeń. Jak dowodzi Irena Wojnar „pedagogika kultury
w ujęciu reprezentowanym przez B. Suchodolskiego w pośredni sposób wpłynęła
na pojawienie się ruchu animacji kultury, opartej na pojęciu uczestnictwa i twórczości. Wyrosła ona, przynajmniej we Francji z przeciwstawienia się odgórnie pojmowanemu elitarnemu upowszechnianiu tzw. kultury wyższej, czyli umacnianiu
krytykowanej kiedyś przez B. Suchodolskiego „kultury dwuwarstwowej”, która zakładała rozbieżność między ludzkimi doświadczeniami a obiektywnymi dobrami
kultury. Ukształtowany we Francji nurt animacji kulturalnej określany jako „kultura w ruchu” stanowiłby swoistą odmianę sformułowanej przez B. Suchodolskiego koncepcji „uspołecznienia kultury” włączonej w krąg żywego doświadczenia
konkretnych ludzi.”11
Reasumując można stwierdzić, iż pedagogika kultury wniosła do różnych
koncepcji animacji wiele cennych wartości, przede wszystkim udokumentowała
kreatywne możliwości człowieka i kreatywne podstawy wychowania oraz zwróL. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963, s. 414–415.
B. Suchodolski, Kultura i osobowość, Warszawa 1935, s. 7.
10
B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937, s. 15.
11
I. Wojnar, Trwała obecność pedagogiki kultury, (w:) J. Gajda (red.), Pedagogika kultury,
Lublin 1998, s. 27.
8
9
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ciła uwagę na zależność kształtu osobowości jednostki od spuścizny kulturalnej
ludzkości, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. Szczególnie cenny dla koncepcji animacji w refleksji pedagogów kultury wydaje się pewien imperatyw zgodnie z którym wychowanek stać się winien wartością samą w sobie, autonomicznym podmiotem własnej aktywności; oraz podkreślenie roli samowychowania
przez pobudzanie do samoczynności sił wychowanka, wyzwalanie jego dążeń
do samorealizacji. Nie trzeba tu podkreślać, że aktualnie i nowocześnie brzmiące
wysuwane wówczas postulaty podmiotowości i indywidualnego zaangażowania
w „budowanie kultury” stały się później swoistymi zaklęciami pedagogicznymi
często artykułowanymi przez zwolenników paradygmatu humanistycznego sensu
wychowania.
Pedagogika kultury w swoim nurcie tradycyjnym jest więc propozycją budzenia
kultury duchowej jednostki ludzkiej, określonej humanistycznej jakości człowieka dzięki wielorakiemu bogactwu dziedzictwa kulturowego ludzkości, zwłaszcza
jego ponadczasowych wartości stanowiących motywacje pobudzające do działania. Proponowane przez nią działania wychowawcze polegają więc na pobudzaniu
twórczej interakcji między uniwersalnymi wartościami humanistycznymi ucieleśnionymi w wielkiej kulturze symbolicznej a indywidualnymi doświadczeniami
człowieka, w wyniku której ożywiamy komunikację społeczną, wyzwalamy kreatywność ludzką, wzbogacamy jakość życia.
Przeprowadzając selekcję poglądów wybranych reprezentantów polskiej pedagogiki kultury pod kątem ich żywotności w koncepcjach animacji nie zapominamy, że animacja wyrastała w opozycji do tradycyjnych instytucji kultury i narzuconej „kulturze elitarnej”; wyrażała intencje wyzwolenia kultury uczestnictwa
czy kultury przez uczestnictwo, poszerzenia życia kulturalnego na problemy życia
codziennego.

2. Klasyczne koncepcje pedagogiki społecznej zbieżne z ideami
animacji społeczno-kulturalnej.
Drugim znaczącym kierunkiem pedagogicznym z którego wywieść można
animację i odnośną praktykę była pedagogika społeczna wyrosła z dążeń do
przezwyciężenia jednostronności praw naturalnego rozwoju oraz z chęci przystosowania jednostki do środowiska poprzez położenie akcentu w procesie wychowawczym na jej uspołecznienie. U zarania jej kształtowania się w Polsce
rozwijane były koncepcje pracy oświatowo–kulturalnej, traktowanej jako czynnik aktywizujący człowieka, stymulator wrodzonych mu potrzeb ekspresyjnych,
wreszcie czynnik osobowościowo–twórczy w warunkach nieustannej wymiany
ze środowiskiem. Twórczynią polskiej pedagogiki społecznej była Helena Radlińska, która stworzyła osadzoną w realiach polskich oryginalną koncepcję tej
pedagogiki, jako nauki ukierunkowanej na poznawanie środowisk wychowaw14
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czych, mechanizmów ich funkcjonowania i konstruowania oraz poszukiwania
środowiskowych czynników kształtujących osobowość człowieka.12 Według H.
Radlińskiej nie wystarcza stwierdzenie związków między człowiek a kulturą;
w pracy kulturalnej ważne jest takie ingerowanie w te związki, by udostępniając
dorobek kultury stawał się on „podstawą własnej twórczości” i sprzyjał możliwie najpełniej samorealizacji jednostek, małych grup, środowisk i lokalnych społeczności.13 Szczególnie inspirująca dla późniejszych koncepcji animacji była teza
„przekształcania i rozwijania środowiska społecznego najlepiej siłami samego
środowiska i rozwiązywania wszystkich trudnych problemów w ten sposób by
nie naruszając »naturalnych tkanek« wzmocnić siły tkwiące w tych środowiskach,
które się z tymi problemami spotykają.”14
W latach 80. ubiegłego wieku Antonina Kłoskowska nawiązała do tej właśnie
koncepcji wyzwalania utajonych sił społecznych oraz zespolonej z nią idei „przodownika kultury”, mając na myśli ludzi, którzy rozwijają swe osobowości czerpiąc
z bogactw kultury, a swym oddziaływaniem budzą twórcze zachowania w swym
otoczeniu społecznym. „Przodownik kultury” w tej koncepcji nie jest „kimś z zewnątrz”, ale pełnoprawnym członkiem danej społeczności, dobrowolnie dzielącym się swoimi umiejętnościami, a jego rola odpowiada w przybliżeniu zadaniom
i funkcjom animatora kultury „działającego na pograniczu pierwszego i drugiego
układu kultury, czyli elementarnego bezpośredniego i instytucjonalnego typu społecznego kontaktu kulturalnego (...)”15 Jak zauważa Dzierżymir Jankowski „przodownictwo kulturalne było metodą stymulacji, facylitacji, wspomagania, dynamizowania i sublimowania aktywności kulturalnej; ale taką metodą, która nie była
wykorzystywana dla urabiania innych, tylko była wykorzystywaniem posiadanych
zdolności
i doświadczeń dla rozwijania wraz z innymi określonej działalności,
służącej zaspokojeniu potrzeb i rozwojowi indywidualnemu czy rozwojowi jakiegoś zbioru osób, z którymi identyfikował się animator. W tamtych koncepcjach
animator nie był kimś z zewnątrz, ale kimś z nas.”16
H. Radlińskiej koncepcja przetwarzania środowiska społecznego siłami samego środowiska stanowi inspirację licznych badań i publikacji przedstawicieli
kolejnych pokoleń pedagogów społecznych eksponujących prorozwojowe znaczenie lokalnych inicjatyw i zaangażowania społecznego obywateli dla wzmocnienia mechanizmów rozwojowych społeczności lokalnych. Programowane w latach 90. strategie budowy samorządności lokalnej i obywatelskie podmiotowości
korespondują z pedagogicznymi koncepcjami wyzwalania utajonych sił społecz12

2003.

Zob. Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, red. S. Kawula, Toruń

H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław 1961, s. 156.
Ibid., s.354–355.
15
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 367–368.
16
D. Jankowski, Edukacyjne intencje i aspekty animacji kulturalnej, (w:) Dylematy animacji
kulturalnej, (red.) J. Gajda, W. Żardecki, Lublin 2001, s. 94.
13
14
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nych i dokonywania zmian w społecznościach lokalnych potencjałem samej społeczności przez nawiązywanie do wyznawanych przez te społeczności wartości
i wzmacnianie owych wartości. Animacja oznaczała stwarzanie warunków, w których grupy środowiskowe wzmacniając słabnące więzi społeczne same starały się
rozwiązywać własne problemy łącząc podmiotową aktywność z pragmatycznym
przełamywaniem bariery rozwoju własnej społeczności lokalnej czy własnej miejscowości.
W tym samym okresie co H. Radlińskiej koncepcja przetwarzania środowiska
opartego na jego ideałach, dążeniach i siłach wewnętrznych, powstała Kazimierza
Korniłowicza koncepcja pracy kulturalnej jako pomocy w tworzeniu oraz plany
jej realizacji w postaci sieci ognisk oświatowo – wychowawczych usytuowanych
w dzielnicach miejskich. Korniłowicz określił działalność kulturalną kierunkiem
kreatywnym wychodzącym naprzeciw potrzebom twórczym człowieka: „Nie
chodzi już tylko o „szerzenie” wartości kulturalnych, o « ułatwianie » dostępu do
nich jednostkom i grupom; linią przewodnią staje się pomoc w tworzeniu (…).
To nowe zadanie pracy kulturalnej pociąga za sobą w konsekwencji powstanie
nowych form i metod pracy, wpływa na reorganizację form dawnych, mających
służyć nowym celom. Nie przestaje być konieczne dostarczanie człowiekowi (...)
dorobku twórczości innych, ale metody pracy i zakres dostarczanego materiału
ulec muszą zmianie wówczas, gdy mają służyć jednostce, która jest nie tylko aparatem odbiorczym, ale aktualnym czy potecjalnym twórcą. Ów nowy kierunek pracy
oświatowej – konkluduje Korniłowicz – którego naczelnym zadaniem i metodycznym założeniem jest pomoc w tworzeniu, możemy nazwać kierunkiem kreatywnym (kreative – twórczy). Przeciwstawia się on ekstensywnemu kierunkowi pracy,
w którym szerzenie (extensin) wartości kulturalnych byłoby zadaniem jedynym,
w którym zbyt mało zwracano uwagę na potrzeby i możliwości twórcze człowieka.”17 Problematyka podjęta przez Korniłowicza zainspirowała wiele opracowań,
których autorzy koncentrowali się zazwyczaj na funkcjach i systematyce twórczości, rzadziej na jej uwarunkowaniach, choć ich znajomość wydaje się być niezbędna dla stymulowania i wspomagania podmiotowej obecności jednostki w świecie kultury. Odwołując się dalej do koncepcji Korniłowicza, współcześnie brzmią
wyróżnione przez niego dwa charakterystyczne, a uzupełniające się typy ludzkie,
pożądane w pobudzaniu działalności kulturalnej: „człowiek mający dar nawiązywania kontaktu z duszą ludzką, człowiek współżyjący z jednostkami, do którego
jednostki zwracają się z zaufaniem przyjacielskim, i inny typ, człowiek mający dar
społecznego zespolenia gromady, zjednania jej, współżyjący z gromadą jako całością, tzw. jednacz.”18 (termin zręcznie podkreślający jego funkcję integracyjną). Jak
trafnie zauważa K. J. Szmidt „w pismach Korniłowicza i Radlińskiej na 30 lat przed
17
K. Korniłowicz, Pomoc społeczno-kulturalna dla młodzieży pracującej i dorosłych, (w:)
tegoż, Wybór pism, (red.) O. Czerniawska, Wrocław 1976, s. 135.
18
Ibid., s. 52.
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Frommem, Maslowem i Rogersem pojawia się pojęcie postawy twórczej (czynnej), rozumianej jako stałe ustosunkowanie się człowieka do wyrastających przed
nim problemów życiowych, poznawczych, decyzyjnych. Zostaje też wstępnie zdefiniowana potencjalna zdolność tworzenia, twórczość dnia codziennego i inne,
brzmiące wybitnie współcześnie, pojęcia teorii twórczości. Określone też zostały
rodzime postulaty wychowania do twórczości rozumianej jako pomoc dzieciom
i młodzieży w tworzeniu.”19
Kreatywny charakter pracy kulturalnej wychodzący naprzeciw potrzebom ekspresyjnym człowieka najpełniej wyraził się w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego w rozwiązaniach metodycznych uniwersytetów ludowych Ignacego Solarza oraz w koncepcji programowej ruchu samorodnych teatrów ludowych
Jędrzeja Cierniaka. W działalności uniwersytetów ludowych szczególnie cenne
było, że konfrontując możliwości i realia, plany i dokonania kształciły u słuchaczy
z jednej strony swoisty idealizm, wiarę w słuszność głoszonych haseł postępu społecznego, z drugiej strony swoisty realizm życia w konkretnych warunkach; inaczej
rzecz ujmując umożliwiały racjonalne działania dla dobra wsi. Z kolei w działalności ochotniczych teatrów ludowych szczególną wartością było upodmiotowienie
ich uczestników, zachęcenie ich do udziału w codziennym tworzeniu tych teatrów
i integrowaniu się z nimi przez ogólny rozwój; innymi słowy wytyczenie nowej
drogi w wychowaniu przez teatr odpowiadającej zarówno wymaganiom nowej pedagogiki jak i nowego teatru. J. Cierniak pisał, że gdy „mamy na celu wychowanie
i budzenie pełniejszego człowieka, a zwłaszcza gdy chodzi o to, by on był podmiotem kultury, (…) to sądzę, że (…) tylko człowiek świadomy swoich własnych potrzeb kulturalnych może te potrzeby najpełniej, najcelowiej i najtrwalej zaspokajać. A to już jest tworzeniem własnej kultury.”20 Utrzymujący się przez długie lata
w środowiskach lokalnych niezawodowy ruch artystyczny był zjawiskiem świadczącym z jednej strony o tym, że istnieje tam silna potrzeba ekspresji, z drugiej
zaś – że właśnie oddolny ruch animacji sztuki nieprofesjonalnej może szczególnie
skutecznie ją zaspokoić. Jak wiadomo w animacji „nie chodzi o sztukę jako samoistny cel, autonomiczne dzieło, lecz o sztukę która wyrasta zawsze z szerszego od
niej obszaru kultury, kultury praktykowanej, i która ku temu obszarowi na powrót
poprzez swoje dokonania się zwraca. O sztukę, która chce odtworzyć swoje »naturalne środowisko«, żywić się jego treściom i świadomie wypełniać zobowiązania
wobec tych, którzy są racją ich bytu.”21
Podsumowując, można – jak się wydaje – stwierdzić szereg podobieństw
i zbieżnych tendencji między francuskimi koncepcjami animacji opartymi na pojęciach „uczestnictwa i twórczości”, a klasycznymi koncepcjami pracy kulturalnej
K. J. Szmidt, Szkice do pedagogiki twórczości, Kraków 2001, s. 26.
J. Cierniak, O uziemieniu pracy oświatowej, czyli od form pracy oświatowej do środowiska,
„Praca Oświatowa” 1937, nr 4, s. 199–200.
21
G. Godlewski, Animacja i antropologia: następna generacja, (w:) J. Kurz (red.), Lokalnie.
Antropologia kultury, Warszawa 2008, s. 8.
19
20
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i oświatowej czołowych reprezentantów polskiej pedagogiki kultury i pedagogiki
społecznej okresu dwudziestolecia międzywojennego. Badania potwierdziły dobre osadzenie animacji w tradycji polskiej pedagogiki przede wszystkim w takich
koncepcjach jak koncepcja uspołecznienia kultury (jako wyzwania każdego do
twórczości) B. Suchodolskiego; przetwarzania środowiska społecznego siłami samego środowiska zespolona z ideą przodownika H. Radlińskiej; pomocy w tworzeniu (kreatywnej działalności kulturalnej) K. Korniłowicza; uziemienia pracy
kulturalnej i ludowego teatru samorodnego J. Cierniaka. Zachowując niezbędny
krytycyzm w prezentowanej tu ocenie można stwierdzić, że przywołane koncepcje
sprzyjały realizacji uznanych dziś idei: pobudzania wielostronnego samokształcenia, wydobywania talentów twórczych, podmiotowego funkcjonowania człowieka czy połączenia kultury ze zjawiskami życia zbiorowego. Jest sprawą istotną
zwrócenie uwagi na współcześnie brzmiące określenia jakich najczęściej używali
polscy pedagodzy formułując zadania działalności kulturalnej, mianowicie takie
jak wzbudzanie zdolności, wyzwalanie kultury, służenie pomocą, dawanie impulsu, wzmacnianie więzi, zjednywanie ludzi itp. Jak wynika z analiz w koncepcjach
animacji wywodzących się z pedagogiki społecznej podkreśla się znaczenie lokalnych społeczności i małych środowisk oraz ich przodowników stymulujących
zachodzące w nich przemiany w oparciu o wartości uznawane za własne, wzmacniające więzi społeczne i utrwalające ich tożsamość w całym społeczeństwie. Natomiast w przypadku koncepcji animacji wywodzących się z pedagogiki kultury
eksponuje się indywidualne przeżywanie dostosowanych do możliwości percepcyjnych wartości należących do wspólnego zasobu kultury; i pogłębianie życia
duchowego każdego jednostkowego człowieka. Przywołane inspiracje teoretyczne
i tradycje działań kulturalnych w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego pozwalają z całą pewnością przesunąć bardziej wstecz narodziny koncepcji
wyzwolenia i pobudzania aktywności i podmiotowości ludzi w różnych sferach
życia w imię realizacji własnych celów, planów, marzeń. Takie przesunięcie nie
podważy w niczym bezpośredniego priorytetu i pionierstwa krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim Francji w zakresie świadomego ożywiania kultury
lokalnych społeczności, małych środowisk, grup społecznych, jednostek oraz ich
organizacyjnej aktywności środowiskowej, stowarzyszeniowej, związkowej w tym
zakresie. Powstanie polskiej odmiany animacji należy wiązać z dążeniami niepodległościowymi i z akcjami charytatywnymi jeszcze pod zaborami, a po odzyskaniu niepodległości – z rozwojem rozmaitych inicjatyw społecznych wśród grup
pozbawionych dostępu do kultury i oświaty; nie zaś – jak na zachodzie Europy
– z „przemęczeniem cywilizacyjnym” i bolączkami postindustrialnego społeczeństwa.
Przedstawione w niniejszym artykule rodzime źródła polskiej odmiany animacji w kontekście tradycji i doświadczeń zagranicznych służyć mogą poszerzeniu
myśli animacyjnej godnej krytycznej kontynuacji; służyć mogą też poszukiwaniu
18
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głębszych, często ukrytych znaczeń i idei animacji oraz sposobów ich urzeczywistniania. Mimo z konieczności uproszczonej syntezy i zastosowanych skrótów myślowych, które mogą budzić kontrowersje, wydaje się, iż dostarczono wielu argumentów na rzecz wysuniętej na wstępie tezy, iż początki polskiej odmiany animacji
należy wiązać z ideami i koncepcjami pedagogiki kultury i pedagogiki społecznej
Drugiej Rzeczypospolitej.
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Abstrakt:
W artykule podjęta została próba pokazania zbieżności w ujęciach i głównych
intencjach między koncepcjami animacji społeczno-kulturalnej w krajach Europy
Zachodniej, przede wszystkim we Francji, a niektórymi tendencjami w polskiej
pedagogice kultury i pedagogice społecznej okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Słowa kluczowe: animacja kultury, animacja społeczno- kulturalna, pedagogika kultury, pedagogika społeczna.
Animation tendencies in Poland in the interwar period
Abstract:
The aim of the present article is to demonstrate the similarities between key
approches and tendencies in social and culture animation concepts in Western Europe, above all, in France contrasted against the selected tendencies in the Polish
culture and social education from the interwar period.
Key words: culture animation, culture and social animation, culture education,
social education.

Mateusz Górski
Lubelskie Convention Bureau

Kompetencje „profesjonalisty ds. marketingu miejsc”
w Lubelskim Convention Bureau

Wprowadzenie
Lubelskie Convention Bureau (dalej LCB) jest komórką organizacyjną Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie (dalej LCK), powołaną we wrześniu 2016 r. Jak większość tego typu organizacji LCB jest jednostką publiczną i organizacyjnie pozostaje ona w strukturach samorządu
terytorialnego gdyż Lubelskie Centrum Konferencyjne jest jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. LCK mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w styczniu 2016 r.
i oferuje 13 000 m2 w pełni wyposażonych przestrzeni konferencyjnych i wystawienniczych w centrum Lublina. Struktura firmy nie jest tak rozrośnięta jak
w innych i starszych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Łącznie w LCK (w tym również w LCB) na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych jest ok. 30 osób. W związku z tym, iż LCK jest instytucja
publiczną (jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego), pracownicy zatrudniani na stanowisku urzędniczym zobowiązani są do przejścia służby przygotowawczej, która trwa 3 miesiące i kończy się egzaminem
z wiedzy urzędniczej. Wymóg ten jest niezbędny do dalszej pracy. Jednostka zarządzana jest przez mianowanego dyrektora a w styczniu 2017 r. zostało o utworzone stanowisko wicedyrektora. Kolejne stopnie struktury to 4 działy zarządzane
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przez kierowników: Dział Marketingu i Promocji, Dział Organizacyjno-Prawny,
Dział Techniczny oraz Dział Convention Bureau. W firmie wydzielone są również 3 samodzielne stanowiska pracy: główny specjalista ds. kadr i płac, główny
specjalista ds. księgowości oraz główny specjalista ds. zamówień publicznych.
Stanowiska niższe od kierowniczych w dokumentacji pracowniczej firmy noszą
nazwę podinspektora lub inspektora jednak ze względu na komercyjny i biznesowy charakter działalności w korespondencji mailowej, wizytówkach oraz
w ogólnej nomenklaturze używane są nazwy: kierownik (eng. Head, CEO), specjalista i starszy specjalista.
Potrzeba powołania regionalnego biura marketingu miejsc, gdyż tak
właśnie można tłumaczyć sformułowanie „convention bureau”, pojawiła się
wraz ze wzrostem znaczenia Polski a także Lublina oraz całego województwa
lubelskiego jako ciekawej destynacji konferencyjnej. Obok takich oczywistych
„lubelskich” produktów jak festiwale, kultura, kuchnia regionalna czy ekologiczne rolnictwo dołączyła również ciekawa przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza. Atrakcyjność takich obiektów jak LCK, Centrum Spotkania Kultur,
Targów Lublin czy też Muzeum Lubelskiego została zauważona już nie tylko
przez klientów polskich ale również zagranicznych. Przemysł spotkań zaczyna odgrywać co raz większą role w krajowej gospodarce. Opublikowany w marcu 2017 roku nowy raport wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Polski „Poland Meetings Impact 2015” mówi o wkładzie na poziomie
25 911 301 tys. zł co stanowi ok 1% PKB tylko w samym 2015 r.. Jednocześnie
badania te pokazały jak branża przemysłu spotkań kształtuje zatrudnienie
w Polsce. Oszacowano, że wkład branży to aż 171 tys. nowych miejsc pracy (Celuch 2017, s. 7).
LCB jest jednym z 13 convention bureaux w Polsce (1 narodowe, 9 o charakterze lokalnym i 3 regionalne) (Celuch 2017, s 34). Do głównych zadań LCB
należy promocja oraz pozyskiwanie do województwa lubelskiego polskich jak i zagranicznych konferencji, kongresów, wystaw i spotkań biznesowych. Jest ponadto
promotorem i integratorem regionalnej branży spotkań, którą reprezentują m.in.
hotelarze, przedstawiciele agencji eventowych i marketingowych a także przedstawiciele centrów kongresowych. Obecnie w LCB zatrudnione są 4 osoby: kierownik oraz 3 tzw. osoby operacyjne czyli specjaliści ds. Convention Bureau. Do
zadań specjalisty należy w głównej mierze utrzymywanie dobrych relacji z branżą
spotkań, opracowywanie strategii promocji województwa pod kątem organizacji
konferencji i kongresów, przygotowywanie ofert na zapytania oraz prowadzenie
innych działań na rzecz pozyskania wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych do województwa lubelskiego np. poprzez udział w zagranicznych i krajowych targach, warsztatach b2b i wystawach.
Jako, że LCB organizacyjne podlega pod Lubelskie Centrum Konferencyjne to dział ten oraz pracowników obowiązują przepisy dotyczące dzia22
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łalności jednostek samorządu terytorialnego: ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576), ustawa
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. 2008
nr 223 poz. 1458) a także ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Pracownicy zatrudniani są na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych. Nie mniej jednak, podobnie jak
w prywatnych przedsiębiorstwach, opis stanowiska pracy w jednostce samorządowej jest równie ważny i pomocny przy delegowaniu kompetencji.

Opis stanowiska pracy
Przystępując do sporządzenia opisu stanowiska pracy, należy przede wszystkim rozpocząć od strony definicyjnej całego procesu czyli od tego czym jest
stanowisko pracy. Najogólniej można stwierdzić, że jest to pewne miejsce
w strukturach organizacji, komórka, wspólna dla różnego rodzaju pracy, w której prowadzona jest celowa działalność pracowników prowadząca do uzyskania
określonych efektów (Różański, 2014, s. 140). W doktrynie istnieje kilka definicji stanowiska pracy. Jedna z nich mówi, że jest to konkretne miejsce pracy
związane z określoną czynnością (Karney 1998, s. 46). Z kolei kolejna zakłada,
że jest to zbiór dobranych czynności a także miejsce, w którym wykonywana jest
praca łącząca trzy główne elementy tj. wykonawców, środki pracy i przedmioty pracy(Sekuła 2008, s.169). Zaś zgodnie z inną klasyfikacją stanowisko pracy
to również podział ze względu na rodzaj pracy, kompetencje oraz kwalifikację
pracowników na stanowiska robotnicze (produkcyjne) oraz administracyjne
(w tym kierownicze) (Zakrzewska-Bielawska 2012, s.253). W odniesieniu do stanowiska pracy specjalisty ds. Convention Bureau należy rozpatrywać je jako konkretną,
niepodzielną komórkę w organizacji, stanowisko administracyjne, wyposażone we
właściwe narzędzia pracy (np. telefon, laptop), na którym wykonywane są zadania
i czynności zgodne z kwalifikacjami danego pracownika.
Po nakreśleniu zakresu definicyjnego samego stanowiska pracy można przejść
do opracowania jego opisu. Opis stanowiska pracy jest to zbiór podstawowych
i niezbędnych informacji dotyczących zadań, które mają być wykonywane na danym stanowisku, cel w jakim zostało utworzone, narzędzia do wykonywania pracy, obowiązków pracownika wynikających ze stosunku pracy a także uprawnień
określających prawa pracownika, zakresu odpowiedzialności pracownika, podległość służbową a także formę zatrudnienia (Rożański 2014, s. 141). Właściwie
przygotowany opis stanowiska pracy jest punktem wyjścia do przeprowadzenia
sprawnego i efektywnego procesu rekrutacji.
Załącznik nr 1 zawiera tabele, która w skondensowany sposób przedstawia
zbiorową charakterystykę stanowiska specjalisty ds. convention bureau. Krótka jej
analiza, a w szczególności głównych zadań pracownika na tym stanowisku pozwoli
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ocenić charakter i zakres przyszłych kompetencji. Należy pamiętać, że zakres zadań nie jest „sztywnym”, enumeratywnym wykazem prac do wykonania lecz jest
to część narzędzia, która może być sprawdzana i aktualizowana, zależnie od wystąpienia nowych okoliczność w wykonywanej pracy. Convention bureau to na
polskim rynku pracy dość nowa jednostka więc zadania określone na początku
nie zawszę muszą później wyglądać tak samo w związku z czym potrzebna jest ich
bieżąca obserwacja. Podobnie jest z kryteriami oceny realizacji zadań. Żeby były
efektywne muszą być dopasowane do rzeczywiście wykonywanych czynności na
stanowisku pracy.
Załącznik nr 1. Opis stanowiska pracy
Opis stanowiska pracy
w firmie

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie

Nazwa stanowiska

Specjalista ds. Convention Bureau

Cel

Umocnienie pozycji województwa lubelskiego jako ciekawej destynacji
konferencyjno-kongresowej

Główne zadania

1. Realizacja działań marketingowych i promocyjnych, obejmujących:
•
Wdrażanie planów marketingowych
•
Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o województwie lubelskim w zakresie przemysłu spotkań
•
Przygotowanie materiałów i współpraca z mediami w zakresie zamieszczania artykułów i reklam promujących województwo lubelskie
jako cel turystyki biznesowej
•
Prowadzenie profilu Convention Bureau / LCK na kontach społecznościowych
•
Praca przy wydarzeniach promujących województwo lubelskie
(w Polsce i zagranicą)
2. Sporządzanie projektów i dokumentacji planowanych wydarzeń, które
obejmuje:
•
Przygotowanie i prezentacja ofert na organizację wydarzeń
w województwie lubelskim
•
Opracowywanie budżetu wydarzeń
3. Współpraca z operatorami obiektów konferencyjnych i targowych,
obejmująca:
•
Opracowywanie i aktualizowanie informacji o bazie konferencyjnej,
hotelowej oraz gastronomicznej województwa lubelskiego
•
Site inspection obiektów
•
Udzielanie pomocy w organizacji wizyt studyjnych w obiektach
•
Pomoc w kontakcie z krajowymi i międzynarodowymi PCO, agencjami eventowymi i touroperatorami
•
Wspólne opracowywanie oferty konferencyjnej województwa
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4. Pozyskiwanie nowych i utrzymywanie relacji na wysokim poziomie ze
stałymi klientami:
•
Współpraca z touroperatorami, agencjami eventowymi, podwykonawcami
•
Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania kongresów, konferencji,
targów i wydarzeń do województwa lubelskiego
•
Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizatorami kongresów,
konferencji, targów i innych wydarzeń
•
Planowanie i prowadzenie wizyt studyjnych dziennikarzy i organizatorów spotkań z Polski i zagranicy
5. Sporządzanie dokumentacji z realizowanych działań:
•
Przygotowywanie i prowadzenie baz danych infrastruktury kongresowej i okołokongresowej oraz innych podmiotów w zakresie realizacji
zadań na rzecz promocji województwa lubelskiego w zakresie zadań
statutowych LCK
•
Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia projektów/
postępowań
Kwalifikacje

Konieczne

Wykształcenie

Doświadczenie

Pożądane

Wyższe (preferowane: marketing
i zarządzanie, turystyka i rekreacja,
hotelarstwo)

Wyższe magisterskie (preferowane: marketing i zarządzanie,
turystyka i rekreacja, hotelarstwo, ekonomia)

Min. 1 rok doświadczenia zawodowego

Min. 1 rok doświadczenia przy
organizacji konferencji, szkoleń
i innych wydarzeń i/lub
doświadczenie w pracy na
stanowisku specjalisty ds.
marketingu
•

•
•
•
Umiejętności
•

Biegła znajomość j. angielskiego
Podstawowa znajomość branży turystycznej (turystycznych atrakcji
regionu)
Umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji (prowadzenie
prezentacji w j .polskim i angielskim)
Biegła znajomość obsługi komputera

•
•

•
•

Znajomość technik marketingowych i nowoczesnych narzędzi marketingowych
Znajomość ustawy
o pracownikach samorządowych
Znajomość przepisów
prawa
z zakresu funkcjonowania
samorządu województwa
Znajomość przepisów
ustawy Prawo zamówień
publicznych
Prawo jazdy kat. B
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Relacje w obrębie stanowiska
Komu podlega stanowisko

Kierownik Lubelskiego Convention Bureau

Komu zdaje sprawozdanie

Kierownik Lubelskiego Convention Bureau

Główne kontakty
wewnętrzne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kierownik Lubelskiego Convention Bureau
Specjaliści i starszy Specjaliści ds. Convention Bureau
Dyrektor LCK
Dział Marketingu LCK
Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Dział księgowości LCK
Dział organizacyjno-prawny LCK
Dział techniczny LCK

Główne kontakty
zewnętrzne

•

Przedstawiciele regionalnej branży spotkań: hotelarze, przedstawiciele
agencji eventowych, agencji marketingowych i reklamowych, przedstawiciele centrów konferencyjnych, profesjonalni catererzy, restauratorzy
Przedstawiciele innych krajowych i zagranicznych Convention Bureaux
Dziennikarze i media branżowe
Organizację, stowarzyszenia i fundacje branżowe (Stowarzyszenie
Konferencje i Kongresy w Polsce, Stowarzyszenie Branży Eventowej,
Meeting Proffesionals Internationals)

•
•
•

Kryteria oceny realizacji
zadań

•
•
•
•
•
•

Kreatywne i efektywne angażowanie się w działania marketingowe
i promocyjne (mierzone m.in. odzewem z branży, akceptacją materiałów
promocyjnych)
Terminowe wykonywanie zadań związanych z planowaniem i organizacją wydarzeń
Opracowywanie realnych planów budżetowych projektów
Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z regionalną branżą spotkań
Terminowe i sprawne sporządzanie ofert konferencyjnych dla klientów
Właściwe prowadzenie dokumentacji spraw i postępowań, zgodne
z wewnętrznym regulaminem oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt (JRWA)

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę

Forma wynagrodzenia

Pensja zasadnicza + premia roczna/motywacyjna + trzynasta pensja

Wyposażenie stanowiska
pracy

•
•
•

Telefon komórkowy
Laptop
Palmtop

Kompetencje specjalisty ds. convention bureau
W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, należy wcześniej określić jakiego rodzaju umiejętności, cechy i wiedzy oczekujemy od osoby na danym stanowisku. Te umiejętności określa się terminem „kompetencje”. Podobnie, jak w przypadku definicji stanowiska pracy, w doktrynie występuje
kilka ujęć na to jak rozumieć kompetencje. W odniesieniu do omawianego
stanowiska pracy należy na nie spojrzeć z organizacyjnego punktu widzenia.
W związku z tym można wyodrębnić trzy kategorie kompetencji tj. kompetencje jako określony standard wykonywanej pracy przez pracownika, jako
26
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atrybuty osoby oraz jako wynik określany jakościowo. Zgodnie z występującą
w literaturze nomenklaturą istnieje jeszcze jedna możliwość podziału kompetencji
dla omawianego stanowiska pracy a mianowicie na kompetencje bazowe tj. dotyczące aspektów osobowościowych danego pracownika (osobiste, poznawcze, społeczne) oraz kompetencje wykonawcze, czyli kompetencje o charakterze stricte
zawodowym: firmowe, menedżerskie i biznesowe (Różański 2014, s.97-99).
W trakcie ustalania opisu stanowiska pracy oraz niezbędnych kompetencji może
pojawić się problem z określeniem zbyt dużej ilości kompetencji. Niektóre z nich
mogą się nawet powtarzać czy przenikać np. pomiędzy kompetencjami osobistymi
a firmowymi i nie będzie to sprzyjać jasności oraz przejrzystości tworzonego opisu.
Należy wówczas przeprowadzić tzw. grupowanie kompetencji. Ma ono za zadanie
podzielenie rozpoznanych kompetencji pracownika na poszczególne, konkretne
kategorie tj. społeczno-osobowe, profesjonalne i firmowe. Grupowanie kompetencji służy ponadto wyłonieniu spośród dużej liczby zbadanych kompetencji tych
kluczowych na danym stanowisku pracy. Warto zauważyć również, że występują
pewne określone zasady odnośnie opracowywania ostatecznej listy kompetencji:
• opis kompetencji powinien odnosić się do głównych zadań na badanym
stanowisku pracy,
• dostosowanie kompetencji do realnych warunków pracy,
• mierzalność a także proste definiowanie kompetencji,
• odróżnienie zachowań pożądanych od niepożądanych na danym stanowisku pracy,
• traktowanie kompetencji pracownika jako potencjału do rozwoju,
• opis kompetencji należy przedstawić w sposób klarowny, przejrzysty
i zrozumiały dla kadry pracowniczej oraz przełożonych (Różański 2014,
s. 105).
W związku z tym, że praca specjalisty ds. convention bureau polega w głównej mierze na osobistym kontakcie oraz współpracy z branżą, opracowywaniu
ofert organizacji wydarzeń a także pozyskiwaniu tych wydarzeń do województwa
lubelskiego, można wywnioskować, że kluczową rolę w tej pracy będą odgrywały kompetencje o charakterze bazowym czyli np. umiejętności interpersonalne,
kreatywność czy odporność na stres. O ile kompetencje wykonawcze pracownik
może nabyć i rozwijać już w trakcie wykonywanej pracy, tak kompetencji osobistych trudniej jest nauczyć czy po prostu wyszkolić. Można je za to efektywnie
rozwijać np. po przez kursy czy szkolenia rozwoju osobistego.
Załącznik nr 2 przedstawia tabele, która precyzuje czynniki niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku specjalisty ds. convention bureau. Szczególnie istotne jest aby właściwie określić poniższe kategorie
gdyż są one punktem wyjścia do dalszego rozwoju pracownika i dobrego startu na
nowym stanowisku.
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Załącznik nr 2. Opis kompetencji i ich pomiar
L.p.

Definicje kluczowych kompetencji
Kompetencja

Definicja

1.

Umiejętności interpersonalne

Umiejętności niezbędne w tworzeniu właściwych relacji
z klientami, kontrahentami oraz współpracownikami.
Zdolność łatwego nawiązywania kontaktów oraz komunikowania się.

2.

Kreatywność

Umiejętność myślenia poza schematami, twórcze podejście
do rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu holistycznego modelu myślenia.

3.

Wiedza branżowa

Wiedza z zakresu organizacji konferencji i kongresów,
funkcjonowania i specyfiki przemysłu spotkań, znajomość
regionalnej i krajowej oferty turystycznej oraz oferty turystyki biznesowej.

4.

Wiedza prawna z zakresu Wiedza z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu
funkcjonowania jednostki terytorialnego, organizacji urzędu, procedur.
samorządu terytorialnego

5.

Odporność na stres

Adekwatne i wyważone reagowanie na sytuacje stresowe.

6.

Wiedza z zakresu marketingu

Znajomość technik marketingowych niezbędnych
w opracowywaniu strategii marketingowych, przygotowywaniu materiałów promocyjnych oraz w ogólnej promocji
danej jednostki. Znajomość produktów, umiejętność
identyfikacji potrzeb klientów oraz znajomość konkurencji
(czynne zbieranie informacji o konkurencji).

7.

Umiejętności menedżerskie (zarządzanie pracą,
czasem)

Określone zdolności do sprawnego oraz skutecznego rozwiązywania wszelkich problemów związanych
z zarządzaniem. Duże znaczenie ma tu doświadczenia
zawodowe. Umiejętności zarządzania czasem, pracą.

8.

Umiejętności lingwistyczne

Umiejętności, predyspozycje danej osoby oraz wiedza
z zakresu posługiwania się zarówno językiem polskim jak
i językami obcymi.

9.

Umiejętności negocjacyjne

Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Znajomość
technik negocjacyjnych i umiejętność zastosowania ich
w praktyce.
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Arkusz – skala obserwacyjna
Kompetencje pracownicze traktowane są jako specyficzne dyspozycje, które
aktywują się w konkretnych zawodowych sytuacjach. W celu ich oceny w jakim
stopniu są opanowane i przyswojone należy określić wskaźniki, które umożliwią
ich weryfikację. Z praktycznego punktu widzenia najbardziej celowe wydają się zastosowanie wskaźników opartych na obserwacji czyli odwołujących się do zachowań – pożądanych lub nie w danej organizacji. Przydatnym narzędziem służącym
do pomiaru tych wskaźników są różnego rodzaju skale i arkusze obserwacyjne. Są
one na tyle sprawne i w taki sposób skonstruowane, iż pozwalają na jak najbardziej
obiektywną ocenę zachowań pracownika na danym stanowisku. Wynika to z zastosowania takich samych procedur pomiarowych wobec różnych pracowników.
W praktyce, zależnie od organizacji, stosuje się dwie skale oceny kompetencji: pięciostopniową Likerta oraz skalę czterostopniową. Różnica między nimi jest taka,
iż skala pięciostopniowa jest bardziej uśredniona ale przez to zawiera „mniejszy
ładunek” zarówno negatywny jak i pozytywny. Czterostopniowa jest natomiast
bardziej zdecydowana w ocenie zachowań pracownika,
Tabela z załącznika nr 3 przedstawia poszczególne kompetencje i stopień ich
rozwinięcia u pracownika na stanowisku ds. convention bureau. W tym przypadku
zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, gdyż pozwoli to na dokładne przedstawienie profilu pracownika wraz z jego wadami oraz zaletami. Skala obserwacyjna
rozpoczyna się od poziomu A(1), który może być charakteryzowany jako zachowania najmniej pożądane czyli osoby nie posiadające żadnej wiedzy, umiejętności
czy gotowości do pracy. Poziom B(2) można odnieść do pracowników początkujących lub do osób odbywających praktyki zawodowe. Jednostka convention bureau jest bardzo dobrym miejscem do zrealizowania stażu czy praktyk zawodowych
gdyż oprócz styczności z wiedzą branżową dotyczącą przemysłu spotkań oraz pozyskiwania i organizacji wydarzeń można zaobserwować funkcjonowanie struktur
publicznych, w przypadku Lubelskiego Convention Bureau – struktur samorządu
terytorialnego. Poziom C(3) to poziom odnoszący się do średniego standardowego
sposobu wykonywania pracy, która charakteryzuje się utrzymanie odpowiedniego
tempa oraz jakości. Poziom D(4) to zazwyczaj pracownicy, którzy mogą sprawować role opiekuna stażysty lub praktykanta, gdyż swoją wiedzą i umiejętnościami
dają przykład innym i potrafią w tym obszarze pomagać. Poziom E(5) to najwyższy stopień zaawansowania, tzw. ekspercki. Osoba na tym poziomie posługuje się
kompetencjami, które umożliwiają jej dokonywanie modyfikacji oraz doskonalenia rozwiązań w odniesieniu do konkretnych czynności (Różański 2014, s. 110).
Należy pamiętać o tym, żeby opisy w arkuszu obserwacji były proste, przejrzyste
i jednoznaczne. Pomoże to uniknąć mnogości interpretacji a całość będzie czytelna.
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Załącznik nr 3. Pięciostopniowa skala oceny kompetencji
Kompetencja
Wskaźnik zachowań

A
NIE ZNA

B
POTRZBEUJE
POMOCY

C
ZNA

D
BARDZO
DOBRZE ZNA

E
MOŻE BYĆ
LIDEREM

Umiejętności
interpersonalne

Brak umiejętności
nawiązywania
kontaktów,
osoba konfliktowa.

Umiejętność
nawiązywania
kontaktów
na poziomie
podstawowym;
kompetencja
niewykorzystywana regularnie podczas
pracy.

Łatwo
nawiązuje
kontakty.

Bardzo łatwo
nawiązuje
kontakty,
współpracuje
z innymi w tym
zakresie.

Najwyższy poziom łatwości
umiejętności
interpersonalnych, osoba
odpowiedzialna za sieci
kontaktów.

Kreatywność

Nie wykazuje
żadnych oznak
kreatywności

Wykazuje
oznaki
kreatywności
w stopniu
znikomym, wie
co to jest kreatywność ale
nie wie jak ją
„wykorzystać”

Wykazuje
oznaki
kreatywności, może ją
rozwijać

Jest kreatywny i zachęca
innych

Wyznacza
nowe kierunki
kreatywności

Wiedza branżowa

Nie posiada
wiedzy branżowej

Posiada wiedze
branżową
w stopniu
znikomym

Posiada wiedze
branżową,
potrafi z niej
korzystać

Posiada wiedze
branżową,
wie jak z niej
korzystać,
dzieli się nią
z innymi

Jest liderem
grupy pod
względem wiedzy branżowej,
ekspert.

Wiedza prawna
z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego

Nie posiada
żadnej wiedzy
z przedmiotowego zakresu

Zna podstawowe akty prawne
„z nazwy”
jednak nie potrafi ich czytać
i stosować

Zna akty
prawne i potrafi stosować
ich przepisy
w pracy

Bardzo dobra
znajomość
aktów prawnych, pomaga
innym w ich
stosowaniu

Ekspert, lider

Odporność na
stres

Nie jest odporny na stres

Potrzebuje
pomocy przy
stresujących
sytuacjach

Jest odporny na
stres

Jest odporny
na stres i pomaga innym
w stresujących
sytuacjach

Jest odporny na
stres i potrafi
szkolić z zakresu asertywności itp.

Wiedza z zakresu
marketingu

Nie zna technik
marketingowych

Zna techniki
marketingowe
w stopniu
podstawowym
niewystarczającym do
samodzielnej
pracy.

Zna techniki
marketingowe
na poziomie
dobrym umożliwiającym
zastosowanie
ich w praktyce.

Zna techniki
marketingowe
stosuje w praktyce, wspiera
i nadzoruje
zespół.

Zna techniki
marketingowe,
stosuje w praktyce, poszukuje
nowych rozwiązań, uczy
się i poszerza
wiedzę. Lider,
ekspert.
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Umiejętności
menedżerskie
(zarządzanie
pracą, czasem)

Nie posiada
umiejętności
menedżerskich

Ma słabo
rozwinięte
umiejętności
menedżerskie,
potrzebuje
pomocy w ich
umocnieniu

Posiada
umiejętności
menedżerskie,
potrafi zarządzać czasem
i pracą

Posiada
umiejętność
menedżerskie
na bardzo
wysokim poziomie, potrafi
efektywnie zarządzać czasem
i pracą a nawet
pomaga
kierownikowi
w zarządzaniu
pracą współpracowników.

Bardzo wysoki
poziom umiejętności i wiedza ekspercka
z zakresu
zarządzania.
Lider

Umiejętności
lingwistyczne

Brak zdolności
lingwistycznych

Umiejętności
lingwistyczne
na poziomie
komunikatywnym (j.obcy)

Posiada
umiejętności
lingwistyczne
i z chęcią się
nimi posługuje

Wysoki poziom
umiejętności
lingwistycznych, pomaga
innym

Bardzo wysoki
poziom umiejętności lingwistycznych,
ekspert, może
szkolić innych
współpracowników

Umiejętności
negocjacyjne

Nie zna technik
negocjacyjnych.

Znajomość
technik negocjacyjnych
na poziomie
podstawowym,
nie umożliwia
to samodzielnej
pracy w obszarze negocjacji

Dobra znajomość technik
negocjacyjnych, praca
samodzielna.

Bardzo dobra
znajomość
technik negocjacyjnych,
wspiera zespół.

Znajomość
technik negocjacyjnych
na poziomie
umożliwiającym dalszy rozwój. Ekspert.

Wyniki przykładowej oceny kompetencji kandydata na stanowisko
specjalisty w „convention bureau”.
Po przeprowadzeniu obserwacji za pomocą skali obserwacyjnej można dokonać oceny oraz identyfikacji tych obszarów kompetencji, które wymagają poprawy lub rozwinięcia. Analizie i porównaniu należy poddać stan rzeczywisty
niektórych zachowań wraz z modelem zachowania najbardziej pożądanego. Różnice, które pojawią się po obserwacji pokazują tzw. luki kompetencyjne (Różański
2014, s. 161). Porównanie zgodności profilu pożądanego z faktycznym pozwala
określić w jakim stopniu pracownik spełnia oczekiwania podyktowane potrzebami organizacji. Zestawienie pozwoli między innymi ustalić zapotrzebowanie na
szkolenia lub zweryfikować zasadność przejścia już zaplanowanych.
W przypadku przedmiotowego stanowiska specjalisty ds. convention bureau
analizie poddano wszystkie poprzednio zgrupowane podstawowe kompetencje,
badając ich poziom i porównując do stanu faktycznego. Zgodność obu profili
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przedstawia się w postaci procentowej. Wyniki pomiaru warto również przedstawić w postaci wykresu graficznego np. w formie radarowym. Po krótkiej analizie pozwala to zauważyć, że obszary takie jak np. wiedza prawna z zakresu funkcjonowania JST czy umiejętności negocjacyjne wymagają wsparcia gdyż ich stan
faktyczny odbiega od poziomu pożądanego. W komórce LCB takie obserwacje
prowadzone są na bieżąco i kierownictwo szybko reaguje na potrzeby wynikające
z rozbieżności między innymi właśnie poprzez organizowanie specjalistycznych
szkoleń lub częsty udział pracowników w wydarzeniach branżowych, na których
również można rozszerzyć swoją wiedze czy też umiejętności negocjacyjne. Kluczowym jest tutaj zarówno chęć i wola kadry menedżerskie do rozwijania i doskonalenia kompetencji pracownika ale również plan budżetowy, który powinien
zawierać w sobie część przeznaczoną na dokształcanie pracowników. Może się
zdarzyć również tak, że pracownik odznacza się wysokim poziomem faktycznym posiadanych kompetencji i wówczas jego mocne strony, należy uwzględniać
i wykorzystać w przyszłości. Dzięki skoncentrowaniu strategii zatrudnienia LCB na mocnych stronach pracowników, jednostka może szybko uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku gdyż nie będzie musiała poświęcać czasu ani środków na czasochłonne niwelowanie luk kompetencyjnych.
W nomenklaturze samorządowej co raz częściej posługuje się terminem „profesjonalizacji stanowiska urzędniczego” co bezpośrednio odnosi się do nowych komórek takich jak np. LCB.
Załącznik nr 4. Zgodność profilu kompetencyjnego
L.p.

Wskaźniki (kompetencje)

Poziom
pożądany

Poziom
faktyczny

Zgodność (%)

1.

Umiejętności interpersonalne

5

5

100%

2.

Kreatywność

5

5

100%

3.

Wiedza branżowa

5

4

80%

4.

Wiedza prawna z zakresu funkcjonowania jednostki samorządu
terytorialnego

4

3

75%

5.

Odporność na stres

4

4

100%

6.

Wiedza z zakresu marketingu

3

3

100%

7.

Umiejętności menedżerskie (zarządzanie pracą, czasem)

5

4

80%

8.

Umiejętności lingwistyczne

5

4

80%

9.

Umiejętności negocjacyjne

4

2

50%

32

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2016 Tom XI Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

2016 – Tom XI – numer 1

Pomiar – wykres radarowy – luki kompetencyjne
Poniższy wykres obrazuje rozłożenie poziomu pożądanego oraz poziomu faktycznego kompetencji pracownika. Można za jego pomocą w prosty sposób zlokalizować wspomniane wcześniej luki kompetencyjne tzn. obszary kompetencji
wymagające wzmocnienia. Pozwala on również na szybkie zobrazowanie zapotrzebowania na kursy i szkolenia dla pracowników ale także dla kadry menedżerskiej. Od tego wykresu zależy również jakie działania zostaną podjęte: niwelowanie luk kompetencyjnych czy skupienie się na mocnych stronach pracownika.

Proponowane szkolenia dla specjalisty w Convention Bureau.
Szkolenia i kursy dokształcające są niezbędne w procesie podwyższania
kompetencji i kwalifikacji pracowników. W planach budżetowych poszczególnych
organizacji powinny być wydzielone części dotyczące właśnie tego obszaru gdyż
przyjęło się, że procesy szkoleniowe pracowników to niejako inwestycje firmy.
Jak już było wspomniane, pracownik posiadający dobrze rozwinięte kompetencje
niezbędne do wykonywania danej pracy oraz posiadający odpowiednie wsparcie
szkoleniowe może stanowić gwarant konkurencyjności organizacji na rynku. Właściwie dopasowany system szkoleń pomaga zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników, a w tym przypadku przyczynia się do profesjonalizacji komórki jednostki
samorządu terytorialnego. Jednocześnie należy pamiętać, iż katalog szkoleń i kursów powinien być regularnie aktualizowany, tak aby jak najlepiej dopasować się
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do dynamicznego rynku i aktualnej sytuacji. Dobrze zaprojektowany cykl szkoleń
z pewnością pozytywnie wpłynie również na motywację pracowników i ich zadowolenie z pracy, gdyż eksperci (Garrad 2017, www.hbrp.pl ) swoimi badaniami udowodnili, że pieniądze nie stanowią już głównego motywatora pracy.
Tabela nr 5 przedstawia proponowane tematy szkoleń dla pracownika regionalnego Convention Bureau. Branża przemysłu spotkań jest o tyle przyjaznym
środowiskiem dla pracowników, gdyż dużo szkoleń i kursów jest realizowanych
podczas wydarzeń branżowych. Przykładem tego może być organizowany od
2012 r. cykl konferencji i spotkań przemysłu spotkań Meetings Week Poland. Jest
to wydarzenie, które corocznie zrzesza całą polską branże spotkań i przez 5 dni
w formie warsztatów, konferencji czy wykładów, poruszane są wszystkie kwestie,
które aktualnie zajmują przedstawicieli tego rynku. W roku 2017 r. odbyła się piąta, jubileuszowa edycja tego eventu i jej tematyka skupiała się wokół współpracy
obiektów konferencyjnych i kongresowych, zapewnienia bezpieczeństwa podczas
eventu czy też radzenia sobie ze stresem w pracy event managera.
Załącznik nr 5. Proponowane szkolenia.
Koszt (w zł netto)
Liczba
osób

Rodzaj
szkolenia

Czas trwania
szkolenia

1.

Pozyskiwanie
zapytań oraz
opracowywanie
ofert w branży
turystyki biznesowej

1

zewnętrzne

2.

Bezpieczeństwo
na evencie

1

3.

Uwarunkowania
prawne i techniki wsparcia
sprzedaży
w organizacji
konferencji

1

L.p.
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Temat szkolenia

Opłata
jednostkowa

Koszty
dodatkowe

Razem

1 dzień/12 godzin

1000 zł

100 zł

1100 zł

zewnętrzne

1 dzień/12 godzin

1100 zł

100 zł

1200 zł

zewnętrzne

1 dzień/10 godzin

850 zł

100 zł

950 zł
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Podsumowanie
Jak wykazała powyższa analiza główne kompetencje na stanowisku specjalisty
ds. convention bureau oscylują wokół kompetencji tzw. miękkich. Zaliczyć do nich
można umiejętności interpersonalne, ogólno menedżerskie, umiejętności psychologiczne, umiejętności lingwistyczne czy odporność na stres. Ze względu na formę
funkcjonowania Lubelskiego Convention Bureau należy zwrócić również uwagę
na nacisk nałożony na obszary wiedzy związane z zagadnieniami prawnymi takimi jak znajomość przepisów ustaw samorządowych a także Prawa zamówień
publicznych, bez której praca na tym stanowiska była by o wiele bardziej utrudniona. Lubelskie Centrum Konferencyjne na bieżąco reaguje na potrzeby szkoleniowe
w tym obszarze, gdyż prawie wszystkie stanowiska pracy w LCK są stanowiskami
urzędniczymi. O ile znajomość przepisów dotyczących ustroju i funkcjonowania
samorządu województwa oraz statusu pracownika samorządowego weryfikowana
jest na poziomie organizacji poprzez egzamin z wiedzy urzędniczej (poprzedzony
3 miesięcznym przygotowaniem) tak znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych weryfikowana jest przez codzienną prace. Z względu na
częste rozbieżności w interpretacji tych przepisów oraz na ich zmienność,
powołane jest Samodzielne stanowisko ds. Zamówień publicznych. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowywanie postępowań przetargowych oraz zamówieniowych, kontrolę dokumentacji oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z Prawem zamówień publicznych.
Osoba ta również wskazuje do Działu Kadr zapotrzebowania na szkolenia
z przedmiotowego zakresu.
Pomimo krótkiej obecności na rynku przemysłu spotkań, Lubelskie Centrum
Konferencyjne oraz Lubelskie Convention Bureau może już pochwalić się sukcesami. W 2016 r. w LCK zostało zrealizowanych ponad 100 różnych konferencji i kongresów (strategia marketingowa zakładała 30), zarówno krajowych jak i międzynarodowych, na których gościło ponad 2000 uczestników. Lubelskie Convention
Bureau zostało nominowane do prestiżowej nagrody „Nowe Trendy w Turystyce”
w dziedzinie Debiut roku 2016 r. oraz we wrześniu 2016 r. zorganizowało kompleksową wizytę studyjną do Lublina dla przedstawicieli krajowej branży spotkań
(dziennikarze, agencje eventowe, profesjonalni organizatorzy konferencji), której
efektem było kilkanaście zapytań ofertowych na organizację dużych kongresów
w Lublinie. Ponadto pracownicy LCB reprezentowali region na krajowych i zagranicznych targach branżowe (m.in. w Wilnie i Barcelonie). Główne przyczyny
tych sukcesów upatrywane są w efekcie nowości Lublina jako ciekawej destynacji konferencyjnej lecz było by to utrudnione gdyby nie kadra dobrze dobranych
i wykwalifikowanych pracowników. Lubelskie Centrum Konferencyjne i Lubelskie
Convention Bureau mogą stanowić przykład profesjonalizacji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
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Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest opis stanowiska pracy specjalisty ds.
convention bureau w Lubelskim Convention Bureau wraz ze wskazaniem profilu
kompetencyjnego kandydatów. Jest to próba zdefiniowania roli specjalisty w odgrywającym coraz większą rolę w krajowej gospodarce, nowym obszarze określanym pojęciem „Przemysłu Spotkań”. Każda praca, żeby była efektywna musi
być wykonywana przez wykwalifikowane osoby oraz przy pomocy odpowiednich
narzędzi. W firmach, zarówno prywatnych jak i w jednostkach publicznych za organizację pracy odpowiedzialni są zarówno menedżerowie jak i osoby lub działy HR czyli potocznie zwane „kadrami”. W celu przygotowania stanowiska pracy
mają do dyspozycji szereg narzędzi. Do jednych z nich, niewątpliwie należy opis
stanowiska pracy. Stanowi on także podstawowy element dokumentacji struktury
organizacyjnej. Opis może być wykorzystywany również w innych, stricte „pracowniczych” obszarach działalności firmy jak np. proces rekrutacji, wartościowanie pracy czy opis kompetencji. Dla właściwego zrozumienia i opracowania opisu
stanowiska pracy wymagana jest jego wnikliwa analiza.
Słowa kluczowe: przemysł spotkań, kompetencje, kultura, konferencje, kompetencje, kwalifikacje
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Professional expertise of Convention Bureau Specialist in Lublin
& Region Convention Bureau.

Abstract:
The subject of this article is a description of the worksite of the convention bureau specialist in the Lublin & Region Convention Bureau, together with an indication of the competency profile of the candidates. This is an attempt to define the
role of a specialist in an increasingly important role in the national economy, a new
area known as the “Meeting Industry”. Every work, to be effective must be done by
qualified people and with appropriate tools. Companies, both private and public
entities, are responsible for the organization of the work both for managers and
HR people or departments, commonly named as “human resources”. There a lot
of available management tools that can be used to prepare the work place. One of
them, undoubtedly, is the worksite description. It is also an essential element of the
documentation of the organizational structure. The description can also be used
in other strictly employee areas of the company, such as the recruitment process,
work evaluation or competence description. For proper understanding and elaboration of the job description, its thorough analysis is required.
Key words: convention bureau, MICE, meetings industry, expertise, congress,
conference, meeting

Katarzyna Kowalik-Paluch
studentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kultura języka w dyskursie pomiędzy nauczycielem
a uczniem

Wprowadzenie
Słowo i akt komunikacyjny są nierozerwalnie powiązane z ludzkim istnieniem.
Związane są z ludzkim działaniem, myśleniem, doświadczaniem oraz interakcjami
społecznymi. Bez procesu komunikacji nie można mówić o wychowaniu, edukacji,
jakimkolwiek porozumieniu oraz kulturze międzyludzkiej. Wśród różnorodnych
wartości tych instrumentalnych jak i ostatecznych najbardziej istotna jest
komunikacja pomiędzy ludźmi oraz jej uzmysłowienie. Artykuł ten ma również
na celu skłonienie czytelników do podejmowania czynności edukacyjnych związanych z rozwojem kompetencji komunikacyjnych, jako tych, które determinują
efektywność wychowania oraz kształcenia.
Nie zdajemy sobie często sprawy z faktu, iż komunikacja o charakterze niewerbalnym jest interpretowana za pomocą wypowiadanych słów. Nie można
wyobrazić sobie istnienia bez mówienia. Powszechność stosowania aktów komunikacyjnych z wykorzystaniem słów podkreśla intensywność ich wpływu. Tym
samym powoduje, że korzystanie z relacjach międzyludzkich ze słów mówionych
jest czymś zwykłym i oczywistym. Warto zatem zgłębić kwestie słowa i użycia
słowa, zauważyć jego istotę. Człowiek jest w stanie się z tym uporać, gdy proces
komunikowania się uwzględnia oprócz aktu mówienia równie ważny proces słu© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2016 Tom XI Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl
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chania. Idealne sytuacja w kulturze komunikacji międzyludzkiej następuje wtedy,
gdy wspomniane słuchanie ma charakter aktywny.
Mówienie i słuchanie jest zaprawdę sztuką, którą niestety nie wszyscy ludzie
mogą się chlubić. Wspomniane procesy odgrywają istotną rolę w szczególnym
rodzaju relacji: pomiędzy nauczycielem a uczniem czyli w komunikacji edukacyjnej. Niniejsza praca poświęcona jest problemowi kultury języka w przestrzeni edukacyjnej czyli w komunikatach kierowanych od nauczyciela do uczniów jak i od
uczniów do nauczyciela. Oprócz mówienia tak istotnego w procesie komunikacji
niezbędne jest także koleje ogniwo- słuchanie, bez którego mówienie zostałoby
pozbawione sensu. Takie mówienie nie spełniłoby swojej roli. Mówiąc, mamy nadzieję, że ktoś nas wysłucha. Jednak słuchać możemy w różny sposób. Niektórzy
odbierają słowa usłyszane i nie reagują w żaden inny sposób, inni aktywnie wysłuchują i reagują w żywy sposób, wyrażając aprobatę, dezaprobatę, swoją opinię,
dopytują czy usłyszane słowa wypowiadane przez nadawcę zostały odebrane z podobną intencją przekazu nadawcy.
Z pochylenia się nad kwestią kultury wypowiedzi nauczyciela i uczniów wyłania się kolejny problem związany z barierami komunikacyjnymi. Nauczyciel jako
podmiot częściej inicjujący akt mowy w relacji z uczniami powinien charakteryzować się określonymi cechami. Jednak nie wszyscy pedagodzy mogą pochwalić
się m. in. otwartością, wysoką koncentracją uwagi oraz chęcią parafrazowania
wypowiedzi swoich podopiecznych.
Zainteresowanie się dwoma podstawowymi aspektami komunikacji międzyludzkiej bez skoncentrowania się na komunikacji pozawerbalnej, sprzyja uchwyceniu niepowtarzalności i specyfiki komunikacji o charakterze edukacyjnym, która zawiera czynniki ułatwiające lub utrudniające komunikację.

Teoria kultury języka jako symptom kultury społecznej
W trosce o kulturę osobistą staramy się kierować swoją uwagę również w stronę elokwencji słowa mówionego i pisanego. W związku z tym wartość wypowiadanego przekazu obejmuje nie tylko jego merytoryczne treści lecz także otoczkę
poprawności i świadomości językowej, która nieodzownie łączy się z kulturą języka. Charakter formy wypowiedzi może przybierać różne kształty jednak zawsze
naznaczony jest psychicznymi kompetencjami mówiącego, do których można zaliczyć kulturę.
J.Puzynina definiuje „kulturę języka” w dwóch kontekstach, jako: „umiejętność
czy też stopień umiejętności właściwego posługiwania się językiem” lub też jako „działalność naukową, popularnonaukową i publicystyczną oraz jej wytwory”(Bugajski,
2006, s. 160). Produkty kultury języka spełniają wiele funkcji dla nadawców i odbiorców komunikatów językowych. Warto wspomnieć m.in.o poszerzaniu wiedzy
dotyczącej języka oraz ukazywaniu aksjologicznych cech języka jako elementu
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kultury społeczeństwa. Puzynina pisze również o doskonaleniu własnych zdolności komunikacyjnych ułatwiających posługiwanie się językiem jak i umiejętność
odbiorcy komunikatu do rozróżniania błędów użycia języka (Ibidem, s. 160).
Kultura języka przedstawia język jako wartość samą w sobie. Jest to twór piękny, estetyczny, powiązany z tradycją narodową. Nie zamyka się jednak w przestrzeni dziedzictwa narodowego, gdyż jednocześnie umożliwia szeroko interpretację
uniwersum. Świadomy nadawca i odbiorca komunikatów językowych rozumie
wartość języka i jego istotę, przez co kształtuje się w nim pozytywne podejście
do języka oraz motywacja do nabywania wiedzy o języku, świadomości i kompetencji językowej. Wewnętrzna, nienarzucona chęć poznawania języka umożliwia
duchowe wzbogacenie człowieka oraz uwrażliwienie go na konsekwencje związane z nieprawidłowym użyciem słowa. Puzynina skupia się również wokół podnoszenia kultury języka. Warto zatem przyjąć kulturę języka jako dziedzinę naukową z zakresu humanistyki, która wiąże się z teorię o człowieku i kulturze w jakiej
wzrasta i nabywa nowych doświadczeń życiowych (Ibidem, s. 160).
Klemensiewicz poszukiwał źródeł upadłej kultury językowej w społecznym
znieczuleniu wśród wyobcowanych środowisk (Klemensiewicz, 1965, s. 5). Stwierdzał bowiem, że jakość podejmowanej wypowiedzi jest wysoka, jeśli poziom bytowania jednostek również znajduje się na dostatecznie wysokim poziomie.
Ad vocem do myśli Klemensiewicza, warto wspomnieć o W. Doroszewskim.
Według autora kultura słowa aglomeruje z kulturą w społeczeństwie. Doroszewski dopuszcza się śmielszego stwierdzenia, konkretyzując iż odbiorca wartościuje
komunikat nadawcy wypowiedzi na podstawie zawartego w przekazie poziomie
kultury języka.
Praca nad kulturą języka utożsamiana jest z rozwojem kultury intelektualnej
społeczeństw, z działaniem na rzecz światopoglądu wobec życia i tworzeniem zamierzonych następstw, czyli bodźców sprzyjających racjonalnemu działaniu. Idealnym narzędziem działania jest język, który staje się również aparatem poznania
(Doroszewski, 1967, s. 1-5). Stąd też można formułować wnioski, sugerujące, że
dbałość człowieka o kulturę osobistą zwiększa również intensyfikację kultury języka ojczystego.
Praca nad kulturą języka powinna mieć charakter ustawiczny jak i winna być
sposobem kształtowania właściwych odruchów podczas posługiwania się językiem (por.idem, 1967, s. 58). Znaczna część prac językoznawców dotyczących kultury języka ujmuje ją jako pasję istotnie pożyteczną oraz działalność społeczną
o znamionach nakazu o charakterze patriotycznym. Działalność „aktywistów kultury języka” skłaniała się ku poprawności językowej wypowiedzi, jej pięknu oraz
istotnie kulturze (Bugajski, 2006, s. 116).
Zagadnienie kultury języka rozważał również S.Gajda. Stwierdzając, iż przedmiot kultury języka ma cechy mieszane, czyli związane z regułami językowymi,
zdolnościami użycia języka, informacjami związanymi z regułami i aktywnością
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poznawczą skłaniającą do zdobycia tej wiedzy. Takie rozumienie kultury języka
przez Gajdę przekracza zasięg myślowy i wychodzi poza termin naukowy. Tworzy zatem konstrukt zwany „naukową kulturą języka”, która spełnia według autora określone funkcje: uzyskiwanie wiedzy o charakterze praktycznym z praktyki
posługiwania się językiem oraz przeprowadzenie podsumowania i oceny wiedzy
praktycznej w odniesieniu do jej efektywności (Ibidem, s. 176-177).
Szybkość zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie nie przyczyniają
się pozytywnie do rozwoju i propagowania kultury języka polskiego. Kultura języka nie nadąża za wspomnianymi przeobrażeniami językowymi. Taki schemat
relacji pomiędzy kulturą języka a cywilizacją można zauważyć na płaszczyźnie
szkolnej. Tam też w praktyce i teorii stale przeważają utarte i niezawodne wzorce. Szkoła, a właściwie pracujący w niej nauczyciele, przekazując wiedzę swoim
podopiecznym, rozwijają ich zdolności, umiejętności i kompetencje, spełniając
tym samym ważne dla rozwoju kultury języka zadanie. Zauważona tutaj słusznie przez niektórych czytelników dwutorowość sugeruje, że po pierwsze mamy do
czynienia z czystą, poprawną gramatyką, a z drugiej strony widzimy kształcenie
sprawności językowej o dosyć luźnym charakterze (Ibidem, s. 177).
Ze wspomnianej dwutorowości w kształceniu wyłania się językowy problem
współczesnej cywilizacji- analfabetyzm funkcjonalny. Według standardów w ramach szkoły podstawowej, przyjęło się, że możemy definiować analfabetyzm funkcjonalny jako „(…)nieprzystosowanie jednostki do wymogów społecznych (Przybylska, 2014, s. 41).Definicja analfabetyzmu funkcjonalnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury nie zawierała niezbędnych
umiejętności, ani nie korespondowała z indywidualnościami ludzkiego życia
, które mają niezaprzeczalny wpływ na potrzeby i zdolności jednostki w dziedzinie czytania, pisania i umiejętności matematycznych. Te elementy natomiast zawierała definicja UNESCO z 2006 roku mówiąca, iż analfabeta funkcjonalny to:
„osoba, która nie potrafi radzić sobie z (…)z aktywnościami, w których piśmienność
jest potrzebna do jej aktywnego funkcjonowania w grupie i społeczności i predysponuje ją do ciągłego posługiwania się czytaniem, pisaniem i liczeniem dla jej własnego
rozwoju i rozwoju w społeczności” (UNESCO, 2006 ,s. 22).
Reasumując rozważania na temat teorii kultury języka w odniesieniu do kultury społeczeństw nasuwa mi się myśl, z którą myślę zgodzą się odbiorcy i nadawcy
komunikatów w przestrzeni szkolnej i nie tylko. Zaniechanie ciągłej pracy nad
kulturą swego języka ojczystego prowadzi do kaleczenia obywatelskich oraz człowieczych praw użytkowników języka czyli polskiej społeczności komunikatywnej.
Przyczynia się to powstawania trudności w harmonijnym rozwoju osobowości
człowieka a przez to ma negatywny wpływ na relacje interpersonalne w szkole pomiędzy nauczycielem a uczniem.
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Sztuka mówienia nauczyciela i ucznia
Rozważania dotyczące komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem warto
rozpocząć od cech wzorowych komunikatów pomiędzy tymi dwoma podmiotami.
M. Mądry-Kupiec przywołuje w swojej pracy Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji kilka warunków niezbędnych do
nawiązania poprawnych relacji werbalnych pomiędzy wychowawcą a podmiotem
oddziaływania edukacyjno-wychowawczego. Otwartość według autorki to podstawowy warunek poprawnego kontaktu z rozmówcą, chęć dzielenia się z innymi
informacjami o samym sobie, o swoich odczuciach, emocjach oraz doświadczeniach. W relacji szkolnej otwartość nauczyciela to jego spontaniczność, twórczość
oraz elastyczność. Dzięki tym cechom nauczyciel odchodzi od utartego schematu komunikowania się z uczniem. Nauczyciel przestaje być jedynie dowodzącym
mentorem dla dziecka. Zdjęcie maski przez nauczyciela to przejaw autentyczności
definiowanej w ramach cechy otwartości. Otwartość nauczyciela koreluje z otwartością ucznia. Jednak w większej mierze to z postawy nauczyciela i pełnionej przez
niego roli to on inicjuje poziom otwartości w relacji. Otwartość w komunikacji językowej jest możliwa dzięki spełnieniu kilku niezbędnych warunków. To nauczyciel powinien dać dziecku możliwość spontanicznej wypowiedzi co przyczynia się
do formułowania szczerych myśli. Nauczyciel poprzez zezwolenie na mówienie
spontaniczne dziecku, nie przerywanie jego wypowiedzi, czyli nie edukowanie na
siłę wpływa na poziom otwartości dziecka w relacji. Otwartość nauczyciela wobec
ucznia wiąże się jednak z ryzykiem odrzucenia, natomiast ekstrawersja dziecka to
jego krzyk o akceptację i wsparcie podczas nawiązania i dalszego budowania relacji opartej na komunikowaniu się z nauczycielem (Mądry-Kupiec, 2011, s. 26).
Kolejną cechą wpływającą na pozytywne relacje językowe pomiędzy nauczycielem a uczniem jest wzajemne zaufanie. Jest ono powiązane z wcześniej omawianą otwartością. Raczej nie decydujemy się na szczerość, gdy nie darzymy drugiej osoby zaufaniem. Zdarza się jednak, iż nabieramy zaufania do rozmówcy, do
którego jesteśmy otwarci. Rozmowa nauczyciela z uczniem bez poczucia zaufania
jest płytka i pozorna. Dziecko zamyka się oraz wycofuje przed nauczycielem, do
którego nie czuje zaufania i pewności.
Paradoksalnie nie zaufamy komuś, gdy sami nie mamy zaufania do siebie. Zaufanie wiąże się z akceptacją swych wad i zalet, ujawnianiem emocji i przeżyć,
dzieleniem się własnymi doświadczeniami. Istotny związek pomiędzy akceptacją siebie, akceptacją drugiej jednostki oraz otwartością na drugiego człowieka
charakteryzuje również komunikację pomiędzy nauczycielem i uczniem. Brak
otwartości wpływa na brak akceptacji oraz niski poziom akceptacji własnej. Brak
umiejętności akceptacji innych, wpływa niekorzystnie na jakość porozumienia
z ludźmi, powoduje nieporozumienia, wycofywanie się z rozmów, tworzeniu poglądów opartych na stereotypach (Ibidem, s. 27).
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Nie zwrócimy jednak uwagi na wspomniane cechy, jeśli nie skoncentrujemy się
na własnym sposobie komunikowania się z innymi ludźmi. Należy zatem wykazać
się postawą samoświadomości.

Nauczyciel jako samoświadoma jednostka w relacjach z uczniem
Dobry nauczyciel powinien być świadomy siebie, swoich kompetencji i umiejętności. Jednak to nie wszystko. Pedagog wybitny zdaje sobie sprawę również ze
swych wad związanych z metodami stosowanymi podczas pracy z dziećmi, ułomnościami swojego charakteru, które niekorzystnie wpływają na dziecko oraz lukami jakie zauważa.
Studiując literaturę z zakresu psychologii zauważyłam, iż świadomość
i samoświadomość to pojęcia często zamiennie stosowane przez autorów. Sięgając jednak po kolejne pozycje stwierdzam, iż zamienne stosowanie tych dwu pojęć nie jest słuszne. Wielu autorów sądzi, że nie można jasno zdefiniować pojęcia świadomość, a podejmując się próby definicji wchodzimy w zawiły labirynt.
Trudno jest opisać zjawisko świadomości, gdyż jak twierdzi Mądra-Kupiec jest
podstawową cechą zjawisk natury człowieka więc nie można jej utożsamiać z innym, bardziej elementarnym zjawiskiem (Mądry-Kupiec, 2011, s. 28). Jest jednak
doskonale znana każdemu z nas z doświadczenia.
Samoświadomość natomiast to zdolność do poznawania, identyfikowania własnych stanów psychiki, uczuć, postaw, myśli. Z.Zaborowski sugeruje, iż samoświadomość to proces polegający na kodowaniu, transformacji oraz syntetyzowaniu
informacji na swój temat. Rozumienie własnych trudności emocjonalnych, życiowych ułatwia znacznie rozwiązywanie problemów, gdyż człowiek dużo wie na swój
temat, na temat swoich emocji, lęków, sposobów reagowania na określoną sytuację
(Zaborowski, 1998, s. 15).
Kozielecki rozpatruje samoświadomość jako ważny warunek rozwoju człowieka, gdyż „być świadomym” znaczy „być”( Kozielecki, 1995, s. 152).
Nauczyciel powinien być osobą wspierającą i kierującą rozwojem dziecka.
Przede wszystkim jednak musi wiedzieć więcej o samym sobie. Oznacza to konieczność poznania samego siebie w celu podejmowania odpowiednich decyzji
sprzyjających rozwiązywaniu problemów. Postawa samoświadomości nauczyciela
to doskonałe narzędzie, które warto wykorzystać pracując z dzieckiem. Samoświadomość wychowawcy, wykonującego tak odpowiedzialną pacę z podopiecznym,
powinna zawierać się również w komunikowaniu się z nim-sposobie mówienia
i słuchania. Świadomość nauczyciela warunkuje jego rzetelne odczytywanie gestów, zachowań, słów jak i przemilczeń dziecka. Odpowiedź dziecka często wyrażana jest wprost, czyli słowem jak i bezpośrednio, np. poprzez milczenie, izolację,
niechęć lub gest. Reakcja ta jest jednocześnie odbiciem stosunków pomiędzy na44
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uczycielem a wychowankami jak i pomiędzy samymi wychowawcami (Debesse,
Mialaret, 1988, s. 25).
Istotne jest zatem poznanie poziomu świadomości nauczycieli wyrażanego
w sposobie komunikowania się, czyli mówieniu i słuchaniu. Nauczyciel może jednak wpływać na swój sposób mówienia, jasność przekazu oraz łatwość odbioru
komunikatu przed adresata. Nauczyciel, który pragnie nawiązać szczerą relację
z uczniem powinien identyfikować się ze swoją wypowiedzią. Oznacza to wzięcie
całkowitej odpowiedzialności za słowo tworzone, uczucia przez siebie przekazywane, idee oraz rodzące się sytuacje. Świadome nadawanie komunikatów przez
nauczyciela to swoisty podpis złożony pod swoją wypowiedzią (Mądry-Kupiec,
2011, s. 29).
Dobrym nauczycielem jest zatem ten wychowawca, który nie tylko jest świadomy swojej wypowiedzi, treści jakie są w niej zawarte, ale jest również aktywnym
obserwatorem komunikatów werbalnych i niewerbalnych płynących od uczniów.
Mądry nauczyciel to ten, który słucha i chce usłyszeć, to co mówi mu uczeń. Dodatkowo stara się wychwycić z komunikatu ucznia cel wypowiedzi dziecka, odkrywając tym samym ideę jego komunikatu.
Poppel stwierdza w swoim dziele Granice świadomości, iż nie ma świadomości bez kontaktu z innymi ludźmi (E. Poppel, 1989, s. 45). Świadomość istnieje
poprzez nadawanie i odbieranie komunikatów werbalnych i pozawerbalnych.
Uwidacznia się w relacji i poprzez nawiązanie relacji z drugą osobą.
Nie każdy nauczyciel jest na tyle odważny, by dopuścić ucznia do głosu. Dzieje
się tak z kilku powodów. Po pierwsze nauczyciel chce przewodzić na lekcji i narzucać uczniom swe poglądy jak i sposób rozumienia określonych problemów
i procesów. W tej jednostronnej manipulacji nie ma miejsca na spontaniczność
i wyrażanie zdania przez uczniów.
Kolejnym ważnym według mnie powodem kontrolowania lekcji przez nauczyciela jest jego niepewność co do wypowiadanych treści. Nie chce oddać głosu
dzieciom, by te nie zadawały niewygodnych dla niego pytań, na które nie będzie
w stanie odpowiedzieć na bieżąco, bez przygotowania. By uniknąć tej sytuacji tak
organizuje lekcje, w sposób, który umożliwia kierowanie procesem edukacyjno-wychowawczym, by nie było „wolnych luk” na pytania lub przemyślenia dzieci.
Dziecko, które jest jedynie biernym odbiorcą komunikatów nie ma szans na nabywanie samoświadomości, nabywanie informacji o sobie. Słuchając nauczyciela,
dziecko zawsze w jakiś sposób reaguje: milczeniem, dezaprobatą, zaciekawieniem.
Uczeń może również przedstawić swojemu nauczycielowi nową perspektywę patrzenia na określone zjawiska i przedmioty. Decyzją nauczyciela jest jednak to, czy
słuchając ucznia, zechce go usłyszeć.
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Zdolności komunikacyjne nauczyciela
Podejmując zagadnienie dotyczące relacji komunikacyjnej i kultury języka
w komunikatach pomiędzy nauczycielem i uczniem trzeba wspomnieć o istotnych
cechach komunikacyjnych nauczyciela. Będą miały one bowiem istotny wpływ na
jakość nadawanego komunikatu.
Zespół Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli przy Radzie ds. Kształcenia Nauczycieli w MEN w roku 1998 utworzył koncepcję kompetencji nauczycieli, która obejmowała zagadnienie związane właśnie z umiejętnościami komunikacyjno-interpretacyjnymi. Rozumiane są jako zdolność do komunikowania się
interpersonalnego, korzystanie z wiedzy o komunikowaniu się podczas działań
edukacyjnych. Niezbędną cechą nauczyciela pracującego z dziećmi jest również
otwartość i chęć nawiązywania relacji z młodym człowiekiem. Na niewiele przyda się sama ochota nawiązania relacji, jeśli nauczyciel nie dostosuje komunikatu
formułowanego do dziecka, uwzględniając jego poziom rozwoju intelektualnego,
językowego oraz emocjonalnego (Nowak-Dziemianowicz, Czerwiński, Maliszewski, 2009, s. 141).
Podążając natomiast śladami myślicieli socjopsychologicznych można stwierdzić, iż progres człowieka w zbiorowości ludzkiej opiera się na poziomie umiejętności językowych jednostki. Liczne badania (np. Szumana oraz Przetacznikowej)
na grupach dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym wskazują na dysharmonię w progresie językowym. Różnice, które zbadano, pojawiają się pomiędzy
rozwojem zdolności językowych i progresem rozwoju umiejętności komunikowania się wiążą się z różnym poziomie życia dzieci w środowiskach społecznych.
Jednostki, które przebywają poza domem rodzinnym w okresie niemowlęctwa
i wczesnego dzieciństwa (żłobkach, żłobkach tygodniowych, domach dziecka)
stosunkowo często przejawiają trudności komunikacyjne, których następstwem
jest niechęć do nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych (Dołęga, 2003,
s. 41). Istnieje zatem ryzyko związane z alienacją komunikacyjną człowieka. Socjalizacja dziecka w oderwaniu od komunikacji opartej na dialogu i współpracy ludzkiej może przestać istnieć. Adam Koperek rozumie proces socjalizacji jako „(…)
podstawowy i wielostronny proces wprowadzania jednostki w obiektywny świat”
(Koperek, 2011, s. 261). Socjalizacja wyposaża dziecko w modele, postawy, formy
działania, które są przyjęte w danym społeczeństwie z uwzględnieniem panujących w nim praw i norm regulujących życie w zbiorowości ludzkiej. Socjalizacja
warunkuje zatem możliwość rozwijania kompetencji językowych.
Podążając zatem za rozumieniem psychosocjologów można definiować kulturę osobowości nauczyciela jako: „(…) zbiór norm społecznych i wartości, którymi
jednostka kieruje się w procesie działalności praktycznej, realizując swe zachowania
i potrzeby w interakcji z otoczeniem społecznym (Podgórecki, 2007, s 74). W obrębie
kultury osobowości nauczyciela cytowany psycholog społeczny wyróżnia również
46
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komunikacyjny potencjał osobowości nauczyciela (Ibidem, s. 74). Są to wyznaczniki
o charakterze subiektywnym i obiektywnym. Literatura wyróżnia wskazane cechy
i elementy możliwości komunikacyjnych nauczyciela:
• zdolności komunikacyjne jakie posiada jednostka, wykorzystywane podczas komunikowania się
• możliwości psychologiczne i właściwości indywidualne jednostki nabywane podczas kontaktów interpersonalnych
• umiejętności z zakresu komunikacji w dalszym rozwoju jednostki
Zdolności komunikacyjne człowieka to swoisty walor, który intensyfikuje
efektywność komunikacji międzyludzkiej. Umożliwia jednocześnie optymalne
zagłębienie się człowieka w proces komunikowania się. Należy pamiętać jednak,
że człowiek nawiązuje i utrzymuje kontakty z innymi w określonym środowisku.
W każdej formacji panuje odrębny mikroklimat kulturalny. Różnice na tym poziomie kultury mogą się wiązać z trudnościami interpretacyjnymi określonego
komunikatu oraz z jego identyfikacją. Mogę zatem śmiało stwierdzić, iż kontakty
międzyludzkie zależne są od obecnego stanu socjokulturowego, który ma wpływ
na ich konstrukcję, znaczenie oraz formę wyrażania. Podgórecki stwierdza w swej
pracy (Potencjał komunikacyjny nauczyciela), że kultura relacji międzyludzkich
jest elementarnym pierwiastkiem kultury człowieka jak i środowiska społecznego
(Podgórecki, s. 76). Na jakość kontaktów międzyludzkich wpływa również wiele
czynników. Są to m.in.
• poziom kształcenia w danym społeczeństwie, który określa kulturę komunikacyjną danej grupy społecznej oraz jej podmiotów
• stopień rozwoju danej osoby, jakość umiejętności komunikacyjnych, które
przejawia w relacjach ze społeczeństwem
• układ relacji zewnętrznych, obecność podmiotów interakcji
• układ w grupie o charakterze komunikacyjnym, organizacyjnym i kulturowym
• schematy grupowe dotyczące interakcji podmiotów kontaktów, które gwarantują określoną jakość kultury charakteryzujących członków zbiorowości (Ibidem, s. 78).
Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska oraz Tatiana Walkowiak w swojej pracy
Nauczyciele edukacji przedszkolnej w Unii Europejskiej-kompetencje, kwalifikacje,
osobowość podkreślają również duże znaczenie kompetencji językowo-komunikacyjnych nauczyciela czynnego zawodowo. Autorki zwracają szczególną uwagę na
kompetencje komunikacyjne jako umiejętność zrozumienia i akceptacji drugiej
osoby. Niemniej jednak ważne jest także wyrażanie konstruktywnej krytyki. Nauczyciel jako podmiot, który spędza najwięcej czasu z dzieckiem zaraz po rodzicach
powinien właściwie dobierać środki i tworzyć atmosferę, mającą sprzyjać osiąganiu określonych celów w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem. Podążając
tokiem rozumowania autorek można stwierdzić, że kompetencje komunikacyjne
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oparte są na chęci rozumienia drugiej osoby. Jednak gdy wystąpi kwestia sporna
pomiędzy stronami komunikatu lub też z treścią merytoryczną komunikatu nie
zgadza się jego odbiorca Stefanowicz-Zawiszewska oraz Walkowiak dopuszczają
wyrażanie swojego zdania w formie dezaprobaty i chęci wyjaśnienia swojego stanowiska przez druga stronę (Stefanowicz-Zawiszewska, Walkowiak, 2009, s. 138).
Na podstawie analizy powyższych cech nasuwa się pewna refleksja związana z kulturą stosunków pomiędzy ludźmi. Moralność człowieka oraz kulturowe
ujęcie kontaktów interpersonalnych odzwierciedlone są w określonej sytuacji komunikowania się pomiędzy ludźmi, którzy są niejednorodni fizycznie, mentalnie
oraz kulturowo. Nierozerwalnie z kulturą stosunków międzyludzkich wiąże się
zdolność do respektowania określonych norm i wzorów interakcji inicjowanych
w różnorodnych miejscach i okolicznościach. Stąd też wynikają zakłócenia w prawidłowym rozumieniu odbieranych komunikatów.

Nauczyciel słucha… czyli jak słuchać, by usłyszeć
W obecnych czasach wraca do łask powiedzenie: mowa jest srebrem, milczenie złotem. Nie można się z nim nie zgodzić. Wiele osób, wiele opinii, wiele słów.
Staramy się mówić płynnie, wyraziście, zrozumiale. Skupiamy się na udoskonalaniu przekazu słownego. Zdarza się nam zapominać jednak o znaczeniu słuchania.
Słuchanie to oczekiwana forma reagowania na ludzki komunikat. Mówiąc, chcemy
być wysłuchani. Pragniemy reakcji w postaci ciszy, skupienia odbiorcy, a następnie
komentarza, pocieszenia, prób zapewnienia o podobnym światopoglądzie. Natomiast na co dzień w ciągłym pędzie życia i chęci osiągnięcia wszystkiego w jak
najkrótszym czasie, w potocznym mniemaniu ludzi słuchanie nie jest trendy. Po
co słuchać, skoro można mówić? Za słuchanie nie otrzyma się punktów, nagrody,
uznania. Mówienie pokazuje ile jestem wart, ile potrafię. Słuchanie uwypukla słabości. Słucha ten, kto nie ma zdania na określony temat lub ten, który niewiele wie
o czymkolwiek. Czy słusznie?
Do niedawna językoznawstwo zapoznawało czytelników ze schematem komunikacji opartej na dwóch podmiotach: nadawcy i odbiorcy. Nadawca był w tym
ujęciu aktywną stroną, odbiorca natomiast pełnił rolę pasywną. Nie można stwierdzić stanowczo, że przytoczony skrótowo schemat był fałszywy. Zawiera jednak
dużą lukę, którą wypełnia naukowa fikcja (Mądry-Kupiec, 2011, s. 38). Można
w nią wpisać aktywną rolę słuchacza. Wbrew pozorom jest ona wielce angażująca, gdyż słuchający winien skupić swoją uwagę na rozmówcy i charakterze jego
wypowiedzi. Mądra-Kupiec określa ten rodzaj słuchania jako słuchanie analizujące (Ibidem, s. 38). Cechuje je chęć wyłonienia sensu we wszystkim, co mówi
nadawca. Jednak to nie wszystko. Analizujący wnikliwie wypowiedź słuchacz, stara się uchwycić również znaczenie w komunikacie, w którym nie ma słów. Zdolność tego rodzaju słuchania odnosi się do odbierania komunikatów o charakterze
48
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skrzyżowanym, które ujmują myśli, emocje, potrzeby, spostrzeżenia, które nie są
wyrażane wprost przez nadawcę.
Odkodowanie komunikatu przez aktywnego słuchacza to trudny proces, zależny od poziomu złożoności wspomnianych komunikatów. Odbiorca komunikatu
musi wykazać się nie lada umiejętnościami, spośród których prym powinna wieść
szczegółowa analiza odbieranych komunikatów. Istotne są również właściwości
indywidualne, charakterologiczne jednostki, tj. wrażliwość, delikatność, wyczucie
intencji nadawcy oraz zdolność odróżnienia tego, co w wypowiedzi nadawcy jest
według niego ważne oraz tego, co wydaje się być mniej istotne (Ibidem, s. 39).
Nauczyciel, który słucha dziecka w sposób zarysowany powyżej umożliwia
mu mówienie, a jednocześnie zrozumienie tego, co odczuwa. Mówienie o emocjach i swoich doświadczeniach prowadzi do odkrycia innych dróg rozumowania,
a dzięki temu zainicjowania metamorfozy zachowania. Jest to możliwe, gdy uczeń
w końcu obierze i zrozumie sens swojego komunikatu. Zdarza się jednak, że sam
komunikat jest niespójny z uświadomioną intencją, natomiast po jego wypowiedzeniu, mówiący odkrywa w nim prawdę i sens.
Pedagog, który chce wpłynąć świadomie na harmonijny rozwój swoich podopiecznych słucha więc aktywnie. Fromm wyróżnia kilka czynników słuchania
o charakterze aktywnym: całkowita koncentracja na tym, co jest przekazywane.
Słuchacz nie skupia się na stereotypach i własnych uprzedzeniach. Jest to możliwe
dzięki wewnętrznej motywacji do słuchania drugiej osoby.
Intencją aktywnego słuchacza powinno być również podążanie za tym, co się
słyszy. W tej cesze skupia się cała idea aktywnego słuchania. Śledzenie wypowiedzi
drugiego człowieka to nic innego jak odbieranie słów oraz jednoczesne zapewnianie swojego rozmówcy o tym, że się go słucha. Warto w tym miejscu potakiwać
głową, utrzymywać stały kontakt wzrokowy, korzystać ze sformułowań: tak, rozumiem, oczywiście, by zapewnić osobę, która do nas mówi, o tym, że słuchamy.
Aktywny rozmówca stara się również parafrazować usłyszaną wypowiedź. Może
to uczynić formułując przypuszczenia i pytania: jak dobrze rozumiem, chodzi ci
o to, że; chciałbym się upewnić, zależy ci na..itd. Większa otwartość i autentyczność
mówiącego na osobę słuchacza zapewniona jest przez odzwierciedlanie uczuć rozmówcy. Jest to doskonała okazja do określenia swoich uczuć (Ibidem, s. 40).
Aktywne słuchanie posiadające wskazane wyżej cechy warunkują poprawne
komunikowanie. Nawiązywany jest tym samym kontakt odbiorcy z mówcą oraz
wyzwala się jednocześnie większa naturalność i otwartość rozmówcy. Dokładnie
i transparentnie widać tę zależność w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Słuchanie to bardzo trudna sztuka. Słuchanie powinno być pewną formą mówienia. Mowa nauczyciela przyjmuje różnorodne oblicza. Często jest to bezpośredni
komunikat kierowany do dziecka. Może jednak zawierać się także w działaniu lub
ciszy. Aktywne słuchanie pedagoga jest reakcją na wypowiedź ucznia. Ma jednak znaczącą wymowę dla wychowanka. Spodziewa się on bowiem żywej reakcji
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w formie potwierdzenia, zachęty, dezaprobaty. Nie liczy natomiast na zobojętnienie, milczenie lub też powtarzanie wypowiedzianych przez ucznia słów.

Podsumowanie
Fundamentem poprawnej komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem
jest dialog o charakterze spokojnej rozmowy. Nauczyciel chcąc rozpoznać emocje
i intencje swoich uczniów powinien aktywnie ich słuchać. Taki rodzaj słuchania
wyzwala chęć do dalszego wyrażania swoich doświadczeń oraz emocji. Niechęć
nauczyciela na odbiór zwerbalizowanych myśli uczniów rodzi w nich frustrację
i zamykanie się na komunikaty werbalne nauczyciela. Taka postawa tworzy również barierę komunikacyjną, co skutkuje tym samym tworzeniem komunikatów
przez dzieci jedynie o charakterze niewerbalnym: gesty, mimika, milczenie. Słuchanie nauczyciela jak i słuchanie ucznia oparte jest na kulturze komunikacji.
Literatura podaje, że kultura w komunikacji nierozerwalnie związana jest
z ogólną kulturą człowieka, czyli umiejętnością obcowanie z drugim człowiekiem
jak i określonym poziomem rozwoju społeczeństwa w danym zakresie. Kulturę człowieka można wyrazić szacunkiem do drugiego człowieka. Zdarza się, że
nauczyciela dręczą myśli, iż nie jest w stanie porozumieć się z uczniem. Wierzę
jednak, że konsekwencja, systematyczność, otwartość i naturalność kierowana
w stronę ucznia pozwolą nauczycielowi zaakceptować siebie jak i młodszego jednak równego partnera w komunikacji.
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Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienie kultury języka w relacjach pomiędzy nauczycielem a uczniem. Zawiera także cechy poprawnego komunikatu kierowanego
przez nauczyciela do ucznia oraz ucznia do osoby nauczyciela. Praca ukierunkowuje czytelnika na problem barier występujących podczas komunikowania się
dwóch podmiotów: nauczyciela i ucznia. Cechy samego nauczyciela również rzutują na jakość nadawanego komunikatu oraz możliwość interpretowania komunikatu, który do niego dociera w formie artykułowanej lub nieartykułowanej. Artykuł pozwala także na uchwycenie istoty aktywnego słuchania, cechy niezbędnej
podczas nawiązywania i utrzymywania dialogu opartego na wzajemnym szacunku
i kulturze słowa.
Słowa kluczowe: kultura języka, kultura społeczna, komunikowanie się, aktywne słuchanie, zdolności komunikacyjne, nauczyciel, uczeń
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Abstract
The article aims at demonstrating the phenomenon of linguistic culture between a teacher and a student. It also includes characteristics of good communication guided by a teacher towards a student as well as a student towards a teacher.
The paper orients the reader towards the problem of barriers which may appear
during communication of teachers and students. Also traits of a teacher influence
to a great extent the quality of a statement and the possibility of interpreting the
statement, which is reached in either articulated or inarticulated form. The article
aims also at understanding the core of active listening, which is essential during
forming and supporting the dialogue based on mutual respect and linguistic culture.
Key words: linguistic culture, social culture, communication, active listening,
communication skills, teacher, student
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American Comics as a study aid in the development
of foreign language competence

Term „Comic book” and its history – introduction
The term „Comic book” is mostly associated with Northern American culture,
owing to the production of many movies like „Avengers” (2012) by Joss Whedon, „Dark Knight” (2008) by Christopher Nolan or „Spider-man” (2002) by Sam
Raimi which are based on American superhero comics1 and graphic novels2. These
movies are mostly created on the basis of stories and scenarios created between
1940s and 2000s by two most recognizable companies in comic book industry –
DC Comics and Marvel Comics, but the history of sequential art3 originates far
before that period.
1
Superhero comics are a form of American comic books. The form rose to prominence in
the 1930s and 1940s and has remained the dominant form of comic book in North America since
the 1960s. Superhero comics feature stories about superheroes and the universes these characters
inhabit.
2
A graphic novel is a book made up of comics content. Although the word „novel” normally refers to long fictional works, the term „graphic novel” is applied broadly and includes fiction,
non-fiction, and anthologized work. It is distinguished from the term „comic book”, which is used
for comics periodicals
3
Term created and popularized by Will Eisner, and graphic novel, although this usage is not
consistent and is normally used to denote book-form comics
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Human beings since their origins made hundreds of attempts to express themselves in every possible way which had tremendous influence on the environment.
During this evolution, not only the environment changed; our methods of communication changed as well. Long before the invention of writing4, people in the
Paleolithic age made drawings on cave walls which were the first recordings of human history and/or legends. More advanced drawings can be found also in Egyptian and Sumerian culture. In both cases readers faced pictographic/ideographic
writing systems which contained pictograms that conveyed its meaning through
its pictorial resemblance to a physical object.
According to M. Zapała (Infotezy, vol 3, nr 1, 2013) most researchers agree that
considering those drawings as the first comic is an exaggeration. That is why some
of them state that the first archetypical comic can be found on Trajan’s Column
which was dedicated in year 113 A.D. The other examples of attempts to express
the narration through sequential art – kind of prototypical comic books – are medieval tapestries like the Bayeux Tapestry (B. Boyd, New York Double Take, ‚On
the origin of comics’) which is one of the most important artifacts connected to the
English culture and history. It depicts events leading up to the Norman conquest
of England concerning William, Duke of Normandy, and Harold, Earl of Wessex,
and culminating in the Battle of Hastings. On this nearly 70 meters’ long piece of
embroidered cloth the viewer can find images of 626 characters and 57 writings
(subtitles) in Latin.
Comic as a genre was defined by Scott McCloud as „juxtaposed pictorial and
other images in a deliberate sequence, intended to convey information and/or produce an aesthetic response in the viewer.” (S. McCloud, Understanding Comics,
1993). First comic strips or „protocomics” as Zapała calls them which can be compared in some ways (because of the presence of frames and subtitles) to contemporary ones were created at the turn of XVII and XVIII century. They contained
mostly satirical themes.
It is really hard to find the definite comic which would be a borderline or a tie
between old type of protocomics and contemporary comics, but part of the researchers agree that one of first comic book strips which in its structure was almost
identical to modern type of the comic book panel was created by Richard Felton
Outcault when he brought to life the character of Yellow Kid – „an impish, bald
child in a yellow nightshirt” the main hero of the comic strip called „Hogan’s Alley” which was published in years 1894-1895 in ‚Truth magazine’. Yellow Kid quickly gained popularity and established a new kind of the importance of comic strips
to the U.S. newspaper industry (M.P., Sewell, Jr., E. H., & Gordon, I. „Comics and
Ideology”.). Shortly thereafter Outcault was offered full-time work in „New York
World” magazine by Joseph Pulitzer to write a newspaper weekend supplement.
4
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Yellow kid appeared in many comic book strips through the years 1895-1898 in
Joseph Pulitzer’s “New York World”, and later in William Randolph Hearst’s “New
York Journal” (Outcault at some points decided to change his publisher from one
to another).
The United States of America is a heart of modern comic book industry, which
evolution can be divided into four stages – Golden Age, Silver Age, Bronze Age
and Modern Age. Each stage has different features in terms of the level of complexity, language, topics, themes and problems.
The Golden Age of Comics (1930- 1950) was not called that without any reason
because comic books in the period started to appear as one of the most important
type of a medium which many people found attractive – this can be proved with
the sell results of comics from the end of the World War II – as professor of history
Frank Niekell at Southeast Missouri State University says almost 60 million copies
of comic books were sold monthly at that time. (http://krcu.org/post/burning-comic-books#stream/0 pobrano dnia: 27.05.2016).
During World War II Comics were a vital element of patriotic integration of society. Their aim was to increase the morale of both soldiers on fronts and their families at homes in the U.S. Example of this kind of use of comics were comic books
about adventures of Captain America. (especially #1 from march 1941). Those
comics indicate what mood dominated society at that time and what their approach
was towards the case of War before finally joining it on the 7th of December 1941.
Superman was another superhero implemented into anti-war propaganda. In the
two-page long comic – ”How would Superman end the war” by Jerry Siegel and Joe
Shuster – Superman captured both dictators (Hitler and Stalin) and brought them
to the face of justice. When the war had ended and world’s society walked into
the new era of peace, horror and detective stories presented in „Horror Stories”
and „Crime Comics” started to gain on popularity. Their covers and contents were
much more brutal and aggressive. This caught the attention of many opponents of
comic books including psychiatrist Frederic Wertham whose work – „Seduction of
the Innocent” was one of causes of introduction of Comic Code Authority. In his
book Wertham described what kind of negative influence comics had on the development and behaviour of children. He mentioned that (in his opinion) characters
of Batman and Robin had homosexual proclivities. He also accused Wonder Woman of the same thing and added that this heroin has also weakness for BDSM. These
kind of presumptions aimed at comics and superheroes concerned the public eye.
What is interesting, before Wertham actually published his book in 1954, already in the year 1948 public burnings of comics occurred during which children
accompanied/overseen by parents, priests and teachers, publicly burned hundreds
of comics. One of such events took place in the small town of Spencer in West
Virginia, the other in year 1949 in Cape Girardeau.
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To answer to this growing reluctance which was also caused by the discovery
of the apparent link between the rise in juvenile crime and the rising popularity
of comic books, Comics Magazine Association of America which consisted of creators and publishers of comics decided to establish CCA – Comic Code Authority.
Its main aim was to regulate what content may – or may not – appear in comics.
Among others the scenes of excessive violence, brutal torture, excessive knife or
gunplay and physical agony were prohibited to appear in comics. Besides, official institutions, judges, policemen and government officials according to this act
could not be presented in a way so as to create disrespect for established authority.
If one was to look (hypothetically) at the problem of those regulations from
the point of view of contemporary readers, they would probably perceive them as
a tremendous exaggeration. But on the other hand when one looks at it retrospectively those principles helped to organize the content of comics which were created
later on.
In the 1950s comics were perceived as a medium mostly aimed at children and
teenagers, but the following years indicated that comic books are a vital element of
culture in which many older readers are interested. It can be confirmed by the growing popularity of comic book movie adaptations which are produced nowadays
in the second half of modern age of comics (2000-2016)
The introduction of CCA in 1954 dramatically changed the way how the content of comics was depicted, and made them more family friendly or even infantile. Since then every comic had to be approved by special seal of CCA.
The next period in the evolution of comics is called the Silver Age (1956-1970).
During that time most of the comic book authors looked for the ways to adjust their
works to the newly introduced act (CCA). Also it is a renaissance for superheroes because many of them like Flash and Green Lantern who debuted in previously discussed Golden Age were reintroduced into the new – current for that time – environment
and circumstances. Changes involved not only the update of design of the particular heroes but also the slight change in the overall complexity of their characters and
fictional background which was then more focused around science-fiction genre.
Beside that many other problems – real world problems and events – like Korean War or the Vietnam War were introduced to the comic books. For example in
comics like “Journey Into Mystery” #117, “Sgt. Fury And His Howling Commandos” King Size Special #3, “Tales of Suspense” #39 to make comic more immersive
for the reader. Also at that time comic books were not exempt from the current for
that times political issues. In the year 1966 debuted the first African American hero
– Black Panther (“Fantastic Four” #52) who fought against racist organizations such
as Ku Klux Klan (“Jungle Action” Vol. 2, #19 Gil Kane, Dan Adkins, Irv Watanabe)
thereby contributing the fight with racial prejudice in American society of 1960s.
During this period many talented artist who are vital to the industry like Stan Lee,
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John Broome, Gardner Fox, John Romita Sr., Jack Kirby, Steve Ditko, Denny O’Neil, Gil Kane, Neal Adams and Roy Thomas continued their work. Some of them
still support the industry.
Bronze Age (1970-1985) in many ways differs from the previous age (Silver
Age). After the time of censorship and political correctness which started after the
introduction of CCA, real life problems like drugs, alcoholism, domestic violence,
prostitution, racism which depiction was prohibited before were introduced to the
comics. This can be seen in comics like „Green Arrow/Green Lantern – Snowbirds
don’t fly” (1971) or „Demon in a Bottle”. Not only were these problems finally depicted but also those themes occurred in the context of counteracting pathologies.
Also the problems of many minorities of the world such as lack of tolerance and
understanding were depicted in the comics – especially in comic books about the
adventures of X-men – the group of young mutants, outcasts which were excluded
from society due to their appearance and extraordinary abilities.
Also in 1971 r. Marvel has published in the U.S. first comic which was not
authorized by CCA „The Amazing Spider-man” #96. It induced a public debate
over the CCA which resulted in debilitation of the code. (Pstrągowski, T. 2010),
Cenzura w ojczyźnie wolności, dostępny na WWW: http://komiksomania.pl/publicystyka/galeria/cenzura-w-ojczyznie-wolnosci/p/1.html, dostęp 7 marca 2011;
Szyłak, J. Komiks: świat, s. 46]. (Zapała Infotezy 2013)
One other thing can be noticed about the Bronze Age – namely a trend of creating darker stories began to exist and the complexity of the characters once again
has been raised to higher level. It is noticeable in the comics like Batman #251
(January 1973) by Neal Adams, The Amazing Spider-Man #129 (February 1974)
Detective Comics #400 (June 1970) – origin and a first appearance of the Man-Bat.
In those works many elements which were known from old horror stories were
introduced – monsters, vampires (Tomb of Dracula #10 February 1973 – first appearance of Blade the Vampire slayer) and gory scenes.
Modern Age (1980s – present) in comparison to the previous periods is a totally different thing. During this still ongoing period many important comics which
changed the face of the industry were created. The impact of work of artists like
Alan Moore and Frank Miller who gave us visionary comics like „Watchmen”, „The
Dark Knight Returns”, „The Man Without Fear” and „Batman: Year One” cannot
go unnoticed. In those graphic novels heroes are no longer one-dimensional characters as for example Captain America or Superman were during Golden Age.
They are much more complex in comparison to their previous versions and incarnations. But not only they differ from them on the plane of complexity of their character (which I mentioned before) but also the level of the complexity of the language which they use. Also In Modern Age comic books started to be much more
cinematic and immersive. This helps directors in creating their movie adaptations.
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Thanks to that Modern Age is also a witness of renaissance of the comic book
themes in cinema. More and more comic book adaptations are created and they
make huge amounts of money, which can be proved by Box Office results of movies
such as „The Dark knight” – $534,858,444, “Marvel’s Avengers” – $623,357,910,
“Avengers: Age of Ultron” – $459,005,868 or “Spider-man” (2002) – $403,706,983.
Comics thanks to their simple narration, interesting characters and plots have
always drawn the attention of many people. The appealing pictures which illustrate
extraordinary and/or ordinary situations are accompanied by simple and communicative text, which strengthens the conveyed message. Thanks to these and many
other reasons people who were most interested in this field wanted to read more
of those original comics. Unfortunately not many of them were translated into Polish. This inspires new readers to read more of those comics which have not been
translated yet.

Foreign language competence – Polish case
The concept of language competence is mostly associated with the creator of
transformational-generative grammar – Noam Chomsky. In many areas of science
given term (language competences) serves in solving theoretical problems (Żurek
2006). From the practical point of view it is used in the process of description of
the ability of taking different actions and its efficiency.
According to the PWN Encyclopedia – language competence is an ability
thanks to which user of language can properly adjust to the particular linguistic
situation. It gives an opportunity to create, receive and understand an infinite
number of sentences in language which particular person knows. Language competence is a personal matter, unlike the language which is common tool. Noam
Chomsky states that each man has his/hers own language competence which is an
innate matter. It allows every child to adopt any language, which is used in their
environment. This matter with the competence of communication and the ability
to know how to use the language depending on context of situation can be called
linguistic knowledge of men (Encyclopedia PWN 2016).
In may 2015 company TNS Polska conducted nationwide research – which
answered the question – what language is the most popular among Poles? People
in age of 15 (and up), took part in this survey. The research had comparative character. Similar one was also conducted earlier in year 2000. It turned out that the
most popular language for Poles is English. On the other places were languages
like Russian, German, French, Italian and Spanish.
On the basis of conducted research it has been stated that every third Pole perceive his language competence level as very good. The other 24% declares that they
are on the basic level and 7% states that they know only few words this language.
Also thanks to this conducted self-evaluation of English language competence it
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turned out that 20 year olds, 30 year olds and people with university education
more frequently than people in their 40s evaluate their language abilities as good.
(TNS Polska 2015)
Self-evaluation of language competences as one of ways to examine the level
of the language abilities was also used by Polish Educational Research Institute
(IBE – Instytut Badań Edukacyjnych 2011). Conducted analysis suggests that self-valuation of language competences is closely connected to the results of the tests.
During this research respondents evaluated their abilities in areas of understanding the written text, understanding from hearing, ability to create written
statements and speaking.
More than 40% of evaluated point that their ability to understand from hearing
is on level B2. The lowest percentage of respondents evaluate their ability to create
written statements in English on level B2 – 27%. To actually get to this level, one
has to write at least a review of a movie or a theatrical play.
Almost 42% estimate that their level of speaking is B2. This concerns the ability
to present their own point of view and supporting it with certain facts and specifying its pros and cons. (IBE 2011).
The results of the self-evaluation also reflects the attitude of students towards
learning English. As the authors of the report emphasize – the pupils of Junior
High schools positively evaluate the process of learning (during lessons) in schools
and they highlight its utility in everyday life.
External environment of a pupil is meaningful during the process of learning
foreign language. Its influence is noticeable especially with children who are being
raised in multilingual environment. In other cases language competences can be
obtained in many informal ways – through the mass media like Internet, TV, radio,
magazines, reading books, listening to music or contacts with foreigners in the
country and abroad.
In the survey created by ESLC which pertained the information about contact
of the surveyed with the language in particular environments and circumstances,
surveyed listed family house, closest environment, media, school and private lessons. Only in two categories (contact via internet and contact with people who respondents met during the holidays) more than a half of students declared contact
in previously mentioned situations and environments. The number of pupils who
declares contact in other informal situations exceeds one third of the population.
The most influential on the language competence of students are English media. The higher the indicator of contact through media gets, the more advanced the
skills of the students start to be. Besides that contact of the students with the foreign media is more frequent. Among the most frequently mentioned are computer
games, website scrolling (27%) and watching movies/TV series in the original version or with subtitles (26%) (IBE 2011)
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Objectives and Methodology of the Research
The main aim of the research was to analyze the comic books influence on
language competence.
Method which was used during the research was a diagnostic survey. Subject
of the research of this survey is to examine different types of social phenomena –
opinions, views, etc. and also the dynamics of their occurrence and changes. This
technique served in examination of the opinions of the respondents on the subject
of influence of comics on the development of their language competence.
To obtain the most objective data in this matter, 124 people were asked to fill
in the questionnaire (an internet survey) in which respondents could share their
own ideas and opinions on how comics should be introduced in the process of learning. The questionnaire was conducted on the Facebook groups- „Kult Kultury
Komiksu” and „Marvel Cinematic Universe Polska” which consociates a part of
polish fans, readers and even creators of comics.

Research results/findings
124 respondents took part in the research – 79 women (64%) and 45 men (36%)
For many years comics in Poland were perceived as a medium aimed mostly at
younger reader, but the activity on the Facebook groups indicates that the average
age of comics book reader is rising. This process has probably began in 1980s and
1990s. Many older readers (who today are approximately in their 30’s) who had
contact with comics in their childhood, nowadays are cultivating their hobby and
are encouraged to do so thanks to the unprecedented renaissance and revival of
comic book culture in cinematography. Among the respondents, people who are
approximately 23 years old represent 28%. Younger people who are 19–22 years
old (students) represent 36%, similar to the youngest group of the respondents
(15–18 years), also 36%. The questioner has not been filled by the younger readers
(under 15 years old) because of one of the principles of Facebook – officially no
one under 15 can have a Facebook account.
In order to conduct an in-depth analysis on how comic books influence the
process of perfecting language skills questions were erected. These questions pertained the interest related to particular issue (comics). The biggest group of the
surveyed – 45% – are people interested in comics for 3 years. This is probably caused by the growing popularity of movies and TV series which are based on comics
books published by Marvel and DC Comics, which have been produced in the last
3 years like „Thor: The Dark World”, „Iron man 3”, „Avengers: Age of Ultron”, „Daredevil”, „Batman v. Superman: Dawn of Justice”, „Captain America: Civil War”,
etc. . 21% of the respondents declared that they are interested in comics from 4 to 7
60

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2016 Tom XI Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

2016 – Tom XI – numer 1

years, 15% – 8 to 12 and of course the most ardent fans (18%) – 13 years and more.
Longevity of interest correlates with the age of the surveyed.
72% of comic book readers prefer the original (English) version of comics. That
correlates with the fact that 70% of the respondents browse English fan-sites and
information sites such as Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Comicbook.com, IGN.com.

Graph 1. Do You think that the level of Your linguistic skills has risen thanks to reading
comics?

Graph number 1 deals with the utility of comics in improving language skills.
85% of the surveyed confirmed that the level of your linguistic skills has risen
thanks to reading comics. Of course it is just an opinion which does not concern
to what extend comics helped the respondents in learning, but still we can assume
that this kind of clear answer confirms that comics can help to improve language
skills. That may also be connected to the fact that comic books are the respondents’ hobby, and thanks to that, they can easily learn new constructions, lexis and
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phrasal verbs. Besides that comic book nature – presenting many themes through
pictures – enhances the learning process thanks to the visual memory training.
Additional feature which can affect this process is the presence of many simple
grammatical constructions which foster the stress-free learning basis of language.
92% of the surveyed confirm that they have expanded their vocabulary bank.
It indicates that comics can be a key factor in the process of learning English. As
this was mentioned before a picture is the most basic element which affects the
imagination of the reader. Only after adopting the image which captures the particular situation, the reader can see the words, phrases, etc. Therefore readers by
association can recognize the meaning of words and phrases used in the balloons
and panels.
58% of the respondents use dictionaries to fully understand the given context
of the story. It indicates that the desire to learn the history of their favorite characters motivates them to learn more and more advanced grammatical structures
and lexis. Therefore, in this case a natural way of learning and/or self study can
be recognized. Normally in schools during the lessons it is almost impossible to
maintain this kind of effect for longer period of time, so that we can assume that
the readers interest in particular comic (or comics in general) fosters the process
of language self-education.
More than a half of the surveyed indicated that besides the benefits mentioned
earlier which came out of self-education they also (thanks to comics) get to know
English-speaking countries culture. The consequence of such a phenomenon is
the ease of establishing contacts between the people who are approximately in the
same age.
In the last part of the questionnaire the respondents were asked how they would use comics in process of learning the English language – they were treated as
experts because of their long-term interests in this area. More than 80% of them recognized comics as the important aid in perfecting language skills of young Poles.
In an open question the respondents were asked to give examples of the best (in
their opinion) ways to use comics in the methodology of learning the English language. In the opinion of 30% of surveyed discussions should be conducted about
the lexis which was used in a particular comic. In terms exercises the respondents
suggested that pupils should create short comic books and/or comic book panels.
Besides that students can fill in the balloons and create new situations and solutions. Every fourth respondent suggested that reading comics in a group aloud
can be helpful. For homework the respondents proposed presentations and essays
about favorite characters or events from the comics. 1% indicated that the comic
books should be treated as a reading matter. The same number of respondents
suggested that pupils should translate comic books from Polish to English and the
other way around. More specific suggestions are presented below.

62

© Autor/Autorzy © Studia Kulturowo-Edukacyjne 2016 Tom XI Numer 1
www.ske.umcs.lublin.pl

2016 – Tom XI – numer 1

Table 1. Examples of the best ways to use comics in the methodology of learning the English language (respondents suggested)
„We can introduce short comics to students
book (..) „

„Discussion about comics in English”

„Reading and translating, discussions, learning
the phrasal verbs used in everyday English
(idioms, etc.) new vocabulary. Learning
English through reading comics

„Introducing comic book adaptation of classic
literature or plays – Shakespeare for instance”.

„I think that the best idea is to present certain
comic book characters through multimedia
presentations, and with time get to comic
books.

„Children should have the opportunity to act
out/imitate conversations which they know
from comics”

„Filling in gaps in speech bubbles”

„Discussion about lexis in comic books”

„Letting children to create their own comics
and characters.”

„Comic books should be introduced as set
books in Core Curriculum”

“Pick Graphic Novels and discuss their cultural
aspects”.

„I think that reading comics aloud with the
teacher would make lessons more attractive for
the pupils”

Conclusion
Comics for many years were associated with literature for young adults and
kids but nowadays the interest in this form of medium is systematically rising. The
average age of fans shifts more in the direction of young adult and adult readers.
More and more people – who actually started they adventure with American comics in 80’s and 90’s joined established groups of comic book fans. One-third of
the respondents are the readers at the age of 30. The rest of them are young people
like undergraduates and pupils of high-schools and middle-schools whose numerical amount is more or less the same. Also, it can be noticed that the interest of
women in comics published by Marvel Comics and DC Comics is systematically
rising – women were 64% of the respondents.
Almost 85% of the surveyed confirmed that the level of their linguistic skills
has risen thanks to reading comics. It indicates that comics can be a key factor in
the process of learning English. Most frequent suggestion of the surveyed was to
use comic books in the earliest stages in the learning process.
Thanks to given results we can conclude that comics can be a vital tool during
the process of learning. It also has been confirmed by teachers of English (who
were part of the respondents), pupils and my experience. During teaching practice in primary school, usage of comics turned out to be really helpful in conducting lessons. Therefore, it requires the preparation of the piloting program which would be introduced in particular schools and other institutions.
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Komiksy amerykańskie jako pomoc edukacyjna wspierająca rozwój kompetencji językowych.
Abstract

Głównym celem badań była ocena wpływu komiksów na kompetencje
językowe młodych Polaków. Komiksy amerykańskie (zarówno te oryginalne jak i przetłumaczone) są publikowane na całym świecie. Wszystkie postaci i sytuacje w nich opisane miały i mają ciągły wpływ na kształtowanie
się wielu pokoleń Amerykanów. Kreują specyficzną kulturę posiadającą
własny język, slang, elementy i artefakty. Dzięki globalnemu charakterowi
tej branży, motywy znane z komiksów i same komiksy docierają do wielu
nowych (zagranicznych) odbiorców (spoza U.S.A.). Charakterystyczne cechy dla tej formy wyrazu: prosta forma szaty graficznej, przejrzystość narracji, sugestywne rysunki i motywy, przyciągają uwagę głównie młodego
czytelnika, tym samym pomagając w ich popularyzacji w innych krajach
nieanglojęzycznych – w tym w Polsce. Do niedawna niewiele komiksów
amerykańskich było tłumaczonych na język polski – co motywowało część
fanów tej formy wypowiedzi do podejmowania prób czytania i analizowania ich w oryginalnej wersji językowej. Można zatem założyć, że między
innymi ten fakt miał istotny wpływ na doskonalenie i poziom kompetencji
językowych (j. angielski) młodych Polaków co potwierdziły wyniki badań
sondażowych przedstawione w artykule.
Słowa kluczowe: środki masowego przekazu, kultura, komiksy, kompetencje językowe, metody nauczania
Abstract
The main aim of this research was to check the influence of comic books
on foreign language competence – in this case young Poles. American comic
books (both in English and translated) are published all around the world.
The characters and situations described in those comics have molded and
are constantly molding many generations of Americans. Through that they
create new type of specific culture which has its own language, slang and
artifacts. Thanks to the global character of this industry, comic book themes
are getting in touch with new (foreign) consumers and readers. Moreover
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the simplicity of the graphic form, clarity of the narration, suggestive art
and contained themes which draw the attention of mainly younger readers
have led to the popularization of the genre in other non-English-speaking
countries, including Poland. Until recently not many U.S. comic books have
been translated into Polish – that situation motivated fans to start making
the attempts of reading those original comics. Therefore it can be assumed
that this fact had particular influence on molding, developing and improving language competences of young Poles which was confirmed by the results of the conducted research.
Key words: mass media, culture, comic book, foreign language competence, teaching methods

Oksana Frajt
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Pedagogiczne aspekty synergii muzyki i sztuki wizualnej
Поряд зі спільними для всіх мистецтв механізмами естетико-художнього
сприйняття музика володіє притаманним лише їй способами втілення
образного змісту. За слушним зауваженням Є. Назайкінського, «архітектурні, живописні форми тілесні, уречевлені, музичні – плинні, хоча сприйнята мелодія залишається в пам’яті так само, як і контури храму, малюнок
орнамента»1. І дійсно, в музичному творі ми вловлюємо змістовний зв’язок
звуків, їхню континуальність чи дискретність, залежність від форми цілого.
Водночас у процесі сприйняття бере участь наш попередній життєвий досвід
і музичний «багаж». Чим багатші вони, тим сильніші емоційно-психологічні
відчуття. Відтак, створюючи програмний твір та апелюючи до візуальних
і конкретно-семантичних асоціацій слухача, композитор здатний навіяти
на нього цілком визначений предметно-понятійний зміст музики. Це не
означає, що такий твір будь-яким чином детермінує виникнення асоціацій.
Програма лише скеровує їх у відповідне змістовно-образне русло.
При сприйнятті програмного твору, як стверджував О. Костюк,
активізується зорове образотворення слухача. При цьому «важливим
засобом стимуляції уявлень є музична зображальність», що може сприяти
«зоровому доповненню емоційно-естетичного відгуку»2. Музично-зо
бра
жальні інтонації, ритми, тембри, гармонічні засоби дають змогу
опосередковано відтворити ті багатоманітні явища, що недоступні слухові,
1
2

Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. Москва 1988, s. 10.
Костюк О. Г. Сприймання музики і художня культура слухача. Київ 1965, с. 62.
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але часто стають необхідними і суттєвими для конкретизації образу.
Особливо їхня роль зростає в програмній інструментальній галузі, окремий
сегмент якої складають твори, пов’язані з візуальними мистецтвами.
Мистецтвознавець Антон Муха окреслив у своїй розвідці «Музика та історія» деякі методологічні засади подібних досліджень і їхнє значення. Зокрема, зазначив, що метою у таких випадках є «послідовно зіставляючи два
різні об’єкти (музика й не-музика), визначати, що плідного в якомусь відношенні (образно-тематичному, структурно-формотворчому, термінологічному тощо) взяла чи може взяти музика від різновиду не-музики і що вона
йому дала чи може дати (розрізняючи у спостережених спільних моментах
нейтральні паралелі й збіги та, власне, корисні впливи й запозичення, односторонні чи двосторонні, давні чи недавні і т. п.). Чим ширшим буде коло
залучених до аналізу поза-музичних об’єктів, чим уважнішим буде цей різноаспектний аналіз, в ході якого може не лише констатуватись уже відоме,
а й відкриватись щось нове, тим рельєфніше й повніше виявляються зв’язки
музики з навколишнім світом»3 .
«Транспозиція» художнього твору на мову іншого мистецтва –
закономірне явище внаслідок глибинної єдності мистецтв, на яку вказували
ще давні греки. В численних порівняннях, протиставленнях і наближеннях
музики та візуальних мистецтв філософами й мистецтвознавцями завжди
закладена певна частка істини. Водночас звернення композиторів до творів
візуальних мистецтв є наслідком тої уваги, яку митці та вчені приділяють
естетичним питанням, усвідомлюючи, що пізнання малярства, архітектури,
декоративно-ужиткового мистецтва та їхнього взаємозв’язку з музикою
збагачує художню практику, виражає прагнення будь-якого мистецтва до
багатогранного, синтетичного охоплення життєвих явищ.
Показовим є висловлювання І. Шамо, композитора й художника-графіка,
про синтез різних мистецтв: «зв’зок музики, живопису, архітектури, літератури, балету, руху-пантоміми – прямий – усе має грані дотику, що десь проникають у суть виду-жанру, десь більше поверхові, а в цілому гармонія світу,
як вище призначення навіть розділяє мистецтва, а не синтезує їх, щоби кожен вид найбільш яскраво себе виразив. Це не виключає, а передбачає їхні
стики, їхнє сполучення!»4 .
Аналіз зразків української фортепіанної творчості, пов’язаних з візуальними артефактами, спирається на особливості реального й віртуального
зіставлення музики з мистецьким першоджерелом. При цьому їх поєднує,
в першу чергу, єдність тематично-образного спрямування. Фортепіанні
Муха А. Музика та історія. Музична україністика : сучасний вимір : Збірник наук.
статей на пошану д. миств., проф. М. П. Загайкевич. – Київ 2009, с. 54.
4
Я з вами був і буду кожну мить... Спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря
Шамо. Київ 2006, с. 71.
3
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п’єси, навіяні мотивами живопису (сюїта «Картини російських живописців»
Ігоря Шамо, п’єса «Після перегляду Куїнджі» Юрія Щуровського, «Картина
Левченка» і «Картина Пимоненка» Миколи Ластовецького), вирізняються
багатством колористичної палітри динаміки й тембрів. Фортепіанна
музика з архітектурними прообразами («Готичний ноктюрн» Станіслава
Людкевича, «Софія Київська» та «Каплиця над Почайною» Геннадія
Саська з циклу «Відгомін століть») сполучає просторовість фактури та
акустичні прийоми з відображенням статики споглядання. Твори, в основі
яких лежать декоративно-ужиткові джерела (сюїта «Порцелянові чашки»
Всеволода Задерацького, поліфонічні варіації «Українські писанки» Лесі
Дичко, «Гуцульська писанка» Олександра Білаша, «Вишиванка» Людмили
Думи) характеризуються наявністю арабесково-візерункових тем-мелодій,
їхнім яскравим гармонічним «оздобленням».
Кількість фортепіанних творів українських композиторів, що виникли
на основі візуальних мистецтв, не є великою, проте вони доволі вичерпно
репрезентують мистецькі взаємозв’язки. Цей процес триває, перспективи
його постійно зростають, представляючи одну з найбагатших форм
спілкування з мистецтвом, один із способів глибшого пізнання творів
музики і візуальних мистецтв. Їхня синергія відіграє значну роль в музичноосвітньому процесі, як один із чинників розвитку емоційної сфери та
інтелекту. Адже «музика, як і кожне мистецтво, народжується завжди
з емоції»5 . Світ музики – це передусім емоційна сфера психіки людини. Емоційний відгук, викликаний у дитини синтезом музики та зразків візуальних
мистецтв, діє на структуру її «духовної організації» в цілому, розширюючи
емоційний спектр особистості та водночас диференціюючи його.
Така диференціація емоцій є прерогативою саме програмної музики, коли
вербальне визначення автором її змісту сприяє заглибленню в природу цих
емоцій і повнішому виявленню (у виконавця) та комплексному сприйняттю
(у слухача). Емоцією стимулюється асоціативно-образне мислення, вона
допомагає відновленню в пам’яті подібного чи пережитого. Це складний
психофізіологічний процес, що полягає у зв’язках між окремими нервовопсихічними актами, думками, уявленнями й почуттями, що взаємно
обумовлюються між собою і здатні до мобільних комбінацій.
Проте музика (як і інші мистецтва) має здатність впливати не лише на
емоційно-духовний світ людини, а й на її інтелект. «Емоція, що дає життя
мистецькому творові, служить також засобом для придбання й поширення
знання», – писав проф. Євген Онацький6 . Вона є своєрідною формою
пізнання, позаяк емоційне пізнання світу через музику не виключає розуму,
інтелекту, логіки та раціональності. Власне, в тому й полягає сила музичного
5
6

Онацький Є. Українська емоційність. Українська душа. Київ 1992, с. 41.
Там само, с. 42.
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мистецтва, що воно впливає на людину різнобічно: і на її волю, і на думки,
і на розвиток логічного мислення. У музично-естетичній сфері останнє
проявляється насамперед у вигляді «відчуття форми», що означає здатність
сприймати архітектонічну структуру твору, визначати його вузлові моменти, організувати в уяві звуковий потік, простежити логіку його розгортання. Зрозуміло, що у програмному творі ця здатність полегшується. Тоді дія
програмності виявляється, крім усього іншого, у цілісності сприйняття
твору, його драматургічній єдності, логічній послідовності окремих етапів
музичного дійства, де наскрізним стрижнем є програмний образ.
- національно-патріотичного виховання й водночас толерантності до
інших народностей. Створене педагогом на уроці «мікро-етносередовище»
завдяки використанню творів з українськими живописними, архітектурними
чи декоративно-ужитковими прообразами виховує у дітей національну
гідність, гордість за національні культурні здобутки, розбуджує генетичні
пласти сприйняття й спонукає до засвоєння та популяризації цих здобутків.
«Участь дитини у збагаченні національних вартостей, розвитку духовних
і культурних надбань є для неї водночас процесом самовдосконалення.
Така участь сприяє успішному становленню особистої національної вдачі,
активності характеру тощо, а це веде до удосконалення нації загалом»7.
Інонаціональні надбання, покладені в основу програмних фортепіанних
творів українських авторів, служать вихованню поваги й толерантності до
інших народів, розширюють горизонти особистісного простору естетичного
пізнання.
- культурне збагачення. Адже культура в буквальному сенсі – це плекання,
вирощування. У гуманістичному руслі це плекання в дитині людини.
В процесі свого онтогенезу дитина опановує цінностями, домінуючими
в суспільстві й перетворює їх згідно власних можливостей, здібностей
та навиків, отриманих в результаті сімейного виховання та виховуючого
навчання. Важливе місце в цьому процесі посідає музичне мистецтво, що
здатне впливати на предметну й соціальну діяльність, думки й переживання
індивіда.
Засвоєння культурного досвіду, як національного, так і загальнолюдського,
не відбувається автоматично. Воно вимагає усвідомлених зусиль, організо
ваних дій, у випадку школярів – з боку педагогів, батьків. За твердженням
М. Бахтіна, «культурні цінності є самоцінностями, і жива свідомість повинна
пристосуватися до них, створити їх для себе. Будь-яка значима цінність стає
дійсно значимою тільки в індивідуальному контексті»8 .

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Львів 1996, с. 203.
Бахтин М. М. К философии поступка. Философия и социология науки. Москва
1985, с. 108-109.
7
8
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Програмна музика українських композиторів, що є невід’ємною скла
довою музично-естетичного виховання, володіє різнобічним впливом на
розвиток і формування в дитини здорової емоційності, логічності мислення,
уяви, спостережливості, морально-етичних та патріотичних якостей тощо.
Автори такої музики прагнули й продовжують прагнути бачити українську
дитину гуманною, добросердечною, розумною, такою, яка вміє співпереживати, любить природу, цінує літературу й різні галузі мистецтва (українського та світового) та відчуває себе невіддільною частинкою свого народу,
– тобто дитину культурну.
Не абсолютизуючи програмність української фортепіанної музики для
молоді, необхідно визнати, що ця ділянка творчості є вагомим засобом
зробити навчання виховуючим, цікавішим, урізноманітнити його. Водночас
педагог повинен усвідомлювати, що надто однозначне трактування й над
мірна конкретизація музичного тексту не є бажаними. Програма повинна
залишатися лише стимулом для утворення асоціацій і розвитку творчої
фантазії, а не наочним «приладом» для вимірювання музичних засобів.
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Abstract
W artykule zostały poruszone niektóre edukacyjne aspekty interakcji muzyki
ze sztuką wizualną bazując na przykładach utworów fortepianowych ukraińskich
kompozytorów. Wyróżnione zostały takie czynniki wpływu na młodych ludzi
jak rozwój strefy emocjonalnej i inteligencji, wychowanie patriotyczno-narodowe oraz tolerancję w stosunku do innych narodowości, wzbogacenie kulturowe.
Podkreślono, iż werbalny komponent muzyki programowej na zawsze pozostaje
jedynie bodzcem dla rozwoju asocjatywnego myślenia oraz twórczej wyobrażni.
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Słowa kluczowe: muzyka programowa, kompozytor, sztuka wizualna, muzyczno-edukacyjny proces, asocjacja.
Abstract
The article reveals certain pedagogical aspects concerning the interaction of
musical visual arts based on examples of piano pieces written by Ukrainian composers. Such factors of their influence on youth have been clarified as thr development of emotional sphere and intelligence, national and patriotic upbringing, international tolerance, cultural enrichment. It has been emphasized that the verbal
component of program music only stimulates associative and creative thinking.
Key words: program music, composer, visual arts, music and educational process, associations.

Іrynа Bermes
Państwowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Zagadnienie audycji muzycznych na łamach miesięcznika
„Muzyka w szkole”
У навчальних установах Східної Галичини в 20-30-х роках ХХ століття
використовувалися різні форми класної та позакласної музичної роботи з
дітьми: спів (хоровий, сольний, ансамблевий), інструментальне музикування
(сольне, камерне, оркестрове), театральна діяльність. Ці різновиди були
типові для змісту музичного навчання в початкових, середніх навчальних
закладах краю в умовах перебування під юрисдикцією Польщі. Своєрідним
витвором галицького шкільництва в період міжвоєнного двадцятиріччя
були музичні аудиції – лекції слухання музики.
Любов до музики, інтерес і потреба в ній формуються в дитини,
насамперед, у процесі слухання, що сприяє розвитку музичного сприйняття,
закладанню основ музичної культури. Щоби розвинути у школярів емо
ційну чутливість та вміння сприймати музику необхідне цілеспрямоване
та послідовне керування процесом слухання. При цьому для естетичного
сприйняття музики важливо не тільки переживати, розуміти зміст твору,
а й розрізняти форму, важливі засоби музичної виразності. Більше того,
слухання музики ‒ складний, багатофункціональний вид діяльності, що
сприяє всебічному розвитку особистості, вихованню естетичного смаку
дитини, інтересу до музики та її творців. У процесі слухання формуються
розумові здібності, зміцнюється фізичне та психічне здоров’я школярів.
Музика допомагає дитині не тільки розуміти прекрасне, а й створювати його.
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Всі ці проблеми, зокрема відбір музичного матеріалу для музичних
аудицій, їх організація, методика проведення, реалізація мети та завдань
порушувалися польськими педагогами на шпальтах фахового часопису
“Muzyka w szkole”: місячника педагогічно-музичного, органу “Товариства
вчителів співу і музики в школах державних і приватних”, який видавався
у Катовіце, згодом у Варшаві під редакцією Кароля Хлавічки. Це статті
Юлії Барановської-Борової, Рити Ґнус, Йоанни-Пауліни Лоеблови, Стефана
Висоцького та ін., надруковані в 1929‒1930 рр. (журнал зберігається
у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України).
Питання шкільних музичних аудицій почасти було окреслено О. Поясик
у дисертації “Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (2030-і рр. ХХ ст.)” (Івано-Франківськ, 2005). Однак його ключові положення
та специфіка проведення в умовах школи, що отримали висвітлення
в спеціальному періодичному виданні, не були предметом уваги науковців.
Тому видається доцільним увиразнити зміст музичних аудицій, їхню роль
у розвитку музикальності учнів.
1932 р. в Польщі (до її складу входила Східна Галичина) було здійснено
реформу шкільництва, відповідно до якої запроваджено нові програми
з предмету “Спів”. Укладачі ставили таку мету: опанувати “читання нот…,
відомості теоретичні та виконання пісень”. Втім перед учителем стояли
більш складні завдання: “Тут треба ще більше, треба створити певну музичну
атмосферу, розширити поняття молоді про те, чим власне є музика як цілість
наукова і артистична, зацікавити предметом на такому рівні, щоби молодь
хотіла довідатися якнайбільше і могла знайти способи для самостійної праці
після закінчення школи”1.
Саме для зацікавлення й умузикальнення учнівської молоді було
введено музичні аудиції, задум яких мав у польському шкільництві власну
історію: “Перші програми навчання (…) близько 10 років тому (1920 р.)
рекомендували аудиції для вищих гімназій і вчительських семінарій,
а ініціатива людей доброї волі і особливо збіг обставин запровадили їх
також (…) у початкові школи”2. Про музичні аудиції як важливий вид
роботи з учнівською молоддю йшлося ще 1920 р., проте обов’язковим у
всіх навчальних закладах Польщі він став щойно 1929 р. Для розуміння їх
сутності 23 березня 1929 р. проф. Стефан Висоцький прочитав лекцію на
тему “Про шкільні аудиції” на Варшавському радіо. В ній зокрема йшлося:
“Не досить вчити дітей співати, треба ще конче вчити їх слухати музику.
Першим, загальнодоступним способом виконання цієї рекомендації є відбір
R. Gnus, Szerzenie kultury muzycznej wśróod mlodzieży szkolnej [w:] Muzyka w szkole
nr.1, Katowice 1929, s. 8.
2
J. Baranowska-Borowa, Szkolne audycje muzyczne [w:] Muzyka w szkole nr. 12, Katowice
1929, s. 181.
1
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кількох чи двох десятків осіб із хору, щоби дати їм можливість послухати
пісню без їхньої участі у виконанні. До інших засобів належить сольний спів,
гра вчителя на скрипці чи …фортепіано”3. Якщо вчитель володіє приємним
голосом і вокальною технікою, то він повинен співати учням призначені
для слухання “… різні народні пісні або оригінальні окремих композиторів,
більше арії з опер, особливо польських”4. Коли вчитель послуговується
скрипкою, то в його репертуарному списку для музичних аудицій повинні
домінувати “польські танці з народними мотивами, причому – різні мелодії,
елегії, короткі сонати і концерти, навіть – етюди”5. Втім, на думку С. Висоцького, для всебічного умузикальнення учнів найбільше підходить фортепіано,
котре вдосталь забезпечене фаховою літературою. “Перш за все грати може
тільки той, хто може грати добре, і тільки твори абсолютно самостійно
вивчені. …Виконувати тільки такі твори, які, напевно, можуть сподобатися
слухачам; а з тих – розпочинати від більш доступних і торувати дорогу до
розуміння в підсумку трудніших”6. Для слухання фортепіанних творів рекомендовано використовувати танцювальні форми (мазурки, полонези),
“музику різного настрою, як колискові, баркароли, ноктюрни, рапсодії, балади”, відтак – “тільки крок до музики цілком розрізненої, як варіації, рондо,
сонати і форми поліфонічні”7.
У наступних номерах журналу тема музичних аудицій стала предметом
обговорення. Напр., Ю. Барановська-Борова підмічала: “Є в наших методах навчання музики в школі …розділ, яким потрафимо зацікавити навіть зарубіжжя, а саме аудиції музичні. Точніше назвати їх можна лекціями
слухання музики, що відбуваються за допомогою виконання і пояснення
відповідно відібраних творів”8. Відтак авторка підкреслювала, що виконавцем
і автором коментарів повинен бути передусім учитель співу – гідний піаніст
і співак, а “підтримкою для нього є або придатні особи з-поміж молоді чи
вчительського кола, або часом шкільний хор, в крайньому випадку – особи
сторонні”9.
Р. Ґнус також радила використовувати для проведення музичних аудицій
“…шкільні хор і оркестр, …виконавські сили від учительства, а також сили
місцевості, в якій часто є музичні одиниці”10.
S. Wysocki, O audycjach w szkole ogólnokształcącej [w:] Muzyka w szkole nr. 8‒9,
Katowice 1929, s. 121.
4
Tamże, s. 119.
5
Tamże, s. 120.
6
Tamże, s. 121.
7
Tamże.
8
J. Baranowska-Borowa, Szkolne audycje muzyczne [w:] Muzyka w szkole nr. 12, Katowice
1929, s. 180–181.
9
Tamże, s. 181.
10
R. Gnus, Szerzenie kultury muzycznej wśróod mlodzieży szkolnej [w:] Muzyka w szkole
nr.2, Katowice 1929, s. 24.
3
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“Неоднаково в різних куточках краю і різних школах, реалізуються
аудиції: були то і є в деяких школах лекції, в часі яких учитель чи інколи
запрошені ним особи, проводять відповідні для молоді музичні програми,
до яких пояснення робить вчитель. Можуть це також бути… концерти
у виконанні оркестру, хорів і солістів, підготовлені бесідою на тему програми,
у …залах публічних, слухачами яких є тільки діти”11.
Вірогідно, не в усіх навчальних закладах були можливості для проведення
музичних аудицій, однак учителі розуміли їхню значущість та намагалися
запровадити їх у шкільну практику. “Посеред інших випробуваних засобів
умузикальнення одним із найбільш вдячних, однак не легких і не на
кожному терені можливих до запровадження, через брак відповідних умов,
– є аудиції музичні (лекції слухання музики, аудиції про форми музичні,
аудиції історичні )”12.
Здебільшого в програмах музичних аудицій брав участь шкільний хоровий колектив, оскільки саме в співі учнівська молодь “розкриває свої людські та національні почуття”13. Тому його діяльності присвячувалося достатньо уваги на сторінках періодичних видань, зокрема місячника “Музика
в школі”. Так, Р. Ґнус у статті “Поширення музичної культури серед шкільної молоді” сформулювала задачі, над якими повинен працювати керівник
шкільного хору: “Лекції хорового співу покликані творити певну цілісність,
яка має своїм завданням вишколити загін свідомих однодумців, зацікавлених, освічених у цій галузі, а не тільки пасивних учасників навіть досконалого хору. …Поза намаганням до високого рівня виконання і опанування
читання нот, учасники хору повинні бути поінформовані про все, що має
зв’язок із хоровим співом. Кожної лекції вчитель призначає кілька хвилин
для бесіди на …такі теми: право розподілу хорового матеріалу на голоси
і класифікація даного голосу. Про голоси загалом, їхні види та діапазон. …
Відомі хорові композитори, їхні твори (з прикладами). Про кожну нову пісню розказати, проаналізувати її, розповісти про її автора”14. Репертуар хору
повинен пов’язуватися “зі шкільним життям (марші, народні, релігійні пісні, присвячені різним урочистостям і святам) чи більш художнім (видатні
польські композитори та зарубіжні, добре згармонізовані народні пісні)”15.
Отже, авторка запропонувала новітню модель хору, що передбачала
виховання свідомих, освічених співаків, які б не тільки добре володіли
11
J. Baranowska-Borowa, Szkolne audycje muzyczne [w:] Muzyka w szkole nr. 12, Katowice
1929, s. 181.
12
J. Gache, Audycje muzyczne [w:] Muzyka w szkole nr. 8–9, Katowice 1930, s. 152.
13
G. Leńczyk, Uwagi do programu nauki śpiewu w szkołach powszechnych [w:] Muzyka w
szkole nr. 2, Katowice 1929, s. 20.
14
R. Gnus, Szerzenie kultury muzycznej wśróod mlodzieży szkolnej [w:] Muzyka w szkole
nr.2, Katowice 1929, s. 24.
15
R. Gnus, Chór szkolny [w:] Muzyka w szkole nr. 6‒7, Katowice 1930, s. 130
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голосом, розуміли природу людських голосів, їхні технічні можливості,
а й пізнавали хорову літературу, історію музики. Це підтверджувало, що
хорове виховання – основа духовності і культури школярів, – було в полі
зору вчительства, громадськості.
Відповідно до виконавських можливостей хору диригент укладав
програму музичних аудицій. Це могли бути твори зарубіжних чи польських
композиторів, хори одного автора, взірці обрядово-календарної поезії тощо.
Як правило, їм передував реферат із урахуванням вікових особливостей
учнівської аудиторії, підготовлений у доступній формі, щоби “cлухання
композицій не було пустою формою, а зрозумілим змістом”16. З цього
приводу Й.-П. Лоеблова слушно наголошувала: “Непридатними є організація
і слухання навіть найкращого концерту, якщо молодь не буде для того
відповідно підготовлена”17. Для розуміння дітьми змісту музичного твору
важливе значення мало поєднання музичного ряду з поетичним словом,
програмою інструментальної п’єси, з дією в грі чи танці.
Музичні аудиції проводилися в школах різного ступеня, ліцеях, “входили
до обов’язкової програми 4-річного навчання у гімназії”18. В усіх навчальних
закладах слухання музики зводилося радше до підготовки інтелігентної,
зрілої публіки, ніж реальних виконавців (це завдання лягало на плечі
керівників музичних шкіл, вихованці яких вельми часто долучалися до
музичних аудицій). Особлива увага надавалася лекціям слухання музики
у вищих класах гімназії, щоби вийшли з неї люди, “…які б розуміли форму
і зміст світової музики”19. Найважливіше завдання, яке стояло перед
організаторами музичних аудицій полягало в тому, щоби “навчити дитину
слухати музику й отримувати (…) насолоду від цього слухання”20.
Умузикальненню учнів сприяли також “години задоволення”, що
мали “важливе педагогічне та дидактичнее значення”21. Шкільна “молодь
попередньо готувалася до виступу, укладаючи програму і вибираючи для
її реалізації найбільш музикальних учнів у класі”22. Наведемо приклад програми:
“1. Лекція, читання або промова.
2. Хор (самостійно вивчені твори музичними одиницями).
J.-P. Loeblowa, Umuzykalnianie młodzieży szkolney [w:] Muzyka w szkole nr. 5, Katowice
1929, s. 76.
17
Tamże.
18
ЦДІАУ м. Львів, фонд 179, опис 3, справа 1873 (Списки вчителів і розклади занять
державної гімназії ім. В. Ягайла в Дрогобичі (1937–39 шк .р.), польською мовою, с. 54.
19
Od redakcji [w:] Muzyka w szkole nr. 3, Katowice 1929, s. 33.
20
S. Wysocki, O audycjach w szkole ogólnokształcącej [w:] Muzyka w szkole nr. 8–9,
Katowice 1929, s. 119.
21
J.-P. Loeblowa, Umuzykalnianie młodzieży szkolney [w:] Muzyka w szkole nr. 5, Katowice
1929, s. 76.
22
Tamże.
16
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3. Декламація (про спів, музику, Шопена, Монюшка та ін.).
4. Гра на фортепіано.
5. Сольний спів у супроводі фортепіано.
6. Скрипковий дует (або ансамбль)”23.
Музичні аудиції влаштовувалися систематично (один раз на місяць чи
на два місяці), причому їхня тематика регламетувалася Міністерством
віросповідань і публічної освіти. Це підтверджують архівні документи: “Аудиції розроблялися відповідно до програми, укладеної міністерством на
цілий рік. …Молодь …залюбки прослуховувала як лекції (з поясненнями),
так і твори музично-вокальні”24.
Якщо до 1932 р. музичні аудиції провадилися спорадично, то після вже
вищезгаданої шкільної реформи 1932 р. вони стали обов’язковими для шкіл
із польською мовою викладання. Лекція тривала не більше 15 хвилин, музика
звучала впродовж 30 хвилин. Аудиції реалізовувалися на заняттях, під час
лекційних годин чи безпосередньо після їхнього завершення, як різновид
позаурочної роботи. Вони проходили у формі лекції, шкільного концерту чи
концерту за участі окремих виконавців і творчих колективів. У навчальному
році їх відбувалося від 8 до 10, велику допомогу в їх проведенні надавали
вокально-хорові й оркестрові колективи, які діяли в тому чи іншому регіоні.
Тематика музичних аудицій (передач) для учнів була різноманітною:
“Вокальна музика” (польська, світова), “Танцювальна музика” (польська,
зарубіжна), “Програмна музика”, “Церковна музика”, “Польська народна
музика”, “Творчість С. Монюшка”, “Творчість Ф. Шопена”, слухання музики
з попереднім поясненням (рефератом) тощо25. Показово, що музичні аудиції
були “відкритими” для всіх бажаючих, підготовлені програми звучали для
молоді в міських концертних чи шкільних залах.
Програми, які пропонувалися для умузикальнення учнівської молоді
мали на меті рекомендувати слухачам спочатку фольклорні твори, близькі
дітям, а саме “ … відомі народні пісні і танці”26. Відтак Ю. Барановська-Борова радила перейти “… до тих самих форм походження чужого і, якщо
можливо, порівняти їх. Таке представлення народної пісні і танцю – то
матеріал кількох аудицій. Після цього – пісні і танці авторські польські та
інших народів. …Від пісні і танцю відкривається дорога до форм більших,
у яких ці менші мають своє місце, відтак до сюїти і сонати, далі до симфонії.
На останньому етапі, і тільки для молоді, яка має певний досвід, ….твори
Tamże.
ЦДІАУ м. Львів, фонд 179, опис 3, справа 1873 (Списки вчителів і розклади занять
державної гімназії ім. В. Ягайла в Дрогобичі (1937–39 шк .р.), польською мовою, с. 54.
25
ЦДІАУ м.Львів, фонд 179, опис 3, справа 642 (Про учбові плани й викладання окре
мих дисциплін в учительських інститутах, семінаріях і на педагогічних курсах, 1920), с. 19.
26
J. Baranowska-Borowa, Szkolne audycje muzyczne [w:] Muzyka w szkole nr. 12, Katowice
1929, s. 182.
23
24
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поліфонічні вокальні й інструментальні та, рухаючись вперед, сягаючи до
давньої музики церковної і григоріанського хоралу”27. Таким чином, шкільна
молодь мала можливість поступово запізнати різні жанри музичного
мистецтва: від найдавнішої музики, через народну пісню до симфонії.
Отже, задум музичних аудицій мав важливе значення для естетичного
виховання школярів. Варіативність структурних моделей музичних
аудицій сприяла послідовному накопиченню художньо-образних вражень,
свідомому осмисленню змісту прослуханих творів, творчому розвитку
особистості. Музичні аудиції формували слуховий досвід учнів, вміння
втілити його в “продуктах” власної творчої діяльності.
Музичні аудиції – форма урочної та позакласної роботи у 20-30-х роках
ХХ ст. – була витворена на теренах Східної Галичини і не мала аналогів.
Усвідомлюючи те, що сучасні школи знаходяться на складному шляху
пошуків нових форм, засобів і методів навчання, важливо не занапастити
тих модусів музичної педагогіки, які пройшли в свій час успішну апробацію.
Одним із таких, який спроможний конкурувати з натиском поп-культури,
є музичні аудиції.
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Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest badanie problematyki dotyczącej pedagogicznej roli audycij muzycznych w podniesieniu kultury muzycznej młodzieży szkolnej na podstawie materiały miesięcznika “Muzyka w szkole”. Szkolne audycje muzyczne – składnik mający szczególny wpływ na proces umuzykalniania dzieci.
Słowa kluczowe: audycje muzyczne, umuzykalnianie, szkoła, nauczyciel.
Abstract
The article deals with the role of musical audition in the promotion of school
youth’s musical culture on the basis of the daily “Music at School” material. School
musical audition is a component having a special effect on the process of children’s
being involved in music.
Key words: musical audition, music involvement, school, teacher.

Viktoriia Poliuha
Drohobycki Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki

Struktury dyssypatywne w systemie edukacji muzycznej
Постановка проблеми знаходить своє відображення в сучасній освітній
концепції, яка звертається до осмислення проблем музичного мистецтва
як до способу пізнання і самопізнання, способу отримання цілісного
уявлення про світ, місця людини в світі. Відповідно сучасна музична освіта
не може залишатися відстороненою від проблем нового часу. Дослідження
основоположних проблем синергетики у площині розуміння музики може
сприяти осмисленню цілісності внутрішнього світу людини та відігравати
значну роль у формуванні людини нового часу, у виробленні системи
цінностей, відповідних до сьогоднішнього дня.
Дослідження проблем синергетики в контексті освітніх, психолого-педагогічних, музикознавчих концепцій займалися такі науковці як
І.М. Цимбалюк, котрий аналізує соціо-освітні процеси як найбільш
дисипативні1; осмислення інтеракцій самоорганізації та саморозвитку
висвітлено у дослідженнях І.Р. Пригожина2; А.П. Руденко звертається
до висвітлення феномену самоорганізації3; С.Б. Кримський досліджує
синергетику окреслюючи питання множинності культурних альтернатив4;

1
І.Цимбалюк. Духовність і моральність сьогодні, http://www.univerua.rv.ua/VNS12011/Tsymbayluk%20I.M.pdf.
2
И. Пригожин. И.Стенгерс. Время, хаос, квант, “Прогресс” ,Москва, 1994, с. 94-95.
3
А. Руденко. Самоорганизация и синергетика, http://helpiks.org/4-33651.html.
4
С. Кримський. Наукове знання та принципи його трансформації, “Наукова думка ”,
Київ 1974, 207 с.
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Л.І. Новікова аналізує синергетичну концепцію в рамках розвитку естетичної
свідомості засобами музичної освіти 5.
Мета статті полягає в окресленні основних дисипативних структур синергетичного підходу в музичній освіті.
Наше дослідження звертається саме до проблем синергетики в музичній
освіті, оскільки певна частина сенсу синергетики і такі поняття як самоор
ганізація, саморозвиток і еволюція мають спільність. Особливо самоорганізація
стійко асоціюються сьогодні з синергетикою. Саме цей компонент виділяється
в наукових дослідженнях синергетики і, як правило, є найбільш істотним
і становлять найбільший інтерес. В осмисленні самоорганізації значимості
набуває дослідження не тільки результатів, а й умов причин чи рушійних сил.
До проблем, що розробляються синергетикою входить теорія дисипативних структур, що розкриває історичні передумови та світоглядні підстави
теорії самоорганізації. Сучасний науковець І.М. Цимбалюк аналізує соціо-освітні процеси як такі, що повинні бути “найбільш дисипативними,
в яких найкраще відбувається саморегулювання, налаштування і самоорганізація внутрішніх процесів”. Також, науковець зазначає : “з розвитком
техніки все більше людей відвертається від духовної культури. І це ознаки
технократизму. Що ж таке енергетичний потенціал та інформаційна
структура у людській особі? Ці характеристики пов’язані з такими якостями
як відкритість і дисипативність” У застосуванні цих категорій до людини як
особистості відзначається “психічна відкритість як спрямованість людини на
навколишнє середовище : на інших людей, людство, природу (все залежить
від широти її життєдіяльності і мислення). Це – душевність людини, її
прагнення жити. Дисипативність, пов’язана з духовністю особистості, тобто
з її можливістю піднятися на більш високі рівні свідомості. Цей акт ніби дає
дозвіл на нашу недосконалу свідомість діяти досконалішою свідомістю, на
вищому рівні”6. У наукових дослідженнях І.Р. Пригожина стосовно дисипативних структур мова йде про такий підхід, що дозволяє провести розгляд
зв’язку самоорганізації та саморозвитку. Такий наукових підхід дає змогу на
новому рівні усвідомити процес перетворення фізичної форми руху на соціальну і нівелює колишні розриви між науковими знаннями про різні сфери реальності. Усі ці форми розглядаються як етапи становлення і щоразу
більш глибокого і системно-складного виявлення єдиного цілого. Дослідник пише про те, що сьогодні, “коли фізика намагається конструктивно
включити нестабільність у картину універсуму, спостерігається зближення
внутрішнього і зовнішнього світів, що, можливо, є однією з найважливіших
Л. Новикова. Соколовский М. В. Воспитательное пространство как открытая система
(Педагогика и синергетика), “Общественные науки и современность”, № 1, 1998, с. 132−134.
6
І. Цимбалюк. Духовність і моральність сьогодні, http://www.univerua.rv.ua/VNS12011/Tsymbayluk%20I.M.pdf.
5
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подій нашого часу...” Йдеться про те, що форми культури сьогодні також
мають бути побачені як ізоморфні щодо форм світу позакультурного –
фізичного, біологічного”7.
Звертаючись до більш широкого осмислення феномену самоорганізації
як процесу в соціальному середовищі чи напрямку від хаосу до порядку науковець А.П. Руденко відкриває синергетику як досить обмежену підобласть,
з якої виключає такі вищі прояви самоорганізації як еволюцію і розвиток8.
Це доказово показується в роботах де зазначається, що відповідний факт
сприяє утвердженню символічної якості синергетики, але дієвої основи для
творчої взаємодії фахівців різних спеціальностей, включаючи точні та гуманітарні науки. Цей структурований базис окреслюється поняттями синергетика, самоорганізація, система, еволюція, розвиток.
Синергетична парадигма в своїй міждисциплінарності відкриває можливість глибше і точніше розкрити закономірності становлення та розвитку
сучасної динамічної естетичної свідомості і в музичній освіті. Синергетична
концепція в методиці музичної освіти набуває бурхливого розвитку останніми роками, де відзначається, така ж форма мислення з самоорганізуючим,
творчим характером9.
Зазначимо, що осмислення музики як відображення світу, життя, а значить індивідуальних властивостей людини проявляється в нових аспектах.
А саме, виникнення наук про музику із збереженням дослідницьких завдань
музикознавства, що базуються на поєднанні музикознавчих тенденцій із
науками про життя: етнографія – етномузикознавство, антропологія – антропологія музики, соціологія – соціологія музики, психологія – музична
психологія, естетика – музична естетика, біологія – біомузикознавство та
орнітомузикознавство, фізика – музична акустика, медицина – музикотерапія, філософія – філософія музики і т.д. Так, існування в рамках музикознавства і цих новоутворених наук про музику, які по суті є інтерпретаціями
музичного мистецтва як відображення життя в силу трактувань тої чи іншої
наукової галузі, а також того чи іншого трактування самого науковця, що
має власну форму трактування музичного мистецтва як відображення життя10. Якщо суміжність музикознавства з науками про життя говорить само
за себе то трактування музики як життєвідображення має інший наукових
характер. Осмислення музики досить оригінально представлено в роботі
В.В. Медушевського, де автор зазначає “Звук – частина космосу, природи,
ущільнення її математичних і фізичних законів єдність дискретного і контиИ. Пригожин. И.Стенгерс. Время, хаос, квант, “Прогресс” ,Москва, 1994, с. 94.
А. Руденко. Самоорганизация и синергетика, http://helpiks.org/4-33651.html.
9
Л. Новикова. Соколовский М. В. Воспитательное пространство как открытая
система (Педагогика и синергетика), “Общественные науки и современность”, № 1, 1998,
с. 132−134.
10
В.Стасов. Симфонія “Тарас Бульба”, Статті про музику, Москва, Вип.ІІІ, 1977, с.182.
7
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нуального… в ньому запрограмована єдність двох механізмів сприйняття –
інтонаційного і аналітичного (котре є відображенням фундаментальних основ світу)… Заглиблюючись до безкінечності в звук ми відкриваємо в ньому
космос, соціум, культуру, людину”11.
Як бачимо, стиль мислення визначається наперед науковою картиною
світу, що окреслює загальні уявлення про структуру та закономірності дійсності в межах певного типу науково-пізнавальних процедур і світогляду.
Бурхливий розвиток музичної практики, яка на інтуїтивному рівні виражає
новий світогляд, породжує нові напрямки, впливає на поширення нової наукової картини світу через синергетичну методологію в її міждисциплінарності, що сприяє більш глибшому розумінню сучасної концепції музичної
освіти у розвитку особистості.
Отже, принципи синергетики в музичній освіті збігаються з принципом
самоактуалізації гуманістичної педагогіки, коли синергетичний підхід
до освіти і самої людини розуміється як цілісне явище. Якщо головними моментами, навколо яких будується система музичної освіти, є об’єкт
(учень, студент), а мета полягає у спрямуванні до розвитку гармонійної
особистості, то проаналізовані головні концепти синергетики виявляють
основоположні функції розвитку особистості такі як мислительна, духовно-світоглядна, особистісна відкритість навколишньому світові. Відповідно,
осмислені дисипативні структури (самоорганізації, саморозвитку) мають
суттєву евристичну цінність у сфері музичної освіти, яка переживає період
трансформації, зумовленої сучасними суспільно-естетичними викликами,
інформаційним прогресом, комп’ютеризацією.
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Abstrakt
W artykule przedstawiono główne aspekty interpretacji synergii – struktury
dyssypatywne, zwłaszcza samoorganizacja i samodoskonalenie. Udowodnione i
analizowane aktualne tendencje rozwoju estetycznej świadomości w dziedzinie
pedagogicznej koncepcji edukacji muzycznej.
Słowa kluczowe: edukacja muzyczna, sztuka muzyczna, efekt synergii, samoorganizacja, samodoskonalenie.
Abstract
In the article the basic interpretation of synergistic aspects – dissipative structures as self-organization, self-improvement. Proved that outline the pedagogical
concepts analyzed trends of aesthetic consciousness in music education.
Key-words: music education, musical art, synergetic, self-organization, self-improvement.

Iryna Matijczyn
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Twórczość F. Chopina przez pryzmat edukacji muzycznej
szkolnej na Ukrainie
Шкільна музична освіта в Україні перебуває на стадії реформування,
ціллю якого є її поступове інтегрування у рамках освітньої галузі «Мистецтво»
у цілісну систему навчальних предметів художньо-естетичного циклу за
такими змістовими лініями: музична, образотворча, культурологічна.
Завданнями галузі за Державним стандартом базової і повної загальної
середньої освіти, затвердженим Кабінетом міністрів України 23 листопада
2011р., є опанування різними видами мистецтва і координація знань, умінь
і навичок, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів
полікультурного і поліхудожнього образу світу1.
Особливістю навчальних програм є варіативність художнього змісту,
що надає вчителю можливість творчо підходити до змістової компоненти
та поурочного розподілу навчального художнього матеріалу. Також за
вибором учителів у 1-7 класах можуть вивчатися паралельно навчальні
курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», або інтегрований
курс «Мистецтво» (у 8-9 класах вивчення інтегрованого курсу «Мистецтво»
є обов’язковим).

1

http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п
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Програма «Мистецтво» передбачає логічну послідовність тем за
роками навчання (однакову і для автономного викладання музичного та
образотворчого мистецтва, і для інтегрованого курсу) без конкретизації
художнього матеріалу. Тематична структура програми «Музичне мистецтво»
для молодших класів заснована на музично-педагогічній концепції
Д. Кабалевського і має не тільки навчальний, а й музично-естетичний
характер2:

Шкільні програми з музичного мистецтва для 1-4 класів пропонують
добірки творів для сприймання та виконання за такою класифікацією: «основний матеріал», «додатковий матеріал», «варіативний матеріал»3.
У 5-7 класах пріоритетними є різноманітні форми практичної діяльності
учнів, під час якої відбувається їхнє самовираження у співі, інструментальному музикуванні, театралізації тощо. Учні засвоюють особливості музичної мови (5 кл.), палітру жанрів музичного мистецтва (6 кл.) новітні явища
у музиці в єдності традицій і новаторства (7 кл.)4. У програмах з «Музичного
мистецтва» для 5-7 класів добірки творів для сприймання і виконання визначаються як «орієнтовний матеріал» та «варіативний матеріал».
http://old.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programy/2012/ukr/ 08_muz_mustectv.pdf
Тематика програми передбачає творчість учителя, який може вносити
корективи щодо репертуару (у межах 10 %), використовуючи додатковий, варіативний та
етнорегіональний матеріал для слухання і виконання.
4
http://mon.gov.ua/content/Освіта/31.pdf
2

3
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За навчальними програмами різними авторами були розроблені шкільні підручники, які демонструють різні підходи до викладення програмного
матеріалу та дещо різняться за художнім змістом. Вибір підручника мав би
бути прерогативою вчителя, та на теперішньому етапі більше залежить від
надходжень у шкільну бібліотеку5. Поза тим, всі підручники доступні через
Інтернет, тому з переходом на електронні книжки проблема розв’яжеться.
Попри значні зміни у шкільних програмах та створених за ними навчальних посібниках з «Музичного мистецтва» (1-7 кл.) та «Мистецтва» (1-9 кл.),
відображення у них творчості польського композитора Ф. Шопена не зазнало суттєвих трансформацій і надалі займає вагоме місце. Вивчення творчості видатного польського композитора розпочинається вже у молодших класах. Хоча Фридерік Шопен не писав програмної музики, його фортепіанні
мініатюри знаходять емоційний відгук у маленьких слухачів.
Учні 1-4 класів навчаються за двома комплектами підручників: «Музичне мистецтво» О. Лобової і «Музичне мистецтво» Л. Аристової та В. Сергієнко. Перші враження від творчості Ф. Шопена діти можуть отримати вже
у 1 класі. За програмою, учням, після знайомства з поняттями танцю, маршу, народної пісні, при вивченні теми «Музика навколо нас» пропонується
для сприймання Полонез ля-мажор Ф. Шопена, або інші його фортепіанні
мініатюри (варіативна складова). Підручник О. Лобової6 демонструє учням невеличкий портрет композитора, ілюстрацію клавіатури фортепіано
та зображення різних клавішних інструментів. Слухаючи твір, діти реагують пластикою на характер музики. Водночас учні знайомляться із тембром
фортепіано, вчаться його вирізняти з-поміж інших музичних інструментів.
У 3 класі твори Ф. Шопена подаються як основний матеріал для сприймання, тому висвітлені у підручниках ширше. На цьому етапі учні знайомляться із проявами пісенності, танцювальності та маршовості як основних
властивостей музики. Програма рекомендує для слухання Полонез (ля-мажор) та Прелюдії № 7 і № 20.
Підручник О. Лобової поряд із портретом композитора містить коротку
розповідь про те, що Ф. Шопен жив далеко від рідного краю і дуже сумував
за Польщею. Свою любов до батьківщини він передавав у музиці, де звучать
мотиви польських народних танців, зокрема мазурки і полонезу. Також надається історична довідка про те, як величний танець-хода став популярним
бальним танцем. Звертається увага на урочистий, величний, блискучий характер Полонезу (ля-мажор) Ф. Шопена (діти, що навчаються за підручниками О. Лобової, згадують, що цей твір вони вже чули у 1 класі). Наголошу-

Шкільні підручники видаються бібліотеками безкоштовно.
О. Лобова, Музичне мистецтво: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних
закладів, Школяр, Київ 2012, с. 121.
5
6
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ється, що Полонез Ф. Шопена став музичним символом Польщі, адже його
мелодія звучить як радіопозивні цієї країни7.
По-іншому висвітлюється творчість Ф. Шопена у підручнику Л. Аристової та В. Сергієнко (3 клас). Вперше учні мають змогу почути твори композитора, коли знайомляться із жанром прелюдії. Підручник розповідає дітям про цикл Ф. Шопена із 24 прелюдій і пропонує для слухання Прелюдії
№ 7 і № 20. Діти мають змогу відчути загальний настрій кожної з мініатюр,
охарактеризувати основні засоби виразності, спробувати придумати назви
прослуханим творам.
Також підручник демонструє невеличкий портрет композитора і коро
тенько знайомить дітей із особистістю автора. Так, учні дізнаються, що
Ф. Шопен з 7 років навчався грати на фортепіано, у цьому ж віці написав
свій перший твір – полонез. Хлопчик любив слухати польську танцювальну
музику і пізніше використовував її інтонації у своїй творчості8.
Вперше з музикою Полонезу (ля-мажор) діти знайомляться на підсумковому до теми «Інтонація» уроці. Учням пропонується визначити, який
музичний інструмент виконує мелодію у прослуханих фрагментах творів,
назвати, у якому з них панує пісенність, а в якому – танцювальність чи маршовість (ст. 57-58).
На ст. 73-74 підручника (тема «Розвиток музики») у рубриці «Музичний
калейдоскоп» розповідається, що Ф. Шопен був неперевершеним творцем
чарівних мелодій. Особливо яскраво дар мелодиста проявився у його мазурках, побутових та бальних, а також у ліричних вальсах та блискучих урочистих полонезах (надається коротка характеристика цих жанрів). Для слухання пропонуються два твори – Вальс № 14 та Полонез (ля мажор). Учням
ставиться завдання порівняти ці твори, відчути їх ритмічні особливості та
відтворити у рухах, визначити використані прийоми розвитку.
На ст. 87 на прикладі Мазурки № 5 (сі-бемоль-мажор) Ф. Шопена при
викладі теми «Будова музики» учнів знайомлять із одночастинною формою
музичного твору.
Отже, підручник Л. Аристової і В. Сергієнко за 3 клас повніше висвітлює творчість Ф. Шопена, ніж підручник О. Лобової, знайомить учнів з жанровим розмаїттям композиторської спадщини. Проте у подачі художнього
матеріалу в ньому дещо порушена логіка викладу, не завжди оптимальним
є і вибір творів для сприймання9. Творчий вчитель має змогу скоригувати
пропонований підручниками матеріал для кращого засвоєння його учнями.
О. Лобова, Музичне мистецтво: підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних
закладів, Школяр, Київ 2013, с. 98.
8
Л. Аристова, В. Сергієнко, Музичне мистецтво: підручник для 3 класу
загальноосвітніх навчальних закладів, Освіта, Київ 2013, с. 32-33.
9
Так, вальс № 14 видається складним для сприймання у 3 класі.
7
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У 4 класі до теми «Музика єднає світ» як основний матеріал для сприймання пропонується Мазурка (ля-мінор), а як варіативний – Прелюдії № 4
і № 7 Ф. Шопена.
У підручнику О. Лобової розповідається, що композитор і піаніст Ф. Шопен є засновником класичної музики Польщі, а ще його називають «душею
фортепіано» (вислів А. Рубінштейна). Окрасою творчості композитора автор підручника вважає прелюдії Ф. Шопена і, після короткої характеристики
жанру, пропонує для слухання Прелюдії № 4 і № 7. Учням ставиться завдання поміркувати над художніми образами творів, порівняти їх засоби виразності, висловити власне відношення до прослуханих творів10. Крім цього
місця, ще кілька разів у підручнику зустрічаємо портрет Ф. Шопена серед
інших портретів композиторів (ст. 60, 78) із завданнями відгадати їх твори,
визначити, для якого інструменту вони написані. Таким чином закріплюється вивчений матеріал, а образ Ф. Шопена стає впізнаваним для учнів.
Підручник Л. Аристової і В. Сергієнко для знайомства із музикою різних
народів пропонує уявні мандрівки під проводом Королеви Мелодії і Короля Ритму. У Польщі вони знайомлять учнів із походженням та жанровими
характеристиками танцю-мазурки, а також розповідають, що композитор
Ф. Шопен написав близько 60 мазурок, у яких зобразив побут поляків, їхній
характер, а також образи рідної природи11. Для слухання і аналізу пропонується Мазурка № 47 (ля-мінор). Розповідь доповнюється нагадуванням
деяких фактів із творчої біографії польського композитора, наводиться і відомий вислів про нього як про «душу фортепіано».
Зовсім різні манери викладу навчального матеріалу та пріоритети у виборі творів дають можливості вчителеві вибрати підручник музичного мистецтва на свій смак. Можливою є і розумна компіляція інформативного матеріалу різних підручників у вчительській інтерпретації.
У 5-7 класах учні також навчаються за двома комплектами підручників,
але інших авторів: «Музичне мистецтво» Л. Масол та Л. Аристової і «Музичне мистецтво» Л. Кондратової.
У 6 класі програмою рекомендовано серед орієнтовного матеріалу для
сприймання такі твори Ф. Шопена: Вальс (мі-мінор), Ноктюрн (сі-мажор),
Скерцо (сі-бемоль-мажор). За обома підручниками із творчістю польського
композитора учні знову зустрічаються при знайомстві із ноктюрном як жанром камерно-інструментальної музики. Також тут подається коротка характеристика ноктюрнів Ф. Шопена, які вражають глибиною змісту і різноманітністю настроїв. Для слухання і аналізу пропонується Ноктюрн (сі-мажор,
О. Лобова, Музичне мистецтво: підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних
закладів, Школяр, Київ 2015, с. 50.
11
Л. Аристова, В. Сергієнко, Музичне мистецтво: підручник для 4 класу загально
освітніх навчальних закладів, Освіта, Київ 2015, с. 81-82.
10
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оп. 32, № 1). Якщо підручник Л. Кондратової на цьому й обмежується12, ширше розкриваючи жанрові риси ноктюрна через творчість інших авторів, то
альтернативний підручник більше приділяє уваги особистості автора, цікавим фактам із його життя. Так, у довідці під назвою «Портрет композитора»
надруковано коротку біографію Ф. Шопена, а у рубриці «Музичний калейдоскоп» розповідається про Вальс, який композитор написав на честь улюбленої собачки Жорж Санд. Матеріал доповнено портретним зображенням
композитора та фотографією пам’ятника Ф. Шопену у м. Варшаві13.
У 8-9 класах в рамках інтегрованого курсу «Мистецтво» учні опановують
стилі та напрями мистецтва, які історично склалися впродовж епох. У 8 класі дидактична робота спрямована на засвоєння загальної теми «Мистецтво
в культурі минулого», а у 9 – «Мистецтво у культурі сучасності». Якщо підручники для 9 класу за новою програмою ще тільки мають вийти у світ14, то
восьмикласники вже навчаються за новими підручниками. Вибір широкий,
адже розроблені чотири комплекти підручників: Л. Масол, Л. Кондратової, О. Гайдамаки, Н. Назаренко. Творчість Ф. Шопена розглядається в них
у контексті знайомства із стильовими рисами Романтизму.
Підручник Л. Масол біля репродукції портрета Ф. Шопена авторства
Е. Делакруа містить коротку розповідь про розмаїття фортепіанної творчості польського композитора, про те, що його музика розкриває складний
душевний світ особистості, втілює широку палітру емоцій і почуттів. Хоча
Ф. Шопен не цитував народних мелодій, підручник наголошує на національному колориті його творів, відображенні в них палкої любові автора до
Батьківщини. Для сприймання учнями пропонується Ноктюрн Ф. Шопена
(на вибір учителя)15.
У підручнику О. Гайдамаки згадується про двох композиторів, які у час
боротьби за польську незалежність були змушені покинути Батьківщину.
І Фридерік Шопен, і Міхал Огінський у своїх творах відобразили почуття
туги за рідною землею. Про Ф. Шопена підручник розповідає як про новатора у фортепіанній музиці, який дав нове життя багатьом інструментальним
жанрам. Тут також використана репродукція полотна Е. Делакруа «Шопен
і Жорж Санд». Для слухання підручник пропонує Ноктюрн (мі-бемоль-мажор, оп. 9, № 2) Ф. Шопена16.
12
Л. Кондратова, Музичне мистецтво: підручник для 6 класу загальноосвітніх
навчальних закладів, Навчальна книга-Богдан, Тернопіль 2014, с. 134-135.
13
Л. Масол, Л. Аристова, Музичне мистецтво: підручник для 6 класу загальноосвітніх
навчальних закладів, Сиция, Харків 2014, с. 86-89.
14
Припускаємо, що творчість Ф. Шопена там не буде відображена, адже вивчатиметься
мистецтво ХХ-ХХІ століть. Цього року учні 9 класу ще навчаються за старою програмою.
15
Л. Масол, Мистецтво: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів,
Фоліо, Харків 2016, с. 158.
16
О. Гайдамака, Мистецтво: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних
закладів, Генеза, Київ 2016, с.154, 160.
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Суттєвим доповненням до матеріалів підручників для вчителя та учнів
можуть послужити розробки тематичних уроків та заходів, присвячених
творчості Ф. Шопена і опублікованих у освітніх виданнях. Багато цікавої інформації можна почерпнути із мережі Інтернет. Наприклад, у 8 класі розповідаючи про романтичні прояви творчості Ф. Шопена, можна навести висловлювання лауреата міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України
Геннадія Дем’янчука: «Музика Шопена за своєю природою глибоко гуманістична. Вона звернена до людини, співчуває і відображає всю гаму її почуттів.
Я не зустрічав людей, яких би ця музика залишала байдужими. Сльози, захоплення, радість — от звичайна реакція слухача від цієї музики»17.
Не можна оминути увагою і спеціально розроблений колективом педагогів-новаторів до 200-річчя з дня народження композитора педагогічний
програмний засіб «Конструктор мультимедійних уроків «ДІТЯМ ПРО
ШОПЕНА»18, до складу якого входять мультимедійний DVD-диск, навчально-методична компонента для учителя та сценарій уроку, робочі зошити
учнів, програма для тестування учнів (контролю знань, набутих учнями на
уроці). Це надзвичайно якісна і ґрунтовна розробка з використанням сучасних технологій, яка дає можливість творчому вчителю спроектувати і реалізувати в класі різні сценарії проведення інтегрованих мультимедійних
уроків про життя і творчість видатного польського композитора Фридеріка
Шопена, з урахуванням вікових, пізнавальних, естетичних і інших особливостей учнів.
Отже, у шкільній музичній освіті творчість Ф. Шопена займає помітне
місце. Учні знайомляться із творчістю польського композитора на різних
етапах навчання, накопичуючи слуховий досвід та розширюючи уявлення
про глибину таланту митця. У достатній мірі представлена і жанрова палітра фортепіанної спадщини композитора – Прелюдії, Полонези, Вальси,
Мазурки, Ноктюрни. Важливо, що у підручниках звертається увага на глибинний зв’язок музики Ф. Шопена із рідним фольклором, а у висвітленні
творчої біографії композитора наголошується на його особистій драмі через відчуття нездоланної туги за рідним краєм. Через вивчення творчості
Ф. Шопена учні не тільки знайомляться із польською музичною культурою
(окрім творів Ф. Шопена, діти мають змогу почути тільки Полонез «Прощання з Батьківщиною» М. Огінського у 8 класі), але й отримують приклад
високого патріотизму, гідного наслідування.

17

18

http://zakarpattya.net.ua/News/60667-Hennadii-Dem’ianchukhttp://www.chopin2010.narod.ru/indexUkrChopin2010.htm
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Abstrakt
Proponowany artykuł ma na celu pokazać, jak szkolna muzyczna edukacja na
Ukrainie odzwierciedla twórczość wybitnego polskiego kompozytora F. Chopina.
Analiza czynnych podręczników daje możliwość wyznaczyć miarę odtworzenia
u nich ważnych faktów biografii twórczej kompozytora, a także określić korpus
utworów muzycznych, przewidzianych dla znajomości z twórczością autora.
Słowa kluczowe: F. Chopin, podręcznik szkolny, program edukacyjny, sztuka
muzyczna.
Abstract
Offered article has the aim to show, how school musical education in Ukraine
represents work of the prominent Polish composer F. Chopеn. The analysis of op94
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erating textbooks gives an opportunity to define the measure of reflection in them
of important facts of creative biography of the composer, and also outline the
corps of the pieces of music, meant for an acquaintance with work of author.
Keywords: F. Chopin, school textbook, musical art, educational program.

Natalia Synkewycz
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Kierunki muzyczno-edukacyjnej działalności żeńskich
dyrygentów chóralnych ukraińskiej diaspory na Zachodzie
Історико-політичні та соціокультурні умови змагань за самостійність зумовили національно-державницьку мотивацію українського хорового мистецтва, що завжди трактувалося не лише як естетичний чинник, а й вагомий
засіб для громадського гуртування, поширення визвольних ідей, виховання
молоді. В цьому контексті хори української діаспори Заходу, а саме в Північній Америці, Австралії та країнах Європи, мали сприятливі обставини
функціонування впродовж ХХ століття. Тому найбільше служили етнічному
самоствердженню кількох поколінь емігрантів, а також збереженню та примноженню національних мистецьких здобутків.
У цей процес активно влилися жінки-диригентки. Їхня праця з молоддю ґрунтувалася на традиціях провідних діячів українського хорового мистецтва, які вважали, що саме національні музичні імпульси мають живити
дитячі душі з раннього віку, а хорове виконання – єднати почуття і емоції,
виховувати громадську злагоду з дитинства.
Недаремно П. Юркевич – видатний український педагог і філософ – надавав такого великого значення саме співу у своїй концепції загальної педагогіки. Вчений визначив три основні джерела могутності співу. Перше з них
полягає в тому, що спів «вносить у душевний стан гармонію й душа ввіходить у правильний зв’язок з цілями життя». Це пояснюється тим, що «не
випадково здоровий моральний інстинкт народів вимагає пісні й у дні радо-
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сті, й у дні смутку»1. Виходячи із національної «філософії серця», до обгрунтування якої сам зробив чималий внесок, і вбачаючи мистецтво виховання
лише у взаємодії інтелектуальної та емоційної сфер, П. Юркевич стверджував вищість емоцій у процесі навчання співу. «Оскільки світ відкривається,
робиться близьким людині не лише через знання, а й через почуття серця,
то спів, що гармонійно поєднує в собі поезію й музику (адже слово є не лише
виразом думки, а й символом душевних настроїв), розвиває в людині здатність переживати чужі життєві ситуації, розуміти їх, співчутливо ставитися до них»2. Це є друге джерело могутності співу, що сьогодні окреслюється науковцями терміном «емпатія». Третє – «спів відкриває дітям шлях до
сердець людей. Кращі почуття дитина засвоює через пісню». Школа, в якій
не навчають співу, є явищем безперспективним. «Юркевич наводить думку
Платона, котрий радить вибирати для дітей два різновиди пісень: пісні мужності, боротьби людини з долею та пісні мирного життя й праці. Ця давня
програма, зауважує Юркевич, грунтується на глибокому знанні психології;
пісні повинні посилювати мужність волі й світло моральних ідей, яким підкоряється воля. Спів дає людині можливість не лише розуміти, а й відчувати
серцем, що значить торжество, радість, смуток, відданість, любов»3.
Саме таким розмаїттям відтінків почуттів виграє наша народнопісенна творчість. І М. Лисенко, і його послідовники (К. Стеценко, Я. Степовий,
М. Леонтович, О. Нижанівський, С. Воробкевич, С. Людкевич, Ф. Колесса,
М. Гайворонський та інші) дбали про репертуар дитячих шкільних хорів,
добирали зерна найвищої народної мудрості, щоби вони проростали у дитячих душах плодами краси й добротворення. Поруч із опрацюваннями фольклорних джерел українські композитори, як також і диригенти, самі створювали хорову літературу для молоді. Жінки-керівники хорових осередків
діаспори внесли свою лепту і до творчості, і до інших напрямків музично-освітньої галузі.
Платонида Щуровська-Россіневич (1893 – 1973) відома насамперед, як
асистент видатного диригента Олександра Кошиця у його славнозвісній
Українській республіканській хоровій капелі (що гастролювала різними континентами впродовж 1919 – 1923 рр.). Працювала також у Празі викладачем
у консерваторії і у Високому українському педагогічному інституті ім. М.
Драгоманова (1923 – 1933 рр.). В інституті була заступником декана, викладала диригування, хоровий спів, інтонацію, гармонію, контрапункт, певний

М. Муравицька, Педагогічна концепція Памфіла Юркевича в контексті філософії
серця (спроба відтворення забутої симфонії), Філософська і соціологічна думка, 1995, Ч. 11–
12, с. 139.
2
Там само.
3
Там само.
1
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час очолювала клас сольного співу4. Постійно керувала церковними й світськими хорами. У педагогічному інституті та Українській сільськогосподарській академії у Подебрадах вела студентські академічні хори; з’єднавши ці
хори, виступила на Всеслов’янському фестивалі в Празі 1928 року й посіла перше місце5. Її учнями в Празі були П. Маценко, В. Штон-Балтарович,
В. Ємець, М. Колесса та інші відомі митці.
П. Щуровська-Россіневич приклала багато зусиль до піднесення українського музичного й культурного життя в Карпатській Україні. Вона тісно
співпрацювала з українським театром Ужгорода. Там же організувала й очолила молодіжний хор «Бандурист» при «Просвіті» (1934 – 1936 рр.). Хор щорічно відзначав традиційні свята та ювілейні дати, знайомив слухачів з новими творами українських і чеських композиторів, з народними піснями
в обробках Леонтовича й Кошиця.
З 1934 року провадила разом з диригентом Д. Петриківським дитячий
хор, який залучали до концертів «Просвіти». В репертуарі хорів П. Щуровської переважали твори Леонтовича, Кошиця, Стеценка та інших українських композиторів. Значна кількість хорових опрацювань фольклору
належала їй самій. Крім того, вона видала збірник «21 народна пісня у триголосому викладі для шкільних хорів», у якому вміщено хорові опрацювання
М. Лисенка, М. Леотовича, К. Стеценка, Я. Степового, Ф. Колесси, П. Козицького (1938).
Серед інших представниць школи О. Кошиця, які долучилися до музично-естетичного виховання засобами хорового співу за межами України,
можна назвати Галю Хам-Доскоч – першу диригентку хору МУН (молодих
українських націоналістів) у Канаді та Марію Говійку-Підкович – керівника
шкільного хору6.
Диригентка, музикознавець і педагог Ольга Дутко (1910 – 2004) – організатор і керівник численних хорів, у тому числі молодіжних і дитячих. Була
керівником хорів вчительської семінарії в м. Чаславі (Моравія, 1946 – 1947),
Високошкільного хору в Празі (1947 – 1948). Одночасно працювала диригентом у Високій музичній школі в Празі (1958 – 1962). О. Дутко стала також авторкою дитячих пісень, ігор, казок, які публікувалися в 1960-х роках.
Окрім того, О. Дутко друкувала статті в часописі «Жіночий світ» (Канада),
життєписи музичних діячів і композиторів.
Ярослава Поповська (1913 – 1995) – видатна громадсько-культурна діячка Перемишля середини ХХ століття. Вчителювала у школах Перемишля.
4
Г. Карась, Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ
століття: Монографія, Типовіт, Івано-Франківськ, 2012, с. 677.
5
П. Медведик, Діячі української музичної культури: матеріали до біобібліографічного
словника. Записки НТШ, Праці музикознавчої комісії, Львів, 1996, Т. ССХХІІ, с. 553.
6
Г. Карась, Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ
століття: Монографія, Типовіт, Івано-Франківськ, 2012, с. 137, 311.
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Наприкінці 1950-х років стала диригенткою українського мішаного хору,
який очолювала майже 30 років. «Першими членами хору були громадяни
старшого покоління, які мали вокальний досвід, згодом до його рядів прийшла молодь. У репертуарі хору були твори українських класиків і сучасних
композиторів, а також обробки народних пісень – обрядових, колядки, щедрівки та інші, опрацьовані переважно самою Я. Поповською»7. З 1975 р. під
її керівництвом почала працювати дитяча вокальна група «Ромашки».
Оксана Тарнавська (народилася 1926 р.) є представницею українського
музичного мистецтва в далекій Австралії. Піаністка, композитор, диригент
і педагог заснувала власну музичну школу в Мельбурні (1952 р.), поряд із цим
працюючи вчителькою музики в середніх школах. 1959 року зорганізувала
й провадила до 2004 року Молодіжний Катедральний Хор при Українській
католицькій катедральній парафії св. Верховних Апостолів Петра і Павла.
Працюючи з хорами, як акомпаніатор і диригент, О. Тарнавська відчувала
постійну потребу в поповненні репертуару. Нахил до композиції вона вдосконалила в наполегливому навчанні. Так з’явилися сольні й хорові пісні та
фортепіанні п’єси. Хорові композиції написані в різних виконавських версіях (для однорідного й мішаного складу). Всі вони проникнуті щирою любов’ю до України, до її історичних і духовних традицій.
За активну громадську діяльність і за довголітню працю з молоддю австралійський уряд нагородив О. Тарнавську орденом Австралії, а організація
Пласту – найвищою своєю відзнакою, а саме, Орденом св. Юрія в золоті. Однак, найважливішими для неї стали щирі слова вдячності від батьків тих дітей, які пройшли українську духовно-пісенну школу в рядах хору8 .
Марія Дитиняк (нар. 1932 р.) – відома репрезентантка українського хорового мистецтва в Канаді, а також педагог і музикознавець. В грудні 1972 року
було створене Українське Музичне Товариство Альберти, серед фундаторів
якого була М. Дитиняк. В 1997 – 1998 роках очолювала його. З метою зацікавлення дітей українською піснею товариство заснувало 1991 року дитячий хор
«Струмочок». 1997 р. ним було записано на аудіо-носії дитячі пісні, які, на
думку М. Дитиняк, можна використовувати як навчальний матеріал у школах. Першою диригенткою хору була Є. Андерсон, опісля І. Шмигельська9.
Показовими є міркування М. Дитиняк про важливість участі в хорі дітей
для їхнього духовного розвитку, висловлені нею в статті про Українське музичне товариство Альберти: «відомо, що музика має великий вплив на виховання дитини і сприяє формуванню багатьох позитивних якостей і власти7
О. Попович, Українські вокально-хорові гуртки у Перемишлі. Музична україністика:
сучасний вимір: Зб. наук. статей на пошану музикознавця, д. миств., проф. Марії Загайкевич,
ред.-упор. А. К. Терещенко, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Київ, 2009, Вип. 4, с. 245.
8
Від видавництва, О. Тарнавська, Фортепіанні і вокальні твори, Фортуна, Мельборн,
2004, с. 2.
9
Там само.
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востей її характеру. Великий корисний вплив робить на дитину гуртовий
спів, дитячі хори, ансамблі. Тут діти відчувають, що вони є частиною великої
музичної родини, мають спільні зацікавлення, через спів розряджують свої
внутрішні почування, виладовують запас енергії, відчувають велике задоволеня з добре проробленої праці»10.
Ольга Попович (народилася 1961 р.) проживає і працює в Перемишлі
(а також у Кракові) як хоровий диригент, педагог і музиколог. Керує кількома
хорами, з яких мішаний хор загальноосвітнього ліцею з українською мовою
навчання (з 1992 р.). В репертуарі О. Попович – українська класика, твори сучасних українських композиторів, фольклорні опрацювання різних авторів,
духовні концерти, номери з Літургії, духовні пісні тощо. Мішаний хор ліцею
із Перемишля виступав як у Польщі (займаючи призові місця), так і в Україні. Станом на 2003 рік дав близько 100 концертів, здійснив записи для радіо11.
О. Попович нагороджена грамотами Міністерства Культури і Мистецтв
Польщі, Департаменту Національних меншин (1997 р.), Центру Артистичної Едукції (2001 р.), Правління Підкарпатського Воєводства за особливі заслуги у ділянці музики (2002 р.)12.
Оксана Боднарчук (народилася 1960 р.) покинула рідну землю 1991 р.,
з 1994 р. стала диригенткою хору «Дніпро» в м. Клівленді (США), заснованого Є.-О. Садовським. Разом із соратницею Ганною Келлер О. Боднарчук
прилучилася до функціонування дитячого хору молодших класів при «Рідній школі» і мішаного учнівського хору. Ці колективи брали участь у святкуваннях різноманітних ювілейних і пам’ятних дат, пов’язаних із українською
історією і культурою.
Отже, ментально-психологічні якості української жінки (сердечність,
креативність, схильність до збереження традицій – релігійних, обрядових
– і водночас до новаторства, активне ставлення до життя, тонка інтуїція
тощо) уможливили злиття із необхідними для диригента властивостями характеру (а саме, вольовими, емоційними, емпатійними, когнітивними, організаторськими тощо). Названі обставини спричинилися до стійкої тенденції
зростання числа жінок-хорових диригентів упродовж ХХ століття, у тому
числі, в діаспорі.
Внесок українських жінок-хорових диригентів діаспори до музично-естетичного виховання молоді важко переоцінити. Побіч безпосереднього
керування хорами, диригентки дбають про змістовне наповнення програм,
тематичних концертів, про вшанування важливих для України імен, дат, історичних подій. Цим закладають підвалини для етнічної самоідентифікації
М. Дитиняк, Українське музичне товариство Альберти. Західньоканадський збірник, Упор. Яр Славутич, Едмонтон, 1998, с. 134.
11
М. Бурбан, Хорова культура української діаспори. Навчальний посібник, НЦВ
«Каменяр», Дрогобич, 2003, с. 34 – 35.
12
Там само, с. 71 – 72.
10
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діаспорної молоді. Вагомим чинником для цього є також вивчення й виконання хорових творів сучасних українських композиторів (як із материкової
батьківщини, так і з діаспори). Важливим вектором роботи стало видання
збірок для шкільних хорів, збірників патріотичних пісень, різноманітних
опрацювань, компонування та публікація власних творів тощо. Ті з диригенток, хто займається науковою діяльністю, обґрунтовують значення участі
дітей і молоді в хорових колективах у своїх статтях. Отже, хорові диригентки діаспори увиразнюють українську присутність у світі, роблячи її яскравішою, наповнюючи «вічною жіночністю» – аурою добротворення, краси,
самовідданості музичному мистецтву та батьківщині.
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Abstrakt
Artykuł dotyczy problemu kompleksowego wkładu kobiet–dyrygentek do
estetyki muzycznej ukraińskiej młodzieży za granicą w Ameryce Północnej,
Australii i niektórych krajach europejskich. Znaleziono większość wybitnych
postaci od początku XX wieku do naszego czasu. Wyświetlono ich twórcze
osiągnięcia prowadzone przez chóry.
Słowa kluczowe: kobieta-dyrygent chórowy, diaspora, chór, młodzież, wykształ
cenie muzyczne i estetyczne, repertuar chóralny.
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Аbstract
The article deals with the problem of complex study of the contribution of
female conductors to music and aesthetic education of Ukrainian youth in North
America, Australia and some European countries. The most notable figures from
the beginning of the 20th century to the present time are discovered. Their personal
creative achievements and the achievements of choral groups headed by them are
shown.
Key words: a female chorus conductor, diaspora, chorus, the youth, music and
aesthetic education, choral repertoire.

