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Abstract
Current trends in the development of tourist attractions
The paper discusses the main trends in the tourist attractions market in Poland and in the
world. Focused on thematic park and museum sectors, it points at the following trends:
the absorption of modern technology, co-creating museums by the local and virtual com
munity, expanding the range of services provided, and implementation of new ideas –
especially of the idea of a participatory museum.
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WPROWADZENIE
W ostatnich latach można zaobserwować
gwałtowny wzrost liczby atrakcji turystycz
nych w Polsce i na świecie, jak również liczby
odwiedzających je osób. Jest to spowodo
wane między innymi wzrostem zamożności
społeczeństwa, wzrostem ilości czasu wol
nego, tendencją do planowania wielu krót
kich, intensywnych i bogatych w przeżycia
urlopów, rosnącą liczbą osób dysponują
cych elastycznym czasem pracy, rozwojem
technologii komunikacyjnych (systemów
rezerwacji lotniczych), wzrostem mobilno
ści osobistej (samochody, autostrady, tanie
linie lotnicze), rozwojem Internetu (wiedza
o atrakcjach, rezerwacje biletów, miejsc noc
legowych i całych pakietów), intensywną pro
mocją samych atrakcji turystycznych, które
stają się samodzielnymi destynacjami (np.
Disneyland Resort Paris jest największym
touroperatorem we Francji). Utrzymuje się
także stały trend wzrostowy w zakresie frek
wencji w parkach rozrywki i w muzeach na
świecie. W latach 2011–2012 wzrost frekwen
cji w parkach rozrywki na świecie wyniósł
5,2%. Parki rozrywki, obok muzeów, to naj
chętniej odwiedzane atrakcje turystyczne
na świecie. W Europie największą popular
nością cieszy się Disneyland Resort Paris
(w 2012 r. frekwencja wyniosła tam 11,2 mln
odwiedzających). W dalszej kolejności naj

chętniej odwiedzanymi atrakcjami turystycz
nymi w Europie są muzea. Frekwencja aż
w 5 największych europejskich muzeach prze
kracza 5 mln zwiedzających, zaś w 20 naj
większych muzeach w Europie wynosiła w
2012 r. 71,5 mln i była wyższa niż w 20 naj
większych parkach tematycznych (58 mln),
co odróżnia Europę od innych kontynentów.
Rok 2014 jest rekordowy także pod wzglę
dem inwestycji w nowe atrakcje i parki roz
rywki w Europie. Według Międzynarodowego
Stowarzyszenia Parków Rozrywki i Atrakcji
(IAAPA, International Association of Amu
sement Parks and Attractions) w tym roku
w ponad 300 europejskich parkach rozrywki
zostaną otwarte nowe atrakcje o wartości
przekraczającej 500 mln euro (Holland 2014).
W 2014 r. planuje się otwarcie kolejnych 3 no
wych parków tematycznych w Europie; będą
to: Soczi Park zlokalizowany na terenie Zi
mowych Igrzysk Olimpijskich w Rosji, Le Parc
du Petit Prince w Ungersheim we Francji, który
ma być pierwszym na świecie parkiem z balo
nami na ogrzane powietrze, i Cinecittà World
w Rzymie, o tematyce poświęconej między
narodowej kinematografii (Holland 2014).
Celem niniejszego artykułu jest przed
stawienie bieżących tendencji w rozwoju
atrakcji turystycznych. W szczególności sku
piono się na najpopularniejszych atrakcjach,
takich jak parki rozrywki (tematyczne), parki
wodne i muzea.
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PARKI TEMATYCZNE
Zauważalną tendencją na rynku atrakcji jest
ich powszechna tematyzacja. Osoby zwiedza
jące atrakcje oczekują, że ich wizyta będzie
związana z poznaniem nowej, interesującej
historii. Hetherington (2014) twierdzi, że na
wet wizyta w parku rozrywki i przejażdżki
kolejkami górskimi mogą być elementem
tych historii. Obecnie wyzwaniem dla par
ków tematycznych ma być wyniesienie tych
narracji na kolejny poziom: umieszczenie
zwiedzających w ich centrum, stworzenie
im warunków do całkowitego „zanurzenia
się” (immersji).
Parki tematyczne są rodzajem parków
rozrywki, w których scenografia zbudowana
jest wokół jednego lub wielu tematów. Pre
cyzyjne zdefiniowanie, czym jest park tema
tyczny, sprawia dużo trudności. Clavé (2007)
wymienia wiele cech charakterystycznych
dla parków rozrywki:
1. Mają tematyczną tożsamość, która
określa dostępne formy aktywności rekre
acyjnej na ich terenie.
2. Obejmują jeden lub więcej obszarów
tematycznych.
3. Są zorganizowane jako zamknięte prze
strzenie z kontrolowanym dostępem.
4. Są bardzo atrakcyjne dla rodzin.
5. Oferują wystarczająco dużo kolejek,
pokazów i innych atrakcji, aby zapewnić od
wiedzającym interesujący pobyt na swoim
terenie w czasie 5–7 godz.
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6. Kreują atmosferę zabawy poprzez wy
stępy muzyków, wykonawców, aktorów bio
rących udział w różnorodnych przedsta
wieniach.
7. Prowadzą komercyjną działalność
handlową (głównie przekąski, gastronomia,
sklepy).
8. Cechują się wysokim poziomem in
westycji (w przeliczeniu na jedną kolejkę i po
jemność widowiska).
9. Oferują wysokiej jakości produkty,
usługi i urządzenia. Dużą wagę przywiązuje
się do utrzymania czystości na ich terenie.
10. Wykorzystują najnowocześniejsze
technologie zarówno w procesie produkcji,
jak i konsumpcji.
11. Ogólnie pobierana jest jedna opłata
za wejście, która jednocześnie umożliwia
dostęp do wszystkich urządzeń.
W 2012 r. frekwencja w 25 największych
parkach rozrywki i parkach tematycznych
na świecie wyniosła 205,9 mln odwiedzają
cych i wzrosła o 5,2% w stosunku do roku
2011 (Rubin 2013). W Europie 20 najwięk
szych parków odwiedziło 58,2 mln osób.
Największym parkiem tematycznym w Eu
ropie jest Disneyland Resort Paris, położony
w Marne-La-Vallée pod Paryżem, w którym
frekwencja w 2012 r. wyniosła 11,2 mln
odwiedzających. W żadnym z pozostałych
europejskich parków frekwencja nie prze
kroczyła 5 mln (ryc. 1).

źródło: Rubin 2013, s. 50

Ryc. 1. Położenie 20 największych parków tematycznych w Europie
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W Europie stale obserwuje się wpływ re
cesji na poziom wydatków związanych z cza
sem wolnym. Widać to zwłaszcza w prze
myśle parków rozrywki (ryc. 2). W 2012 r.
w 20 największych parkach rozrywki w Eu
ropie frekwencja zmalała o 0,3%, podczas
gdy w rejonie Azji i Pacyfiku wzrosła o 5,8%,
w Ameryce Łacińskiej wzrosła o 2,6%, w Azji
o 3,6%, a w USA o 3,6% (Rubin 2013).
Jak wynika z wypowiedzi ekspertów, re
ceptą na sukces parku tematycznego jest po
łączenie 2 elementów: ekscytujących przejaż
dżek różnego rodzaju kolejkami i całodniowej
rozrywki dla całej rodziny. Na przykład, jak
twierdzi Bakhlina (2013), do sukcesu grupy
Merlin1, drugiego po Walt Disney Attractions
operatora parków na świecie, przyczyniła się
dywersyfikacja oferowanych produktów oraz
poszerzenie oferty o usługi hotelowe (np. przy
parkach Legoland zbudowano hotele i wioski
wakacyjne, co przekształciło je w prawdzi
wie destynacje turystyki rodzinnej). Warto
także zwrócić uwagę na spektakularny suk
ces frekwencyjny parków francuskich Park
Astérix i Puy du Fou (odpowiednio wzrost
frekwencji o 8,0% i 6,7% w okresie 2011/2012).
Według Bakhiny (2013) tak znaczny wzrost
frekwencji zawdzięczają one ciągłym inwes
tycjom w rozbudowę infrastruktury parko
wej oraz zdobyciu kilku prestiżowych nagród.
Parc Astérix powiększył swoją powierzchnię
o mniej więcej 10% (czyli o prawie 3 ha), zaś
dzięki inwestycjom powstał nowy obszar te
matyczny – Egipt – oraz kilka kolejek górskich
(w tym 40-metrowy Oziris – odwrócony rol
lercoaster z podwieszonymi wagonikami,
który w trakcie jazdy wykonuje kilka obro
tów o 360°, i kolejka dla dzieci SOS Numéro
bis). Do znacznego wzrostu frekwencji w parku
Puy du Fou przyczynił się natomiast roz
głos, jaki park zdobył dzięki przyznaniu mu
przez organizację TEA nagrody Thea Classics.
Zostało to wykorzystane w kampaniach mar
ketingowych prowadzonych przez park na
francuskim rynku, dzięki czemu park zyskał
wizerunek miejsca idealnego do spędzania
1
Merlin Group jest właścicielem takich par
ków, jak sieć Legoland, Alton Towers w Wielkiej
Brytanii, Heide Park w Niemczech, sieć akwariów
Sea Life, diabelski młyn London Eye w Londynie
czy salony figur woskowych Madame Tussaud.
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wolnego czasu z rodziną (bez względu na
wiek i wzrost2). Istotną wartością parku Puy
du Fou jest także autentyczność prezentowa
nych widowisk i codziennego życia, która
odróżnia ten park od innych tego typu atrak
cji. Podobny wizerunek – najlepszej destynacji
rodzinnej w Europie – wykreował w mediach
inny park – Port Aventura (Bakhlina 2013).
Parki tematyczne lokalizowane są zwykle
w bliskim sąsiedztwie metropolii i obszarów
silnie zurbanizowanych o wysokiej gęstości
zaludnienia. Czyni to z nich lokalne lub re
gionalne destynacje czasu wolnego (w odróż
nieniu od destynacji turystycznych). Jednak
parki coraz częściej stają się destynacjami
turystycznymi z prawdziwego zdarzenia (tak
jak się to stało w przypadku Disneylandów),
ponieważ oferują różnorodne możliwości
spędzenia czasu (np. robienie zakupów),
a także przenocowania w hotelu. Obecnie
wszystkie z 20 największych parków w Euro
pie dysponują obiektami hotelowymi. Dzięki
temu, jak twierdzi Camp (2011), turysta jest
w stanie wydać cztero- a nawet pięciokrotnie
większą sumę niż podczas pobytu bez noclegu.
Duży wpływ na frekwencję w parkach
tematycznych ma pogoda. Na przykład w
2012 r., jak podaje Robinett (2013), niesprzy
jająca pogoda istotnie wpłynęła na obni
żenie frekwencji w europejskich parkach
tematycznych. Dlatego też ważnym celem
współczesnych parków jest zapewnienie kom
fortu osobom odwiedzającym je w każdych
warunkach pogodowych i o każdej porze
roku. Osiąga się to poprzez tworzenie prze
strzeni zadaszonych, ustawianie rozpylaczy
pary wodnej, budowę klimatyzowanych hal
czy montowanie grzejników w przestrzeni
otwartej parków (Robinett 2013).
Rewolucja związana z wykorzystaniem
aplikacji na smartfony wkracza także do par
ków tematycznych. Aplikacje takie umożli
wiają kupno biletów, są wykorzystywane przy
bramkach wejściowych w celu uniknięcia
kolejek, wspomagają planowanie zwiedzania
parku, pełnią funkcję narzędzia promującego
park, a także przewodnika podczas pobytu
w parku (są wyposażone w interaktywną
mapę parku wraz z aktualną pozycją, wska
2
Na wiele kolejek górskich wstęp jest ograni
czony przez minimalną wielkość wzrostu.
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źródło: Theme and Museum Index Report
2006–2012

Ryc. 2. Zmiany frekwencji
w największych parkach tematycznych
Europy (w mln odwiedzających)

zując najbliższe atrakcje). Są także zintegro
wane z mediami społecznościowymi (umoż
liwiając np. umieszczenie cyfrowej kartki
pocztowej na Facebooku lub Twitterze), udo
stępniają kalendarz nadchodzących wyda
rzeń w parku i wprowadzają do zwiedzania
elementy gier (McCoy i wsp. 2014).
Do innych trendów, które można obec
nie zaobserwować w parkach tematycznych,
należą według Lachela (2013):
1. Umożliwienie zwiedzającym samo
dzielnego kreowania treści atrakcji i własnych
doświadczeń. Przykładem może być ekspo
zycja The Exquisite Forest w galerii Tate Mo
dern w Londynie. Jest to projekt stworzony
przy współpracy z Google, który polegał na
możliwości tworzenia poprzez Internet krót
kich animacji na wybrany temat w formie
zbioru narracji przypominających gałęzie
drzew. Powstałe animacje utworzyły następ
nie ekspozycję w galerii Tate Modern.
2. Całkowita immersja (zanurzenie) zwie
dzających w widowisko poprzez uczestnictwo
w toczącym się spektaklu, ale i jego współ
kreowanie. Takie przedstawienia z udziałem
publiczności oferuje np. teatr Sleep No More
z Nowego Jorku.
3. Współkreowanie przez zwiedzających
kupowanych pamiątek, np. stworzenie z wy
korzystaniem drukarek 3D własnej postaci
i jej personalizacja (kreowanie postaci z
„Gwiezdnych wojen” posiadających rysy
zwiedzającego oferuje park tematyczny Hol
lywood Studios na Florydzie).

4. Projekcje rzeźbiarskie i dekonstruowa
ne ekrany. Projekcje filmowe realizowane na
nieoczywistych ekranach, takich jak rucho
me obiekty, fontanny, ekrany wodne na bu
dynkach, a nawet ludzie. Na przykład podczas
wystawy Yeosu Expo w Korei Południowej
prezentowano projekcje na ekranie o szero
kości 120 m utworzonym z 345 fontann.
5. Dynamiczne narzędzia wykorzysty
wane w celu utrzymywania stałego kontaktu
i angażowania świadomości osób odwiedza
jących atrakcje. Dąży się do zapewnienia
zwiedzającym permanentnego obcowania
z tematyką atrakcji przed wizytą, podczas
wizyty i po niej. Uzyskuje się to dzięki inter
aktywnym aplikacjom, angażowaniu odwie
dzających w życie marki (crowdsourcing),
grywalizacji (gamification), nieliniowej fa
bule gier i filmów, indywidualnie dopasowa
nej i modyfikowanej przez gracza lub widza
(branching storylines), mobilnym gadżetom
komputerowym (wearable computing, np.
Google Glass), a także wykrywaczom emocji
(affective computing).
PARKI WODNE
Znaczenie parków wodnych w segmencie
atrakcji turystycznych stale rośnie. W rapor
cie poświęconym światowemu przemysłowi
atrakcji turystycznych zostały one wyodręb
nione jako osobna kategoria obok parków
tematycznych (parków rozrywki) oraz muze
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ów. Frekwencja w największych tego typu
obiektach na świecie sięga 2 mln odwiedza
jących rocznie (Typhoon Lagoon w Disney
World w Orlando na Florydzie – 2,1 mln,
Chimelong Waterpark w Kantonie – 2,0 mln,
Blizzard Beach w Disney World w Orlando –
1,9 mln) (Robinett 2013).
W rozwoju parków wodnych zauważa się
wiele trendów, do których należą (Gonza
les 2014):
1. Hybrydyzacja. Coraz więcej parków
wodnych (np. Tropical Island i Tatralandia)
przyciąga turystów nawet z bardzo odległych
miejsc, oferując noclegi, wiele dodatkowych
atrakcji oraz sektory tematyczne. Wąska spe
cjalizacja parków rozrywki została zastąpiona
przez hybrydyzację, przez co trudno jest obec
nie zaklasyfikować dany obiekt jako park
wodny. Współczesne parki wodne, oprócz
tradycyjnych basenów i zjeżdżalni, posia
dają także suche zjeżdżalnie, parki linowe,
a także rollercoastery. Dużym powodzeniem
cieszą się prawdziwe „kombinaty” rekreacyjne
z bowlingiem, minigolfem i ekskluzywnymi
restauracjami. Dzięki temu parki wodne stają
się coraz bardziej odporne na kaprysy pogody,
a także atrakcyjne dla osób, które nie mają
ochoty na kąpiele.
2. Ekscytujące zjeżdżalnie. Ważnym ele
mentem każdego parku są różnego rodzaju
zjeżdżalnie, które przyciągają osoby poszu
kujące silnych wrażeń. Trendem ostatnich
lat jest budowanie zjeżdżali, które nie dostar
czają aż tylu emocji, ale bardzo atrakcyjnie
wyglądają. A zatem w dłuższej perspekty
wie, jak twierdzi Gonzales (2014), większą
popularność zdobędą zjeżdżalnie o atrakcyj
nym wyglądzie, a w dodatku dostarczające
stosunkowo silnych wrażeń korzystającym
z nich gościom. Zjeżdżalnie takie są nie tylko
ważnym elementem parków ze względu na
dostarczanie gościom doznań – odgrywają
także istotną rolę w kampaniach marketin
gowych prowadzonych przez parki.
3. Urządzenia dostarczające silnych prze
żyć, sprawiające wrażenie ryzykownych, ale
jednocześnie dostępne dla całej rodziny. In
nymi ważnymi atrakcjami są elementy par
ków linowych, ścianki wspinaczkowe, wypo
sażenie do sportów ekstremalnych. Istotne
jest także aranżowanie na terenie parków
spektakularnych krajobrazów i starannie za
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planowanych obszarów o walorach wido
kowych.
4. Wodoodporne urządzenia alarmujące
o zbytnim oddalaniu się dzieci od rodziców
– coraz bardziej popularne w parkach wod
nych. Wodoodporne smartfony umożliwiają
interakcję ze środowiskiem parku – pełnią
funkcję przewodników po parku, umożli
wiają korzystanie z gier i umieszczanie zdjęć
z parku w mediach społecznościowych.
POLSKIE PARKI ROZRYWKI
W Polsce nie powstał do tej pory park roz
rywki spełniający kryteria wymienione na
wstępie. Istnieją parki o mniejszej skali, np.
westernowy park rozrywki Miasteczko Twin
pigs, nagrodzony w 2013 r. certyfikatem Pol
skiej Organizacji Turystycznej za najlepszy
produkt turystyczny roku. Do najciekaw
szych parków można zaliczyć te rekomen
dowane przez Polską Organizację Turystyczną:
Krainę Miniatur we Wrocławiu, Rabkoland
w Rabce-Zdroju, Zatorland w Zatorze, Farmę
Iluzji w Mościskach, DinoPark w Malborku,
Park Miniatur Ogrodzieniec w Podzamczu,
Miasteczko Twinpigs w Żorach czy Park Ma
kiet Mikroskala w Koninie (Franczukow
ski 2013). Stale prężnie się rozwija jeden z
pierwszych parków rozrywki w Polsce – Bał
towski Kompleks Turystyczny, wzbogacający
się co roku o nowe atrakcje. Oprócz Jura
Parku – pierwszego w Polsce parku dinozau
rów, otwartego w 2004 r. – Bałtowski Kom
pleks Turystyczny obejmuje: zwierzyniec,
prehistoryczne oceanarium, kino emocji 5D,
Sabathówkę, park rozrywki, spływ tratwami,
kompleks narciarski i in. (Bałtowski… 2014).
Niestety stale nie może dojść do skutku
inwestycja w park rozrywki o znaczeniu
ponadregionalnym. Pomimo planów cały
czas nie rozpoczęto prac dotyczących jednego
z pierwszych planowanych parków w Polsce
– Parku Fantasia w Przybiernowie w woje
wództwie zachodniopomorskim. Z punktu
widzenia lokalizacji w centrum Polski, w bez
pośredniej bliskości aglomeracji warszaw
skiej i autostrady A1 Warszawa–Berlin, dużą
szansą na sukces mógłby być park Adventure
World pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie
stety w październiku 2013 r. Peter Mulder,
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właściciel spółki Adventure World Warsaw,
złożył wniosek o upadłość. Jednak władze
Grodziska Mazowieckiego stale mają na
dzieję na znalezienie nowego inwestora, który
zrealizuje inwestycję. Jest gotowy produkt
inwestycyjny, scalona ziemia oraz ważne po
zwolenie na budowę. Wstępnie planowany
budżet inwestycji wynosił 620 mln euro.
Park ma zajmować powierzchnię 240 ha
i oprócz części rozrywkowej znaleźć się w
nim mają także hotele, restauracje oraz naj
większy w Europie zadaszony park wodny.
Park miał obejmować 5 wysp tematycznych
(Park rozrywki… 2013).
W styczniu 2013 r. pojawiła się kolejna
szansa na rozpoczęcie inwestycji, gdy grupa
Cinema City poinformowała o chęci zain
westowania w Park of Poland w Mszczono
wie pod Warszawą. Planowano, że park zajmie
100 ha. Szczegóły mają być znane w połowie
2014 r. Park byłby porównywalny z takimi
obiektami, jak Europa-Park w Niemczech
czy Port Aventura w Hiszpanii (Park of Po
land… 2014).
MUZEA NA ŚWIECIE
Do atrakcji turystycznych cieszących się naj
większą popularnością na świecie należą mu
zea. W 2012 r. frekwencja w 20 najwięk
szych muzeach na świecie wyniosła niemal
100 mln osób, zaś w 20 największych mu
zeach w Europie aż 71,5 mln (Rubin 2013).
Najchętniej odwiedzane muzea europejskie
to muzea sztuki (tab. 1). Do wielu z nich
wstęp jest bezpłatny – jest tak w przypadku
państwowych muzeów brytyjskich, które są
utrzymywane przez rząd (co z pewnością ma
bezpośredni wpływ na wysoką frekwencję)
(zob. tab. 1). Jak twierdzi Cheu (2013), do
sukcesu frekwencyjnego muzeów w znacznej
mierze przyczyniają się organizowane w nich
spektakularne wystawy. Na przykład udo
stępnienie do zwiedzania promu Endeavour
w Science Center w Los Angeles pozwoliło
temu muzeum osiągnąć frekwencję przekra
czającą 2 mln zwiedzających w ciągu roku.
Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie osiąg
nęło najwyższą w historii frekwencję dzięki
organizacji specjalnych wystaw czasowych
poświęconych m.in. brytyjskiej sztuce de
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signu, kostiumom wykorzystywanym w Hol
lywood oraz sukniom balowym. Kluczem
do utrzymania lub zwiększenia frekwencji
w muzeach, podobnie jak w przypadku par
ków rozrywki, są nowe inwestycje (np. w
Luwrze otwarto w zeszłym roku ekspozycje
poświęcone sztuce islamskiej).
Od wielu lat powszechnie w muzeach wy
korzystuje się osobiste przewodniki audio
oraz kioski multimedialne. Obecnie w pla
cówkach muzealnych coraz częściej oferowa
ne są aplikacje na smartfony. Na przykład
w British Musem aplikacja wspomagająca
zwiedzanie ekspozycji „Życie i śmierć w sta
rożytnych Pompejach” umożliwia dostęp
do różnorodnych informacji związanych z
tematyką wystawy. Udostępnia mapę ulic
Pompejów z lokalizacją obiektów, które zna
lazły się na ekspozycji, a także dostarcza in
formacji na temat życia codziennego w Pom
pejach. Każdy interpretowany temat poprzedza
film wideo ze wstępem nagranym przez ku
ratora muzeum (App tracks… 2014). Podobna
aplikacja wspomagająca zwiedzanie Muzeum
Karola Dickensa w Londynie umożliwia wy
branie jednej z 7 tras: dla dorosłych, dla dzieci,
opowieści, dla niepełnosprawnych, dla nie
dowidzących itp. (Storytime… 2014).
Wprowadzaniu w przestrzeń muzealną
nowych technologii towarzyszą zmiany tra
dycyjnych koncepcji wystawienniczych. Ro
binson (2009) twierdzi, że najlepszym sposo
bem przeciwdziałania spadkowi frekwencji
w muzeach jest podniesienie standardów in
terpretacji dziedzictwa. Muzea muszą być
różnorodne i charakterystyczne. Ich działal
ność powinna być ukierunkowana na seg
menty turystów, które najlepiej odpowiadają
ich położeniu i produktowi, jaki oferują.
Dzięki starannie opracowanym programom
interpretacji dziedzictwa współczesne muzea
muszą dostarczać unikalnych doświadczeń,
które zaspokoją potrzeby współczesnych zwie
dzających (Robinson 2009). Wyraźnym tren
dem, który można obecnie zaobserwować
w programach interpretacji realizowanych
w muzeach, jak twierdzi prezydent Między
narodowej Rady Muzeów (ICOM, Interna
tional Council of Museums), Martin Hinz
(2014), jest przedstawianie problematyki his
torycznej i kulturowej regionów w sposób
globalny, tak aby zwiedzający mogli czerpać
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Tab. 1. Najchętniej zwiedzane europejskie muzea w 2012 r.
Nazwa placówki
Luwr
British Museum
Tate Modern
National Gallery
Muzea Watykańskie
Muzeum Historii Naturalnej
Centrum Pompidou
Musée d’Orsay
Muzeum Wiktorii i Alberta
Muzeum Nauki (South Kensington)

Miejscowość

Frekwencja

Rodzaj wstępu

Paryż
Londyn
Londyn
Londyn
Watykan
Londyn
Paryż
Paryż
Londyn
Londyn

9 720 000
5 576 000
5 319 000
5 164 000
5 065 000
4 936 000
3 800 000
3 579 000
3 232 000
2 990 000

płatny
wolny
wolny
wolny
płatny
wolny
płatny
płatny
wolny
wolny

źródło: Rubin 2013

wiedzę o lokalnych społecznościach w szer
szym kontekście. Na przykład muzea etnolo
giczne w coraz większym stopniu wyjaśniają
rozwój kultur w perspektywie globalnej,
a tradycyjne, regionalne muzea coraz częś
ciej interpretują historię lokalną z między
narodowego, a nie narodowego punktu wi
dzenia. Taki sposób interpretacji lokalnego
dziedzictwa umożliwia zwiedzającym po
znanie historii społeczeństw w szerszej per
spektywie. Daje możliwość dostrzeżenia
wpływu kultury rodzimej na obce oraz zna
czenia obcych kultur dla rozwoju własnej.
Innym interesującym trendem w muzeal
nictwie jest muzeum partycypacyjne, u któ
rego podstaw leżą trzy podstawowe idee
(Simon 2010):
1. Idea instytucji skoncentrowanej na od
biorcach – instytucji, która jest istotna, uży
teczna i dostępna dla każdego (tak jak cen
trum handlowe lub dworzec kolejowy).
2. Idea konstruowania przez samych zwie
dzających indywidualnych znaczeń na pod
stawie zdobywanych w muzeum doświad
czeń kulturowych.
3. Idea, zgodnie z którą publiczność mu
zeów ma prawo zabierać głos w procesie opra
cowywania zarówno projektów muzealnych,
jak i programów skierowanych do zwiedza
jących muzea.
Muzeum partycypacyjne to według Si
mon (2010) miejsce, w którym odwiedza
jący mogą tworzyć treści, dzielić się nimi
i łączyć się ze sobą (wchodzić ze sobą w inter
akcje) wokół tych treści. „Tworzyć” oznacza,
że zwiedzający mogą włączać własne pomysły,
obiekty i ekspresję twórczą (własną kreatyw

ność) w proces kreowania instytucji i siebie
nawzajem. „Dzielić się” oznacza, że ludzie
omawiają, zabierają do domu, remiksują i roz
powszechniają zarówno to, co widzą, jak i to,
co mają możliwość wytworzyć podczas wi
zyty w muzeum. „Łączyć się” oznacza, że od
wiedzający wchodzą w interakcje z innymi
osobami – personelem muzeum oraz inny
mi zwiedzającymi – które dzielą ich szcze
gólne zainteresowania. „Wokół treści” wska
zuje, że rozmowy i kreacje zwiedzających
skupiają się na artefaktach, obiektach i ideach
najważniejszych dla danej instytucji. We
dług Simon (2010) współczesne muzea, po
dobnie jak laboratoria naukowe, produkują
treść przeznaczoną dla publiczności, czy
niąc to pod kierunkiem autorytatywnych
ekspertów. W związku z tym Simon (2010)
proponuje wykorzystanie w praktyce mu
zealnej 4 modeli PPSR3, zakładających ak
tywny udział publiczności muzeum w kre
owaniu własnych doświadczeń. Są to:
1. Projekty kontrybucyjne, w których
odwiedzający są proszeni o dostarczanie ściśle
określonych obiektów, podejmowanie dzia
łań lub dostarczanie pomysłów w projektach
kontrolowanych przez daną instytucję. Przy
kładem takich projektów są tablice lub multi
medialne kioski prezentujące zebrane wśród
publiczności opowieści. Projektem takim może
być zbiórka eksponatów i opowieści towarzy
3
Projekt Public Participation in Scientific Re
search (PPSR) został zaproponowany przez Ricka
Bonneya oraz zespół edukatorów i naukowców
z Center for Advancement of Informal Science
Education (CAISE) (Simon 2010).
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Ryc. 3. Frekwencja w polskich
muzeach w latach 1989–2012
(w tys. odwiedzających)

źródło: opracowanie własne
na podstawie Roczników
Statystycznych GUS 1989–2013

sząca tworzeniu Muzeum Powstania War
szawskiego (Janus 2012).
2. Projekty kolaboratywne. Zwiedzający
są proszeni, jako partnerzy, o aktywną współ
pracę w tworzeniu projektów. Tutaj to insty
tucja kreuje i kontroluje cały proces, jednak
zwiedzający mają większą swobodę działania
i kreowania efektu końcowego. Na przykład
w galerii i muzeum w Worcester w celu emo
cjonalnego zaangażowania zwiedzających
proszono ich o oddawanie głosów na najlepsze
obrazy prezentowane w ekspozycji. Wywo
łało to spontaniczne dyskusje pomiędzy zwie
dzającymi i śledzenie swoich typów w publi
kowanym na bieżąco w Internecie rankingu
ekspozycji, a także zachęcało do ponownych
wizyt w muzeum w celu oddania kolejnych
głosów na ulubioną ekspozycję (powstały
nawet kolejki przed wejściem do muzeum).
Zachęciło to także nowe osoby do odwie
dzenia muzeum w celu zagłosowania na
ulubione eksponaty.
3. Projekty kreatywnej współpracy. Tu
członkowie lokalnej społeczności pracują od
samego początku wraz z personelem muzeum
nad zdefiniowaniem celów projektu i jego
przebiegiem. Projekt taki zrealizowano w
Otwartym Muzeum w Glasgow w formie
kreatywnej współpracy osób zwiedzających
i personelu placówki w celu stworzenia eks
pozycji i programów opartych na zaintereso
waniu członków lokalnej społeczności i zbio
rach będących w posiadaniu instytucji.
4. Model „gościnny”, w którym instytucja
udostępnia część swoich przestrzeni ekspo
zycyjnych, obiektów i zasobów celem zapre
zentowania programów opracowanych i wdro
żonych przez różne grupy zwiedzających.

Projekty „gościnne” pozwalają zwiedzają
cym korzystać z zasobów placówki muzeal
nej w celu zaspokojenia własnych potrzeb przy
minimalnym zaangażowaniu personelu mu
zeum w ten proces.
POLSKIE MUZEA
Z danych GUS wynika, że w ostatnich latach
frekwencja w polskich muzeach systematycz
nie wzrasta (ryc. 3). Po gwałtownej zapaści,
jaka miała miejsce w latach 1989–1992, kiedy
frekwencja w polskich muzeach spadła do naj
niższego poziomu od dziesiątek lat4, obecnie
następuje jej systematyczny wzrost. Jednak
dopiero w roku 2011 osiągnięty został rekor
dowy poziom frekwencji sprzed transforma
cji z roku 1989 – w ciągu jednego roku polskie
muzea odwiedziło niemal 25 mln osób.
Podobny kształt ma wykres proporcji mię
dzy liczbą osób zwiedzających muzea w Pol
sce a liczbą muzeów (ryc. 4). Choć liczba mu
zeów według danych GUS na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat stopniowo wzrasta
(choć nie tak gwałtownie jak liczba zwiedza
4
Spowodowane to było transformacją ustro
jową i związanymi z nią zmianami w organizacji
wypoczynku i turystyki w Polsce (likwidacja wy
cieczek i wczasów zakładowych, spadek dotacji
do wypoczynku), załamaniem się turystyki krajo
wej, relatywnym wzrostem cen wstępu do muzeów
i obiektów muzealnych (związanym z uwolnieniem
i urynkowieniem cen), spadkiem realnych docho
dów i ubożeniem rodzin (spadek częstości wycie
czek szkolnych i zmiany w modelu spędzania wol
nego czasu w Polsce), a także urealnieniem danych
(Nowacki 2009).
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jących), do danych tych trzeba podchodzić
z należytą ostrożnością, gdyż zmiana liczby
muzeów jest w dużej mierze spowodowana
zmianami w strukturze organizacyjnej pol
skich muzeów, a także nowelizacją Ustawy
o muzeach z 2007 r., w której za muzea
uznano także jednostki wchodzące w skład
większych struktur organizacyjnych (np. uni
wersytetów, akademii, instytutów) (Folga
-Januszewska 2008).
Rozwój polskich muzeów postępuje obec
nie, jak twierdzi Folga-Januszewska (2013),
w trzech dominujących kierunkach:
1. Model muzeum kompetencyjnego, któ
rego przykładem jest Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Wilanowie. Głównym polem dzia
łania placówki jest edukacja oparta na bada
niach posiadanych zbiorów i skierowana do
różnych grup zwiedzających: od klas szkol
nych, przez grupy turystów zorganizowanych,
skończywszy na rodzinach i indywidualnych
zwiedzających. Model ten jest realizowany
przez warsztaty i lekcje muzealne, rekonstruk
cje historyczne, wykłady i spacery tematycz
ne, wycieczki przyrodnicze i in. (Muzeum
Pałacu... 2014).
2. Model muzeum doświadczeń, którego
przykładem jest Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Najważniejsza wartość, jaką
odwiedzający wynoszą z takich obiektów, to
doświadczenia, wrażenia i przeżycia dozna
wane w efekcie nieustannej aktywności, an
gażowaniu się w poznawanie i zrozumienie
otaczającego świata. Ideę placówki najlepiej
oddaje fragment z folderu reklamowego: „Tu
wszystkiego musisz dotknąć, przesunąć, spró
bować. Wszystko przekręcić, przetestować,
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Ryc. 4. Stosunek liczby
zwiedzających do liczby muzeów
w Polsce w latach 1970–2012
(w tys. zwiedzających na
jedną placówkę muzealną)

źródło: opracowanie własne
na podstawie Roczników
Statystycznych GUS 1970–2013

sprawdzić. Nie znajdziesz utartych ścieżek
zwiedzania. To Ty decydujesz, co interesuje Cię
najbardziej” (Kopernik w pigułce 2013, s. 5).
3. Model muzeum narracyjnego, którego
przykładami mogą być Muzeum Powstania
Warszawskiego, Muzeum Historii Polski i Mu
zeum Fryderyka Chopina w Warszawie. W
obiektach takich gościom oferuje się fabula
ryzowane zwiedzanie, któremu towarzyszy
opowieść z wykorzystaniem multimedialnych
i interaktywnych efektów, tworząca coś na
kształt spektaklu. Zwiedzaniu jednak, jak
twierdzi Folga-Januszewska (2013, s. 184),
a z czym nie do końca można się zgodzić, „nie
towarzyszą przeżycia estetyczne ani odczucia
materialności obiektów ani osobisty, zindy
widualizowany kontakt z eksponatami lub
prezentacjami”.
Ciekawą inicjatywą wprowadzania idei
interpretacji dziedzictwa w polskich muzeach
jest projekt „Lokalne muzeum w globalnym
świecie”, zrealizowany przez Małopolski In
stytut Kultury w Krakowie. Celem projektu
było opracowanie programu interpretacji
dziedzictwa w 3 placówkach muzealnych –
instytucjach kultury województwa mało
polskiego: w Galerii Władysława Hasiora
w Zakopanem, w Orawskim Parku Etnogra
ficznym w Zubrzycy Górnej i w Muzeum
Okręgowym w Tarnowie. Dzięki realizacji
projektu opracowano zgodny ze światowymi
standardami program interpretacji dziedzic
twa dla tych muzeów, a co najważniejsze, wy
pracowano metodę pozwalającą wykorzystać
zebrane doświadczenia w innych placówkach
muzealnych w Polsce. Efektem projektu jest
praktyczny poradnik omawiający proces two
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rzenia programu interpretacji dziedzictwa
dla muzeum (Hajduk i wsp. 2013).
Cały czas sporą nowością w Polsce jest
powstawanie „muzeów bez eksponatów”, na
zywanych też centrami interpretacji dziedzic
twa. Są to placówki lokowane przy wejściach
na obszary dziedzictwa przyrodniczego lub
historycznego, które umożliwiają zwiedza
jącym zapoznanie się z historią i treścią oraz
lepsze zrozumienie znaczenia zwiedzanego
miejsca. Centra interpretacji wprowadzają
gości w tematykę obiektów i miejsc dziedzic
twa znajdujących się poza centrum – in situ.
Są niejako portalem do żywego muzeum, które
znajduje się poza nimi. Pozwalają zwiedzają
cym na zorientowanie się w topografii terenu
otaczającego centrum, jak również dostar
czają wiedzy o historii i środowisku. Pełnią
także funkcję punktów informacji turystycz
nej na interpretowanym obszarze. Przykładem
takiej placówki jest Interaktywne Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego „Brama Pozna
nia” w Poznaniu. Obiekt jest zlokalizowany
na Śródce, w bezpośredniej bliskości Ostrowa
Tumskiego, i połączony z nim nowoczesną,
zadaszoną kładką. Przedstawia historię Ostro
wa Tumskiego i związanych z nim początków
państwa polskiego oraz Poznania. W centrum
wykorzystano wiele multimedialnych i in
teraktywnych urządzeń wspierających pro
wadzenie narracji. W zwiedzaniu pomagają
przewodniki audio, oferujące wybór trasy
zwiedzania (dla dzieci lub dla dorosłych).
W obiekcie przewidziano wiele atrakcji, np.
specjalne pomieszczenia umożliwiające dzie
ciom gry i zabawy edukacyjne. Ponadto w
„Bramie Poznania” można wypożyczyć prze
wodnik audio pozwalający na samodzielne
zwiedzenie pobliskiej katedry oraz innych
obiektów i miejsc na Ostrowie Tumskim.
PODSUMOWANIE
Na świecie i w Polsce trwa obecnie koniunk
tura w sektorze muzeów i innych atrakcji tu
rystycznych, a zwłaszcza tzw. atrakcji tema
tycznych. Opisane w artykule tendencje w
rozwoju współczesnych atrakcji turystycz
nych można ująć w cztery główne kierunki.
Są to:
1. Absorpcja nowoczesnych technolo
gii, przejawiająca się w systemach rezerwacji

M. Nowacki
Obecne tendencje w rozwoju atrakcji turystycznych

i sprzedaży biletów oraz interpretacji dziedzic
twa na terenie atrakcji, w tworzeniu scenariu
szy zwiedzania i programów atrakcji, a także
w dostarczaniu ekscytujących doświadczeń,
poszerzonej rzeczywistości, usług lokaliza
cyjnych i grywalizacji.
2. Tworzenie nowych ekspozycji – współ
kreowanych przez lokalną i wirtualną spo
łeczność, dotykających bieżących problemów
lokalnych i globalnych, wyposażonych w róż
norodne urządzenia (wykorzystujące najnow
sze i przyjazne dla środowiska technologie).
3. Poszerzanie wachlarza usługi świad
czonych na terenie atrakcji: usług noclego
wych, gastronomicznych, handlowych i in
nych, umożliwiających rozwój zdolności
i kreatywności zwiedzających.
4. Wdrażanie nowych idei poprzez anga
żowanie zwiedzających w kreowanie ekspo
zycji oraz własnych doświadczeń (muzeum
partycypacyjne). Muzeum staje się lokalnym
inkubatorem kreatywności i zalążkiem kre
atywnych dzielnic.
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