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W ostatnich latach projekty o różnym charakterze stały się nieodłącznym elementem codzienności.

Projektem może być przygotowanie pracy zaliczeniowej, organizacja wesela, przeprowadzenie kampanii

marketingowej czy zaplanowanie konkretnego działania, którego realizacja przerodzi się w kolejny projekt.

To uprojektowienie czynności zawodowych i prywatnych ma zauważalny wpływ na kulturę. Z jednej strony

instytucje kultury szybko przestawiły się na działalność projektową, widząc w niej szansę na dodatkowe

finansowanie i uelastycznienie procedur organizacyjnych, z drugiej forma projektu jest inkluzywna, co dało

impuls do powstawania licznych, niezależnych działań, często o ulotnym charakterze. Można więc

powiedzieć, że projekty przyczyniły się do pewnego rodzaju wybuchu kreatywności. Równocześnie trudno

nie zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby projektów ulepszeniu nie uległa jakość procedury ich

realizowania, często również wartość artystyczna i społeczna pozostaje dyskusyjna. Uważa się także, że

„projektyzacja” w obrębie działalności twórczej przełożyła się na pogłębienie złych praktyk

organizacyjnych, zmierzających do prekaryzacji pracy artystów i menedżerów kultury zatrudnianych na

umowy krótkoterminowe. Także ten argument można jednak podważyć, odwracając perspektywę: projekty

dały szansę na zdobywanie doświadczeń zawodowych i ubarwiły życiorysy współczesnych pracowników.

Myśląc o projektach poruszamy się więc pomiędzy dwoma biegunami skrajnych opinii. Balansujemy na

granicy metodyk zapożyczonych z podręczników zarządzania i pasji, która dyktuje zaskakujące rozwiązania,

dalekie od teorii organizacji, a mimo to skuteczne. Ambiwalentny i złożony fenomen „projektu” przez swoją

omniprezencję łączy się z różnymi aktualnymi problemami, dlatego też zachęcamy do spojrzenia na kulturę

projektową od strony organizacyjnej i estetycznej. Ujęcia badawcze mogą odnosić się do wskazanych

poniżej kategorii albo proponować inne perspektywy:  

- motywacje do tworzenia projektów na poziomie instytucji i jednostek

- projekty a tożsamość instytucji

-  granice projektów i projektyzacji w kulturze 

- profesjonalizm projektów opartych na pasji

- projekt jako atrybut zarządzania poza teorią organizacji

- krytyczne spojrzenie na projektyzację

- uczestnictwo w projekyzacji jako forma awansu społecznego 

- dążenie do deprojektyzacji

- postkolektywizm i współpraca projektowa

- spontaniczne i nieintencjonalne projekty

- logika kontroli w projektach



- czas projektowy a czas świecki

- praktyki stabilizacji życia w projekcie

- etyka dobrej roboty projektowej 

- estetyka projektowa

- „uduchowienie” projektów

- projekty, procesy, trwanie

- projektowy entuzjazm a projektowe zmęczenie 
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