EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK
LEONARD DA VINCI
ECLN
Grant agreement: 2012-3657 / 001-001

WP2-2C
10.f. RESEARCH STUDY –
EXECUTIVE SUMMARY
(Slovenian)

ECLN Research Study – Executive Summary – Slovenian

1

POVZETEK POROČILA
MREŽA EVROPSKEGA KULTURNEGA UČENJA: MREŽA LJUDI IN ORGANIZACIJ, KI RAZVIJAJO
TALENTE IN OSTALE POTENCIALE PREKO KREATIVNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA PO EVROPI
Mreža evropskega kulturnega učenja (ECLN) je bila ustanovljena z namenom raziskovanja
tem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so pomembne za izvajalce 'kulturnega
učenja' ter za organizacije, ki te izvajalce zaposlujejo. Pod pojmom 'kulturno učenje'
razumemo celo paleto umetniških in kulturnih praks, ki jih umetniki in kreativci uresničujejo
znotraj kulturnih organizacij ali samostojno. Kulturno učenje po naši definiciji vključuje
celotni spekter umetniškega in kulturnega učenja, ki ga izvajajo ali vodijo umetniki in
kreativci v vseh družbenih, izobraževalnih ali poklicnih situacijah. Projekt financira Evropska
unija, in sicer Program vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci, njegov namen pa je
raziskovanje in preizkus novih načinov podpiranja ljudi in organizacij, ki delajo v sektorju
kulturnega izobraževanja po vsej Evropi. ECLN si bo prizadeval za povečanje razpoznavnosti
in povezanosti sektorja, poleg tega pa bo podpiral njegove potrebe po poklicnem
izobraževanju in usposabljanju. Prva faza tega dela je ta raziskava, katere cilj je evidentiranje
in opredelitev umetnikov – kreativcev in kulturnih organizacij ter njihovih delovnih praks in
ostalih deležnikov v sektorju.
OZADJE:
Svobodni umetniki in kreativci ter kulturne organizacije, ki sodelujejo v tej visokokakovostni
raziskavi, so bili izbrani iz državnih mrež partnerskih organizacij. Raziskava je potekala med
julijem in septembrom 2013, izvedli pa so jo partnerji ECLN iz 11 držav: Prostor Plus
(Hrvaška), Hope for Children (Ciper), VIA‐UC (Danska) Kau Academy (Estonija), Dimitra
(Grčija), Associazione Culturale Mulab (Italija), New Arts (Nizozemska), Fundacja Arteria
(Poljska), Mitra (Slovenija), CEPS (Španija) in Collage Arts (Združeno kraljestvo). Partnerje
smo zaprosili, naj izberejo vzorec, ki je po razponu starosti, umetniških oblikah in spolu
karseda raznolik.
PROFIL:
Vzorec svobodnih umetnikov in kreativcev (svobodnjakov) je sestavljalo 147 posameznikov,
zastopanost spolov pa je bila približno enaka. Predstavniki kulturnih organizacij so zastopali
skupno 41 organizacij, večina predstavnikov je bila ženskega spola. Kljub temu, da je bil v
vsaki posamezni državi vzorec majhen, so kulturne organizacije vključevale celo paleto
različnih modelov ustanov, med drugim nevladne organizacije (NVO), institucije, društva,
dobrodelne/neprofitne organizacije, podjetja, zadruge, centre in studie ter 'drugo'.
V starostni skupini 36–45 let je vsekakor opazen trend upada delovne sile, kar velja tako za
svobodnjake kot tudi za člane kulturnih organizacij. Ta upad je morda omejen na ta vzorec
delovne sile, razlog pa je lahko tudi ta, da delovna sila zapušča ta sektor po 36. letu. Za
sektor na splošno velja, da so dohodki relativno nizki in da nudi nizko dolgoročno varnost.
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Mladi ljudje so tudi bolj pripravljeni nameniti svojo energijo za nefinančne nagrade in se
prilagoditi tveganosti sektorja kot ljudje, ki so starejši od 35 let. Delež delovne sile pa zopet
naraste na 19 % v starostni skupini 46–55 let, saj so ti ljudje morda zopet bolj pripravljeni
sodelovati pri raziskavah ali se udejstvovati v tem sektorju, da bi na ta način začeli svojo
drugo kariero. 8 % jih ostane do leta 65, 4 % pa še po 65. letu. Mladih ljudi (16–25) je kot
delež delovne sile več na Cipru in v Sloveniji, starejših (56–65) pa je več na Poljskem.
VISOKO USPOSOBLJENI:
Svobodnjaki so zelo visoko usposobljeni. 86 % jih ima diplomo oz. spričevalo, ki ustreza 6.
ravni Evropskega ogrodja kvalifikacij (EQF). 39 % ima končan podiplomski študij, kar
vključuje magisterije in doktorate. 14 % odstotkov navaja izobrazbeno raven 5 ali manj po
EQF. Le 4 od 147 umetnikov in kreativcev imajo izobrazbo, ki ustreza ravni 3 ali manj.
UMETNIKI, NE UČITELJI:
Svobodnjaki v povprečju namenijo 40 % svojega delovnega časa podpori kulturnemu učenju,
več kot 60 % delovnega časa pa lastni umetniški ali kreativni dejavnosti. Časovno razmerje, ki
ga svobodni umetniki in kreativci namenijo lastni dejavnosti, v primerjavi s časom, ki ga
namenijo podpori kulturnemu učenju, v vseh državah znaša 3 : 7. To kaže na to, da podporo
kulturnemu učenju v kulturnih organizacijah izvajajo pretežno v kontekstu umetniške
prakse. Podporo kulturnemu učenju v kontekstu svobodnjakov lahko dojemamo kot učenje,
ki temelji na praksi ali umetniškem vodenju.
POGODBE O DELU IN VLOGE:
147 svobodnih umetnikov in kreativcev navaja 163 vrst zaposlitvenega statusa. Večinoma
gre za svobodnjake, znaten delež ima zaposlitev, manjšina pa je brezposelna, napol
upokojena ali upokojena. Oblike dela vključujejo pogodbe za določen in nedoločen čas,
pogodbe za skrajšani ali polni delovni čas, prostovoljno ali plačano delo ter pogodbe o
zaposlitvi in pogodbe za zunanje sodelavce. Večina predstavnikov kulturnih organizacij je
zaposlenih, in sicer za polni delovni čas. 37 % jih je zaposlenih, 22 % je prostovoljcev in 14 %
svobodnjakov.
Ljudje v teh poklicih (v sektorju kulturnega učenja) navdihujejo, motivirajo in prepoznavajo
ter razvijajo talente ljudi, tako da jih vključujejo v kreativne in umetniške aktivnosti.
KDO PLAČUJE ZA KULTURNO UČENJE:
Iz 41 kulturnih organizacij poročajo, da opravljajo podporo kulturnemu učenju v 96 okvirih v
10 državah in v več kot 14 oblikah umetnosti. V povprečju so viri dohodkov kulturnih
organizacij: 45 % javni, 21 % zasebni, 22 % prisluženi in 12 % 'drugo'. Stroške zagotavljanja
podpore kulturnemu učenju krijejo neplačani ali prostovoljni prispevki kulturnih organizacij,
učencev in drugih. Kulturne organizacije zagotavljajo do 42 % podpore kulturnemu učenju v
neplačanih okvirih, svobodnjaki pa nekoliko manj, natančneje 40 %. Uporabniki podpore
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kulturnemu učenju, ki ga izvajajo svobodni umetniki in kreativci, prispevajo 20 %; uporabniki
podpore kulturnemu učenju, ki ga izvajajo kulturne ustanove, pa prispevajo nekoliko več, in
sicer 26 %. 'Ostali' financirajo 40 % (izvajalci svobodnjaki) in 32 % (izvajalci kulturne
organizacije). Jasna logika za izvajanje neplačanega dela velja tako za svobodnjake kot
kulturne organizacije, kar verjetno kaže na pomembnost razvijanja talentov ali kombinacijo
ciljev družbeno‐umetniškega učenja, ki se zagovarjajo in zagotavljajo poleg trajnostnih
gospodarskih ciljev.
UMETNIŠKE OBLIKE IN SEDANJE, ZGODOVINSKE TER KULTURNE PRAKSE UČENJA:
V vzorcu se nakazuje trend, da svobodnjaki izvajajo 1–4 umetniških oblik, večina v povprečju
2–3. To kaže na vsestranskost svobodnjakov in na njihovo zavzetost za dejavnosti, ki jih
sestavljajo raznovrstne umetniške oblike. Najbolj priljubljeni umetniški obliki, ki jih
svobodnjaki izvajajo v tem vzorcu, sta bili glasba s 25 % vseh navedenih umetniških oblik ter
vizualne umetnosti z 18 %.
Svobodnjaki imajo širok repertoar različnih umetniških oblik in razpolagajo s kontekstnim
portfeljem ter portfeljem umetniških oblik. Hkrati se profesionalno, specializirano in splošno
ukvarjajo z vsaj eno umetniško obliko. Konceptualne meje med temi tremi tipi okvirov
svobodnjakom ne omejujejo udejstvovanja v več okvirih, in sicer iz več razlogov. Trdna
stališča o izvajalcih, ki se udejstvujejo iz družabnih ali prostočasnih vzgibov (tj. amaterji in
profesionalci), za to skupino ne veljajo. Posamezniki v tej skupini se imajo za dovolj
fleksibilne, da se lahko gibljejo med temi različnimi tipi prizorišč, kar je del njihove trenutne
dejavnosti. Udejstvujejo se različno, to pa vključuje plačano delo, specializacijo ali poglobitev
znanja in nabiranje izkušenj, pa tudi zabavo in druženje. Z zgodovinskega stališča obstaja
tudi mnogo dokazov za to: svobodnjaki si na svoji poti ustvarijo repertoar umetniških oblik
in vsebin kulturnega učenja, ki obsegajo 3–10 tipov.
Svobodnjaki že zgodovinsko gledano, delajo tako v individualnih kot skupinskih okvirih,
vendar ko v svoji karieri napredujejo v skladu s svojimi profesionalnimi priložnostmi,
skupinski okvir postane čedalje manj pomemben in v ospredje stopi individualni kontekst.
Trenutno in zgodovinsko gledano, je stopnja zavzetosti za skupnostne okvire enaka, kar je za
potencialna evropska društva še posebej zanimivo.
Priložnost razvijanja spretnosti, znanja in izkušenj, ki jih zahtevajo profesionalni okviri,
potemtakem očitno izhajajo iz splošnega in tudi specializiranega okvira. To ima posledice
tako za odločevalce kot tudi za vse tiste, ki bi želeli podpreti razvoj ustvarjalnih potencialov
in omogočiti razvoj podjetništva.
Kulturno učenje ne velja za nadomestilo za formalno izobrazbo, saj ima 86 % svobodnjakov
diplome in so visoko usposobljeni. Je bolj ekosistem za razvoj umetniških praks, saj nudi
mreže znanja, neformalne sisteme, popotovanja in priložnosti. Mešanica priložnostnih,
neformalnih in formalnih učnih aktivnosti, ki jih svobodnjaki in kulturne organizacije
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zagotavljajo, delijo ali doživljajo znotraj 9 kulturnih vsebin, bodoče umetnike usposobi k
temu, da sami naravno in večsmerno razvijejo lastno prakso. Novopečeni umetniki
spoznavajo ta ekosistem in z vedno spreminjajočo se lastno vlogo krmarijo skozi splošne,
specializirane in profesionalne vloge, pa tudi skozi individualne, skupinske in skupnostne
kontekste svoje prakse. Ti prehodi so naravni in fleksibilni. Sektor kulturnega učenja lahko
štejemo tako za ekosistem kot tudi za skupnost praks, skozi katere se posamezniki
premikajo, pa tudi priložnostno, neformalno in formalno učijo, da bi oblikovali svoj portfelj
umetniških oblik, vlog in okvirov.
Kulturne organizacije in svobodnjaki večinoma služijo različnim skupnostim znotraj 9 učnih
vsebin. Poslanstvo organizacij in tudi njihovi deležniki vplivajo na njihove prioritete,
svobodnjaki pa imajo bolj proste roke in se lahko lažje odzovejo na (plačane in neplačane)
priložnosti.
OSNOVNI UČNI NAČRT ZA KULTURNO UČENJE:
Skozi raziskave osnovnih kompetenc je bil razvit širši osnovni učni načrt ECLN. Svobodnjaki in
kulturne organizacije imajo te kompetence za ključno orodje pri razvoju in usposabljanju
praktikanta kulturnega učenja za delo v 9 vsebinah kulturnega učenja.
Osnovni učni načrt ECLN je sestavljen iz kompetenc na naslednjih področjih:
A. Kreativni procesi
B. Umetniške tehnike
C. Kommunikacije
D. Skupinsko delo
E. Coaching ‐ Usposabljanje
F. Training ‐ Šolanje
G. Kulturni konteksti
H. Mentorstvo
I. Samozavedanje
Najmanj cenjene kompetence, ki so jih navedli tako svobodnjaki kot tudi kulturne
organizacije, so bile 'zaposljivost', 'samozaposlenost' in 'samoupravljanje', kar potencialno
kaže na to, da se ta vrsta izobraževalne izkušnje osredotoča širše na človeški potencial,
namesto da bi se omejevala na uporabo umetnosti kot orodja za gospodarsko proizvodnjo.
SREDSTVA ZA KULTURNO UČENJE:
Najpomembnejših 5 sredstev, ki jih uporabljajo za zagotovitev podpore kulturnemu učenju
po vseh državah, jasno kaže na pomembnost namenskega prostora in pomembnost stikov,
ko se praksa izvaja v skupnosti. Prav tako poudarja položaj svobodnjakov in kulturnih
organizacij, ki so trenutni izvajalci z 'živimi' stiki, ki jih lahko uporabijo kot sredstvo, ki
kulturnim učencem omogoči, da imajo še nadalje dostop do učenja in priložnosti za razvoj
svojih praks.
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VREDNOTENJE:
Po vseh državah približno 81 % svobodnjakov uporablja samovrednotenje, 85 %
svobodnjakom dela ovrednotijo kulturni učenci ali ljudje, ki jih podpirajo, 67 %
svobodnjakom pa dela ovrednotijo drugi. Po drugi strani pa 80 % kulturnih organizacij
uporablja samovrednotenje, 93 % dela kulturnih organizacij ovrednotijo kulturni učenci, 67 %
dela kulturnih organizacij pa ovrednotijo drugi.
POTENCIALNE VLOGE ZA EVROPSKO DRUŠTVO ZA KULTURNO UČENJE:
'Povezovanje' in 'training' jasno prednjačita kot potencialni vlogi za Evropsko društvo za
kulturno učenje, in sicer tako pri svobodnjakih kot pri kulturnih organizacijah. Vendar pa so
pri kulturnih organizacijah imeli prednost 'raziskovanje', 'lobiranje', 'nadzorovanje' in
'prepoznavanje', pri svobodnjakih pa 'lobiranje', 'prepoznavanje', 'raziskovanje' in
'nadzorovanje'.
SKLEP:
Raziskovalni projekt ECLN je ponudil pregled nad zelo raznolikim sektorjem, ki ima 2 glavni
vrsti odjemalcev: prva vrsta so svobodnjaki, ki svojo dejavnost izvajajo v formalnih,
neformalnih in priložnostnih okvirih in strategijah; druga vrsta so kulturne organizacije, ki
izvajajo kulturno učenje za različne ljudi in iz različnih razlogov.
Pogodbe o delu in organizacijske strukture za ta tip dela so po navedbah udeležencev
raziskave zelo različne. Obstaja pa izjemna visoka stopnja soglasja o tem, kakšne
kompetence in sredstva potrebujemo za to vrsto dela, delovna sila za izvedbo tega dela pa
je visoko usposobljena. Ta sektor deluje že najmanj 30 let, pa se kljub temu stalno
spreminja, sredstev je premalo, finančni donosi so nizki, varnost delovnih mest pa je
minimalna. Kljub temu, da je sektor v takšnem stanju, se je lahko vzdrževal s pomočjo dobre
volje, kreativnosti in podjetnosti svoje kreativne delovne sile, skupaj s podporo javnih,
zasebnih in ostalih deležnikov. To delo uživa zelo malo javnega priznanja in potrditve, živi pa
v obliki ekosistema za kulturno učenje. Sestavlja ga mreža dejavne skupnosti, ki prenaša
kreativno in kulturno znanje z enega na drugega kot sredstvo za razvijanje talentov in ostalih
človeških potencialov.
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