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Witajcie na drugim
KONgresie!
Dawno, dawno temu... konwent zorganizować można było w kilka
osób, w dowolnym miejscu, niewielkim kosztem. Bez wsparcia mediów, biznesu i bez profesjonalnych narz˛edzi do obsługi imprezy.
Uczestnicy znali organizatorów, organizatorzy znali uczestników i jedni drugim wiele byli w stanie wybaczyć.
Czasy si˛e zmieniaja.
˛
Dziś konwent to przedsi˛ewzi˛ecie wymagajace
˛ ludzi, nakładów,
kontaktów i pot˛eżnej porcji know-how. Organizatorzy systematycznie podnosza˛ sobie poprzeczk˛e, a uczestnicy maja˛ coraz wi˛eksze
wymagania. I coraz mniej wybaczaja.
˛
Świadomość tego, że zrobienie konwentu wymaga wiedzy, umiej˛etności i kontaktów jest obecnie powszechna – wśród organizatorów i potencjalnych organizatorów. Dlatego ludzie chca˛ si˛e uczyć.
Jedna˛ z najpi˛ekniejszych cech fandomu – środowiska połaczonego
˛
wspólna˛ miłościa˛ do fantastyki – jest to, że jego członkowie nie
tylko chca˛ si˛e uczyć, lecz także chca˛ uczyć. Szczodrość dzielenia
si˛e wiedza,
˛ zazwyczaj całkowicie pro bono, entuzjastyczne podejście do wymiany doświadczeń i niezmierzone pokłady dobrej woli
– oto źródła sukcesu nowoczesnych imprez fantastycznych. Sa˛ to
także podwaliny, na których zbudowano KONgres.
Próby organizacji cyklicznych, skoordynowanych szkoleń dla
konwentorobów podejmowaliśmy od lat. Inicjatyw˛e wykazywały
kluby, organizacje i Zwiazek
˛
Stowarzyszeń Fandom Polski. Przez jakiś czas świetnie prosperowały krakowskie szkolenia konwentowe,
w ramach których miałam okazj˛e szkolić wielokrotnie i zawsze z wielka˛ satysfakcja.
˛ Kiedy pod koniec 2016 roku rodziła si˛e idea kon5

wentu dla organizatorów konwentów, pomysł nie wział
˛ si˛e znikad.
˛
Ale jego realizacja, skala i rozmach przedsi˛ewzi˛ecia sa˛ nieporównywalne z niczym innym. W pierwszej edycji KONgresu uczestniczyło ponad sto osób, które przez dwa dni brały udział w toczacych
˛
si˛e jednocześnie w kilku salach prelekcjach, warsztatach i panelach.
A przecież KONgres to nie tylko praca i nauka. To także fantastyczna
okazja do nawiazania
˛
kontaktów, wymiany pomysłów i budowania
wi˛ezi.
Tradycja˛ KONgresowa˛ staje si˛e także towarzyszace
˛ imprezie
wydawnictwo majace
˛ poszerzyć, pogł˛ebić i usystematyzować wiedz˛e zdobywana˛ podczas spotkań i warsztatów. Mam nadziej˛e, że lektura niniejszej publikacji przyniesie wam wiele pożytku.
Miłej lektury i do zobaczenia na waszych konwentach!
Klaudia Heintze
16 marca 2018
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Drodzy czytelnicy!
Z radościa˛ oddajemy w wasze r˛ece druga˛ już, po ubiegłorocznych
KONcepcjach, KONgresowa˛ publikacj˛e, która˛ tym razem zatytułowaliśmy KONteksty. Udało nam si˛e pozyskać artykuły od niesamowicie
uzdolnionych, doskonale wykwalifikowanych, ogromnie doświadczonych i niewiarygodnie życzliwych osób, które pchaja˛ do przodu
konwentowa˛ machin˛e w naszym kraju. Dzi˛ekujemy, że z takim entuzjazmem dzielicie si˛e z nami swoja˛ wiedza!
˛
Motywem przewodnim tegorocznego KONgresu – o czym możecie przeczytać w manifeście pióra pomysłodawcy i koordynatora
wydarzenia, Macieja Kozieła – jest formalizacja organizacji konwentów i otwieranie si˛e na współprac˛e z zewn˛etrznymi podmiotami.
Potrzeba poruszenia tych właśnie tematów świetnie pokazuje, w jakim miejscu znalazły si˛e polskie wydarzenia fantastyczne: przede
wszystkim ogromnie rozwojowym. Co roku udowadniamy – my
wszyscy, od koordynatorów najwi˛ekszych wydarzeń po wolontariuszy na najmniejszych – że stać nas na bardzo wiele. I choć doskonale
wiemy, co robimy, to ciagle
˛ możemy wi˛ecej robić i wi˛ecej wiedzieć,
i si˛egać dalej, i być równymi partnerami dla instytucji i urz˛edów,
z którymi coraz cz˛eściej współpracujemy dla obopólnych korzyści.
Mam nadziej˛e, że niniejsza publikacja każdemu, kto po nia˛ si˛egnie,
wskaże nowe ścieżki i zainspiruje nowe pomysły, jak organizować
coraz lepsze konwenty.
Każdy, kto kiedykolwiek zetknał
˛ si˛e ze środowiskiem konwentorobów, doskonale wie, że tam, gdzie zbierze si˛e ich dziesi˛ecioro,
b˛edzie jedenaście opinii. A czasem nawet wi˛ecej, jeśli akurat rozmawiamy o Polconie. Wprowadzenie jakiejkolwiek dyscypliny jest
z góry skazane na niepowiedzenie, taka też twórcza różnorodność
zapanowała w KONtekstach, których zawartość dotyka najróżniej7

szych kwestii. Zanim zaczniecie je przegladać,
˛
by znaleźć coś, co
szczególnie was zainteresuje, wyrysuj˛e wam map˛e:
Publikacj˛e otwieraja˛ teksty na tematy podstawowe, zwiazane
˛
z zarzadzaniem
˛
grupa˛ organizatorów, formalizacja˛ grup fanowskich,
nawiazywaniem
˛
– i utrzymywaniem! – współpracy z pozafandomowymi instytucjami oraz oszcz˛ednym konstruowaniem budżetu
imprezy. Oddajemy głos doświadczonym koordynatorom, którzy
dziela˛ si˛e doświadczeniami z wielu pól bitew, być może oszcz˛edzajac
˛ przyszłym kilku ofiar przem˛eczenia, frustracji i nie dość dobrego
zarzadzania
˛
czasem, zasobami, zespołem i... soba.
˛
Niesłabnacym
˛
zainteresowaniem ciesza˛ si˛e też tematy zwia˛
zane z promocja˛ wydarzeń. Nie jest łatwo dotrzeć do potencjalnych
uczestników, a korzystanie z narz˛edzi promocyjnych wymaga coraz bardziej specjalistycznej wiedzy. Z czego warto korzystać, na co
zwracać uwag˛e, jak zaczać
˛ – to niektóre z pytań, na które odpowiedza˛ artykuły świetnych polskich specjalistów i naszego zagranicznego gościa, organizatorki Worldconu w Helsinkach. Z pewnościa˛
niezwykle cenny okaże si˛e też tekst o prawie autorskim w promocji
– to obszar, w którym można wpaść w niejedna˛ pułapk˛e.
Trzecia grupa tekstów obrazuje najważniejsza˛ chyba cech˛e polskich konwentów: ich różnorodność. Nie zabrakło tutaj artykułów moim zdaniem niezwykle ważnych, bo dokumentujacych
˛
zjawiska. Wszyscy si˛e znamy, rozmawiamy, wymieniamy si˛e doświadczeniami, ale obserwujac
˛ konwentowy światek, nie mog˛e odp˛edzić
poczucia, że brakuje nam ciagłości
˛
i budowania wspólnej pami˛eci.
Dlatego cieszy mnie tekst podsumowujacy,
˛ o co chodzi z konwentowymi identyfikatorami, tym małym, ale ważnym i mocno symbolicznym elementem każdego konwentu. Teksty o organizacji bloku
mangi i anime oraz komunikacji na larpie przybliżaja˛ elementy obecne niemal na każdej imprezie, ale cz˛esto spychane na margines.
Artykuł o Orkonie, klasyczne case study, przedstawia jakże kuszacy
˛
obraz konwentu o długiej tradycji, w którym organizatorzy mieszaja˛ si˛e z uczestnikami, który stanowi hołubione dobro wspólne,
na którym wszystkim zależy równie mocno. Wskazówki, o których
warto pami˛etać, zapraszajac
˛ gości zza wschodniej granicy, może
sprawia,
˛ że otworzymy si˛e bardziej na bogaty obszar ukraińsko-,
białorusko- i rosyjskoj˛ezycznego fandomu. Mamy wreszcie trzy teksty, które proponuja˛ wiele innowacji i zach˛ecaja˛ do eksplorowania
nie do końca jeszcze zbadanych terenów: opieki nad najmłodszymi
8

uczestnikami konwentów i atrakcji do nich skierowanych, budowania inkluzywności imprez poprzez dostosowywanie ich do potrzeb
osób z niepełnosprawnościa˛ oraz otwieranie polskich imprez na zagranic˛e poprzez umieszczanie w programach bloków angloj˛ezycznych.
To dopiero wierzchołek góry lodowej – tematów do omówienia,
zarówno wprowadzajacych
˛
dla osób młodszych stażem, jak i pogł˛ebiajacych
˛
różne kwestie, skierowanych do konwentowych specjalistów, jest nieskończenie wiele. Mam nadziej˛e, że za rok – piszac
˛ taki
wst˛epniak do trzeciego tomu – b˛ed˛e mogła wam zaprezentować doskonałe teksty na tematy, które teraz nawet nie przychodza˛ mi na
myśl. Zapraszam was już teraz do nadsyłania artykułów do KONwersacji – publikacji towarzyszacej
˛ trzeciemu KONgresowi, który
odb˛edzie si˛e w 2019 roku w Krakowie. Skrzynka mailowa pod adresem konwersacje@hotmail.com czeka na wasze pomysły.
Jak napisał autor jednego z tegorocznych tekstów, „robimy rzeczy dobre, pożyteczne, twórcze i po prostu fajne”. Pami˛etajmy o tym
i tego si˛e trzymajmy!
Magdalena Stonawska,
redaktor prowadzaca
˛ publikacji KONgresowej
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Koledzy i Koleżanki,
po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić was do Wrocławia na
KONgres, wydarzenie skierowane do organizatorów imprez fanowskich. Rok temu, inicjujac
˛ ten projekt, chcieliśmy stworzyć przestrzeń do poznania si˛e oraz wymiany doświadczeń i myśli pomi˛edzy
„działaczami kultury oddolnej”. Było to też cenne doświadczenie
dla nas, koordynatorów KONgresu, które pozwoliło nam na wycia˛
gni˛ecie wniosków i wyjście jeszcze bardziej naprzeciw oczekiwaniom osób uczestniczacych
˛
w spotkaniu. W tym celu chcemy zmienić formuł˛e programu KONgresu, lepiej dostosować go do potrzeb
uczestników, ułatwić odbiór, zwi˛ekszyć korzyści z uczestnictwa.
Tegoroczne spotkanie ponownie kierujemy do wszystkich organizatorów wydarzeń fanowskich, zarówno koordynatorów, jak i osób zajmujacych
˛
si˛e drobnymi wycinkami w zespołach organizacyjnych. Uważamy, że doświadczenie i wiedza każdego z nas sa˛ cennym wkładem w działalność naszego środowiska i jesteśmy przekonani, że tematyka tegorocznego KONgresu powinna stanowić baz˛e
wszelkich działań podejmowanych w czasie tworzenia dowolnych
projektów kulturalnych.
W tym roku proponujemy Wam wi˛eksza˛ różnorodność punktów
programu. Podstawa˛ wciaż
˛ b˛eda˛ warsztaty, jednak wsłuchawszy
si˛e w uwagi uczestników KONgresu 2017, uznaliśmy, że powinny
być zdecydowanie dłuższe, z możliwościa˛ intensywniejszej pracy
nad przygotowanymi tematami. Wyróżniliśmy również trzy rodzaje
dyskusji: panele, w których uczestnicza˛ eksperci, otwarte dyskusje
z udziałem publiczności i sesje pytań do ekspertów. Uzupełnieniem
11

tej oferty b˛eda˛ standardowe wykłady oraz wyraźnie wyodr˛ebniona
przestrzeń do coworkingu.
Czas zatem na prezentacj˛e tematów, które w tym roku wybraliśmy jako przewodnie dla całego KONgresu. Jako organizatorzy
imprez fanowskich w swojej pracy wchodzimy w epok˛e, w której
wyraźnie pojawiaja˛ si˛e trzy zjawiska:
• profesjonalizacja – rozumiana jako zatrudnianie osób, które
organizuja˛ wydarzenia kulturalne w ramach pracy zawodowej;
• otwarcie na szerokie grono odbiorców – dzi˛eki czemu konwenty nie sa˛ już spotkaniem grona znajomych, ale przyciagaj
˛ a˛
osoby niezwiazane
˛
mocniej z tematyka˛ naszej imprezy;
• formalizacja – wymuszona przez to, że stajemy si˛e zauważalni, a wi˛ec coraz wi˛ecej si˛e od nas wymaga, nie tylko na
gruncie merytorycznym.
Pojawiaja˛ si˛e problemy fiskalne, ksi˛egowe, zwiazane
˛
z prawem
autorskim, gromadzeniem danych osobowych, bezpieczeństwem,
ochrona˛ wizerunku, prawem o wolontariacie, osobami nieletnimi
na imprezie i wieloma innymi kwestiami. Właśnie w odpowiedzi na
wyzwania zwiazane
˛
z tym trzecim zjawiskiem pierwszym z dwóch
tematów przewodnich KONgresu 2018 uczyniliśmy Formalizacj˛e imprez fanowskich. Wiedza dotyczaca
˛ aspektów formalnych jest potrzebna w każdym wycinku tworzenia konwentów, nie tylko głównym koordynatorom, ale wszystkim, którzy podejmuja˛ dowolne decyzje, ponieważ cz˛esto wymagaja˛ one podstawowej wiedzy prawniczej. Od ludzi podpisujacych
˛
umowy z twórcami programu, przez
akredytacj˛e, skarbników, opiekunów wolontariuszy, aż po działy
PR i marketingu. Jest również niezb˛edna bez wzgl˛edu na formuł˛e
prawna,
˛ typ i zasi˛eg imprezy. Coraz cz˛eściej bowiem kontrole skarbowe pojawiaja˛ si˛e nawet na małych imprezach, dotkliwie karzac
˛
czy to organizatorów, czy to współpracujace
˛ z nimi podmioty.
I w tym momencie możemy przejść do drugiego tematu, nad
którym w sposób szczególny chcielibyśmy si˛e pochylić. Brzmi on
Współpraca z podmiotami spoza środowiska, bowiem wszystkie dotychczas wymienione zjawiska prowadza˛ w prosty sposób do konieczności szerszej niż do tej pory współpracy z osobami, które nie
sa˛ członkami środowisk fanowskich. Chcemy wspólnie zastanowić
12

si˛e nad procedurami, które pozwola,
˛ by takie kontakty przynosiły
korzyści długofalowe, nie szkodziły wizerunkowi podobnych wydarzeń i pozwalały w bezpieczny sposób pozyskiwać wsparcie coraz
to wi˛ekszych podmiotów. Współpraca z wystawcami, sponsorami,
instytucjami, patronami oraz podwykonawcami wymaga precyzyjnego określenia sposobu działania oraz wzajemnych oczekiwań, bez
których bardzo szybko możemy popaść w tarapaty. KONgres 2018
ma posłużyć uzbrojeniu uczestników w gotowe procedury zachowań w określonych sytuacjach.
Na koniec wypada podkreślić, że równie ważna˛ składowa˛ KONgresu jest jego cz˛eść integracyjna. Wciaż
˛ chcemy zacieśniać wi˛ezy
w naszym środowisku, poznawać si˛e i dawać si˛e poznać. Jako środowisko możemy sobie naprawd˛e wiele zaoferować.
Maciej Kozieł,
koordynator KONgresu 2018
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Zbiór porad dla
organizatorów – żeby
żyło si˛
e łatwiej
Michał Karzyński
Dobrze jest uczyć si˛e na własnych bł˛edach, ale lepiej jest uczyć si˛e
na bł˛edach cudzych. Dlatego też, ponieważ przez ostatnich par˛e lat
zarówno ja, jak i inni organizatorzy Pyrkonu mieliśmy okazj˛e popełnić mnóstwo bł˛edów i wymyślić wiele kół od nowa, poniżej zebrałem zbiór porad dla wszystkich organizatorów konwentów. Cz˛eść
z nich jest zwiazana
˛
z określonym typem imprez, z cz˛eścia˛ możecie
si˛e nie zgadzać – dlatego też po prostu wybierzcie to, co uznacie za
sensowne i wartościowe, to, o czym sadzicie,
˛
że może si˛e podczas
waszej imprezy przydać. Mam nadziej˛e, że pozwoli wam to nieco łatwiej przejść przez proces organizowania konwentu, festiwalu, gry
terenowej czy innego wydarzenia dla fanów.

Nastawienie
Po pierwsze – baw si˛e. Impreza jest nie tylko dla uczestników, ale
również dla organizatorów – to powinno wam sprawiać przyjemność.
Po drugie – wyluzuj. To tylko konwent. Wiem, wiem, kryzysy,
fuckupy i tym podobne to super słowa, fajnie jest powiedzieć „Poradziliśmy sobie z tym kryzysem!”. Pami˛etaj jednak – jeżeli nie jest
15

zagrożone ludzkie życie lub zdrowie: „to tylko konwent”. Owszem,
b˛edzie źle i smutno, jeśli coś nie wypali, ale życie potoczy si˛e dalej.
Po trzecie – bierz odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli obiecasz zaangażować si˛e w dany projekt, komunikuj si˛e ze swoimi kolegami i koleżankami – daj im znać, kiedy przestajesz mieć czas na
działanie wolontariackie, daj im znać, kiedy jakieś zadanie jest dla
ciebie horrendalnie trudne i potrzebujesz pomocy, jak również gdy
coś przychodzi ci z łatwościa˛ i możesz zrobić to za kogoś. Jeżeli
mówisz „załatwi˛e to”, wtedy ludzie wokół wierza,
˛ że tak b˛edzie.
Powiedz im szczerze, jaki jest status sprawy i nie bój si˛e powiedzieć
zarówno „Kurde, nie chciało mi si˛e, mam dosyć, jestem zm˛eczony”
jak i „Woohooo! Ogarnałem
˛
to! Mamy temat z głowy!”.
Po czwarte – możesz wymagać od innych. Nie wmawiaj sobie,
że „to tylko wolontariat, przecież nie mog˛e tyle wymagać...”. Nie
jest jednak sztuka˛ wydzwanianie dziesi˛eć razy dziennie z ciagłym
˛
„GDZIE JEST MOJA TABELA, ŁACHUDRO?!”. Zapytaj: „Hej, jak
ci idzie z ta˛ tabela?
˛ Może ci jakoś pomóc – chyba mam na dysku
podobny plik, może to ci˛e jakoś naprowadzi?”. Wymagaj, ale wykaż
zrozumienie i postaraj si˛e pomóc.

Komunikacja na zewnatrz
˛
Po pierwsze – to może być zaskakujace
˛ dla cz˛eści z was, ale nie zawsze warto angażować si˛e w facebookowe dyskusje. Zastanówcie
si˛e, czy to na pewno warte waszych nerwów i czasu, żeby tłumaczyć
coś kolejnemu „tłuczkowi” w internecie. W wi˛ekszości przypadków
niestety nie wygracie, zarówno dlatego, że i Herkules dupa, gdy wrogów kupa, jak i dlatego, że cz˛eść internautów ma swój światopoglad
˛
i rozpoczyna dyskusj˛e po to, by go wygłosić, a nie by go zmienić czy
zweryfikować. Wi˛ec rozważcie – być może w waszej organizacji jest
już ktoś, kto ma za zadanie prowadzić takie rozmowy?
Po drugie – świadczycie o całej organizacji. Na Facebooku macie zdj˛ecie profilowe w koszulce organizatorskiej, w zawód wpisane
„organizator konwentu X”? W takim razie bardzo łatwo was nie
tylko powiazać
˛
z dana˛ organizacja,
˛ ale i uznać za reprezentatywny
przykład. A nast˛epnie uogólnić. Innymi słowy, jeśli dołaczycie
˛
do
wydarzenia „Nie szanować imigrantów z Syrii i wyprosić ich z kontynentu europejskiego” (tytuł, oczywiście, złagodzony na potrzeby
artykułu), to bardzo łatwo jest przekuć to w opini˛e i nastawienie
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całej organizacji. A ponieważ zdaj˛e sobie spraw˛e, że cz˛eść z was
może powiedzieć „Przesadzasz, to si˛e może zdarzyć w przypadku
Pyrkonu, Falkonu, czy Polconu, ale w pozostałych? Media si˛e tym
nie interesuja...”,
˛
to dodam, że może media nie, ale jakiś urz˛ednik,
wystawca czy twórca programu już owszem.
Po trzecie – nie ma czegoś takiego, jak zbytnia uprzejmość. Jeśli nawiazujecie
˛
kontakt z nieznana˛ wam osoba˛ i nie macie stuprocentowej pewności, że możecie zwracać si˛e per „ty”, napiszcie Szanowna Pani/Szanowny Panie. Napiszcie w dwóch-trzech zdaniach,
jaka˛ imprez˛e reprezentujecie, jeśli trzeba. Zakończcie e-maila słowami „Z poważaniem” czy nawet „Łacz˛
˛ e wyrazy szacunku” (!). Podobnie, jeśli idziecie na spotkanie – odpuśćcie sobie naddarte bojówki i sprany t-shirt (i mówi˛e to z pełna˛ świadomościa˛ liczby spotkań, na które poszedłem w spranych t-shirtach) i ubierzcie si˛e elegancko. Jeśli okaże si˛e, że wasz interlokutor woli skrócić dystans
i przyjmie was w dresie i zwróci si˛e familiarnym „No, ekipa, przecież ja dziesi˛eć lat temu nocki w Warhammera zagrywałem!”, to
pozostaje tylko si˛e cieszyć! Ale czasem b˛edzie to urz˛edniczka, która
poczuje, że rozmawia z poważnymi ludźmi, którzy z szacunkiem
podchodza˛ do jej urz˛edu.
Po czwarte – j˛ezyk tak swój, jak i obcy może nas zgubić. Jeśli
piszecie e-mail, post czy jakikolwiek tekst w j˛ezyku obcym, w którym nie czujecie si˛e mistrzami – pokażcie go komuś do sprawdzenia.
Badźcie
˛
jednak świadomi tego, co ja nazywam „Klatw
˛ a˛ Tłumacza”,
tzn. osoby sprawdzajace
˛ wasz tekst zawsze b˛eda˛ miały odmienne
zdanie na temat tego, czy lepiej użyć takiego czy innego sformułowania. Pogooglajcie i podejmijcie decyzj˛e za nich.
Podobnie rzecz ma si˛e z j˛ezykiem polskim – nie wszyscy potrafimy posługiwać si˛e nim niczym najlepsi redaktorzy, wi˛ec nie
wstydźmy si˛e skonsultować z kimś dłuższego opisu na www czy
notki prasowej. Na pewno nie zaszkodzi.
Po piate
˛ – bycie fanem fantastyki jest normalna˛ rzecza.
˛ Od
kilku lat fantastyka jest mainstreamem, nie ma co wi˛ec w komunikacji si˛e alienować czy wstydzić, warto nawet zagaić: „Czy ogladała
˛
pani Gr˛e o tron?”, „Widział pan może najnowsze Gwiezdne wojny?”.
I pami˛etajcie – coraz wi˛ecej geeków i nerdów, którzy zaczynali przygod˛e z fantastyka,
˛ gdy my na chleb mówiliśmy bep, a na muchy
tapty, dzisiaj pełni rozmaite funkcje „ważnych ludzi w garniturach”.
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Po szóste – nie odsyłaj interesantów od Annasza do Kajfasza
i postaraj si˛e kontrolować cała˛ spraw˛e czy współprac˛e. Mam tu
na myśli również sytuacje, w których ktoś zwraca si˛e do was ze
sprawa,
˛ która˛ si˛e nie zajmujecie – wtedy nie odpisujcie „Panie, nie
wiem, pisz pan na info albo do Eli, może Ela wie, a może nie”, tylko
sprawdźcie i wtedy odpiszcie czy oddzwońcie. Jednocześnie, jeśli
zajmujecie si˛e jakaś
˛ sprawa˛ z podmiotem zewn˛etrznym, postarajcie
si˛e osobiście załatwiać różne jej elementy z pozostałymi organizatorami, by zachować tzw. pojedynczy punkt kontaktu (Single Point Of
Contact). Oznacza to, że osoba z firmy czy organizacji X kontaktuje
si˛e tylko z jedna˛ osoba˛ i wie, że ta osoba ogarnie cała˛ współprac˛e,
nie musi si˛e zastanawiać, z którymi sprawami zwracać si˛e do Magdy,
z którymi do Pawła, a z którymi do was.

Komunikacja wewnatrz
˛ organizacji
Po pierwsze – zapisz sobie numery telefonów i adresy e-mailowe
wszystkich organizatorów. Wszystkich. Nie tylko tych, z którymi
wydaje ci si˛e, że b˛edziesz miał kontakt. Wszystkich. Przyjdzie niespodziewana sytuacja i b˛edziesz tego potrzebować.
Po drugie – przedstaw si˛e, dzwoniac.
˛ Trzeba założyć, że nie
wszyscy przeczytali niniejszy tekst i nie maja˛ twojego numeru w telefonie, to raz. A dwa: podczas konwentu cz˛eść osób używa zestawów słuchawkowych czy słuchawek bluetoothowych, wi˛ec odbiera
telefon bez patrzenia na wyświetlacz – nie wszystkich łatwo poznać
po głosie.
Po trzecie – kontekst. Kontekst, kontekst i jeszcze raz kontekst.
Zwracasz si˛e do kogoś ustnie – kontekst, pisemnie – kontekst, telefonicznie – kontekst. Druga osoba nie przetwarza właśnie tego
samego procesu myślowego co ty, może też przeczytać twoja˛ wiadomość za par˛e/par˛enaście/par˛edziesiat
˛ godzin. Podczas pracy przy
Pyrkonie, nawet mimo tego, że siedzieliśmy w jednym pomieszczeniu, wi˛ekszość rozmów zaczynaliśmy od... kontekstu! W sytuacji,
w której przed chwila˛ rozmawialiśmy o współpracy z Cartoon Network, ale po zakończeniu rozmowy ja już zaczałem
˛
odpisywać na
e-mail w sprawie zapotrzebowania na meble, jednocześnie komentujac
˛ na Messengerze proponowany wzór pocztówki światecznej,
˛
jestem już zupełnie przestawiony i potrzebuj˛e chwili, żeby znowu
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zaczać
˛ rozmow˛e od „Misiek, kontekst: Cartoon Network – pani Ania
odpowiedziała, że...”.
Po czwarte – na dwa tygodnie przed impreza˛ i w trakcie imprezy dzwoń. Mniej e-maili, mniej SMS-ów, wi˛ecej dzwonienia,
bo czas goni, a i spraw do ogarni˛ecia ogrom, wi˛ec możesz nie doczekać si˛e odpowiedzi na swoja˛ wiadomość. Przez wi˛ekszość Pyrkonów skrzynk˛e głosowa˛ sprawdzałem w okolicach wtorku po imprezie, a SMS-y odczytywałem ok. 23:00. Swoja˛ droga˛ – wyłaczcie
˛
poczt˛e głosowa,
˛ b˛edzie was tylko irytować.

Za chwil˛
e konwent!
Podczas konwentu prawdopodobnie b˛edziesz odczuwać skrajne zm˛eczenie, stres i niedobór czasu oraz wszelkiej maści przedmiotów.
I jeszcze ci˛e nogi rozbola.
˛ Wobec tego badź
˛ przygotowany na wszystko!
Oto, co proponuj˛e zabrać ze soba˛ na konwent i mieć przy swoim
stanowisku pracy – tak, ważne, żeby na konwencie mieć swoje stanowisko pracy, jeśli to tylko możliwe. Zapakuj:
1. Zapasowe buty i skarpetki – zmiana butów po kilku godzinach
biegania po terenie nie wystarczy, należy jeszcze zmienić skarpetki.
2. Zapasowe koszulki/inne rzeczy na przebranie – dbaj o swój
komfort, jeśli czujesz si˛e przepocony, koniecznie si˛e przebierz;
wiele osób zapomina o tak oczywistej kwestii.
3. Kosmetyczka i r˛ecznik – przydadza˛ si˛e, by si˛e odświeżyć.
4. Notatnik i notatki – oczywiście, jeśli wcześniej korzystałeś/aś
z takiego narz˛edzia.
5. Palacy:
˛ zapas fajek – widziałem niejednego organizatora, który
w stresie szukał kogoś, aby „pożyczyć” fajeczk˛e. Po co si˛e stresować? Weź zapas.
6. Powerbank – albo dwa, jeśli masz, przyda si˛e tobie albo komuś innemu z organizatorów. Uwaga! Warto go podpisać
(łacznie
˛
z numerem telefonu), takie rzeczy maja˛ tendencj˛e do
znikania.
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7. Słuchawka na bluetooth – lub przewodowy zestaw słuchawkowy, by mieć cały czas wolne r˛ece i nie przegrzewać tak uszu,
jak i telefonu.
8. Przedłużacz – towar deficytowy, a tobie przyda si˛e do wpi˛ecia
laptopa i ładowarki do telefonu, uwaga – też warto podpisać!
9. Taśma papierowa – przydaje si˛e w niezliczonej ilości okazji,
gdy chcesz coś przykleić, a takiej taśmy zawsze braknie. Uważaj! Nikomu jej nie pożyczaj, bo na pewno już do ciebie nie
wróci.
10. Nóż – przyda si˛e zarówno do przeci˛ecia trytytki, jak i posmarowania porannej kanapki.
11. Biurówka wszelkiej maści – blok A4, teczka, spinacze, zszywacz, dziurkacz itp. – zawsze jest tego za mało, a bardzo si˛e
przydaje, bo niestety konwent to sporo papierkowej roboty.
12. Nerka/saszetka/inne podobne – coś, w czym zmieścisz wszystkie potrzebne ci przedmioty.
13. Gotówka – niejednokrotnie w punktach gastronomicznych, od
sklepików szkolnych po food trucki, nie ma możliwości zapłacenia karta˛ albo jest z tym problem.
14. Dane do faktur – warto, aby ktoś wcześniej przygotował 100
czy 200 wizytówek z danymi do faktur.

Podczas imprezy
Po pierwsze – wciaż
˛ jesteś wizytówka˛ swojej organizacji i imprezy,
podczas imprezy w jeszcze wi˛ekszym stopniu niż wcześniej. Miej to
w głowie i chociażby nie rzucaj śmieci i niedopałków na gleb˛e czy
nie klnij na prawo i lewo.
Po drugie – traktuj wszystko jak własne. Plakat krzywo wisi?
Popraw. W salce ktoś rozwalił krzesło? Zgłoś to komuś, kto si˛e tym
zajmie.
Po trzecie – wspieraj innych organizatorów, jeśli tylko masz na
to czas i energi˛e. Być może w twojej działce wszystko idzie w porzadku,
˛
a ktoś potrzebuje pomocy albo też zwykłego „Hej! Widzia20

łem, że wszystkie wystawy już si˛e ustawiły – super to wyglada,
˛ dobra robota!”.
Po czwarte – nie pij alkoholu. Pisz˛e to dlatego, że wielu z nas
zapomina o tym, że podczas konwentu sa˛ wycieńczeni, zestresowani i osłabieni. Co za tym idzie, „jedno piwko, może trzy” zadziała na nich zupełnie inaczej niż podczas cotygodniowego spotkania klubu. Tak wi˛ec alkohol proponuj˛e zostawić na „pokonwencie”,
a jeśli już spożywasz, to z umiarem i wr˛ecz nadmierna˛ kontrola.
˛
Po piate
˛ – nie przem˛eczaj si˛e i jeśli tylko możesz – odpoczywaj.
Nie biegaj, bo i tak wiele czasu na tym nie zyskasz, a wszyscy wkoło
od razu si˛e dowiedza,
˛ że coś złego si˛e przydarzyło. A jeszcze si˛e
zm˛eczysz i spocisz. Jeśli możesz, pojedź winda.
˛ Wydaje si˛e, że w
przypadku jednego spacerku pójście schodami nie robi różnicy, ale
gdy po raz sześćdziesiaty
˛ b˛edziesz wchodził na trzecie pi˛etro, docenisz cud techniki – wind˛e.
Po szóste – skorzystaj z toalety, jeśli masz chwil˛e. Bo potem,
gdy już ci si˛e zachce, prawdopodobnie nie b˛edziesz miał na to czasu.
Po siódme – odżywiaj si˛e odpowiedzialnie. Nie mam przez to
na myśli, że masz zupełnie zmienić swój tryb żywienia na trzy czy
cztery dni, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie – żoładek
˛
ci˛eżko znosi
niespodzianki. Pami˛etaj jednak, aby nie szprycować si˛e energetykami – ich działanie bardzo szybko słabnie i wkrótce zacznie ci˛e
dopadać „zjazd” i zm˛eczenie. Lepiej już wypić puszk˛e Coca-Coli,
najlepiej 0,2, to powinno zupełnie wystarczyć. Z konkretnych marek warte polecenia sa˛ również Snickersy – ich skład to prawdziwa
bomba energetyczna. Nie jest to może, w wi˛ekszych ilościach, bardzo zdrowe, ale na pewno efektywne. Dodatkowo, z nieco zdrowszych produktów, warto rozważyć napoje typu Oshee i zaopatrzyć
si˛e w coś z bogatej oferty batoników energetycznych.
Jeśli masz chwil˛e, aby coś zjeść – zjedz. Jednak pami˛etaj, nie
nażeraj si˛e, bo b˛edziesz senny. Jeśli tylko masz chwil˛e, napij si˛e czegoś, najlepiej wody. Zdaj˛e sobie spraw˛e, że odnośnie do cz˛estego
picia wody sa˛ różne teorie, ale mimo wszystko – w wielu konwentowych pomieszczeniach jest bardzo sucho, b˛edziecie dużo mówić,
wi˛ec woda na pewno dobrze ci zrobi.
Po ósme – jeśli nie chcesz lub nie czujesz si˛e na siłach, nie wypowiadaj si˛e dla mediów. Nie masz takiego obowiazku,
˛
natomiast to,
co powinieneś w takiej sytuacji zrobić, to wskazać właściwa˛ osob˛e
– wraz z podaniem kontaktu do niej lub przedzwonieniem – albo
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miejsce, w którym jest ktoś, kto odpowie na pytania radia, prasy
czy telewizji.

Wali si˛
e, pali si˛
e, ratunku, pomocy!
Różne organizacje przyjmuja˛ różne schematy działania, natomiast
wróc˛e do poczatku
˛
tekstu – nie panikuj. I pami˛etaj, że najważniejsze sa˛ ludzkie życie i zdrowie. Cała reszta jest sprawa˛ drugorz˛edna.
˛
Zwróć jednak uwag˛e na to, że jeśli wskoczysz w ogień za konwentowiczem i podpalisz samego siebie, to już na pewno nikomu nie
pomożesz – twoje własne życie i zdrowie sa˛ na szczycie priorytetów.
Co moim zdaniem należy robić w sytuacji problematycznej czy
kryzysowej? Jeśli możesz, skonsultuj si˛e z odpowiednia˛ osoba˛ (innym organizatorem czy koordynatorem całej imprezy), jeśli jednak
nie ma na to czasu – podejmij decyzj˛e. Może być zła, może być dobra, ale spowoduje zmian˛e sytuacji, czyli a) da ci dodatkowy czas,
b) być może doprowadzi ci˛e to do sytuacji, która jest już ci znana
i b˛edziesz wiedział dokładnie, jak si˛e w niej zachować.

Inne
Pokrycie kosztów – wolontariusze maja˛ prawo do pokrycia kosztów
wykonywanej przez nich działalności, tzn. jeśli jedziesz pociagiem
˛
do innego miasta na spotkanie, to prawdopodobnie przysługuje ci
zwrot poniesionych wydatków na podstawie biletu PKP. Nie zawsze
tak jest – czasem impreza jest na tyle „zrzutkowa”, że każdy pokrywa takie koszta z własnej kieszeni, bo organizacji nie stać jeszcze
na zwroty. Ustal to na samym poczatku
˛ i miej świadomość, w jakich
ramach funkcjonujesz. Jeśli przysługuja˛ ci zwroty – dowiedz si˛e na
podstawie jakich dokumentów (np. wydruk biletu z internetowych
systemów PKP może być niewystarczajacy).
˛
Poczta i przesyłki – ustal z innymi organizatorami, na jaki adres
należy kierować zarówno bieżac
˛ a˛ poczt˛e, jak i wi˛eksze paczki, na
przykład z nagrodami na konkursy. Ważne, żeby ktoś przebywajacy
˛
pod tym adresem miał czas chodzić po listy na poczt˛e i był w stanie jakoś wyjaśnić, dlaczego jest uprawniony do odbierania poczty
wysłanej np. na nazw˛e klubu. Najlepiej wi˛ec, aby taka osoba figurowała w KRS-ie organizacji lub miała pełnomocnictwo pocztowe –
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to znaczaco
˛ ułatwi załatwienie sprawy z najbardziej opornymi pracownikami Poczty Polskiej.
Uważaj na kwoty netto i brutto – dużo podmiotów zewn˛etrznych operuje kwotami netto, czyli bez podatku VAT. Z drugiej strony
wi˛ekszość organizacji posługuje si˛e kwotami brutto, czyli z doliczonym podatkiem VAT. Dopilnuj, abyś zawsze był pewien, o jakich
kwotach rozmawiasz z kontrahentami, bo gdy za wydruk przyjdzie
ci zapłacić 12 300 zł zamiast spodziewanych 10 000 zł, budżet imprezy może zaczać
˛ si˛e powoli rozjeżdżać. Jeśli ten temat jest ci obcy
i zdaje si˛e być niejasny – dopytaj kogoś znajomego o te kwestie,
przyda ci si˛e to nie tylko przy organizowaniu konwentów.
Spotkania organizatorów – na różnych etapach organizacji konwentów zwoływane sa˛ różne spotkania. Na poczatku
˛
sa˛ to spotkania ogólne, najcz˛eściej raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie,
podczas których wszyscy przybyli omawiaja˛ palace
˛ kwestie. Wraz
jednak z rozrostem imprezy zaczyna si˛e organizować coraz wi˛ecej
spotkań dotyczacych
˛
konkretnego tematu, a coraz mniej ogólnych.
Tak długo, jak odbywaja˛ si˛e spotkania ogólne i otwarte – korzystaj
z nich. Pojawiaj si˛e tam nawet jeśli nie masz nic do omówienia – po
pierwsze, pozwoli ci to poznać inne obszary konwentu, a po drugie
można ten czas wykorzystać do zmotywowania si˛e i popracowania
nad wydarzeniem.
To ostatnie prowadzi też do kolejnej porady – jeśli masz problemy z zabraniem si˛e do roboty, zorganizuj spotkanie coworkingowe. Podczas takiego spotkania tyle osób, ile tylko znajdzie ch˛eć
i czas, pracuje nad danym projektem w jednym miejscu i czasie.
Przyda si˛e zapas kawy i herbaty, troch˛e ciastek i szybki internet. Takie spotkania potrafia˛ bardzo przyspieszyć prac˛e, a i pozwalaja˛ coś
omówić ad hoc zamiast mejlować dniami.
Mów „prosz˛e” i „dzi˛ekuj˛e” – warto podzi˛ekować pozostałym
zaangażowanym w projekt osobom – organizatorom, koordynatorom, usługobiorcom, wystawcom itp. Podobnie jak z uprzejmościa,
˛
tak i z wdzi˛ecznościa˛ – nigdy za wiele. Par˛e drobnych słów potrafi
niezwykle podnieść morale każdej ze stron, a i ty zostaniesz lepiej
zapami˛etany, co pozytywnie wpłynie na dalsza˛ współprac˛e.
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A po imprezie
Pami˛etaj, że koniec imprezy nie oznacza końca pracy. Należy rozesłać podzi˛ekowania, opublikować ogłoszenia o rzeczach znalezionych, rozliczyć wydatki i tak dalej. To wiaże
˛ si˛e z tym, że każdy z organizatorów pracuje inaczej. Miej to w pami˛eci, gdy na kolejnym
spotkaniu klubu b˛edziesz poklepywał kogoś po plecach z hasłem
„Ha! No to trud nasz ukończon, co? Ja jutro jad˛e w Tatry odpoczać!”,
˛
bo ktoś może mieć jeszcze przed soba˛ ogrom pracy, zwiaza˛
nej na przykład z rozliczeniem faktur i rachunków czy z przygotowaniem spotkania podsumowujacego
˛
dla organizatorów czy gżdaczy.
I na koniec jedna z najważniejszych rad, jakich zawsze udzielałem organizatorom – szanuj gżdaczy. Czy nazywasz ich wolontariuszami, gżdaczami, helperami czy jeszcze inaczej – to nie ma znaczenia. Tym ludziom należy si˛e każda odrobina szacunku i wdzi˛eczności, jaka˛ tylko możesz z siebie wykrzesać, bo bez ich ci˛eżkiej, wyt˛eżonej pracy my – organizatorzy konwentów – zginiemy i jedyne, co
nam pozostanie, to wspominać minione dni. Szanuj gżdaczy, pracuj razem z nimi, nigdy si˛e nie wywyższaj, a przekonasz si˛e, że ten
szacunek i sympatia wróca˛ do ciebie po wielokroć, pozwalajac
˛ ci
zorganizować kolejny świetny konwent.
————————————
Michał „Misiek” Karzyński – członek SKMFiGF „Grimuar”, organizator Dragonu 2008 i Pyrkonów 2009–2017. Lubi konkrety i udzielać porad, choć sam nie zawsze z nich korzysta.
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Orgów nie znajduje si˛
e
w kapuście
Wiktor Koliński
Wszyscy to znamy. Robisz pierwsza˛ edycj˛e imprezy na kilkaset osób,
która, ku twojej radości i zaskoczeniu, udaje si˛e wyśmienicie. Sa˛
zadowoleni konwentowicze, dobre recenzje na portalach i pozytywny oddźwi˛ek w fandomie. Idac
˛ wi˛ec śmiało za ciosem, mniej
wi˛ecej siedem miesi˛ecy później pełen energii zaczynasz przygotowywać kolejna˛ odsłon˛e wymarzonego konwentu. I tu pojawia si˛e
problem. Okazało si˛e bowiem, że Andrzej wyjechał studiować fizyk˛e w Baden-Baden, Weronika pracuje w Holandii zbierajac
˛ fasol˛e,
a Wojtek znalazł dziewczyn˛e i twierdzi, że nie ma już czasu na fantastyk˛e. Zostajesz z wielkimi planami, połowa˛ oryginalnej ekipy
oraz masa˛ pracy, której nie masz komu przydzielić.
Co zrobić, by ta mało sympatyczna wizja si˛e nie spełniła? Jest
kilka sprawdzonych rozwiazań.
˛
Żadne z nich nie jest jednak cudownym remedium działajacym
˛
z dnia na dzień. Wszystkie wymagaja˛ systematyczności, cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim
kompleksowego podejścia do budowania niezawodnej ekipy konwentowej.

Pami˛
etaj: nic nie trwa wiecznie
Ludzie b˛eda˛ czasem opuszczać twoja˛ drużyn˛e. Pogódź si˛e z tym!
Wyjazd, choroba, zmiana pracy, konflikty, brak czasu, utrata zapału,
kłopoty finansowe, problemy z samym soba...
˛ itp. To wszystko si˛e
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zdarza, ponieważ każdy jest tylko człowiekiem. Zakładanie, że już
zawsze b˛edziesz robić konwent z tym samym składem, jest zwykłym oszukiwaniem siebie i pr˛edzej czy później zaowocuje katastrofa.
˛ Aby liczebność zebranej ekipy nie topniała jak draże kokosowe w dłoni hutnika, cały czas musisz pracować nad uzupełnianiem jej i pozyskiwaniem nowych ludzi. Gdzie ich szukać?

Nie samym fandomem żyje człowiek
Zwrócenie si˛e w kierunku własnego środowiska jest pierwszym i najlogiczniejszym krokiem. Każdy organizator zna kilku szaleńców,
którzy współtworza˛ imprezy fanowskie. Być może znajda˛ czas na
jeszcze jedna?
˛ Warto, oczywiście, zrobić oficjalny nabór na orgów.
W dzisiejszych czasach wybitnie ułatwia nam to internet. Kiedy
ch˛etni już si˛e zgłosza,
˛ obowiazkowo
˛
należy zasi˛egnać
˛ opinii o nich
u osób, z którymi organizowały podobne wydarzenia. Krótka rozmowa – najlepiej osobista lub telefoniczna – z poprzednimi współpracownikami powinna rozwiać watpliwości.
˛
A o co powinniśmy
pytać? Uważam, że najlepsze mierniki to: punktualność, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz rzetelność w wywiazywaniu
˛
si˛e
z podj˛etych zobowiazań.
˛
Można jednak podejść do werbowania nowych organizatorów
z troch˛e innej perspektywy. Warto rozejrzeć si˛e wokół, w swoim
mieście. Ale gdzie?

Rozejrzyj si˛
e!
Jedna˛ z poprawnych odpowiedzi jest kultura. Bierz udział w koncertach, festiwalach, wystawach i imprezach plenerowych, oczywiście w mieście, w którym mieszkasz i poznawaj ludzi ze stowarzyszeń, fundacji czy kół zainteresowań, którzy je współorganizuja.
˛
Jest duża szansa, że podobnie jak ty sa˛ pasjonatami, którzy ch˛etnie
dadza˛ si˛e wciagn
˛ ać
˛ w szalona˛ ide˛e. I co bardzo ważne – i może dla
niektórych szokujace
˛ – nie musza˛ to być ludzie z fandomu. Jeżeli
ktoś kocha szeroko poj˛eta˛ kultur˛e, to potrafi otworzyć si˛e na każda˛
jej odsłon˛e. Tacy ludzie stana˛ si˛e bezcenni: sprawdzeni w praktyce, potrafiacy
˛ komunikować si˛e z innymi, znajacy
˛ mechanizmy
rzadz
˛ ace
˛ danym środowiskiem. Jak zach˛ecić ich do współpracy?
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Moim sprawdzonym sposobem jest zgłoszenie si˛e na wolontariusza
organizowanego przez nich wydarzenia. Nic tak nie budzi zaufania, jak wspólnie wykonywana praca. Jeżeli ty pomożesz im przy
tworzeniu festiwalu filmowego czy konferencji, oni moga˛ odwdzi˛eczyć si˛e tym samym. Poza tym doświadczenie z innymi dziedzinami
kultury może wzbogacić konwent, wplatajac
˛ w niego elementy dotychczas nieobecne.

Te straszne instytucje...
Wiesz, że w muzeach, bibliotekach, galeriach, domach kultury i urz˛edowych wydziałach promocji pracuja˛ wspaniali, pełni pomysłów ludzie? Ludzie, którzy wiele rzeczy robia˛ po prostu z miłości do swojej
pracy, gdyż ich pensje z pewnościa˛ nie sa˛ zbyt wielkim stymulantem.
Odwiedź ich w miejscu pracy, najlepiej przy okazji jakiejś imprezy.
Porozmawiaj, zaproś na spotkanie. Jeżeli uda si˛e wciagn
˛ ać
˛ kogoś
takiego do ekipy, zyskasz nie tylko doświadczonego organizatora,
ale przede wszystkim osob˛e, która ma dobry kontakt z instytucjami.
A wszyscy wiemy, że instytucje maja˛ pieniadze
˛
na współorganizacj˛e
imprez... No, zazwyczaj...

Edukacja – wspólna sprawa
Przygotuj ładna˛ prezentacj˛e multimedialna.
˛ Weź ze soba˛ dwóch
wygadanych, miłych orgów i zapukajcie do gabinetów dyrektorów
liceów w waszym mieście. Powiedz, że robicie wspaniała˛ imprez˛e,
która˛ organizujecie w ramach wolontariatu, koniecznie z dobrego
serca. Zaznaczcie, że szukacie ochotników, którzy wiele moga˛ si˛e
przy tym nauczyć. Podkreślcie edukacyjne walory spotkań z autorami ksiażek
˛
i wychowawcze atuty pracy dla dobra społecznego.
Zapytajcie, czy możecie odwiedzić klasy na lekcji przedsi˛ebiorczości
lub godzinie wychowawczej. Jak już uzyskacie pozwolenie oraz traficie na owe zaj˛ecia, to bezsprzecznie oczarujcie licealistów swoim
urokiem. Roztoczcie przed nimi niezapomniana˛ wizj˛e dobrej zabawy w gronie organizatorów, poznawania nowych, ciekawych osób
i radości tworzenia czegoś niepowtarzalnego. Zobaczycie, że kilku
z nich si˛e skusi. Oczywiście, b˛eda˛ to żółtodzioby, ale...
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Do the evolution!
Zdradz˛e wam teraz pewien sekret! Nikt nie rodzi si˛e orgiem! Najlepszym sposobem uzupełniania drużyny o nowych, doświadczonych ludzi jest ich samodzielne wychowywanie. Tak, zajmuje to
dużo czasu, ale naprawd˛e si˛e opłaca! Bo ten hiperaktywny czternastolatek, który tak wszystkich irytuje, stanie si˛e kiedyś doświadczonym, godnym zaufania dwudziestolatkiem z sześcioletnim doświadczeniem. Jeżeli tylko dasz mu szans˛e, oczywiście. Pod warunkiem, że dobrze go poprowadzisz – najpierw powierzajac
˛ proste
obowiazki
˛ wolontariusza, a potem stopniowo dociażaj
˛ ac
˛ kolejnymi,
ważniejszymi misjami. Osoba ta b˛edzie dla twojego wydarzenia
bezcennym skarbem, a może w przyszłości stanie si˛e jego szefem?
Pami˛etaj bowiem: może także ty sam kiedyś przekażesz swoja˛ imprez˛e w r˛ece kogoś młodszego. A przecież lepiej, żeby pałeczk˛e
przejał
˛ ktoś, komu ufasz i czyj rozwój sam nadzorowałeś.

Niekończaca
˛ si˛
e opowieść
Nigdy nie możesz osiaść
˛ na laurach. Jeżeli chcesz rozwijać swoja˛
imprez˛e lub choć utrzymywać jej stały poziom, wciaż
˛ b˛edziesz potrzebował świeżego naboru. Dlaczego? Ponieważ nadal dotychczasowi organizatorzy b˛eda˛ odchodzić. Można zrobić wiele, aby działo
si˛e to jak najrzadziej. Istnieje mnóstwo wspaniałych sposobów, aby
cementować grup˛e i wzmacniać jej wewn˛etrzne wi˛ezi. Ale to już
temat na zupełnie inny artykuł.
————————————
Wiktor „howler” Koliński – wraz z grupa˛ niezawodnych organizatorów tworzy od dziewi˛eciu lat Konwent Fantastyki Fantasmagoria
w Gnieźnie, który jest wyjatkowy
˛
mi˛edzy innymi dlatego, że wst˛ep
na niego jest darmowy. Prezes Stowarzyszenia Fantasmagoria, wicedyrektor Festiwalu Filmowego Offeliada, aktywny nadawca i odbiorca kultury. Kocha fantastyk˛e w jej rozlicznych odsłonach, wierzy w ludzi, uwielbia jeść oraz podróżować szukajac
˛ nowych, ciekawych rzeczy do jedzenia.
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Zarzadzanie
˛
zespołem
oczami kierownika
projektu
Daniel Piatek
˛
O tym, czy kierownik projektu jest dobry w swojej roli, świadczy
jego zespół – a raczej sposób, w jaki nim zarzadza.
˛
Powtarzam to
każdemu koordynatorowi i organizatorowi imprez: zgrany zespół
jest najważniejsza˛ cz˛eścia˛ każdego projektu. Zgrana ekipa, pomimo
różnic charakterów jej członków, może stworzyć od zera każdy projekt i go rozwijać zgodnie z przyświecajacymi
˛
mu celami.

Reputacja lidera
Czym byłby zespół bez dobrego lidera? Grupka˛ osób pracujacych
˛
bez celu, bez jasnego podziału obowiazków
˛
i bez koncepcji. Głównym zadaniem lidera jest pchanie projektu do przodu i ciagłe
˛ rozwijanie go razem z zespołem. Kiedy ma odpowiednia˛ reputacj˛e,
może ze swoimi ludźmi osiagn
˛ ać
˛ cz˛esto nieprzewidziane sukcesy.
Jeżeli nie ma wśród nich posłuchu, zadania, które im zleci, b˛eda˛
negowane lub opóźniane przez niech˛eć do pracy. Zadaniem lidera
jest stworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, która wspomoże
codzienne działania.
Jak to osiagn
˛ ać?
˛ Bardzo prostym sposobem. Nie musicie mieć
100% wiedzy w danym temacie, by tworzyć projekt. Możecie znać
si˛e jedynie na zarzadzaniu
˛
zespołem, a o tematyce wiedzieć 30%
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(oczywiście przy pierwszych projektach – później trzeba poznać branż˛e, w której pracujecie). Ważne, żebyście wiedzieli, kim sa˛ osoby
w waszym zespole, co potrafia˛ i co chciałyby robić. Zadawajcie im
pytania o rzeczy, o których mogliby nie pomyśleć. Na przykład logistyka zapytajcie, czy przewidział nat˛eżenie pradu
˛ w wybranym
miejscu, a zacznie zastanawiać si˛e nad tym problemem pod katem
˛
całego projektu. Sprzedawcy podsuńcie kontakt do klienta, który
mógłby być zainteresowany projektem. Marketingowcom podsuńcie narz˛edzia do monitorowania social mediów lub pomysł na artykuł. Pami˛etajcie tylko, by nie narzucać swojej woli, a przedstawiać
pomysły, które moga˛ zostać wykorzystane lub nie. Z zasada˛ 30%
wiedzy możemy nie trafić zupełnie z pomysłem, pomysł to jednak
nie zadanie do wykonania. Zadania wybieramy zgodnie z obowiaz˛
kami delegowanego.

Obowiazki
˛ i przywileje
Zastanawialiście si˛e kiedyś, skad
˛ ludzie wiedza,
˛ co maja˛ robić i dlaczego im to wychodzi? Maja˛ precyzyjnie określone obowiazki
˛ i zadania. Najlepiej, gdy ich praca jest powtarzalna – dzi˛eki temu nie
potrzebuja˛ sp˛edzać dodatkowego czasu na kreatywnym dojściu do
efektu. Najlepiej stworzyć proste procedury. Przykładowo, procedura dla sprzedawcy może wygladać
˛
nast˛epujaco:
˛
telefon, e-mail
z oferta,
˛ telefon potwierdzajacy
˛ ofert˛e, formularz, faktura. Dzi˛eki
prostym czynnościom, które zajmuja˛ bardzo mało czasu, jest w stanie wysłać spersonalizowana˛ ofert˛e do bardzo dużej liczby kontrahentów. Przy pracy kreatywnej również jesteśmy w stanie wprowadzić procedury w formie schematów. Przykładowo, tworzac
˛ posty
na stron˛e na Facebooku, tworzymy schematyczny obrys i wrzucamy
w środek grafik˛e. Grafika b˛edzie za każdym razem inna, ale schemat zostaje taki sam. Ułatwiamy prac˛e grafikom, a użytkownicy
Facebooka otrzymuja˛ spójne materiały promocyjne.
Pami˛etajcie jednak, żeby nie przesadzić z procedurami. Każdy
projekt powinno si˛e traktować indywidualnie, bo jeśli wprowadzicie
procedury takie, jak w instytucjach administracyjnych, gdzie biurokracja jest bardzo rozwini˛eta, to zgubicie cel projektu w zb˛ednej
papierologii. Najważniejsza˛ zasada˛ metodologii zarzadzania
˛
projektami PRINCE2, o której pisz˛e poniżej, jest dostosowanie poziomu
administracji do swojego projektu.
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Od dobrego managera zależy, jak eksploatowany jest jego zespół. Jeżeli praca zostanie dobrze rozdysponowana pomi˛edzy członków zespołu, to projekt idzie do przodu, a nikt nie jest przeciażony.
˛
Jeżeli na kimś spoczywa za dużo obowiazków,
˛
to trzeba jak najszybciej zareagować i przydzielić mu pomoc, by nadmiar pracy go
nie zniech˛ecił. Możecie oddać podwładnym cz˛eść pracy, z której
nie możecie si˛e wywiazać
˛
lub si˛e nie wyrabiacie. Każdy, kto wykona swoje obowiazki,
˛
może mieć dłuższa˛ przerw˛e, wi˛ecej wolnego
w napi˛etym okresie lub dostać adekwatne wynagrodzenie za szybkość czy sumienność w wykonywaniu zadań.
Najważniejsze przy zarzadzaniu
˛
zespołem jest to, by odpowiednio nagradzać i karać swój zespół. Ja wol˛e stosować system nagród,
nie kar, bo lepiej motywuja.
˛ Jeżeli pracujecie z zespołem wi˛ecej niż
rok i uda si˛e wam zrobić razem projekt z sukcesem lub też z połowicznym sukcesem (impreza wyjdzie na zero), to i tak ich nagrodźcie. Na pierwszym spotkaniu po projekcie nie rozmawiajcie o porażkach, tylko o sukcesach, rzeczach, które wyszły, pochwalcie i podzi˛ekujcie za współprac˛e. Dopiero później przejdźcie do porażek,
ale omawiajcie je nie w formie krytyki działań członków zespołu,
tylko pod katem
˛
możliwości zmiany i poprawy wybranych rzeczy.
Dobry lider powinien zawsze dbać o swój zespół. Bez niego nie
jest w stanie stworzyć dobrego projektu. Sam nie zrobi wi˛ekszości
pracy. Sam nie wykona zadań z każdej dziedziny. Sam nie wykaże
si˛e wiedza˛ w każdym temacie.

Zarzadzanie
˛
zespołem według metodologii PRINCE2
Podr˛ecznik metodologii PRINCE2 głosi, że „Projekt zgodny z PRINCE
posiada zdefiniowane i uzgodnione role oraz obowiazki
˛ w swojej
strukturze organizacyjnej, która uwzgl˛ednia interesy biznesu, użytkownika i dostawcy”. To jedno z pryncypiów, czyli głównych zasad
zarzadzania
˛
zespołem. PRINCE mówi o zdefiniowanej strukturze
projektu nie tylko dla kierownika, ale również dla jego przełożonych i podwładnych. Ustala zasady współpracy pomi˛edzy kontrola,
˛
zarzadzaniem
˛
i wykonaniem projektu. Jednakże nie mówi o szczegółach współpracy, a o zasadach, którymi powinniśmy si˛e kierować
w pracy przy projekcie. To od was zależy, jakie b˛eda˛ szczegółowe
obowiazki,
˛
ponieważ możemy dostosować metodologi˛e do każdego
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projektu, a projektem może być wszystko, co sobie wymyślimy, dlatego nie precyzujemy szczegółów.
Według PRINCE mamy komisj˛e sterujac
˛ a,
˛ czyli nadzór nad projektem, kierownika projektu odpowiedzialnego za zespół (w nomenklaturze konwentowej: koordynatora) oraz kierownika zespołów, czyli konwentowego organizatora. W skład komisji steruja˛
cej wchodzi przewodniczacy,
˛ który jest bezpośrednim przełożonym
koordynatora i podejmuje decyzje w kwestiach spornych, ale daje
duża˛ swobod˛e pracy; główny użytkownik – osoba nadzorujaca
˛ merytoryk˛e i przydatność projektu dla jego uczestników oraz główny
dostawca – czyli osoba nadzorujaca
˛ pracowników w projekcie. Według PRINCE każdy, kto dostarcza prac˛e czy usług˛e do projektu,
podlega pod głównego dostawc˛e i wybranego kierownika. PRINCE
mówi również o różnych innych rolach, ale to sa˛ główne, które możemy wymienić. Komisja sterujaca
˛ optymalnie składa si˛e z osób
niezwiazanych
˛
bezpośrednio z projektem, to np. zarzad
˛ organizacji, w której robicie projekt albo osoby całkowicie z zewnatrz,
˛
powołane przez organizacj˛e do nadzoru nad projektem. Zawsze jest
jeden kierownik projektu, natomiast może być kilku kierowników
zespołów, w zależności od złożoności projektu.
O PRINCE2 można by napisać kilkadziesiat
˛ artykułów, zwłaszcza że jego podr˛ecznik liczy ponad 300 stron. Ale cenna˛ zasada˛
jest zagladanie
˛
do niego, jeżeli jest potrzebny. Nie trzeba pami˛etać o każdym elemencie, wystarczy, że na poczatku
˛
projektu zdefiniujecie sobie role i obowiazki,
˛
stworzycie plan projektu i ustalicie
procedury. Najważniejszym elementem jest dostosowanie poziomu
skomplikowania metodologii do waszego projektu.

Zarzadzanie
˛
zespołem w praktyce
Zespół jest płynnym organizmem, który trzeba dostosowywać do
okoliczności. Nie przewidzimy z góry wszystkich problemów i rozwiazań,
˛
chociaż według PRINCE2 jesteśmy w stanie przewidzieć
wi˛ekszość dziwnych sytuacji, polegajac
˛ na dzienniku doświadczeń.
Dziennik doświadczeń robimy w trakcie projektu i uzupełniamy go
po projekcie, tak by przyszłe problemy, z którymi si˛e spotkamy, mogły być wyeliminowane we wczesnym stadium. Powinniście również spisać dobre doświadczenia i rozwiazania,
˛
na które wpadł zespół podczas wydarzenia.
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Płynny organizm to również ciagła
˛ zmienność zespołu. Cz˛esto
zdarza si˛e, że macie zgrany zespół, z którym współpracujecie przez
kilka lat i bardzo dobrze si˛e dogadujecie. Musicie pami˛etać, że nic
nie trwa wiecznie. Ktoś może dostać lepsza˛ propozycj˛e pracy, musi
wyprowadzić si˛e z miasta albo mieć problem ze zdrowiem. Dobry
lider wie, jak zareagować na zmiany, które wystapi
˛ a˛ w niedalekiej
przyszłości. Tworzy dokumentacj˛e pracy każdego podwładnego,
by osoba, która go zastapi,
˛ otrzymała komplet informacji. Pomoże
to zespołowi wdrożyć nowe osoby bardzo szybko i ułatwi prac˛e.
Przygotowanie dokumentacji może być żmudne, m˛eczace
˛ i wymagajace,
˛ ale pomoże w trudnych sytuacjach i zaoszcz˛edzi mnóstwo
czasu. W korporacjach sa˛ specjalne działy opracowujace
˛ ład korporacyjny i schemat pracy. Nie potrzebujecie obszernych dokumentów,
wystarczy kilka stron o każdym stanowisku, zwłaszcza jeżeli posiadacie też sformułowane procesy ułatwiajace
˛ prac˛e. Przekażcie je
dalej, a nowa osoba szybko wdroży si˛e i b˛edzie cennym nabytkiem.
Zespół to również mnóstwo problemów osobistych i biznesowych. Dobry lider jest przede wszystkim mentorem i mediatorem.
W każdym zespole zdarzaja˛ si˛e kłótnie, cz˛esto agresywne i impulsywne. Waszym zadaniem jest pogodzić strony, nie stajac
˛ po żadnej
z nich. Najlepszym rozwiazaniem
˛
jest znaleźć argumenty za każda˛
ze stron i skonfrontować je przy całym zespole, jeżeli problem dotyczy projektu. Jeżeli konflikt jest osobisty, musicie to rozwiazać
˛
na osobności pomi˛edzy zaangażowanymi osobami. Każde zdanie
jest na wag˛e złota, a lider powinien być opanowany i stanowczy
w działaniu. Konflikt to moment, kiedy zespół może si˛e posypać,
zagrażajac
˛ całemu projektowi. Musicie dawać zachowaniem i postawa˛ przykład podwładnym. Kiedyś, podczas jednej z wi˛ekszych
imprez, miałem spi˛ecie z innym koordynatorem o naganne zachowanie jego podopiecznego. Była to późna godzina po całym tygodniu pracy i zm˛eczenie i irytacja doprowadziły do mocnej wymiany
zdań. Trwało to kilka minut, po których rozeszliśmy si˛e w gniewie,
ale po pi˛eciu minutach wróciliśmy, podaliśmy sobie r˛ece i przeprosiliśmy si˛e nawzajem. Dzi˛eki szybkiej reakcji z obu stron mogliśmy
dalej współpracować i nie pozwoliliśmy, by głupia sytuacja naraziła
projekt. Uświadomiłem sobie wtedy, jak ważna jest komunikacja
pomi˛edzy członkami zespołu. Nic nie powinno wam przeszkodzić
w realizacji projektu, a jeżeli sa˛ takie sytuacje, musicie je szybko
eliminować w przemyślany i spokojny sposób.
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Podsumowujac,
˛ zarzadzanie
˛
zespołem nie jest prosta˛ praca.
˛ Musicie być odporni na stres, przyjmować zarówno sukcesy, jak i porażki na klat˛e. To wy jesteście twarza˛ zespołu i całego projektu.
Kierownicy musza˛ skupiać si˛e na wspólnym sukcesie, nie tylko ich
samych, bo jeżeli projekt b˛edzie zrobiony na odpowiednim poziomie, to sukcesy oraz pochwały same do was trafia.
˛
————————————
Daniel „Delfin” Piatek
˛
– wieloletni kierownik różnych projektów.
Zaczał
˛ od bycia wolontariuszem na lubelskim Dragonie, by w tym
samym roku zostać organizatorem jednego z najwi˛ekszych konwentów w Polsce, Falkonu. Pracował też w agencji marketingowej i prowadził kilka biznesów. Samouk. Po wielu latach zdobywania doświadczenia zakończył rozwój kariery w branży fantastycznej, by
rozwinać
˛ swój autorski projekt – Meet Point na PGE Narodowym.
Wchodzi również z kolejnymi projektami w branż˛e e-sportowa.
˛
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Pierwsze kroki do
formalizacji
Janusz Wiśnia

Wszyscy jesteśmy świadkami post˛epujacej
˛ od wielu lat formalizacji środowiska organizatorów wydarzeń, których ci˛eżka praca i doświadczenie (a także porażki i bł˛edy) znajduja˛ odbicie w trendach
organizacyjnych oraz w prawie i przepisach. Dobrze wszystkim znana (choćby ze słyszenia) Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych jest dobrym przykładem stworzenia
przepisów w oparciu o istniejace
˛ rozwiazania,
˛
wypracowane przez
daż
˛ ace
˛ do profesjonalizacji zespoły organizatorów. Jednak niniejszy tekst nie ma na celu rzucania paragrafami (choć zapewni odniesienia), a solidne przygotowanie do sformalizowania działalności
grupy organizacyjnej, co wydatnie pomoże w działaniu zespołu oraz
poważnym traktowaniu przez instytucje samorzadowe,
˛
państwowe,
a także prywatne.
Choć spora cz˛eść przeszłych i przyszłych uczestników KONgresu uzna poniższe informacje za pewne „oczywiste oczywistości”,
o tyle warto pewne kwestie poruszyć, zarówno ze wzgl˛edu na przypomnienie pewnych wiadomości, jak i zapoznanie si˛e ze zaktualizowanymi informacjami o stanie prawnym. Zaś w przypadku organizatorskich nowicjuszy niniejszy tekst powinien być bezstresowym
zarysowaniem możliwości rozwoju, formalizacji oraz profesjonalizacji ich działalności.
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Widoczność
Jeśli nasza grupa ma być skuteczna w zdobywaniu zaufania instytucji, musi być w jakiś sposób widoczna, co w dzisiejszych czasach
oznacza obecność w internecie. Nie znaczy to, że należy zbudować
wielka˛ i pi˛ekna˛ stron˛e www, która wgniata w fotel. Nie trzeba też
tworzyć bijacego
˛
w oczy profilu na Facebooku, wrzucajacego
˛
trzy
razy dziennie nowy content.
Kluczowe jest, aby adres, który b˛edziemy podawać potencjalnym partnerom i współpracownikom, zawierał prezentacje celów
i możliwości naszej grupy, co należy rozumieć przez realistyczne
określenie, czym si˛e zajmujemy i chcemy zajmować. Cz˛estym „grzechem” małych ekip jest prezentowanie si˛e jako pr˛eżne, masowe organizacje, które sa˛ zdolne tworzyć olbrzymie wydarzenia na wiele
setek czy tysi˛ecy uczestników.
Naturalnie, jeśli mamy jakieś sukcesy, należy si˛e nimi pochwalić, co przypomina nam również o kwestii aktualizowania naszego
profilu – nie warto wpisywać od razu, że jest si˛e zespołem od wielkich zadań, tylko w miar˛e realizacji kolejnych wydarzeń wskazywać
na rosnace
˛ doświadczenie naszej grupy.
Należy tu podkreślić, że nie warto opierać si˛e jedynie na własnych „potwierdzeniach” (galerie zdj˛eć, relacje, informacje) ani też
na tych, na które si˛e powołujemy (notki prasowe, wspomnienia na
stronach innych organizacji, notki blogowe). Należy zbalansować
oba typy, aby nie pokazać samochwalstwa lub niesamodzielności.

Prezentacja
Osobna˛ kwestia˛ jest prezentacja członków zespołu. XXI wiek jest już
Era˛ Informacji, wi˛ec popularnym rozwiazaniem
˛
jest próba zbliżenia
z odbiorcami naszych wydarzeń (a także współpracownikami i partnerami) za pomoca˛ prezentacji najważniejszych członków naszej
grupy, najcz˛eściej w formie zdj˛ecia, imienia z nazwiskiem i ksywka˛
fandomowa˛ oraz krótkiej notatki w formie żartobliwego opisu lub
biogramu.
Najlepszym rozwiazaniem
˛
jest wybranie osób, które sa˛ trzonem
naszego zespołu, nie kimś na pokaz, a także b˛edacymi
˛
w gotowości
do bycia bombardowanymi pytaniami i narzekaniami przed nasza˛
impreza,
˛ w trakcie niej, a także długo po niej.
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Dokumenty i formalności
Wielkim wyzwaniem dla grup nieformalnych i niewielkich stowarzyszeń jest odpowiednie przygotowanie dokumentów, a także ich
wymagalność od partnerów. Przykładowo, jeśli w lokalnej szkole
czy uczelni staramy si˛e o uzyskanie sal na nasze wydarzenie, musimy mieć przygotowane nie tylko ciekawy i inspirujacy
˛ projekt wydarzenia, ale także informacje o potencjalnej liczbie uczestników
i ich przedziale wiekowym, o oczekiwaniach wzgl˛edem tej instytucji oraz przede wszystkim wyczerpujace
˛ informacje o statusie prawnym jaki posiadamy – jeśli jesteśmy grupa˛ nieformalna,
˛ należy wymienić najważniejszych członków, jeśli małym stowarzyszeniem, to
podać pełna˛ nazw˛e wraz z przewodniczacym
˛
(małe stowarzyszenia
nie maja˛ numeru KRS). Bardzo pomaga w takim wypadku posiadanie wizytówek, ulotek oraz „papieru firmowego” z opracowanym
logotypem naszej ekipy.
Jeśli uda nam si˛e przekonać dana˛ instytucj˛e do współpracy, powinniśmy dopilnować, aby powstała umowa przedwst˛epna, która
określa, co chcemy wspólnie osiagn
˛ ać
˛ i jakie zadania przewidujemy
dla każdego z partnerów, a także kto jest pomysłodawca˛ i czy instytucja zapewnia nam pomoc finansowa.
˛ Oczywiście, jeśli mamy dobrze zaplanowana˛ imprez˛e i szybko uzyskamy konieczne informacje oraz zapewnienia od kierownictwa danej instytucji, to możemy
podpisać od razu pełnoprawna˛ umow˛e o współpracy, pilnujac,
˛ aby
znalazły si˛e w niej wszystkie najważniejsze ustalenia. Nie powinniśmy zawierać umów, których strona˛ jest pracownik lub wydział
instytucji, a nie faktyczny zarzadca,
˛
bo może to spowodować liczne
komplikacje, z odwołaniem imprezy włacznie,
˛
w sytuacji, gdy faktyczny zarzadca
˛
otrzymał bł˛edne lub niepełne informacje lub gdy
rzeczony pracownik „kontaktowy” nagle zachoruje albo zleci swoje
zadania komuś niekompetentnemu, kto może pozbawić nas umówionych wcześniej zasobów.
Kolejna˛ istotna˛ kwestia,
˛ o której cz˛esto zapomina si˛e, gdy już
opadnie bitewny kurz i mniej lub bardziej szcz˛eśliwi kończymy nasze wydarzenie (a potem sprzatamy
˛
i odsypiamy) jest uzyskanie zaświadczeń i podzi˛ekowań. Nasz partner, bez wzgl˛edu na to, jaka˛
jest instytucja,
˛ nie ma obowiazku
˛
wystawić nam zaświadczeń czy
podzi˛ekowań za współprac˛e, jeśli si˛e do tego nie zobliguje w umowie. Trudno sobie wyobrazić, aby nawet umowa przedwst˛epna
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zawierała żadanie
˛
„dzi˛ekowania”, ale już jakaś forma zaświadczenia czy potwierdzenia, sporzadzonego
˛
przez zarzadców
˛
instytucji,
może mieścić si˛e w granicach porozumienia, jakie zawarliśmy, podejmujac
˛ si˛e organizacji wydarzenia. Tu należy mieć na uwadze,
aby nawet w przypadku umieszczenia stosownego wpisu w umowie
dopilnować, by takowe zaświadczenie było wystawione na nasza˛
grup˛e, a nie na indywidualnych członków, gdyż skład naszej grupy
może si˛e w przyszłości zmienić i zaświadczenie może si˛e okazać
bezużyteczne. To samo tyczy si˛e kwestii podzi˛ekowań i gratulacji
na piśmie, na co należy uczulić naszych partnerów.
W bardzo rzadkich przypadkach instytucja może nam odmówić
wystawienia zaświadczenia czy podzi˛ekowania dla naszego zespołu
b˛edacego
˛
grupa˛ nieformalna˛ lub małym stowarzyszeniem – jeśli nie
uda nam si˛e przekonać do zmiany decyzji, należy postarać si˛e, aby
powstało kilka dokumentów, by każdy członek zespołu otrzymał zaświadczenie imienne. Jest to o tyle ważne, że nawet jeśli minie
wiele lat, a nasza grupa przeobrazi si˛e w pełnoprawne stowarzyszenie lub inna˛ form˛e prawna,
˛ b˛edziemy mogli szybko i łatwo potwierdzić nasze doświadczenie organizacyjne na piśmie.

Forma organizacji zespołu – stowarzyszenia
Najcz˛estszym formatem, w jakim funkcjonuja˛ grupy i zespoły organizujace
˛ imprezy fanowskie, jest pełnoprawne stowarzyszenie (w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach).
Według obecnej wersji przepisów, do utworzenia stowarzyszenia
konieczne jest minimum siedem osób pełnoletnich, które stworza˛
statut stowarzyszenia (określajacy
˛ sposób działania i zarzadzania
˛
stowarzyszeniem), a nast˛epnie wystapi
˛ a˛ o wpisanie do Krajowego
Rejestru Sadowego.
˛
Osoby od 16 roku życia moga˛ być członkami,
a także znaleźć si˛e w zarzadzie
˛
stowarzyszenia, jeśli jednak nie stanowia˛ wi˛ekszości. Osoby poniżej 16 roku życia, aby uzyskać członkostwo (niepełne), potrzebuja˛ zgody opiekunów prawnych.
Stowarzyszenie musi prowadzić rozliczenia majatku,
˛
wydatków i darowizn, a także przychodów, jeśli decyduje si˛e prowadzić
działalność gospodarcza,
˛ która ma pokryć koszty realizacji celów
statutowych. Jednak najważniejsza˛ cecha˛ stowarzyszenia jest posiadanie osobowości prawnej, co powoduje, że zespół jest traktowany jak jedna organizacja – może wystawiać dokumenty, posiadać
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konto w banku, a także być strona˛ umów czy sporów, a indywidualni członkowie nie odpowiadaja˛ osobistym majatkiem
˛
w razie roszczeń czy odszkodowań, które sa˛ kierowane do stowarzyszenia (co
jednak nie zwalnia zarzadu
˛ stowarzyszenia od starań do wyjaśnienia i ugodowego zakończenia każdego z roszczeń, ponieważ jest to
ich zadanie ustawowe). Co wi˛ecej, stowarzyszenie może tworzyć
oddziały i jednostki organizacyjne, którym również można nadać
osobowość prawna.
˛ Dodatkowo, minimum trzy pełnoprawne stowarzyszenia moga˛ utworzyć zwiazek
˛
stowarzyszeń, który jest doskonała˛ forma˛ współpracy mi˛edzy różnymi organizacjami, zazwyczaj w celu realizacji dużych projektów.
Naturalnie, istnieje również możliwość stworzenia uproszczonego stowarzyszenia, nazwanego, nieco mylnie, stowarzyszeniem
zwykłym. Aby utworzyć takie stowarzyszenie, wystarcza˛ trzy pełnoletnie osoby, jednakże, takie stowarzyszenie nie uzyskuje osobowości prawnej, nie posiada wpisu do KRS (jedynie do listy ewidencyjnej stowarzyszeń zwykłych), a także wszelkie roszczenia czy zobowiazania
˛
finansowe stowarzyszenia moga˛ być realizowane zarówno
z majatku
˛ stowarzyszenia, jak i wszystkich jego członków. Na szcz˛eście, możliwe jest założenie stowarzyszenia zwykłego, a po zebraniu wi˛ekszej ilości członków przegłosować przekształcenie w pełnoprawne stowarzyszenie.

Forma organizacji zespołu – firmy
W przypadku, gdy posiadamy już doświadczenie organizacyjne, a także dysponujemy kadra˛ i zasobami, możemy utworzyć firm˛e, która
b˛edzie zajmować si˛e przygotowaniem dedykowanego wydarzenia
(na przykład konwentu lub festiwalu fantastyki) albo realizowaniem zamówień na wydarzenia czy też nawiazywać
˛
płatna˛ współprac˛e z innymi organizacjami o fanowskim rodowodzie lub instytucjami, które maja˛ zbieżne cele do naszych i sa˛ gotowe zapłacić
za nasze wsparcie. Oczywiście, kwestia tego, czy warto zakładać
firm˛e, której misja˛ i celem b˛edzie wspieranie fandomu, który opiera
si˛e głównie na pracy wolontariuszy oraz idei „fani dla fanów”, jest
sprawa˛ indywidualna˛ danej grupy. Należy mieć na uwadze, że najcz˛estsza˛ forma˛ działalności gospodarczej jest jednoosobowe przedsi˛ebiorstwo (w myśl ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności
gospodarczej) lub spółka cywilna takowych jednoosobowych przed39

si˛ebiorców opisana w Kodeksie Cywilnym (to jest ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 – Kodeks Cywilny).
Istnieja˛ na rynku różnorakie agencje eventowe, które oferuja˛
podobny zakres działań i cz˛esto, pomimo braku w ich szeregach
członków fandomu, stanowia˛ realna˛ konkurencj˛e dla bardziej „fanowskich” firm. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć również
spółk˛e z ograniczona˛ odpowiedzialnościa˛ czy też „zwykła”
˛ spółk˛e
komandytowa˛ lub powiazan
˛ a˛ – ze spółka˛ z o.o. w charakterze komplementariusza (patrz ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych), choć trzeba si˛e liczyć z kosztami rz˛edu
kilkudziesi˛eciu tysi˛ecy złotych i licznych obowiazkach
˛
wobec państwa, takimi jak pełna ksi˛egowość.

Forma organizacji zespołu – spółdzielnie
Bardzo ciekawym, choć cz˛esto lekceważonym rozwiazaniem,
˛
jest
utworzenie spółdzielni. Ustawodawca daje spółdzielniom bardzo
dużo swobody w realizacji celów, podziału zysków czy przyjmowania członków-wspólników, bez nakładania licznych obowiazków
˛
czy
kosztów, oferujac
˛ osobowość prawna˛ i wpis do KRS. Do utworzenia
spółdzielni (czyli głównie grupy przedsi˛ebiorczej, w myśl ustawy
z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze) wystarczy dziesi˛eć osób fizycznych lub trzy osoby prawne, co oznacza, że, przykładowo, trzy pełnoprawne stowarzyszenia moga˛ utworzyć spółdzielni˛e.
Istnieje również możliwość stworzenia tzw. spółdzielni europejskiej (lub przekształcenie w t˛e form˛e), która jest tworem pomi˛edzy spółdzielnia˛ a spółka˛ i która może obracać dużym kapitałem,
a także działać w uproszczony sposób na terenie całej Wspólnoty
Europejskiej (ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o spółdzielni europejskiej).

Inne formy organizacji zespołu
Wi˛ekszość grup organizacyjnych zaczyna jako tzw. grupy nieformalne, z czasem przyjmujac
˛ bardziej zorganizowana˛ form˛e, jaka˛
jest stowarzyszenie. Zdarza si˛e jednak, że takie grupy nieformalne
trwaja˛ latami, b˛edac
˛ jedynie dżentelmeńska˛ umowa˛ mi˛edzy jej członkami. Czasem również grupy nieformalne powstaja˛ przy rozłamach
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w wi˛ekszych organizacjach lub jako pozostałości po zlikwidowanych stowarzyszeniach. Taki uproszczony, przyjacielski format nie
jest przeszkoda,
˛ kiedy naszym celem sa˛ niewielkie wydarzenia lokalne, do których nie trzeba dużej liczby ludzi czy zasobów, aczkolwiek trzeba si˛e liczyć z tym, że wszelkie zobowiazania
˛
finansowe
ponosza˛ wszyscy wymienieni w umowach członkowie.
Ciekawym trendem jest tworzenie fanowskich fundacji (ustawa
z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach), która w celach ma wspieranie działalności fanowskiej (szerokiej lub danej grupy fanów) i na
ten cel zbiera fundusze od osób prywatnych, instytucji oraz organów państwa czy organizacji europejskich. Fundacje tego typu, zazwyczaj maja˛ wokół siebie wianuszek stowarzyszeń, stowarzyszeń
zwykłych, a także grup nieformalnych, które korzystaja˛ z zebranych
przez fundacj˛e pieni˛edzy, darów czy nawet dzierżawionych lub wynajmowanych przez fundacj˛e lokali. Stworzenie fundacji jest bardzo proste i wystarczy jedna osoba fizyczna lub osoba prawna, która
stworzy statut i określi szczegółowo warunki działania i cele fundacji. Fundacja posiada osobowość prawna,
˛ wpis do Krajowego Rejestru Sadowego,
˛
a także może starać si˛e o status organizacji pożytku
publicznego, zwanej popularnie „jednoprocentowa”
˛ od możliwości
przekazywania nań 1% podatku.
Jest jeszcze kilka innych korzystnych przywilejów przewidzianych dla OPP, takich jak możliwość starania si˛e o zlecenia publiczne
zwiazane
˛
z edukacja,
˛ możliwość uczestniczenia w konsultacjach podczas tworzenia aktów normatywnych zwiazanych
˛
z działalnościa˛
statutowa,
˛ tworzenia celowych jednostek organizacyjnych z organami administracji publicznej wraz z wnioskami o udzieleniem pożyczek i gwarancji finansowych (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Na koniec warto zastanowić si˛e, co przyniesie przyszłość i jakie formy organizacyjne najlepiej b˛eda˛ odpowiadać potrzebom naszego zespołu, korzystajac
˛ zarówno z istniejacych
˛
schematów, jak
i tworzac
˛ nowe, które być może, stana˛ si˛e kiedyś kanwa˛ do nowych rozwiazań
˛
ustawodawczych. Podsumowujac,
˛ profesjonalizacja środowiska organizatorów imprez fanowskich jest rzecza˛ korzystna˛ dla wszystkich, ułatwiajac
˛ współprac˛e mi˛edzy fandomem
a instytucjami, a także budujac
˛ pozytywny obraz inicjatyw oddolnych i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
41

————————————
Janusz Wiśnia – twórca wrocławskiej platformy organizacyjno-informacyjnej Otwarte Opcje Fantastyczne, wieloletni współpracownik
licznych dolnoślaskich
˛
inicjatyw okołofantastycznych, prosty chłopak z Fabrycznej.
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Pierwszy kontakt:
nawiazanie
˛
współpracy
z partnerami
instytucjonalnymi
Artur Olchowy
Współpraca pomi˛edzy organizatorami imprez fanowskich a instytucjami samorzadowymi
˛
lub administracji publicznej jest cz˛esto konieczna, a prawie zawsze pożyteczna. Niekiedy taka współpraca
trwa wiele lat, co owocuje lepsza˛ oferta˛ dla uczestników konwentu
przy niższych nakładach środków i pracy wolontariuszy. Takie nawiazywanie
˛
i utrzymywanie kontaktu wymaga przestrzegania kilku
zdroworozsadkowych
˛
zasad, z których cz˛eść należy mieć na uwadze
przez cały okres współdziałania, a reszt˛e na niektórych etapach.

Zasady, których przestrzegamy zawsze!
1. Partnerstwo
Nie badźmy
˛
„petentami”, ale też nie traktujmy urz˛edników z góry:
bo robimy konwenty od lat, tyle wiemy, tyle umiemy, kogo my
nie znamy. Partnerstwo oznacza, że czujemy si˛e wzajemnie za siebie odpowiedzialni, pomagamy sobie i budujemy zaufanie. Jest to
szczególnie istotne w sytuacjach, gdy projekty zaczynaja˛ si˛e sypać –
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łatwiej wtedy wprowadzić pewne doraźne zmiany poza umowa,
˛ jeśli rozmawiamy z kimś, komu również zależy na powodzeniu przedsi˛ewzi˛ecia. Działa to w obie strony, czyli my również powinniśmy
czuć si˛e zobowiazani
˛
do pomocy, gdy instytucja o nia˛ poprosi przy
rozwiazywaniu
˛
jakiegoś jej problemu1 .
2. Uczciwość
W trakcie nawiazywania
˛
współpracy nie obiecujmy gruszek na wierzbie. Jeśli grozi nam jakiś kryzys, który wpłynie także na partnerów,
ostrzegajmy ich. Gdy mamy z jakiegoś powodu problem z wywia˛
zaniem si˛e z naszej cz˛eści umowy, nie ukrywajmy tego. Czasami
spowoduje to trudności (które zapewne byśmy tylko odwlekli w czasie), ale najcz˛eściej pozwoli nam znaleźć kompromisowe rozwiaza˛
nie. Niekiedy gotowe rozwiazanie
˛
zaproponuje potencjalny partner,
który ma dost˛ep do innego rodzaju zasobów niż my.
3. Zaufanie i dobra wola
Zaufanie buduje si˛e długo i cz˛esto dużym nakładem pracy. Jest
znacznie łatwiej, gdy wzajemnie sobie wierzymy, niż gdy traktujemy
partnerów z podejrzliwościa.
˛ Dlatego odradzam agend˛e, w której zakładamy, że pewnie chca˛ nas wykiwać, naciagn
˛ ać,
˛ zbudować
na nas popularność, wygrać wybory, awansować, „ukraść” knowhow. W takim przypadku problemem jesteśmy my i albo powinniśmy zmienić swoje nastawienie, albo od razu zrezygnować z funkcji
osoby odpowiedzialnej za kontakty w imieniu naszej organizacji.
Także w tym przypadku istnieje symetria, czyli jeśli urz˛ednik
lub polityk podejrzewa, że za naszymi działaniami kryje si˛e jakieś
drugie dno, wówczas najlepiej t˛e osob˛e omijać lub w ogóle odpuścić sobie taka˛ instytucj˛e. Po prostu na nieufności nie zbudujemy
obopólnie pożytecznej współpracy.

1 Gdy na pewnym konwencie frekwencja znacznie przekroczyła spodziewana,
˛
szkoła na potrzeby noclegów udost˛epniła dodatkowe sale, mimo że nie były one uj˛ete
w umowie. Z drugiej strony urzad
˛ jednej z dzielnic warszawskich na tydzień przed
Noca˛ Muzeów obudził si˛e z r˛eka˛ w nocniku, że nic nie przygotowali i AVANGARDA
zorganizowała w siedzibie urz˛edu minikonwent.

44

Nawiazywanie
˛
kontaktu
Pozyskanie nowego partnera jest zazwyczaj bardziej problematyczne i kosztowne niż utrzymanie współpracy z dotychczasowym. Zwia˛
zane jest to z poczatkow
˛
a˛ nieufnościa,
˛ różnicami w sposobach pracy,
zatorami komunikacyjnymi. Dlatego przy wszelkich działaniach powiazanych
˛
z pozyskaniem nowych współpracowników powinniśmy
z góry założyć, że b˛edzie to współpraca wieloletnia, a tym samym
wpłynie ona na kształt nie tylko najbliższej edycji naszego wydarzenia, ale też kolejnych i w konsekwencji na dłuższy czas zdefiniuje
kierunki działania całej naszej organizacji.
1. Czego potrzebujemy i co możemy zaoferować?
Wszystkie działania powinno poprzedzać określenie swoich potrzeb
i możliwości, ale w przypadku nawiazywania
˛
współpracy z instytucjami ma to szczególne znaczenie, jeżeli chcemy, by nasze inicjatywy si˛e rozwijały i rozrastały. Czasami oznacza to, że odpowiednia
dla naszego konwentu szkoła może za dwa lata okazać si˛e za mała,
dlatego może warto od razu spróbować podjać
˛ współprac˛e z wi˛eksza˛ placówka˛ i w pierwszym roku tylko ograniczyć wykorzystywana˛
przestrzeń na przykład do jednego pi˛etra lub skrzydła budynku.
Z drugiej strony musimy możliwie obiektywnie i z dystansu
ocenić, co my możemy zaoferować danej instytucji. Czasami b˛eda˛
to wolontariusze pomagajacy
˛ przy organizacji pikniku miejskiego;
prelegenci i autorzy uczestniczacy
˛ w panelu w ramach Nocy Muzeów; Mistrzowie Gry, którzy zorganizuja˛ uczniom warsztaty narracyjne lub budowania fabuły, a kiedy indziej po prostu pieniadze,
˛
jakie placówka uzyska z wynajmu pomieszczeń.
2. Cele instytucji
Jako organizatorzy mamy zrealizować pewne cele: w przypadku
organizacji pozarzadowych
˛
sa˛ to cele statutowe lub konkretne projekty, czyli organizacja konwentów, spotkań, warsztatów i tak dalej.
Podobnie pracownicy różnych instytucji musza˛ wykonywać swoje
zadania i sa˛ z nich rozliczani. Dlatego dużo łatwiej nam b˛edzie nawiazać
˛
współprac˛e z placówka,
˛ której cele sa˛ zbieżne z naszymi,
czyli, przykładowo, przy organizowaniu konwentu literacko-komi45

ksowego warto zwrócić si˛e raczej do biblioteki, a nie do ośrodka
sportowego, którego zadania moga˛ nie obejmować promowania czytelnictwa2 . Z pewnościa˛ nie uda nam si˛e wspólny projekt we współpracy z instytucja,
˛ której cele sa˛ sprzeczne z naszymi – na przykład
gdy jest ona nastawiona głównie na zysk finansowy, a nas nie stać
na stawki komercyjne.
W pierwszej kolejności warto przejrzeć biuletyn informacji publicznej i strony internetowe placówek wytypowanych do rozmów.
Można również obdzwonić lub odwiedzić osoby, z którymi prawdopodobnie b˛edziemy rozmawiać, ponieważ poza informacjami opublikowanymi w internecie istnieja˛ też wewn˛etrzne strategie i plany,
do których nie dotarliśmy. Czasami urz˛ednicy wskaża˛ nam placówk˛e lub instytucj˛e, która lepiej nada si˛e do naszych potrzeb właśnie ze wzgl˛edu na te niepublikowane wewn˛etrzne dokumenty. Taki
wst˛epny rekonesans jest o tyle przydatny, że pozwala bardziej kompleksowo rozeznać si˛e w strukturze funkcjonowania poszczególnych
wydziałów i organów – także we współzależnościach pomi˛edzy nimi,
co czasem spowoduje, że zwrócimy uwag˛e na jakiś niepozorny, dotad
˛ ignorowany przez nas organ albo wr˛ecz zmodyfikujemy nasze
projekty pod inicjatyw˛e samorzadu,
˛
o której wcześniej nie wiedzieliśmy.
3. Przygotowanie do pierwszego kontaktu trzeciego stopnia
Przed spotkaniem z osoba˛ decyzyjna˛ w sprawie współpracy musimy
si˛e przygotować. Musimy na poziomie naszej organizacji mieć zdefiniowane podstawowe warunki, założenia i cele, które projekt ma
spełnić. Musimy wiedzieć, na ile możemy ustapić
˛ i ile chcemy utargować. Warto też założyć, że pierwsze spotkanie b˛edzie tylko przedstawieniem naszej organizacji i projektu. Musimy również przygotować pismo z propozycjami. Powinniśmy założyć, że b˛edzie ono
krażyło
˛
i dotrze do osób, które nie maja˛ zielonego poj˛ecia, czym jest
konwent, LARP, games room czy fandom. Dlatego ogromnym wyzwaniem jest takie jego sformułowanie, żeby treść była zrozumiała
bez dodatkowych wyjaśnień z naszej strony. Dlatego na przykład
termin „konwent” dobrze jest uzupełnić opisem, czym konwent jest.
2 Co nie zawsze jest widoczne na pierwszy rzut oka. Szkoła sportowa może po
prostu szukać kogoś, kto zapłaci za wynajem pomieszczeń i wcale nie przejmować
si˛e charakterem wydarzenia. Oczywiście w sensownych granicach.
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Nawet jeśli w trakcie rekonesansu mieliśmy już okazj˛e wst˛epnie opisać planowane wydarzenie, dopiero na pierwszej rozmowie
w sprawie współpracy b˛edziemy mogli przestawić propozycj˛e na piśmie. To ważny punkt, ponieważ od tej chwili zobowiazujemy
˛
si˛e
do czegoś. Czyli jeśli placówka pozytywnie odpowie na nasze zaproszenie, b˛edzie już za późno na wycofywanie si˛e bez utraty wiarygodności, gdy nakłamaliśmy w obietnicach. Dlatego obietnice te
musza˛ być możliwe do spełnienia.
4. Pierwszy kontakt trzeciego stopnia
Pierwsza rozmowa jest kwestia˛ bardzo indywidualna˛ i zależy od
charakteru rozmówców. Niektóre osoby dobrze sobie radza˛ z takim
zadaniem, inne nie. Na szcz˛eście organizacje składaja˛ si˛e z grup
ludzi, z których udaje si˛e wydelegować kogoś, kto ma odpowiednie
predyspozycje lub doświadczenie. Porady dotyczace
˛ pierwszej rozmowy b˛eda˛ podsumowaniem powyższych wskazówek, czyli: traktujmy rozmówców uczciwie, skupmy si˛e na obszarze współpracy,
trzymajmy si˛e wcześniejszych ustaleń wewnatrzklubowych.
˛
Jeśli
wydarzenie jest obarczone ryzykiem pojawienia si˛e konkretnego kłopotu, możliwie wcześnie spytajmy o możliwość znalezienia wspólnego rozwiazania.
˛
Wbrew pozorom może to ułatwić dalsze rozmowy, gdyż nasza inicjatywa nie b˛edzie już „zbyt pi˛ekna, żeby była
prawdziwa”.
W przypadkach, w których rozmówca zaproponuje od siebie
coś, czego w ogóle nie było w planach, a co istotnie zmienia projekt,
należy zastrzec, że musimy przed podj˛eciem decyzji skonsultować
si˛e z organizacja,
˛ która˛ reprezentujemy. Pami˛etajmy, że pierwsza
rozmowa raczej nie zakończy si˛e podpisaniem umowy ani nawet jej
sformułowaniem. A nawet jeśli taka propozycja padnie, to radz˛e si˛e
powstrzymać, czyli znów zastrzec, że ostateczne warunki umowne
musimy wcześniej skonsultować z nasza˛ organizacja.
˛
Jeśli wynik spotkania jest pozytywny, robimy swoje, czyli przechodzimy do punktu trzeciego: zawieramy umow˛e (na piśmie!)
i realizujemy nasz projekt. Jeśli jest negatywny, to znaczy placówka
nie chce z nami współpracować albo współpraca jest możliwa na
warunkach, które sa˛ dla nas nie do przyj˛ecia, dalej wałkujemy punkt
drugi. W obu przypadkach warto potwierdzić ustalenia lub brak
ustaleń przynajmniej w mailu wysłanym do rozmówcy.
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5. Budowanie zaufania
Czasami nie udaje si˛e za pierwszym podejściem przekonać rozmówców do naszych projektów lub do realności ich realizacji. Nie powinniśmy si˛e dziwić ani oburzać: przychodzi z ulicy człowiek, który
obiecuje wydarzenie, jakiego dotad
˛ nie było. Poza tym mówi o komiksach, figurkach, Gwiezdnych Wojnach i innych tematach „dla
dzieci” albo o czymś zupełnie niezrozumiałym, jak RPG czy larp.
Musimy mieć świadomość, że nie każdy musi podzielać nasze zainteresowania. Ponadto realizacja wydarzenia b˛edzie wymagała
od urz˛ednika dodatkowej pracy, choćby sporzadzenia
˛
umowy lub
sprawdzenia infrastruktury na potrzeby protokołu odbioru, a nie
każdy chce robić wi˛ecej niż zapisano w jego umowie pracy. Pami˛etajmy też, że nawet jeśli ktoś z nami nawiaże
˛ współprac˛e w imieniu
instytucji, a my nie wywiażemy
˛
si˛e z umowy, to bez wzgl˛edu na
wynik potencjalnej batalii sadowej
˛
to urz˛ednik podpisujacy
˛ umow˛e
poniesie konsekwencje zawodowe. Dlatego nie obrażajmy si˛e, jeśli
ktoś nie chce udost˛epnić swojej szkoły, pomieszczeń domu kultury
lub amfiteatru komuś z zewnatrz.
˛
W takich przypadkach nie powinniśmy od razu si˛e poddawać,
ale zaproponować darmowa˛ próbk˛e: stoisko z planszówkami na
pikniku miejskim, prelekcja na dniu otwartym szkoły przed rekrutacja,
˛ pomoc bibliotece w zaproszeniu autora. Przecież sa˛ to cz˛eści
składowe wydarzenia, z którym przyszliśmy! Udowodnijmy, że posiadamy zasoby i kompetencje konieczne do wywiazania
˛
si˛e z naszych obietnic. Czy w ten sposób tracimy? A skad!
˛ Przecież nadal
realizujemy swoje cele statutowe.
6. A jeżeli i tak si˛
e nie uda?
To si˛e nie uda. Czasami po prostu nie warto brnać
˛ i niekiedy z powodu nieżyczliwej dyrekcji, skomplikowanej i nieprzejrzystej struktury, nieelastycznej „pani z dziekanatu” nawet najbardziej wymarzona˛ lokalizacj˛e po prostu najlepiej odpuścić i poszukać innej. Przecież szukamy partnera. Rozwiazanie,
˛
w którym idziemy z propozycja˛ „wyżej”, na przykład żeby burmistrz nakazał dyrektorowi szkoły
użyczyć pomieszczeń, w dłuższej perspektywie może przynieść wi˛ecej szkód niż korzyści. Wystarczy, że b˛edzie przesadnie drobiazgowy
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przy realizacji umowy najmu, przez co pozbawi nas elastyczności
w przypadku zdarzeń losowych. W takich przypadkach może si˛e
okazać, że nie ma czasu (i woli) na sporzadzenie
˛
aneksu, bez aneksu
nie możemy działać, poza tym „jest weekend i nikt i tak wam tego
nie podpisze”.

Poczatek
˛
współpracy
Ten etap wymaga cierpliwości i delikatności. Prawdopodobnie obie
strony założyły, że istnieje wzajemna życzliwość i że współdziałanie przyniesie wszystkim korzyści, ale dopiero od tego momentu
– rozpocz˛ecia faktycznej realizacji projektu – zaczna˛ pojawiać si˛e
przeszkody, których nie przewidzieliśmy. Wynikaja˛ one z różnic
w celach, metodach działania, procedurach, obiegu dokumentów,
mechanizmach podejmowania decyzji. Można złagodzić ten proces
„docierania si˛e” na kilka sposobów.
1. Łacznik
˛
Warto nawiazać
˛
współprac˛e z osoba,
˛ która wytłumaczy nam funkcjonowanie placówki lub instytucji. Ma to szczególne znaczenie
w przypadku dużych ośrodków ze złożona˛ struktura˛ biurokratyczna,
˛
jak uczelnie, ale przydaje si˛e również w samorzadach
˛
dużych miast.
Chodzi o to, żebyśmy nie musieli metoda˛ prób i bł˛edów uczyć si˛e,
jak w praktyce działa sekretariat, dziekanat, wydział, urzad,
˛ jednostka czy biuro. Taki łacznik
˛
b˛edzie jednocześnie od razu eliminował te nasze pomysły, które nie maja˛ szans na realizacj˛e (na przykład gdy istnieja˛ sprzeczne cele). Taka osoba oszcz˛edza ogromnie
dużo czasu i pracy.
Kolejnym plusem jest to, że za pośrednictwem łacznika
˛
nasze
dobre praktyki przenikaja˛ do partnera, dzi˛eki czemu z czasem instytucja zaczyna organizować swoje wydarzenia z wykorzystaniem
konwentowych rozwiazań,
˛
na czym zyskuja˛ ich beneficjenci3 .
3 Po współpracy Stowarzyszenia AVANGARDA z Samorzadem
˛
Studentów Politechniki Warszawskiej na studenckich Targach Kół Naukowych PW pojawił si˛e orgroom – wcześniej organizatorzy po prostu chodzili mi˛edzy stoiskami i byli pod telefonem. Również przynajmniej jedna konferencja naukowa na UWM w Olsztynie
została zorganizowana w całości jak konwent
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2. Pilotaż
Osobiście jestem ogromnym zwolennikiem pilotażów poprzedzaja˛
cych realizacj˛e projektów na pełna˛ skal˛e, czyli docierania si˛e w ograniczonym zakresie, bez specjalnie dużego angażowania zasobów,
bez ponoszenia dużych kosztów i zawierania długoterminowych zobowiazań.
˛
Jest to praktyczna współpraca, ale realizowana nieco na
uboczu, bez zakłócania funkcjonowania naszej organizacji i instytucji partnerskiej. Po miesiacu,
˛ kwartale czy półroczu warto opracować wnioski i na ich podstawie dostosować procedury i metody
działania.
Pilotaż jest szczególnie cenny, gdy nasza pierwsza propozycja
współpracy została odrzucona. Możemy wtedy na mniejsza˛ skal˛e
i cz˛esto pod mniej kontrowersyjnym szyldem – na przykład kilka
pojedynczych spotkań z autorami grozy, a nie weekendowy konwent grozy – zaprezentować pożyteczność (a przynajmniej nieszkodliwość) naszych inicjatyw, jak też nasza˛ sprawność organizacyjna.
˛
Warto też poświ˛ecić uwag˛e wnioskom z pilotażu, które – jeśli
sa˛ dobrze sporzadzone
˛
i oparte na właściwie dobranych wskaźnikach – możemy wykorzystać przy ubieganiu si˛e o dofinansowanie
zewn˛etrzne.
3. Komunikacja
Komunikacja wewn˛etrzna jest problemem wielu organizatorów konwentów. Tym bardziej problematyczna b˛edzie komunikacja na zewnatrz
˛ z instytucjami samorzadowymi
˛
lub administracja˛ państwowa.
˛ Na tym styku b˛eda˛ powstawały nieporozumienia, co jest niemal
nieuniknione, ponieważ mamy inne doświadczenia, inne założenia
i inne cele. Dla organizatora zmiana uczestnika panelu dwa dni
przed wydarzeniem może okazać si˛e żadnym problemem. Dla biblioteki jest to natomiast nie do pomyślenia, ponieważ trzeba zmienić dane na umowie, zmian˛e zatwierdzić u prawnika, uzyskać oddzielna˛ zgod˛e na wykonywanie zdj˛eć i ponownie zatwierdzić materiały poligraficzne. Fakt, że placówka kieruje si˛e kodeksem pracy,
a organizatorzy konwentu ustawa˛ o wolontariacie, też może powodować napi˛ecia, gdyż pracownikom placówki pewnych rzeczy po
prostu nie wolno robić.
Z powyższych przykładowych obszarów może nie konfliktu, ale
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po prostu niezrozumień i różnic w praktyce działania, wynika konieczność dogrania metod komunikacji, terminów i harmonogramów. Najcz˛eściej chodzi o drobiazgi, które si˛e wyjaśnia przy kawie:
klub zgłasza autora dwa miesiace
˛ przed spotkaniem, nie dwa tygodnie; instytucja zwraca si˛e o patronat do portalu fantastycznego,
wysyłajac
˛ po prostu maila lub zapytanie w komunikatorze, nie skan
pisma z pieczatk
˛ a˛ lub w ogóle pismo poczta.
˛ Tych drobiazgów jest
mnóstwo, a ich zaniedbanie może ostatecznie popsuć współprac˛e
lub zaszkodzić projektowi.
4. Zgodność z umowa˛
Po zawarciu umowy (formalnej lub nieformalnej, ustnej lub pisemnej) konsekwentnie jej przestrzegamy. Propozycje zmian i aneksów
zgłaszajmy z odpowiednim wyprzedzeniem i uzasadnieniem. Jeżeli
uda nam si˛e wypracować faktycznie partnerskie relacje z instytucja,
˛
zmiany nie powinny stanowić problemu, o ile nie b˛eda˛ sprzeczne
(znowu!) z celami instytucji, nie b˛eda˛ naruszały procedur i terminów. Ale nadal najcz˛eściej musza˛ one być uj˛ete na piśmie, zatwierdzone, podpisane, przypiecz˛etowane.
Jeżeli zmiana jest niemożliwa, wówczas rozważamy albo rezygnacj˛e z tej cz˛eści naszego projektu, która naruszałaby umow˛e,
albo wprowadzamy do niej odpowiednie zmiany4 . W ostateczności rezygnujemy ze współpracy lub jej po prostu nie przedłużamy,
w przypadku gdyby szkodziła naszemu klubowi lub niweczyła sensowność projektu.

Zakończenie współpracy
Cz˛esto b˛edziemy zmuszeni do zerwania współpracy z przyczyn obiektywnych: nasze wydarzenie si˛e rozrosło albo przeciwnie – zupełnie
z niego zrezygnowaliśmy. Czasami zmienia si˛e status placówki badź
˛
jej cele, czasami budynki przechodza˛ remonty i nie można z nich
4 Szczególnie cz˛
esto dotyczy to przepisów ustawowych, np. dotyczacych
˛
przepustowości dróg ewakuacyjnych. Czasami organizatorzy konwentów blokuja˛ je, żeby
uniknać
˛ omijania przez uczestników punktów akredytacyjnych. Takie kwestie zawsze warto omówić z administratorami budynków, którzy wytkna˛ bł˛edy w zaplanowanych przez nas rozkładach pomieszczeń, infrastrukturze itd.
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korzystać5 . We wszystkich tych przypadkach warto odpowiednio
wcześniej uprzedzić o swoich zamiarach, ale też o przyszłych planach. Niekiedy może si˛e okazać, że dotychczasowy partner wskaże
osob˛e lub instytucj˛e, która b˛edzie bardziej odpowiadała naszym nowym potrzebom.
Nieoceniona˛ wartość maja˛ rekomendacje. Znacznie zwi˛eksza˛
kredyt zaufania, gdy b˛edziemy kierować kroki do placówki, której
przedstawiciele nas nie znaja.
˛

Uwagi nieuj˛
ete wyżej
Na koniec kilka spostrzeżeń na temat problemów, które wcale nie
musza˛ zaistnieć lub wyst˛epuja˛ tylko w wyjatkowych
˛
sytuacjach.
1. Każdy robi to, co umie
Czasami przedstawiciele instytucji tak si˛e angażuja˛ w nasz projekt,
że przejmuja˛ cz˛eść zadań. Korzystajmy z tego: jeśli urzad
˛ ma dost˛ep
do prawników, ksi˛egowych lub określonych mediów, to oddajmy te
obszary urz˛edowi. Jeśli placówka ma na koncie sukcesy w ubieganiu si˛e o dofinansowanie, to może nie składajmy naszego projektu
oddzielnie, ale pomóżmy placówce w przygotowaniu jej wniosku,
w którym nasz projekt zostanie uwzgl˛edniony cz˛eściowo lub w całości.
2. Reagujmy na niespodziewane okazje
Możliwości współpracy pojawiaja˛ si˛e czasami bez zapowiedzi, gdy
w ogóle nie jesteśmy na to przygotowani. Ktoś nas polecił, ktoś
5 Niekiedy zakończenie współpracy okazuje si˛
e tylko zmiana˛ jej formuły, gdy dotychczasowa nie jest już potrzebna. Dla przykładu – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy przez lata współpracowała ze Stowarzyszeniem AVANGARDA.
Najpierw wi˛ekszość zadań merytorycznych (autorzy, goście, panele, grafiki, media)
realizowało Stowarzyszenie, ale z czasem bibliotekarki na tyle zaznajomiły si˛e ze
sposobem pracy klubu, że zacz˛eły samodzielnie projektować i wdrażać inicjatywy
promujace
˛ czytelnictwo fantastyki, a do Stowarzyszenia zwracaja˛ si˛e o pomoc przy
zadaniach, które sprawiaja˛ im wi˛ecej problemów lub generuja˛ niepotrzebne koszty,
jak spotkania planszówkowe. W 2017 roku autorki grywalizacji „Mi˛edzyplanetarny
wyścig”, cyklu wydarzeń o charakterze okołofantastycznym w czytelni Fantasmagoria, zaj˛eły 3 miejsce w konkursie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.
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przeczytał o naszych projektach lub przypomniał sobie o nas po
latach. Taki niezapowiedziany kontakt zawsze trzeba zagospodarować! Jest to sygnał, że tam gdzieś jest osoba, której si˛e chce,
która ma pomysł i która pewnie ma mnóstwo pytań. Odpowiedź
powinna poprzedzić refleksja: czy inicjatywa jest zgodna z naszymi
celami, czy mamy zasoby, czy nie zaszkodzi innym naszym projektom? W zależności od odpowiedzi na te pytania zapraszamy do
dalszych rozmów, odsyłamy do znanej nam organizacji, która b˛edzie si˛e bardziej do tego nadawała lub odmawiamy, jeśli w naszej
ocenie byłaby to współpraca kontrproduktywna.
Tak właśnie – w takich sytuacjach to my jesteśmy takim „urz˛ednikiem”, do którego przychodzi ktoś z ulicy, kto ma głow˛e pełna˛
pomysłów. Dlatego w całym tekście podkreślam, jak ważne sa˛ partnerskie podejście i symetryczność relacji.
3. Polityka i politycy
Nie jest tajemnica,
˛ że coraz wi˛eksza medialna widoczność konwentów przyciaga
˛ polityków, którzy ch˛etnie korzystaja˛ z rozgłosu. Najcz˛eściej sa˛ to osoby, którym podlegaja˛ instytucje b˛edace
˛ naszymi
partnerami w organizowaniu imprezy.
Sama obecność polityków na otwarciach lub galach nie jest niczym złym, w końcu beneficjentami organizowanych wydarzeń sa˛
również mieszkańcy dzielnicy, miejscowości lub gminy, w której odbywa si˛e wydarzenie. Politycy najcz˛eściej po prostu wyst˛epuja˛ z tytułu zajmowanego przez siebie stanowiska i nie prowadza˛ agitacji
politycznej. Nadal uczciwie jest, nawet we wniosku o udzielenie
patronatu honorowego, wspomnieć, że wydarzenie ma charakter
apolityczny. No i oczywiście możemy poprosić naszych partnerów
instytucjonalnych o przekazanie takiego komunikatu osobie zainteresowanej.
4. Kryzys, wypadek, katastrofa
Wartość prawdziwie partnerskiej współpracy można docenić dopiero
w sytuacji kryzysowej. Takie sytuacje, jak pomoc przy awarii instalacji sanitarnej, pozaumowne wypożyczenie szczotek do zamiatania, opóźnienia w płatnościach lub – co zdarza si˛e prawie zawsze –
drobne uszkodzenia wyposażenia znacznie łatwiej dogadać z osoba,
˛
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która czuje si˛e w jakiś sposób odpowiedzialna za powodzenie projektu. Nie wszystko da si˛e ujać
˛ w umowie, poza tym nie wszystko
warto do niej wpisywać, szczególnie że w przypadku weekendowych konwentów kontaktować si˛e b˛edziemy przede wszystkich z osobami administrujacymi
˛
budynkami, a nie z tymi, z którymi podpisywaliśmy dokumenty. Dopiero w takich przypadkach docenimy
wartość zaufania, gdy pracownik placówki pomoże rozwiazać
˛
kryzys, zamiast panikować i grozić zerwaniem umowy.
Nie zapominajmy też, że powinniśmy budować relacje z osobami, która znaja˛ infrastruktur˛e od strony technicznej: ze stróżem, który może otworzyć bram˛e dla nocnego transportu, z osobami sprzataj
˛ acymi,
˛
które pokaża,
˛ jak zadbać o drewniana˛ podłog˛e, czym oszcz˛edza˛ nam kilka godzin pracy przy porzadkowa˛
niu obiektu po wydarzeniu, z pracownikami sekretariatu, którzy zadbaja,
˛ żeby dyrektor, rektor lub kanclerz nie „zgubił” pisma. Pami˛etajmy, że nasza obecność dokłada im pracy, warto wi˛ec wcześniej po
prostu zapytać, jak możemy t˛e ilość dodatkowej pracy zminimalizować lub jak w inny sposób wynagrodzić te niedogodności.

Podsumowanie
Robimy rzeczy dobre, pożyteczne, twórcze i po prostu fajne. Pami˛etajmy o tym zawsze, gdy idziemy z nasza˛ propozycja˛ do kogoś
„z tamtej strony”. Umieściłem „tamta˛ stron˛e” w cudzysłowie, ponieważ cz˛esto b˛edziemy mieli okazj˛e przekonać si˛e, że gramy do jednej
bramki i tylko szkoda, że nie spotkaliśmy si˛e wcześniej. Czasami też
napotkamy osoby, z którymi współpraca okaże si˛e niemożliwa od
poczatku
˛
lub od któregoś momentu. W takich sytuacjach nadal pami˛etajmy, że robimy rzeczy dobre, pożyteczne, twórcze i po prostu
fajne, i nie chowajmy urazy do osoby, która nam odmówiła, tylko
szukajmy dalej. Ci potencjalni partnerzy z pewnościa˛ gdzieś tam sa˛
i czekaja.
˛
————————————
Artur Olchowy – emerytowany stołeczny konwentorob, członek stowarzyszenia Avangarda i współtwórca kolektywu GOREktyw. Para
si˛e beletrystyka:
˛ jest autorem kilkudziesi˛eciu opowiadań i szortów
oraz jednej powieści. Prywatnie usłużny niewolnik świnek morskich.
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Optymalizacja kosztów
przy organizacji
wydarzeń
Maciej Pitala
Organizacja wydarzenia oznacza poniesienie kosztów. Chociaż sa˛
imprezy małe, których koszt może być bliski zeru, to w praktyce
każde b˛edzie si˛e wiazało
˛
z wydatkami. Co do zasady środki sa˛ zawsze ograniczone. Nie ma instytucji z absolutnie nieograniczonym
budżetem, a już na pewno nie sa˛ takimi instytucjami kluby fanowskie. Konieczne staje si˛e wi˛ec racjonalne i maksymalnie efektywne
wykorzystywanie posiadanych środków.
Artykuł ten nie skupia si˛e na możliwościach zdobywania środków (choć b˛eda˛ wspominane), ale na optymalizacji kosztów, ich
ograniczaniu lub przekierowywaniu, a w sytuacji idealnej – zmianie kosztu w przychód. Optymalizacja kosztów powinna oznaczać
wi˛ec nie tylko ich ci˛ecie, ale kreatywne podejście do nich i do finansowania w ogóle; takie, które umożliwi ograniczenie kosztów
bez jednoczesnego poświ˛ecania jakości lub czasu. Choć w przypadku wydarzeń komercyjnych wi˛ekszy nacisk niż na oszcz˛edności
powinno si˛e kłaść na generowanie dochodu, to jednak wydarzenia
fanowskie maja˛ cz˛esto bardzo ograniczone możliwości dochodowe
lub nie chca˛ podnosić na przykład kosztów uczestnictwa w imprezie, chcac
˛ uczynić ja˛ bardziej inkluzywna.
˛ Niektóre koszty, które
i tak musimy ponieść, można powiazać
˛
z przychodem. Ograniczenie kosztów nie jest wi˛ec zawsze tylko ich zwykłym ci˛eciem, ale
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może być wykorzystaniem ich tak, by generowały nam dodatkowe
profity.
Działalność klubów najcz˛eściej opiera si˛e na darmowej pracy
członków. To podstawowe narz˛edzie ograniczenia kosztów organizacji imprezy. Cz˛eść działań można przekazać na wolontariuszy,
jak składanie informatorów, wycinanie identyfikatorów oraz inne
prace zwiazane
˛
z przygotowaniem materiałów dla uczestników. Pozwala to zaoszcz˛edzić środki, ale niesie negatywne skutki w postaci
ryzyka niższej jakości wykonania oraz mniejszej efektywności czasowej (przykładowo drukarnia, korzystajac
˛ z maszyn, wykona w 30
minut to, na co grupa organizatorów musiałaby poświ˛ecić kilka godzin).
W przypadku materiałów drukowanych stosunkowo łatwo można zaoszcz˛edzić lub przesunać
˛ koszty, każdy z nich jest bowiem potencjalna˛ przestrzenia˛ na reklam˛e. Przykładowo sprzedanie drugiej
strony identyfikatora na reklam˛e może być źródłem sfinansowania
jego druku. Taka szansa dotyczy nie tylko dużych, ale i małych imprez. W przypadku małych jest to czasami łatwiejsze do osiagni˛
˛ ecia,
gdyż kwota, której zażadamy
˛
za reklam˛e, b˛edzie niższa. Można ja˛
zaproponować wystawcy, wydawcy gier planszowych czy ksiażek,
˛
ale można też postarać si˛e o wsparcie lokalne i na odwrocie identyfikatora wydrukować reklam˛e okolicznej kawiarni. Tył identyfikatora cz˛esto nie jest wykorzystywany, a tak może stać si˛e źródłem
zarobku dla imprezy. Warto cenić t˛e powierzchni˛e, gdyż można wykorzystać ja˛ dla jednego reklamodawcy, a potencjalnie obejrzy ja˛
każdy obecny na wydarzeniu.
Podobnie sprzedaż reklam w informatorze może być sposobem
na ograniczenie kosztu jego wydruku. Reklama w informatorze
może być cz˛eścia˛ wi˛ekszego pakietu sponsorskiego i czasem warto
nawet zwi˛ekszyć jego obj˛etość, by zmieścić w nim treści promocyjne. Innym sposobem na ograniczenie kosztów druku informatora
może być nadanie mu numeru ISBN i potraktowanie jako wydawnictwa zwartego, jeżeli spełnione zostana˛ ku temu warunki. Jest to,
mi˛edzy innymi, wysłanie egzemplarzy obowiazkowych
˛
czy zwartość druku. Dlatego czasem warto, by w informatorze znajdował
si˛e dłuższy tekst, na przykład felieton lub opowiadanie. Pozwala
to naliczyć na druk podatek VAT 5% zamiast 23%, co jest znaczac
˛ a˛
oszcz˛ednościa˛ nawet przy małej liczbie drukowanych egzemplarzy.
Należy jednak pami˛etać o wysyłce informatora do określonych bi56

bliotek (najłatwiej zrobić to, nadajac
˛ darmowa˛ przesyłk˛e egzemplarzy obowiazkowych
˛
do Biblioteki Narodowej). Warto też dowiedzieć si˛e, czy któryś z naszych partnerów, wystawców czy sponsorów nie jest wydawca,
˛ który może nam udost˛epnić swoje zniżki wypracowane w drukarniach. Porozumienie w takim przypadku ma
wiele zalet: wydawca wzmacnia swój rabat, bo dostarcza drukarni
zarobku, a my zyskujemy niższa˛ cen˛e oraz, co równie ważne, opiek˛e
wydawcy nad wydrukiem i jego jakościa.
˛ Współpraca z drukarnia˛
bywa trudna, a zorganizowanie jej poprzez stałego klienta zmniejsza szans˛e na pojawienie si˛e problemów technicznych. Przy wycenie materiałów drukowanych warto zastanowić si˛e, jaka technologia druku jest dla nas najbardziej opłacalna. Wybór technologii zależy najcz˛eściej od nakładu, jakim jesteśmy zainteresowani. Warto
wi˛ec poznać popularne technologie i ich cechy, by móc wybrać najlepsza˛ ofert˛e.
Inna˛ metoda˛ zaoszcz˛edzenia wydatków jest pozyskanie smyczy
do identyfikatorów od sponsorów lub partnerów. Jeśli nie powiedzie si˛e pozyskanie funduszy na druk, można dowiedzieć si˛e, czy
któryś ze sponsorów nie ma niepotrzebnych smyczy ze swoim logo,
które mógłby przeznaczyć na nasza˛ imprez˛e. Można też dowiedzieć
si˛e w urz˛edzie miasta lub powiatu, czy ich dział promocji nie dysponuje takimi materiałami i nie uzna naszej imprezy za ciekawe narz˛edzie promocji regionu. Źródłem smyczy moga˛ być też lokalne firmy,
które niekoniecznie sa˛ zwiazane
˛
z sama˛ impreza,
˛ ale chciałyby dotrzeć do naszych uczestników jako swoich potencjalnych odbiorców.
Podobnie można postapić
˛ z koszulkami dla organizatorów czy
obsługi. Umieszczenie loga sponsora lub partnera pozwala na ograniczenie kosztów. Można porozumieć si˛e z producentem koszulek
i w zamian za reklam˛e czy wyłaczność
˛
na sprzedaż koszulek imprezy otrzymać gratis t-shirty dla wolontariuszy. Wielu przeszkadza
reklama na konwentowej koszulce, ale warto pami˛etać, jak duże
moga˛ to być oszcz˛edności. Tu również można postarać si˛e o współprac˛e z wystawca,
˛ który posiada rabaty lub sam produkuje nadruki
na koszulki. Koszt koszulki z nadrukiem można ograniczyć nawet
do 12 zł za sztuk˛e przy odpowiednio prostym nadruku.
Zaoszcz˛edzić można również na atrakcjach, przykładowo poprzez porozumienie z wydawca,
˛ który może pomóc sprowadzić pisarza i pokryć cz˛eść kosztów jego przyjazdu albo zapewnić atrakcje
w zamian za udost˛epnienie stoiska. Praktyka ta jest stosowana za57

równo na wielkich, komercyjnych imprezach, jak i na mniejszych.
Pisarze moga˛ si˛e zgodzić i nieraz zgadzaja˛ si˛e przyjechać na własny
koszt lub cz˛eściowo go pokryć. Warto dowiedzieć si˛e, czy któryś
z naszych partnerów nie dysponuje pokojami gościnnymi i może ich
nam użyczyć, być może nawet za darmo. Podobnie szkoły majace
˛
akademiki czy internaty moga˛ si˛e zgodzić na ich promocyjne lub
nieodpłatne wynaj˛ecie. W przypadku gości imprez czy innych atrakcji istnieje bowiem wiele narz˛edzi zaoszcz˛edzenia kosztów, należy
jedynie zastanowić si˛e, jak to zrobić oraz odpowiednio si˛e komunikować. Oszcz˛edności można szukać nawet w zakupieniu biletów
dla gości na miesiac
˛ przed impreza,
˛ co ograniczy nawet o 1/3 koszty
dojazdów.
Dokonujac
˛ zakupów na rzecz imprezy lub wybierajac
˛ dostawc˛e
usługi należy pami˛etać, że cz˛esto jest możliwe znalezienie lepszej
oferty. Nie zawsze, oczywiście, niemniej nie warto decydować si˛e
na pierwsza˛ znaleziona˛ ofert˛e. Należy poświ˛ecić odrobin˛e czasu na
poszukiwania korzystniejszych opcji, szczególnie w dobie porównywarek cenowych i portali aukcyjnych. Warto też próbować negocjować należności. Nie zawsze jest to możliwe, jednak nie podejmujac
˛
negocjacji, tracimy szans˛e na potencjalna˛ oszcz˛edność.
Silna konkurencja na rynku drukarskim jest naszym sojusznikiem w szukaniu najlepszych ofert; podobnie jest zreszta˛ w innych
branżach. Warto pytać i odpowiednio komunikować swoje potrzeby.
Być może w firmie znajomego robia˛ wyprzedaż sprz˛etu komputerowego i dobry laptop do prezentacji na imprezach można kupić już
za połow˛e ceny rynkowej? Może ktoś ma niepotrzebne materiały,
które dla nas sa˛ bardzo cenne? W sytuacji niedoboru konieczne jest
kreatywne myślenie i sporo uporu, ale wiele kosztów zdecydowanie
da si˛e ograniczyć.
Forma˛ ograniczenia kosztów jest ich łaczenie,
˛
a wi˛ec zamawianie kilku produktów i usługi u jednego dostawcy, co daje nam podstaw˛e do negocjacji ceny. Czasem w tych negocjacjach udaje si˛e
ustalić, że cena bazowego produktu i usługi pozostaje bez zmian,
ale te dodatkowe sa˛ znacznie tańsze lub darmowe. Ograniczenie
liczby dostawców ma też zalety logistyczne, ale decyzj˛e trzeba podejmować całościowo.
Kolejnym obszarem, na którym można zaoszcz˛edzić, jest promocja. Konwenty rzadko dysponuja˛ wielkimi budżetami, wi˛ec każda
złotówka musi być wykorzystywana racjonalnie. Należy pami˛etać,
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że nasza płatna reklama utonie w morzu innych cz˛esto komercyjnych, lepiej wypozycjonowanych i opłacanych. Konieczne sa˛ działania niestandardowe, ale takie, które generuja˛ mniej kosztów. Przy
inwestowaniu w reklam˛e warto pomyśleć, czy zapewni nam ona odpowiedni zwrot, czy dotrzemy z nia˛ do nowych odbiorców. W przypadku reklamy, podobnie jak w innych przypadkach, warto współpracować z partnerami imprezy. Wystawcy czy sponsorzy również
maja˛ interes w tym, by wasza impreza cieszyła si˛e odpowiednia˛ frekwencja.
˛
Przy szacowaniu budżetu imprezy co do zasady należy zawsze
odrobin˛e zawyżać koszty, gdyż w praktyce cz˛esto sa˛ wi˛eksze niż
te zakładane w fazie planowania. Trzeba jednak pami˛etać o tym,
że jeśli strona dochodowa jest sztywna, to właśnie ograniczenie wydatków jest najważniejsze. Trzeba założyć, że czasem konieczne
b˛edzie ostre ci˛ecie kosztów, a nawet ograniczenie jakości imprezy.
Należy wtedy si˛e zastanowić, jak dalekie sa˛ konieczne ust˛epstwa.
Zawsze priorytetem jest, by impreza si˛e odbyła i była dla uczestników satysfakcjonujaca,
˛ ale wiele z jej elementów w praktyce jest
tylko dodatkiem. Można zaoszcz˛edzić na smyczach (rezygnujac
˛
z nich lub zamieniajac
˛ na sznurek czy wstażk˛
˛ e) lub na identyfikatorach czy informatorach, które zawsze moga˛ być cieńsze, mniejsze,
czarno-białe, a w ostateczności może ich wcale nie być. Unikajmy
wi˛ec podejścia „postaw si˛e a zastaw si˛e” i zaakceptujmy, że czegoś
może zabraknać,
˛ ponieważ nas na to nie stać. Nie zawsze warto
sprowadzać gościa, nawet ciekawego, jeżeli jego koszt ma zagrozić
domkni˛eciu si˛e budżetu. Konieczne jest, by na samym poczatku
˛ planowania budżetu określić priorytety dla danych kosztów i w razie
konieczności wykluczać te, które na liście znalazły si˛e najniżej.
Bardzo istotne jest dokładne czytanie umów z najemcami czy
partnerami, które opiewaja˛ na znaczne kwoty. W przypadku najmu
niestety cz˛eść kosztów potrafi być ukryta i nie znajac
˛ szczegółów
umowy, dowiadujemy si˛e o nich za późno. Najem chociażby hali targowej to złożona umowa zawierajaca
˛ wiele elementów kosztowych
i trzeba je negocjować uważnie. Czasem z pozoru atrakcyjna oferta
może być pełna ukrytych kosztów. Dodatkowo, na rynku komercyjnym proponowane mam ceny cz˛esto sa˛ cenami netto. Dokładna
analiza kosztów, w tym kosztów ukrytych czy zysku alternatywnego,
jest ważnym elementem planowania finansów.
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Podczas planowania oszcz˛ednego budżetu ogromne znaczenie
ma czas. Im wcześniej zamówimy produkt czy usług˛e, tym łatwiej
nie tylko zaplanować nam jej koszt, ale i wynegocjować niższa˛ cen˛e.
Zamawiajac
˛ w drukarni w trybie ekspresowym, zapłacimy wi˛ecej
lub b˛edziemy musieli wybrać droższego dostawc˛e, bo tańszy nie b˛edzie miał wolnych terminów. Organizatorzy imprez generuja˛ czasami niepotrzebne koszty, kupujac
˛ coś w ostatniej chwili.
Warto także zadbać, by materiały zakupione na imprez˛e mogły
być przydatne za rok lub służyć na innych wydarzeniach. Cz˛esto po
imprezie cz˛eść materiałów, jak długopisy, smycze czy wyposażenie
bloku dzieci˛ecego „rozchodzi si˛e” i w nast˛epnym roku te zakupy musza˛ zostać dokonane ponownie. Warto pilnować takich materiałów,
a nawet inwentaryzować, by mogły nam posłużyć w przyszłości; to
pozwoli też na bieżaco
˛ oceniać realne potrzeby zakupowe. Nieraz
spotykałem si˛e z sytuacja,
˛ w której dokonano zakupu rzeczy obecnej na stanie, ale schowanej tak, że nikt nie wiedział o jej istnieniu.
Zdarzało si˛e również, że co roku kupowano długopisy na akredytacj˛e, chociaż z poprzedniej edycji zostało ich wiele. Choć wydaje
si˛e, że sa˛ to niewielkie koszty, dla mniejszych wydarzeń moga˛ być
znaczace.
˛ Do tego w praktyce nie moga˛ być bagatelizowane, bo po
zsumowaniu tworza˛ istotny element budżetu. Dbajac
˛ wi˛ec o środki
trwałe czy materiały promocyjne i biurowe, możemy zaoszcz˛edzić
na tych znacznych wydatkach i ułatwić organizacj˛e poprzez wspomniana˛ inwentaryzacj˛e.
Przy przyznawaniu priorytetów nie można uginać si˛e pod presja˛ otoczenia, bo to organizatorzy decyduja˛ o finansach i ponosza˛
odpowiedzialność w razie finansowego fiaska. Decyzje trzeba zawsze podejmować racjonalnie, majac
˛ na uwadze, które koszty dla
imprezy sa˛ kluczowe, a które opcjonalne; nie podejmować natomiast kosztów, które nie sa˛ dla imprezy konieczne, pod wpływem
nacisków ze strony innych organizatorów czy uczestników. Jeżeli
decydujemy si˛e na wydatki, które w założeniu maja˛ nam przynieść
zwrot (jak reklama czy dopłata do przyjazdu znanego gościa), warto
najpierw ocenić, czy nasze założenia sa˛ realne, czyli czy wzrost dochodu z wejściówek pokryje nam poniesione koszty i czy taka decyzja na pewno przełoży si˛e na popularność imprezy.
Przy planowaniu kosztów trzeba myśleć racjonalnie i maksymalnie kreatywnie. Konwent ostatecznie wcale nie musi mieć drukowanego informatora (może go zastapić
˛ aplikacja na telefon) i nie
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musi mieć identyfikatorów czy nawet koszulek organizacyjnych. To
właśnie kreatywne podejście do kosztów pozwoli nam je optymalizować bez szkód dla imprezy czy jakości materiałów. Osłabienie
jakości materiałów i usług cz˛esto jest zreszta˛ bardzo ekonomicznym rozwiazaniem.
˛
Informator na papierze kredowym jest znacznie
droższy, a nie wpływa na sama˛ imprez˛e w znaczeniu strategicznym.
Cz˛esto zakup gorszego materiału nie musi oznaczać znacznego obniżenia jakości. Warto zastanowić si˛e, gdzie jakość ma znaczenie,
a gdzie jest jedynie symboliczna.
Każdy organizator powinien si˛e zastanowić, jakie ma regionalne możliwości ograniczania kosztów czy przeniesienia ich na
inne podmioty. Cz˛esto jest to możliwe, gdy współpracujemy z podmiotami samorzadowymi,
˛
maja˛ one bowiem już rozplanowane koszty
i gotowa˛ infrastruktur˛e. Właśnie wśród partnerów imprezy i jej otoczenia należy szukać szans na ograniczenie wydatków. Wielu z nich
ch˛etnie nam z tym pomoże, warto wi˛ec dbać o dobre relacje z otoczeniem naszego wydarzenia.
————————————
Maciej „Toudi” Pitala – współpracuje z wieloma wydawnictwami,
publikuje w Smokopolitanie, Fantomie, KONcepcjach. Jeden z ojcówzałożycieli Grupy Wydawniczej Alpaka.
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Smok z kwiatem wiśni,
czyli manga i anime
na konwentach
fantastycznych
Damian Olszewski
By dotrzeć do jak najwi˛ekszej liczby odbiorców, imprezy decyduja˛
si˛e rozwijać istniejace
˛ już elementy (na przykład wydarzenie poświ˛econe grom planszowym zapewni wi˛eksza˛ przestrzeń dla graczy
czy zaprosi do współpracy kolejne wydawnictwa) lub otwieraja˛ si˛e
na nowe doświadczenia. Cz˛eść konwentów i festiwali fantastycznych stawia na rozwini˛ecie bloku mangi i anime. Tylko jak taki blok
powinien wygladać?
˛
Charakter i wielkość bloku mangowego z pewnościa˛ b˛edzie si˛e
różnić w zależności od miejscowego fandomu. Każda mikrospołeczność sama określa swoje potrzeby i zainteresowania. W tym
przypadku – konkretnymi seriami czy elementami kultury japońskiej. Bezpośredni wpływ na wyglad
˛ bloku ma organizator, sprawujacy
˛ piecz˛e nad jego merytoryka.
˛ Przez to, wbrew pozorom, komiks japoński może nie być dominujacym
˛
tematem, a jego miejsce zajma˛ prelekcje o społeczeństwie, sztuce i innych dziedzinach
kultury Kraju Kwitnacej
˛ Wiśni. Cz˛esto też blok mangi i anime nie
skupia si˛e jedynie na Japonii, lecz całym regionie Azji Wschodniej.
Co wi˛ecej, oprócz sal prelekcyjnych do dyspozycji fanów nierzadko
w pobliżu znajduja˛ si˛e gry muzyczne, na przykład DDR, Ultra Star,
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Osu! czy, coraz cz˛eściej spotykane, JuBeat i Sound Voltex. Waga tej
cz˛eści programu może być też marginalna – blok mangowy (o ile
możemy go tak nazwać) przejawiać si˛e b˛edzie wtedy głównie jako
pojedyncze atrakcje niekoniecznie przypisane do jednej sali.
Organizator bloku mangi i anime ma moc sprawcza,
˛ by blok
przybrał idealna˛ jego zdaniem form˛e. Jak jednak wiadomo, z wielka˛
moca˛ idzie w parze wielka odpowiedzialność. Przed organizatorem
stoi ci˛eżkie zadanie dokonania selekcji i doboru programu w taki
sposób, aby treści nie były banalne i schematyczne czy zahaczajace
˛
o (cz˛esto kłamliwe i krzywdzace)
˛ stereotypy.
Aby blok mangowy mógł zaistnieć na imprezie, konieczna jest
pomoc doświadczonego organizatora. Czasem zgłoszenia atrakcji
zebrane od lokalnych fanów sa˛ wystarczajace,
˛ by skonstruować program bloku, warto jednak zastanowić si˛e nad poszerzeniem horyzontów. Doświadczony organizator powinien dysponować siecia˛
kontaktów – znajomych czy nazwisk, które kojarzy z innych wydarzeń, z którymi może porozmawiać na temat współpracy. Mowa
tu przede wszystkim o działaczach fandomu ogólnopolskiego – blogerach, youtuberach, znanych prelegentach. To, jakie benefity ze
współpracy zaoferujemy, powinno być współmierne do jakości punktu programu i trudu włożonego w jego przygotowanie. Bardzo
łatwo jest przeprowadzić konkurs, natomiast ciekawa prelekcja na
temat mangi i anime jest o wiele trudniejsza do opracowania.
Cz˛esto organizator znajdzie si˛e mi˛edzy młotem a kowadłem.
Społeczność mangowa ceni sobie duża˛ liczb˛e konkursów, które wywołuja˛ wiele emocji i oferuja˛ cenne nagrody. Problem pojawia si˛e
jednak w momencie określania finansów – budżet mniejszych imprez może nie wytrzymać bloku mangowego wypełnionego turniejami i quizami. Z drugiej strony zbyt duża liczba prelekcji i dyskusji
skutkuje znudzeniem uczestników. Pami˛etajmy, że fandom mangi
i anime składa si˛e głównie z osób młodszych. Ważne jest zatem
zrównoważenie atrakcji i dopasowanie ich do zasobów ludzkich i finansowych konwentu.
Skoro już decydujemy si˛e na przyjmowanie określonych prelekcji czy konkursów – jak je wybierać? Cz˛esto sam opis b˛edzie niewystarczajacy.
˛ Ważne jest, by mieć kontakt do wszystkich osób zgłaszajacych
˛
program przez formularz czy też zgłoszenia prywatne,
by móc uzyskać wi˛ecej informacji. Warto także kolekcjonować informatory z różnych wydarzeń – widzac
˛ cz˛estotliwość prowadze64

nia atrakcji przez dana˛ osob˛e, możemy założyć jej doświadczenie
i solidne przygotowanie do atrakcji. Tutaj trzeba być jednak ostrożnym, gdyż zła˛ atrakcj˛e można powtarzać wielokrotnie, nie wyciaga˛
jac
˛ nauki z bł˛edów. Innym i zarazem najprostszym pomysłem jest
przychodzenie na atrakcje prowadzacych,
˛
z którymi chciałoby si˛e
nawiazać
˛ współprac˛e. Dobrze także odwiedzić kilka imprez poprzedzajacych
˛
nasze wydarzenie, aby wysłuchać prelekcji, wziać
˛ udział
w konkursach, dowiedzieć si˛e, które atrakcje rzeczywiście warte sa˛
właczenia
˛
do programu naszego konwentu.
Obecność nazwisk, organizacji i grup cz˛esto pojawiajacych
˛
si˛e
na konwentach i festiwalach w całej Polsce b˛edzie świadczyła o profesjonalizacji bloku. Warto zatem wyróżniać tego typu osoby nie
tylko specjalnymi wejściówkami, ale także promowaniem ich na
portalach społecznościowych i stronie wydarzenia. Tych najbardziej znanych nie powinno także zabraknać
˛ w informatorze. Sa˛ oni
w końcu rozpoznawalni – niektórzy uczestnicy moga˛ pojawić si˛e
tylko dla ich atrakcji, tak jak inni przychodza˛ na wydarzenie tylko
dla ulubionego pisarza.
Najważniejsze jest jednak, aby blok mangowy promować na
równi z innymi. Bardzo ciekawa inicjatywa miała miejsce na Falkonie w 2016 roku, kiedy każdy blok miał swojego superbohaterskiego opiekuna. Takiego też otrzymała manga i anime – uroczego
liska Nekoham˛e, który znalazł si˛e na wielu grafikach promujacych
˛
festiwal i spotkał si˛e z pozytywnym odzewem.
Blok mangi i anime nie jest wymagajacy
˛ pod wzgl˛edem sprz˛etowym czy lokalowym. Gry muzyczne i atrakcje towarzyszace,
˛ organizowane przez grupy i firmy zewn˛etrzne lub osoby prywatne zapewniaja˛ własny sprz˛et potrzebny do zabawy, zaś sale prelekcyjne
nie b˛eda˛ wymagały wi˛ekszej ilości sprz˛etu niż standardowe „laptop,
rzutnik, głośniki” najcz˛eściej wpisywane w zapotrzebowanie. Jego
ilość uzależniona jest naturalnie od liczby sal. Nie możemy także zapomnieć o sporym zapasie wody, który przy grach muzycznych jest
konieczny, a co łatwo przeoczyć w trakcie planowania. Wielkość sal
określona b˛edzie przez potrzeby lokalnego fandomu oraz skal˛e samego wydarzenia – tutaj koordynatora programu wiedza˛ powinien
wesprzeć właśnie organizator bloku mangowego.
Czemu w ogóle taki blok jest potrzebny na imprezie fantastycznej? Jako najważniejsza˛ przyczyn˛e wymieniłbym tutaj „pomostujace”
˛
elementy popkultury, czyli takie, które wyraźnie funkcjonuja˛
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w świadomości dwóch grup fanów. W tym przypadku b˛eda˛ to różnego rodzaju nowe animacje, na przykład Pora na przygod˛e! czy
Rick i Morty, serie zapami˛etane przez wszystkich z dzieciństwa, jak
Dragon Ball i Pokémon, a także seriale, które towarzyszyły nam już
później – Naruto, Bleach, One Piece i im podobne, które ciagle
˛ ciesza˛
si˛e ogromna˛ popularnościa.
˛
Animacja japońska jest przetwarzana na setki sposobów, wchodzac
˛ w dyskurs światowej kinematografii w swojej oryginalnej formie (na przykład filmy studia Ghibli) czy w seriach aktorskich, pozbawionych specyficznej, nie wszystkim pasujacej
˛ formy (Ghost in
the Shell, Death Note). Problematyka zawarta w tego typu dziełach
jest tematem wieloletnich dyskusji, które zaogniaja˛ si˛e, gdy dany
tytuł zostaje przedstawiony w nowy sposób. Wielu fanów fantastyki
właśnie w taki sposób poznaje kultowe produkcje, wskutek czego
tworzy si˛e pewna wi˛eź z fandomem mangowym, która˛ warto kultywować i rozwijać. Dzi˛eki temu dwie grupy fanowskie sa˛ w stanie
znaleźć wspólny j˛ezyk i dobrze si˛e bawić na jednym konwencie.
Społeczność mangowa jest coraz bardziej liczacym
˛
si˛e elementem w świecie konwentów i festiwali w Polsce. Nie trzeba chyba
wymieniać wszystkich imprez poświ˛econych wyłacznie
˛
fenomenowi
sztuki i kultury japońskiej. Świadczy to tylko o tym, jak duże jest na
nie zapotrzebowanie. Właśnie z tej przyczyny konwenty powinny
otwierać si˛e na fanów mangi i anime, tworzac
˛ bloki mangowe lub
rozwijajac
˛ je. Trudno jest bowiem również znaleźć fantastów, którzy z tym elementem (pop)kultury nigdy nie mieli nic wspólnego.
Zwłaszcza wśród młodszych uczestników wydarzenia.
Oprócz wi˛ekszej liczby uczestników, nasze wydarzenie zyskuje
dzi˛eki blokowi mangowemu w oczach mediów. Impreza nie zdaje
si˛e już wtedy bowiem jedynie spotkaniem hermetycznej grupy fanów. Jeśli spojrzeć na konwent jak na królewska˛ koron˛e, złotem,
z którego jest wykonana, b˛edzie naturalnie fantastyka. Wszelkie
mniejsze uzewn˛etrzniane na festiwalu fandomy – serialowe, modelarskie czy właśnie mangowe – to kamienie szlachetne, dzi˛eki którym korona mieni si˛e wszystkimi barwami. Taki przedmiot (czy
takie wydarzenie) b˛edzie z pewnościa˛ dawał o wiele wi˛ecej możliwości do analizy, oceny, a przede wszystkim do pokazania w szeroko
dost˛epnych mediach.
Na obecności fandomu mangowego zyskuja˛ także wystawcy.
Fani mangi i anime ch˛etnie kupuja˛ gadżety z ulubionych serii czy
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gry na konsole i uzupełniaja˛ swoje biblioteczki o coraz to nowe tytuły oraz brakujace
˛ tomy kolekcjonowanych serii. Szeroka gama
kolorowych stoisk wabi każdego odwiedzajacego.
˛
Niejednokrotnie
byłem świadkiem, gdy z pozoru zagorzały fantasta kupował z sentymentu zabawki, kubki czy poduszki z dawno zapomnianych już
seriali z dzieciństwa. Najbardziej przyst˛epnym dla każdego odwiedzajacego
˛
asortymentem sklepików b˛eda˛ łakocie prosto z Azji.
Każdy medal ma jednak dwie strony. Bloki mangowe funkcjonuja˛ na konwentach już od jakiegoś czasu. W wielu przypadkach
trudno jest nawet wyobrazić sobie konkretne wydarzenie bez tej
cz˛eści programu. Każdy jednak z pewnościa˛ niejednokrotnie spotkał si˛e z żartami skierowanymi w stron˛e fanów mangi i anime,
do których przylgn˛eło wiele nieprzychylnych i obraźliwych epitetów. Wyraźne sa˛ pewne napi˛ecia mi˛edzy fandomem fantastycznym
a fandomem mangowym, które bardzo trudno jest stłumić.
Manga i anime cz˛esto traktowane sa˛ przez organizatorów wydarzeń fantastycznych jako niepotrzebny dodatek. Zdarza si˛e, że
sale sa˛ umiejscawiane w najdalszych zakamarkach szkoły, w miejscach głośnych, co utrudnia prowadzenie prelekcji, lub sa˛ słabo
oznaczane. Wszelkie gry muzyczne i komputerowe ściśle zwiazane
˛
z fandomem mangowym umieszcza si˛e blisko samej sali, aby ułatwić dost˛ep do rozrywek zainteresowanym. Powoduje to jednak złudzenie tzw. „getta mangowego”, przez co fani mangi, anime i kultury Kraju Kwitnacej
˛ Wiśni tworza˛ niemal oddzielne wydarzenie.
Tego typu sztuczna granica pogł˛ebia tylko spory i różnice mi˛edzy
fantastami a mangowcami, mi˛edzy „nami” a „nimi”.
Nierzadko krzywdzace
˛ dla fanów mangi i anime sa˛ także stereotypy zwiazane
˛
z ich fandomem i sama˛ manga.
˛ W społeczeństwie
istnieje przeświadczenie, jakoby osoby zainteresowane fenomenem
animacji japońskiej były zdziecinniałe i zamkni˛ete w swoim świecie. Samo anime kojarzy si˛e przede wszystkim z wielkimi oczami
postaci, niezr˛ecznymi dialogami i monologami oraz przesadzonymi
reakcjami bohaterów, a także z seriami zwiazanymi
˛
z relacjami seksualnymi par homo- i heteroseksualnych. Jak w przypadku każdej
formy sztuki, nie musi być to akceptowane przez wszystkich odbiorców, jednak nie powinno być jednocześnie przyczyna˛ agresywnej
i niekonstruktywnej krytyki.
Problem hermetyczności bloku mangowego może zostać łatwo
rozwiazany
˛
za pomoca˛ zmian w programie. Tworzac
˛ imprez˛e po67

świ˛econa˛ fantastyce, organizatorzy powinni zachowywać konwencj˛e fantastyczna˛ w każdym bloku – także mangowym. Zdarza si˛e
bowiem, że nie wszystkie atrakcje w nim zawarte podlegaja˛ tym
kryteriom. Aby wszystko funkcjonowało sprawnie, również blok
mangowy musi w pewnym stopniu otworzyć si˛e na konwent. Jako
że anime jest jedynie forma˛ przekazu, możemy spotkać wiele gatunków obrazowanych w ten sposób. B˛eda˛ to romanse, komedie,
serie zwiazane
˛
z supermocami itd. O ile prelekcje powiazane
˛
z kultura˛ i społecznościa˛ Azji Wschodniej b˛eda˛ tutaj wyjatkiem,
˛
tak pozostałe wydarzenia powinny zgadzać si˛e z fantastycznym charakterem imprezy. Atrakcje niezwiazane
˛
z szeroko poj˛eta˛ fantastyka˛
powinno ograniczać si˛e do niezb˛ednego minimum, aby blok mangowy swoim programem zach˛ecił do udziału jak najwi˛eksze grono
fantastów. Kto wie, może pewnego dnia dzi˛eki temu odwiedza˛ także
imprez˛e stricte mangowa?
˛
Powyższy postulat jest próba˛ dostosowania elementu programu
tak, aby stał si˛e on bardziej atrakcyjny dla wszystkich uczestników
konwentu. Wszelkie inne gatunki i tematy poruszane za pomoca˛
mangi i anime realizowane sa˛ na imprezach przeznaczonych tylko
i wyłacznie
˛
tej tematyce. Blok mangowy na imprezie fantastycznej
powinien stać si˛e swego rodzaju zach˛eta,
˛ reklama,
˛ teaserem dla fantastów, aby byli bardziej przychylni wydarzeniom mangowym oraz
samym fanom Azji Wschodniej. Obraz zionacego
˛
ogniem smoka lepiej jest dopełnić kwiatem wiśni niż szkolnym mundurkiem. Mam
nadziej˛e, że rozwój bloku w t˛e stron˛e umożliwi podniesienie wagi
fandomu mangowego na konwentach fantastycznych w Polsce oraz
usuni˛ecie zjawiska wyobcowania fanów mangi i anime.
————————————
Damian „Lemur” Olszewski – student filologii niderlandzkiej na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, surinamista in spe, zast˛epca
redaktora naczelnego Grupy Wydawniczej Alpaka, redaktor naczelny
portalu Met Vriendelijke Groenten. Publikował w Smokopolitanie,
KONcepcjach i Neerlandistiek.nl. Zast˛epca koordynatora programu
na Falkonie oraz koordynator programu na Nejiro w latach 2016
i 2017. Z zamiłowania prelegent. Interesuje si˛e baśniami, bajkami,
realizmem magicznym oraz literatura˛ fantastyczna˛ niderlandzkoj˛ezycznego obszaru kulturowego.
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Jak daleko jest
od uczestnika
do organizatora?
Na przykładzie
konwentu Orkon
Aleksandra Tomicka-Kaiper
Jak czytamy w Wikipedii: „Zwykle konwenty trwaja˛ trzy dni – od
piatku
˛ do niedzieli – niekiedy sa˛ krótsze (sobota–niedziela) lub dłuższe (m.in. w trakcie długich weekendów)”. W takim razie co z konwentem, który trwa ponad dwa tygodnie?
Orkon to konwent z dwudziestosześcioletnim stażem, organizowany przez ekipy zmieniajace
˛ si˛e tak osobowo, jak i ilościowo.
Z imprezy trwajacej
˛ dwa–trzy dni (jedna˛ gr˛e) przez ćwierć wieku
przekształcił si˛e w dwutygodniowy konwent z mnóstwem atrakcji:
larpów (kilkugodzinnych i kilkudniowych, chamberów i pełnowymiarowych gier terenowych) i warsztatów (artystycznych, literackich, larpowych, walki i rzemiosł). Przez lata mozolnego przekształcania i przepoczwarzania, ciagłego
˛
wydłużania i urozmaicania programu, kilkudniowy, stosunkowo lokalny konwent-larp urósł
do rangi fandomowej instytucji. Co roku kilkaset osób w kraju i za
granica˛ rozpoczyna planowanie swoich wakacji i urlopów od sprawdzenia terminu Orkonu. Co roku bardzo wiele z nich robi to, gdyż
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to właśnie oni sa˛ cz˛eścia˛ tej instytucji i to właśnie od nich zależy, jak
dobrze b˛edzie ona działać w tym roku.

Jak doprowadzić do tego, żeby uczestnicy czuli si˛
e
współorganizatorami konwentu?
Żeby stworzyć imprez˛e trwajac
˛ a˛ dwa tygodnie, nie wystarcza˛ dwie,
trzy czy nawet dziesi˛eć osób. Potrzeba do tego małej armii ludzi,
wolontariuszy i organizatorów, różnego rodzaju twórców – poczaw˛
szy od autorów larpów, poprzez grafików, administratorów strony,
aż po twórców atrakcji dodatkowych. Nie byłoby możliwe zaangażowanie takiej liczby osób do wolontaryjnej pracy nad impreza,
˛
gdyby nie czuli z nia˛ wi˛ezi i nie uważali, że robia˛ imprez˛e dla siebie.
Owszem, dla innych, ale również dla siebie.
Organizacja konwentu składa si˛e obecnie z ośmiu osób zajmujacych
˛
si˛e najważniejszymi sprawami – od zamówień niezb˛ednego
sprz˛etu, poprzez wybór gier, aż po gaszenie wszystkich „pożarów”,
które dotykaja˛ konwent w czasie pomi˛edzy jedna˛ a druga˛ edycja.
˛
Wystarczyłoby im sił i czasu na zorganizowanie kilkudniowego konwentu, ale w przypadku 15 dni – nie ma szans. Konwent musi mieć
program; w przypadku Orkonu sa˛ to głównie larpy. Główny organizator (wybierany rokrocznie przez kapituł˛e zwana˛ Konklawe,
złożona˛ z długoletnich i doświadczonych w organizacji uczestników konwentu) zaczyna prac˛e nad impreza˛ z ekipa˛ tworzac
˛ a˛ jedna˛
z gier – Gr˛e Główna.
˛ Jednak larpów na Orkonie jest zazwyczaj kilka
do kilkunastu; reszta wybierana jest spośród zgłoszeń nadsyłanych
przez uczestników. Twórcy larpów to specyficzny rodzaj artystów,
którzy tworzac
˛ scenariusze, organizuja˛ zabaw˛e dla kilkudziesi˛eciu
osób (każdy z larpów ma mniej wi˛ecej taka˛ liczebność). Każdy larp
organizuje od dwóch do ośmiu osób, a wiele z nich zakłada współprac˛e pomi˛edzy twórcami a graczami w ramach tworzenia postaci
i watków
˛
gier.
Zanim konwent si˛e zacznie, należy zadbać o to, żeby przyjechali na niego ludzie. Nie oszukujmy si˛e – nie wszyscy przyjeżdżaja˛
na Orkon po raz kolejny, nie ma rzeczy dla wszystkich. Niektórym nie spodoba si˛e formuła imprezy i nic nie da si˛e na to poradzić, bo o ile jesteśmy w stanie dopasować cz˛eść larpów czy innych
atrakcji do wymagań graczy, nie zapewnimy im wszystkiego, czego
by sobie mogli zażyczyć. Zatem, zanim konwent si˛e zacznie, warto
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go rozreklamować – tu z pomoca˛ przychodza˛ graficy, opiekunowie
strony internetowej i profilu na Facebooku oraz ekipa reklamujaca
˛
imprez˛e na innych konwentach. Marketing Orkonu odbywa si˛e zatem wielopoziomowo: zarówno poprzez zamieszczanie informacji
na Facebooku i promowaniu larpów w ich wydarzeniach tamże czy
reklamowaniu konwentu w zaprzyjaźnionych mediach, jak i bezpośrednio – jedna˛ z najważniejszych opcji marketingowych jest uczestnictwo orkonowiczów w innych konwentach w ramach wiosek fanowskich czy stoisk.
Żeby impreza funkcjonowała przez dwa tygodnie, potrzebni sa˛
logistycy. Logistyka Orkonu zajmuje si˛e wszystkim – poczawszy
˛
od
zamówienia przenośnych toalet i drewna do budowy, przez zajmowanie si˛e lokacjami larpowymi, a skończywszy na bieżacej
˛ obsłudze
Orkonu w zakresie utrzymywania czystości obozowiska. Ważna˛ rol˛e
w logistyce zajmuje formacja typowych dla Orkonu wolontariuszy –
gremlinów – którzy zajmuja˛ si˛e na miejscu wszystkim, co potrzebne
dla funkcjonowania konwentu, zarówno wynoszeniem śmieci, jak
i rozkładaniem namiotów dla larpowych lokacji.
15 tysi˛ecy godzin – prawie dwa lata ciagłej
˛
pracy, bez czasu na
sen i siusiu to, mocno niedoszacowana, liczba godzin, które osoby
zaangażowane w Orkon poświ˛ecaja˛ na jego przygotowanie co roku.
Spośród kilkuset osób przyjeżdżajacych
˛
na konwent, kilkadziesiat
˛
zajmuje si˛e tym, żeby im i reszcie było komfortowo, żeby mieli co
robić, nie uton˛eli w śmieciach, mieli co jeść i nie uciekli z dziczy
do miasta z obł˛edem w oczach. Na Orkonie osoby zaangażowane
w organizacj˛e i pomoc wywodza˛ si˛e z uczestników. Bywa, że ktoś,
przyjeżdżajac
˛ po raz pierwszy, już angażuje si˛e w bycie gremlinem
czy twórca˛ larpa, ale najcz˛eściej jest to proces stopniowy – przyjeżdżam na pierwszy konwent, obserwuj˛e, co i jak, zaczynam si˛e
angażować w przyszłej edycji. Dlaczego?

Widz˛
e, słysz˛
e, czuj˛
e
Widz˛e:
Żeby zaangażować si˛e w prac˛e nad konwentem, potencjalny ch˛etny
musi zobaczyć prac˛e innych. Niezależnie, czy spotka si˛e z nia˛ na
konwencie, na którym Orkon jest reklamowany, czy dopiero na samej imprezie – ważne jest, że dostrzega zaangażowanie innych.
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I to nie tych mitycznych organizatorów, ale po prostu uczestników.
Ważne jest zobaczenie tych wszystkich osób, które utrzymuja˛ konwent w porzadku
˛
i ładzie lub robia˛ warsztaty dla ch˛etnych i ucza˛
walki czy rzeźbienia w skórze. Zgłoszenie si˛e do twórcy larpa i omawianie z nim swojej postaci i jej watków
˛
sprawia, że docenia si˛e
jego kilkumiesi˛eczna˛ prac˛e, a z kolei rozkładanie i składanie stylizowanych namiotów na dana˛ godzin˛e w danym miejscu powoduje
zastanowienie si˛e nad tym, jak to wszystko działa. I cz˛esto postanowienie, że za rok to ja zgłosz˛e larpa, ja b˛ed˛e rozstawiał namioty, ja
poprowadz˛e warsztaty.
Słysz˛e:
Funkcjonuje podobnie, ale w dużym stopniu opiera si˛e na opowieściach: „Rok temu byłem pierwszy raz, a teraz robimy razem larpa”,
„Przyjechałem po raz pierwszy kilka lat temu i od tego czasu pomagam w logistyce”, „O, spotkałam ci˛e na konwencie, na którym reklamowałaś Orkon”. Istotne sa˛ też opowieści o tym, jakie przygody
trafiaja˛ si˛e w czasie budowania lokacji czy wspólne wspomnienia
o zgłaszanych postaciach.
Czuj˛e:
Dwa powyższe jednak nie wystarcza,
˛ żeby zaangażować si˛e w dość
wymagajac
˛ a˛ prac˛e nad konwentem. Dlatego, oprócz widzenia i słyszenia, trzeba jeszcze poczuć ch˛eć stania si˛e cz˛eścia˛ organizacji i pomocy konwentowi. Esencja˛ bycia cz˛eścia˛ organizacyjna˛ imprezy jest
poczucie, że bez pracy, która˛ wykonam, nie odb˛edzie si˛e całość albo
cz˛eść konwentu, że bez niej b˛edzie on słabszy.
Dla organizatora zaangażowanie innych w tworzenie imprezy
jest istotna˛ cz˛eścia˛ procesu koordynowania konwentu. Żeby wolontariusze zaangażowali si˛e w konwent, musza˛ czuć si˛e jego cz˛eścia,
˛
dlatego organizator nie może być mityczna˛ postacia,
˛ która pojawia
si˛e w opowieściach, a której nikt nigdy nie widział. Musi być uczestnikiem konwentu. Rozmawiać z innymi uczestnikami i przedstawiać im problemy, komunikować si˛e na każdym możliwym szczeblu
– odpowiadać na prywatne wiadomości, angażować si˛e w dyskusje
dotyczace
˛ ważnych i mniej istotnych spraw zwiazanych
˛
z konwentem, które sa˛ bolaczkami
˛
uczestników. Tłumaczyć podejmowane
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decyzje – nie wszystkie, bo wszystkich si˛e nie da, ale te, na które zostanie zwrócona uwaga uczestników. Nie można zamykać si˛e w ściśle organizacyjnym gronie, trzeba wychodzić do ludzi.
Dobrze jest stworzyć sieć społecznościowa˛ wiaż
˛ ac
˛ a˛ uczestników – kiedyś taka˛ funkcj˛e pełniły fora, obecnie jest to głównie Facebook. Można narzekać na jego wszechobecność w naszym świecie
i życiu, jednak trudno przecenić jego rol˛e przy tworzeniu sieci kontaktów i współpracy. Wolontariusze i organizatorzy Orkonu zgromadzeni sa˛ w kilku grupach w tym serwisie, w zależności od pełnionych funkcji i zadań. Wszystkie ważne decyzje zatwierdzane
sa˛ przez organizatorów, jednak osoby koordynujace
˛ poszczególne
wycinki działalności okołokonwentowej maja˛ duża˛ samodzielność
w decydowaniu o angażowaniu ludzi, planowanych zakupach czy
ilości poświ˛ecanego na dana˛ aktywność czasu.
Zgromadzenie wszystkich tych osób nie byłoby możliwe, gdyby
nie ich zaangażowanie w konwent, który przez cz˛eść z uczestników traktowany jest nie jako jednostkowe wydarzenie w ciagu
˛ roku,
ale pewien rodzaj filozofii życiowej. Przynależność do grupy ludzi o wspólnych zainteresowaniach i możliwość zrobienia czegoś
dla nich jest cz˛esto jedna˛ z najsilniejszych motywacji wolontariuszy
na każdym konwencie. Specyfika Orkonu powoduje, że około 30%
jego uczestników jest równocześnie zaangażowanych w tworzenie
i organizowanie imprezy. Jest to bardzo duży odsetek, a staje si˛e
z każdym rokiem coraz wi˛ekszy. Śmiało można powiedzieć, że relacje mi˛edzy uczestnikami a organizatorami imprezy sa˛ dość unikalne
z powodu przenikania si˛e tych dwóch grup. Forma współpracy wewnatrzkonwentowej
˛
powoduje przywiazywanie
˛
si˛e zarówno konwentu do ludzi (bo bez nich nie jest w stanie istnieć), jak i ludzi
do konwentu. Jest to powodem, dla którego cz˛eść osób poświ˛eca
wolne weekendy na prac˛e nad lokacjami na miejscu, a inni zabaw˛e
na innych konwentach traktuja˛ tylko jako dodatek do pracy, która˛
tam wykonuja,
˛ a która˛ jest promowanie Orkonu. Dodajmy do tego
spotkania pozakonwentowe, godziny sp˛edzane nad opracowaniem
graficznym czy internetowym wizerunku imprezy, noce zarwane na
szukanie sponsorów czy wreszcie miesiace
˛ poświ˛econe na opracowanie fabuł larpów – i wyłania si˛e wizerunek konwentowicza, dla
którego dwutygodniowe wakacje to tylko element orkonowego życia. Warto to piel˛egnować bo, jak mawiaja˛ konwentowicze – Orkon
to my.
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————————————
Aleksandra „Zsa-Zsa” Tomicka-Kaiper – od Szedariady V stała
bywalczyni konwentów, po roku 2003 głównie larpowych, ale nie
tylko. Współorganizatorka i organizatorka konwentu larpowego Orkon od 2003 roku. Z wykształcenia historyk wojskowości, wi˛ec wie,
że przy tworzeniu każdego konwentu ważne sa˛ strategia i taktyka.
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Podstawy komunikacji
na larpie
Karolina Łukasik
Larpy na konwencie kojarza˛ si˛e różnie i niekoniecznie dobrze –
z ciasnymi pomieszczeniami, niezr˛ecznym zachowaniem graczy, opóźnieniami i zmianami w ostatniej chwili. Moga˛ być też stresujace,
˛
jeśli wiaż
˛ a˛ si˛e z kontaktem z nowymi uczestnikami. I to stresujace
˛
dla obu stron – zarówno organizatorów, jak i uczestników. Uważam
jednak, że możemy zrobić wiele, by ograniczyć ten stres i stworzyć punkt programu, który b˛edzie jak najbardziej pozytywnym doświadczeniem dla wszystkich.
Niniejszy tekst ma za zadanie zaproponować garść zasad, które
zapewnia˛ bardziej płynny i przyjazny uczestnikom przebieg larpów
czy warsztatów – interaktywnych punktów programu na konwentach, kongresach i festiwalach. Te zasady znajda˛ zastosowanie także
na lokalnych wydarzeniach, choć mam wrażenie, że w środowiskach, których uczestnicy regularnie ze soba˛ grywaja,
˛ wykształca si˛e
znajomość oczekiwań i możliwości innych graczy – podczas gdy na
konwencie łatwo zapomnieć, że nie wszyscy tak samo rozumiemy
potoczne określenia, a nowi, nieznani jeszcze gracze moga˛ mieć
zupełnie inne nawyki i przekonania. Niniejsza lista nie b˛edzie na
pewno wyczerpujaca;
˛ dyktuje ja˛ moje własne doświadczenie i typy
wydarzeń, które współtworzyłam i w których brałam udział. Zach˛ecam do modyfikowania tej listy według własnych potrzeb.
Po pierwsze: pozwól si˛
e poznać uczestnikom. Zacznij od
przedstawienia siebie i swojego punktu programu. To rozluźni atmosfer˛e i pozwoli ci zbudować relacj˛e z osobami, które przyszły
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zagrać w twojego larpa. I nawet jeśli otacza ci˛e nimb fandomowej
sławy, nie wszyscy b˛eda˛ ci˛e rozpoznawać. Daj si˛e poznać! I przedstaw też swoja˛ gr˛e. Opowiedz o niej własnymi słowami. O czym
ona b˛edzie? Jakie sa˛ jej główne motywy, założenia, cele? Czy larp
osadzony w tajnym barze w czasach prohibicji skupi si˛e na gangsterskich porachunkach czy na budowaniu liminalnej przestrzeni,
w której bywalcy zrzucaja˛ maski przykładnych obywateli? Twoi gracze niekoniecznie b˛eda˛ podzielać wizj˛e, która towarzyszyła ci podczas opisu larpa i przygotowywania wst˛epniaka. Być może nawet
tego opisu nie pami˛etaja˛ – o ile go przeczytali. Zapewne dla cz˛eści osób, które stawia˛ si˛e w sali, b˛edzie to po prostu jeden z wielu
punktów programu, może nie kluczowy i nie najbardziej wyczekiwany. Niektórych pewnie do sali zaciagn˛
˛ eli znajomi, którym głupio
było odmówić. Wspomnij o głównych założeniach gry i jeśli twój
scenariusz porusza wrażliwe tematy, nie zapomnij ostrzec graczy.
Po drugie: nie ma uniwersalnych oczywistości. Postaraj
si˛e wyjaśnić wszystkie terminy, których używasz (nazwy mechanik,
słowa bezpieczeństwa). Jeśli zapytasz „czy dla kogoś te poj˛ecia
sa˛ nowe?”, jest duża szansa, że osoby słyszace
˛ te terminy po raz
pierwszy nie b˛eda˛ chciały zadać pytania, jeśli wszyscy wokół kiwaja˛
głowami. Ponadto nie ma gwarancji, że wszyscy b˛eda˛ rozumieć te
poj˛ecia w ten sam sposób. Teoria larpowa jest mocno rozproszona
i wiele grup czy regionów ma swoje własne praktyki; to może dotyczyć zarówno ciebie, jak i twoich graczy. Warto doprecyzować definicj˛e, by wszyscy grali w tego samego larpa – według tych samych
zasad.
Po trzecie: nie wykluczaj swoich graczy. Zadbaj o inkluzywny j˛ezyk, by wszyscy uczestnicy czuli si˛e komfortowo. Staraj si˛e
unikać ableistycznych („chory” jako określenie czegoś złego, „dostać raka” w kontekście bezsensownej treści), seksistowskich („zrobić coś po babsku”), rasistowskich czy homofobicznych zwrotów.
Niektóre z nich mocno wrosły w j˛ezyk i tym bardziej trzeba uważać na dobór słownictwa – to wysiłek, który zdecydowanie warto
podjać
˛ dla swoich graczy. Postaraj si˛e też mówić do wszystkich; patrzeć na zebrane wokół osoby, zach˛ecać do zadawania pytań („to
bardzo trafne spostrzeżenie, super, że zapytałeś!”, „dzi˛eki za twoja˛
uwag˛e”).
Po czwarte: pomóż uczestnikom określić granice. Nawet jeśli twoja gra nie zakłada warsztatów, na larpie konwentowym warto
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je mimo wszystko przeprowadzić. Warsztaty nie tylko pomoga˛ graczom przećwiczyć mechaniki czy słowa bezpieczeństwa i rozluźnić
si˛e – dla wielu osób samo znalezienie si˛e z nieznajomymi w jednej
grze b˛edzie troch˛e stresujace
˛ – ale i pozwola˛ określić, jaki sposób
gry b˛edzie najbardziej komfortowy. Różnie określamy granice swojego komfortu fizycznego i psychicznego; dla kogoś odległość 20
centymetrów mi˛edzy nim a rozmówca˛ b˛edzie wystarczajaca,
˛ ktoś
inny poczuje si˛e zagrożony. Nawet przyjacielskie klepni˛ecie w plecy,
uzasadnione w kontekście gry, może naruszyć granice, jeśli współuczestnik rozgrywki nie lubi kontaktu fizycznego z nieznajomymi.
Opracowano wiele ćwiczeń pozwalajacych
˛
na świadome określenie
tych granic. Można, na przykład, podzielić uczestników w pary
i polecić, by jedna osoba zacz˛eła podchodzić do drugiej, starajac
˛
si˛e odczytać z mowy ciała, jaka odległość mi˛edzy nimi b˛edzie komfortowa. To ćwiczenie uwrażliwia na gesty i reakcje innych ludzi.
Warto też porozmawiać o tym, na co gracze si˛e zgadzaja˛ („nie mam
nic przeciwko realistycznie odegranej bójce, w której ktoś mnie naprawd˛e uderzy”, „nie lubi˛e, gdy obcy ludzie dotykaja˛ moich rak”,
˛
„mog˛e odgrywać walk˛e, ale tylko no touch”).
Może si˛e oczywiście zdarzyć, że na larpa zakładajacego
˛
full touch trafi ktoś niech˛etnie nastawiony do kontaktu fizycznego z obcymi ludźmi. Nie powinno si˛e nikogo zmuszać do przekraczania
własnych granic – czasami rezygnacja z gry jest najlepszym wyjściem. Nie okazuj wówczas niech˛eci, a zrozumienie.
Po piate:
˛ pami˛
etaj o własnym komforcie. Warsztaty i wprowadzenie dobiegły końca; teraz gra si˛e toczy. Być może obserwujesz ja,
˛ siedzac
˛ w tym samym pomieszczeniu lub także grasz, bo na
punkt programu przyszło niedostatecznie wiele osób. Tak czy owak
– wszystkie opisane powyżej aspekty komfortowej gry dotycza˛ także
ciebie. Jeśli masz poczucie, że sytuacja wymkn˛eła si˛e spod kontroli,
jeżeli ktoś przekroczy twoje granice – użyj słów bezpieczeństwa,
przerwij gr˛e. Nie zastanawiaj si˛e, czy zepsujesz innym rozrywk˛e.
Twój larp nie powinien odbywać si˛e niczyim kosztem, zaś słowa bezpieczeństwa służa˛ temu, by uczestnicy mogli komunikować swoje
potrzeby i odczucia. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że gracz,
który przekracza czyjeś granice, nie jest tego świadom. Zakomunikuj mu to. Jeśli usłyszysz słowa bezpieczeństwa ze strony kogoś
innego, reaguj odpowiednio. Pozornie być może b˛edzie to wygladać
˛
jak psucie zabawy – lecz w istocie uczyni gr˛e lepsza.
˛
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Po szóste: wysłuchaj, co gracze maja˛ ci do powiedzenia.
Stwórz przestrzeń, w której przeprowadzisz debriefing i wysłuchasz
reakcji oraz opinii graczy. Zapewne b˛eda˛ one mieszanka˛ emocjonalnych nawiazań
˛
do scen w grze i bardziej rzeczowych komentarzy
na temat struktury czy przebiegu larpa – oba komunikaty to wartościowa informacja zwrotna. Uwagi techniczne pozwola˛ ci dopracować szkielet gry, zaś wrażenia z rozgrywki pokaża,
˛ co tak naprawd˛e
zadziałało na graczy i co zapadnie im w pami˛eć.
Upewnij si˛e, że każdy ma szans˛e si˛e wypowiedzieć – to do
ciebie należy obowiazek
˛
reagowania, gdy uczestnicy zaczna˛ sobie
przerywać i przekrzykiwać si˛e. Podkreślaj, że opinia każdej osoby
jest dla ciebie cenna. Nie wszyscy jednak maja˛ jednakowa˛ sił˛e przebicia i gotowość do publicznej wypowiedzi – pomóż im. Pami˛etaj też, że może zajać
˛ troch˛e czasu, nim graczom uda si˛e wyjść
z gry, a emocje postaci opadna.
˛ (Polecam lektur˛e teorii larpowej
zbudowanej wokół poj˛ecia bleedu i przeżywania emocji postaci).
W niektórych sytuacjach dobrym pomysłem b˛edzie podanie kontaktowego adresu e-mail (nie wszyscy swobodnie wypowiadaja˛ si˛e
przed publicznościa,
˛ nawet złożona˛ ze współgraczy) lub udost˛epnienie anonimowego formularza informacji zwrotnej. Wszystko zależy od tematyki gry.
I wreszcie: jesteś tylko człowiekiem. Gratulacje! Udało ci si˛e
poprowadzić larpa na konwencie. Pewnie zdarzyło ci si˛e zaciać,
˛ zajakn
˛ ać,
˛ zapomnieć o czymś powiedzieć. Przede wszystkim: wybacz
sobie potkni˛ecia i bł˛edy. Bez wzgl˛edu na to, czy był to twój pierwszy
czy setny konwentowy larp, masz prawo odczuwać zdenerwowanie.
Twoi gracze też to wiedza.
˛ Pomyłka to nie koniec świata – potraktuj ja˛ jako lekcj˛e. Podobnie negatywna informacja zwrotna to nie
próba zniszczenia twojej gry, a komunikat, który pomoże ci ja˛ ulepszyć. Pewnie, że krytyka może zaboleć. To też jest w porzadku.
˛
Daj
sobie czas, by ochłonać,
˛ a potem zastanów si˛e, co nast˛epnym razem
można zrobić lepiej.
Być może, mimo najlepszych intencji, udało ci si˛e kogoś urazić.
Nie zawahaj si˛e przeprosić. Bez omijania sedna sprawy w stylu: „jeśli ktoś poczuł si˛e urażony”, „przepraszam, że czujesz si˛e źle”. Weź
odpowiedzialność za swoje słowa. „Przepraszam, że sprawiłam ci
przykrość”. Nie zasłaniaj si˛e intencjami, nie szukaj wymówek – one
nie sa˛ potrzebne. Pokaż, że w tym momencie kluczowe sa˛ dla ciebie
uczucia urażonej osoby i jej dobrostan. Wytkni˛ecie ci obraźliwego
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komentarza nie jest atakiem na ciebie, nie musisz si˛e bronić. Przeprosiny wystarcza˛ i pr˛edzej pozwola˛ wrócić do pozytywnej atmosfery niż zmiana tematu i próby zrzucenia odpowiedzialności.
Wybacz sobie też faux pas. Żyjemy w kulturze przesiakni˛
˛ etej
stereotypami i uprzedzeniami; nawet mimo najlepszych ch˛eci możesz je powielić. To normalne, ludzkie, choć nikt nie lubi czuć si˛e
winnym. Przeproś – a w przyszłości postaraj si˛e bardziej.
I jeszcze jedno: zanim porwie ci˛e wir poprawek i pracy, naciesz
si˛e swoim sukcesem. Masz za soba˛ duży wysiłek. Mam nadziej˛e,
że był też on jednak dla ciebie pozytywnym przeżyciem – i inspiracja˛
do tworzenia nowych gier.
————————————
Karolina Łukasik – naukowczyni, pisarka, aktywistka. Jako Karolina Fedyk tworzy gry i pisze fantastyk˛e. Lubi sowy, pustułki i nauk˛e
j˛ezyków obcych.
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Dzieci na konwencie
Maciej Pitala
Konwenty staja˛ si˛e coraz bardziej rodzinne. Zarówno na małych,
jak i dużych imprezach widok rodziny z dzieckiem jest już czymś
całkowicie normalnym. Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze,
fani dorastaja˛ i zakładaja˛ rodziny, a po drugie fantastyka stała si˛e
rozrywka˛ masowa,
˛ a wi˛ec i przyciagaj
˛ ac
˛ a˛ całe rodziny. Organizatorzy musza˛ poświ˛ecać coraz wi˛ecej uwagi kwestii obecności dzieci
na ich imprezach, niesie ona bowiem za soba˛ pewne konsekwencje.
Bardzo cz˛esto konwenty wymagaja˛ od osób niepełnoletnich zgody opiekuna na uczestnictwo, choć nie jest to prawna˛ koniecznościa.
˛
Taka zgoda świadczy jednak o tym, że rodzic wie, gdzie jest jego
dziecko, a w razie problemów jest to dla imprezy pewnym ochronnym parasolem. Jednak co do zasady, dzieci powyżej 13 roku życia posiadaja˛ ograniczona˛ zdolność do czynności prawnych, w tym
do zawierania drobnych umów b˛edacych
˛
normalna˛ cz˛eścia˛ życia –
a wi˛ec również korzystania z konwentu i akceptowania jego regulaminu. Nie musza˛ wi˛ec mieć zgody rodziców na pojawienie si˛e na
imprezie, co jednak nie zmienia faktu, że konwent sam może takie
wymaganie wprowadzić.
Tekst ten b˛edzie dotyczył głównie osób poniżej 13 roku życia.
W ich przypadku może okazać si˛e konieczne pobieranie zgody rodziców, a na pewno jest to wskazane. Rodzic wyraża w takim piśmie
zgod˛e na obecność dziecka na imprezie, podaje swoje dane kontaktowe i akceptuje regulamin imprezy. Wiele konwentów w ogóle nie
pozwala na obecność dzieci w tym wieku bez opiekuna, inne wyznaczaja˛ limit 11 lat. W praktyce przepisy prawa nakładaja˛ ograni83

czenia do 7 roku życia (kodeks wykroczeń1 oraz kodeks drogowy).
W przypadku takich dzieci imprezy absolutnie powinny wymagać
obecności opiekuna, a nie jedynie jego zgody.
Konwent musi wi˛ec wyznaczyć wiek, poniżej którego dziecko
na imprezie musi przebywać pod opieka˛ osoby dorosłej oraz wiek,
w którym może uczestniczyć w konwencie samodzielnie, ale konieczna jest zgoda opiekuna wyrażona na piśmie. Informacja ta
musi być łatwo dost˛epna i wyraźnie zaznaczona.
Obecność dzieci na imprezie implikuje konieczność wprowadzania kilku rozwiazań,
˛
które maja˛ na celu zapewnienie dzieciom
bezpieczeństwa lub odpowiednich dla nich atrakcji.

Akredytacja
Cz˛esta˛ praktyka˛ jest określenie wieku dziecka, do którego wchodzi
na imprez˛e za darmo lub ze znaczac
˛ a˛ zniżka,
˛ jednak tylko wraz
z opiekunem, który kupuje normalna˛ wejściówk˛e. Taka polityka
sprzyja prawdopodobieństwu pojawienia si˛e rodzin z małymi dziećmi. Każde dziecko, nawet bardzo małe, powinno zostać zaakredytowane. W przypadku dzieci poruszajacych
˛
si˛e samodzielnie może
to być bardzo pomocne, jeżeli zdarzy si˛e, że oddziela˛ si˛e od opiekunów. Na identyfikatorze dziecka, oprócz jego imienia, warto wpisać
numer telefonu opiekuna. Należy wymagać od rodziców, by założyli dziecku identyfikator, a nie jedynie go odebrali. Warto przemyśleć i dostosować sposób przymocowania identyfikatora do wieku
dziecka – przykładowo dziecko do 6 lat raczej nie powinno mieć
sznureczków czy tasiemek, agrafka też nie jest zalecana. Warto wi˛ec
pomyśleć o opaskach i to na nich zapisać numer telefonu opiekuna
(jeśli dzieciom jest niewygodnie z opaska˛ na r˛ece, można przyczepić ja˛ na widocznej cz˛eści ubrania, której nie b˛edzie ściagało,
˛
na
przykład szelkach czy szlufce od spodni).
Na etapie akredytacji warto poinformować rodziców o ułatwieniach przygotowanych dla nich i ich pociech.
1 Art. 106: „Kto, majac
˛ obowiazek
˛
opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7
albo nad inna˛ osoba˛ niezdolna˛ rozpoznać lub obronić si˛e przed niebezpieczeństwem,
dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.
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Rodzice z małymi dziećmi
Dobrze również pami˛etać o rodzicach z małymi niesamodzielnymi
dziećmi czy wr˛ecz niemowl˛etami. Choć takie dziecko nie skorzysta z imprezy, to rodzic na pewno b˛edzie chciał. Warto pomyśleć,
czy nie dałoby si˛e wydzielić małego pomieszczenia, gdzie opiekun
mógłby dziecko przewinać
˛ lub nakarmić. Informacja o nim powinna być udost˛epniona na stronie internetowej, ale też na papierowym programie i mapce, obsługa zaś powinna informować rodziców, że moga˛ z niego skorzystać. Również w tym przypadku
powinno si˛e zaakredytować dziecko, na przykład w formie bezpłatnej opaski z miejscem na numer telefonu, a identyfikator przyczepić
do wózka. Dziecko b˛edzie miało pamiatk˛
˛ e, a nam może to ułatwić
prac˛e.
O ile to możliwe, warto przygotować miejsce, gdzie rodzice
b˛eda˛ mogli zostawić wózek dzieci˛ecy. Poruszanie si˛e z nim na imprezie jest kłopotliwe zarówno dla rodziców, jak i innych uczestników.
Kwesti˛e żywienia dzieci można negocjować z operatorem strefy
gastronomicznej i na przykład namówić go na przygotowanie mebli dla dzieci. Potrzeby dzieci nie sa˛ wygórowane, to najcz˛eściej
właśnie odpowiednie meble, a czasami sztućce. Operator gastronomiczny powinien je mieć, musi jedynie wiedzieć o takim zapotrzebowaniu. Jeżeli nie mamy żywienia na terenie imprezy, a w jej
pobliżu, to można dowiedzieć si˛e, czy w okolicy sa˛ punkty gastronomiczne przyjazne dzieciom.

Zaginione dzieci
Podczas imprezy może dojść do oddzielenia si˛e dzieci od rodziców.
Zdarzaja˛ si˛e też przypadki, gdy rodzice nie bioracy
˛ w niej udziału
podejrzewaja,
˛ że ich dziecko może tam przebywać i chca˛ je odnaleźć. W takiej sytuacji warto mieć przygotowane procedury działania.
Na pewno pomocne b˛edzie zapisanie numeru telefonu opiekuna na identyfikatorze dziecka, co w przypadku malucha, który
zgubił rodziców, właściwie rozwiazuje
˛
spraw˛e. Gdy jednak zgłaszaja˛ si˛e do nas rodzice, bo oddzieliło si˛e od nich dziecko, sprawa
może nie być taka prosta. Na pewno należy uczulić ochron˛e czy
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obsług˛e na dzieci, które poruszaja˛ si˛e po imprezie bez opieki, wygladaj
˛ a˛ na zagubione czy po prostu płacza.
˛ W takich sytuacjach należy zgłaszać to osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i obsług˛e
oraz przekazać informacj˛e na akredytacj˛e i punkt info, bo pewnie
tam zgłosza˛ si˛e rodzice.
Przydatny może być system szybkiego powiadamiania wszystkich organizatorów o problemie. Jeżeli budynek daje taka˛ możliwość, można też wykorzystać radiow˛ezeł.
Należy stworzyć jasne i znane wszystkim organizatorom i wolontariuszom procedury działania w takim wypadku, by nie improwizować i swoim niezdecydowaniem nie pogł˛ebiać stresu czy paniki. Zarówno dziecko, jak i rodzice b˛eda˛ zdenerwowani i wystraszeni, powinni wi˛ec odczuwać, że organizatorzy panuja˛ nad sytuacja.
˛ Nie powinno si˛e wi˛ec odsyłać ich do kolejnych organizatorów,
którzy po wysłuchaniu problemu odeśla˛ do kolejnego, który ponownie b˛edzie prosił o opisanie problemu.

Atrakcje dla dzieci i strefa dzieci˛
eca
Warto, by w miar˛e możliwości konwent przygotował atrakcje dla
dzieci lub nawet oddzielna˛ stref˛e dzieci˛eca.
˛ To wydzielony fragment
imprezy, w którym bawia˛ si˛e tylko dzieci, a dorośli nie maja˛ tam
wst˛epu. Dzi˛eki niej opiekun dziecka może korzystać z imprezy bardziej aktywnie, a dziecko b˛edzie miało odpowiednia˛ opiek˛e i przeznaczone dla siebie atrakcje. Może to być czynnik, który przekona
rodziców do odwiedzenia imprezy, z której w innym wypadku nie
mogliby skorzystać w satysfakcjonujacy
˛ ich sposób.
W takiej strefie można zostawić dziecko pod okiem opiekunów
lub przeszkolonych wolontariuszy. Najlepiej, gdy sa˛ to osoby z odpowiednimi uprawnieniami2 , choć ich posiadanie nie jest prawnie
wymagane (strefa dzieci˛eca nie jest placówka˛ oświatowa˛ ani pobytu
dziennego). Najlepiej b˛edzie przeszkolić obsług˛e strefy zarówno
w zakresie powierzonych zadań i reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i podstaw pierwszej pomocy. Animatorzy nie musza˛ mieć
ukończonego 18 roku życia, ale opiekunami moga˛ już zostać jedynie osoby pełnoletnie. Ich liczba musi być dostosowana do liczby
2 Uprawnienia i doświadczenie (takie jak przygotowanie pedagogiczne, prowadzenie grup harcerskich, kursy wychowawców, opiekunów, animatorów) sa˛ wskazane i zalecane, ale nieobowiazkowe.
˛
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dzieci. Polskie prawo wymaga, by na jednego opiekuna przypadało
(zależnie od wieku podopiecznych) od 6 do 20 dzieci. W przypadku
stref dzieci˛ecych bezpieczne b˛edzie dostosowanie si˛e do tej zasady,
że na jednego opiekuna nie powinno przypadać wi˛ecej niż ośmioro
dzieci3 . W zamkni˛etej strefie nie powinny przebywać żadne osoby
postronne.
Do funkcjonowania strefy konieczne jest stworzenie jej regulaminu i wymaganie podpisu opiekuna pod nim, jeżeli zostawia
w niej dziecko. W regulaminie musza˛ być jasno określone zasady
przebywania w niej, takie jak wiek dziecka, czas pozostawienia go
w strefie czy możliwość korzystania z poszczególnych atrakcji (na
przykład w przypadku konkursów przeznaczonych tylko dla dzieci,
w których nie powinni brać udziału dorośli).
Konieczna jest rejestracja wejść i wyjść dzieci, by było pewne,
że przy wyjściu oddawane jest pod opiek˛e właściwej osoby. Nawet
jeśli wcześniej dziecko otrzymało opask˛e, warto w trakcie rejestracji
wejścia dodatkowo zapisać numer telefonu opiekuna. Każdy przypadek gromadzenia takich danych należy zgłosić do GIODO.
Nie każdy zdaje sobie spraw˛e z tego, że zapis, który cz˛esto si˛e
znajduje w regulaminach podobnych stref czy placów zabaw – że rodzic pozostawia dziecko na własna˛ odpowiedzialność – jest bł˛edny
i nie zwalnia obsługi bloku z nadzoru. Rodzic badź
˛ opiekun ponosi
odpowiedzialność za dziecko, z którym przebywa w strefie. Gdy
dziecko zostaje samo, zgodnie z polskim prawem4 nadzór nad nim
przypada obsłudze strefy. Nakłada to na organizatorów dodatkowa˛
odpowiedzialność za bezpieczeństwo strefy i przebywajacych
˛
w niej
dzieci. Dlatego obsług˛e (opiekunów, animatorów, wolontariuszy)
warto ubezpieczyć w formie OC. Koszt takiego ubezpieczenia nie
jest wielki, a może okazać si˛e potrzebne.
Organizator ma prawo wymagać również, by dzieci pozostawione w strefie potrafiły samodzielnie korzystać z toalety. Obsługa
powinna nadzorować dzieci w drodze do toalet, których bliskość
zawsze b˛edzie atutem.
Opiekunowie i animatorzy strefy dzieci˛ecej ze wzgl˛edów bezpieczeństwa nie powinni podawać dzieciom napojów ani jedzenia.
3 Bierzemy pod uwag˛
e dzieci przebywajace
˛ w strefie samodzielnie, nie liczymy
tych, które pozostaja˛ w niej razem ze swoim rodzicem lub opiekunem.
4 Podstawa prawna – Art. 106 przytoczony w przypisie 1 oraz Art. 427 KC o
nadzorze w wyniku umowy i odpowiedzialności za szkod˛e.
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Gdy dziecko przebywa w strefie samo i chce mu si˛e jeść lub pić, należy zadzwonić do opiekuna i poinformować o potrzebie dziecka.
Rodzice moga˛ zaopatrzyć dziecko we własne napoje czy przekaski
˛
(takie, które łatwo przechować i si˛e nie psuja),
˛ najlepiej podpisane
imieniem i nazwiskiem dziecka. Wszystkie produkty spożywcze
bez wyraźnego opisania należy utylizować. Dobrze, jeżeli jest wyznaczone miejsce, jak szafka czy wieszaki, na gromadzenie rzeczy
dzieci oraz system. Prowadzacy
˛ atrakcje każdorazowo musza˛ poinformować opiekunów dzieci, jeżeli przewiduja,
˛ że te b˛eda˛ czymś
cz˛estowane, na przykład słodyczami w ramach nagród w konkursach.
Obsługa bloku powinna mieć dedykowany dla niej telefon, by
nie musiała korzystać z prywatnych numerów w przypadku konieczności kontaktu z rodzicami. Strefa powinna być też odpowiednio
umeblowana, by dzieci miały gdzie zostawić swoje rzeczy. Przyda
si˛e na pewno zapas wilgotnych chusteczek, r˛eczników papierowych
i worków na śmieci. Warto napisać i wywiesić w widocznym dla
obsługi miejscu procedur˛e bezpieczeństwa i post˛epowania w razie
nagłych wypadków oraz wyposażyć si˛e w apteczk˛e na wypadek na
przykład drobnych skaleczeń, choć absolutnie nie wolno podawać
dzieciom żadnych leków, nawet na wyraźna˛ prośb˛e rodzica! W regulaminie dobrze jest stworzyć zapis o tym, że rodzic ma obowia˛
zek poinformować obsług˛e o stanie zdrowia dziecka, a ta ma prawo
poprosić go o pozostanie z dzieckiem, jeżeli uzna to za słuszne. Pozwoli to przewidzieć zagrożenia czy niecodzienne sytuacje, jak atak
padaczki, i zapewnić dzieciom wi˛ekszy komfort i bezpieczeństwo.
Można też stworzyć atrakcje, z których dzieci b˛eda˛ mogły skorzystać pod opieka˛ rodziców. Zależy to od realnych możliwości organizatora i do nich powinno być dostosowane. Można dla dzieci
stworzyć liczne atrakcje, w tym prelekcje, ale należy pami˛etać, że nie
sprawdza˛ si˛e dla nich długie, godzinne prezentacje, a raczej pi˛etnastominutowe pogadanki o odpowiedniej formie. Warto zadbać,
żeby nie tylko służyły rozrywce, ale miały też walory edukacyjne,
bo konwent to nie tylko komercja i szaleństwo, ale przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy i pogł˛ebienia swoich zainteresowań. Docenia˛ to i dzieci, i dorośli. Może to być świetne narz˛edzie
negocjacji na przykład z pobliska˛ szkoła˛ udost˛epniajac
˛ a˛ przestrzeń
na noclegi dla uczestników.
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Dzieci ch˛etnie biora˛ udział w atrakcjach, które wymagaja˛ ich
zaangażowania i aktywności. Warto wi˛ec pomyśleć o warsztatach.
Takie atrakcje moga˛ wtedy trwać nie 15 minut, a nawet 2–3 godziny,
bo dziecko nie nudzi si˛e i jest cały czas aktywne. Dzieci można
angażować w program nawet jako prelegentów i organizować im
dedykowane konkursy, na przykład dzieci˛ecy cosplay.
Atrakcje można zapewnić także dzi˛eki współpracy z partnerami, jak biura podróży organizujace
˛ obozy wyjazdowe dla dzieci
czy firmy papiernicze, które moga˛ być współtwórcami warsztatów
i dostarczyć materiały papiernicze w zamian za reklam˛e albo też
zapewnić animatorów do takich stref. W miar˛e możliwości można
stworzyć dla dzieci mała˛ sal˛e kinowa˛ z odpowiednim repertuarem.
Dzieci moga˛ wstydzić si˛e zapytać o pewne aspekty korzystania z atrakcji i nie wiedzieć, czy dana atrakcja jest darmowa, czy
trzeba za nia˛ dodatkowo zapłacić. Warto wi˛ec przeszkolić obsług˛e,
by zwracała na to uwag˛e i zach˛ecała dzieci do brania udziału w zabawach.
Należy pami˛etać, by dostosować si˛e do odbiorcy, jakim jest
dziecko, nie tylko tematyka,
˛ ale i w kwestiach technicznych, takich
jak odpowiednie meble czy kolorowy wystrój, a w razie pokazów
filmowych na pewno nie powinno si˛e całkowicie wyciemniać sal.
Dzieci w takich warunkach b˛eda˛ czuły si˛e komfortowo i nie b˛eda˛
sprawiać problemów opiekunom.

Podsumowanie
Dzieci pojawiaja˛ si˛e na imprezach i b˛eda˛ pojawiać si˛e coraz cz˛eściej
niezależnie od naszych decyzji. Warto to brać pod uwag˛e i w miar˛e
możliwości odpowiednio przygotować si˛e na ich obecność. Dzi˛eki
temu fani, którzy maja˛ rodziny, b˛eda˛ mogli swobodniej korzystać
z imprezy, a konwent może zyskać w przyszłości nowych odwiedzajacych.
˛
To może być ważny czynnik dla promocji wydarzania,
bo pokazuje imprez˛e jako przestrzeń rodzinna.
˛ Dla wielu fanów jest
to sygnałem, że moga˛ przyjść i korzystać z wydarzenia, a ich dzieci
b˛eda˛ pod odpowiednia˛ opieka.
˛ Koniecznie jednak trzeba przygotować si˛e na obecność najmłodszych uczestników. Kluczowe jest
przeszkolenie obsługi, by zwracała uwag˛e na dzieci i była dla nich
pomocna oraz znała zasady udzielania pomocy.
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Co ważne, kwestia dzieci na imprezach dotyczy zarówno małych, jak i dużych imprez, choć nie zawsze w takim samym stopniu
i skali, a wi˛ec wi˛eksze imprezy musza˛ kłaść na to wi˛ekszy nacisk.
Jednocześnie znaczenie ma nie tylko rozmiar imprezy, ale jej tematyka i charakter. Na małej imprezie dzieci może być znacznie
wi˛ecej, jeżeli ma ona rodzinny charakter. Gdy b˛edziemy planować
to na odpowiednim etapie, bez problemu uda si˛e stworzyć wiele
udogodnień dla uczestników, a nasza impreza tylko na tym zyska.
————————————
Maciej „Toudi” Pitala – wieloletni twórca i działacz fandomu lokalnego i ogólnopolskiego. Członek zarzadu
˛ Zwiazku
˛
Stowarzyszeń
Fandom Polski. Ożywia scen˛e konwentowa,
˛ organizuje szkolenia
dla organizatorów konwentów (i KONgres). Ma codziennie tysiac
˛
pomysłów, z czego jednym dziennie dzieli si˛e ze światem, a co
drugi z nich faktycznie realizuje. Pomoc merytoryczna wielu inicjatyw fantastycznych. Człowiek-kontakt. Jeśli znasz Toudiego, znasz
(bez)pośrednio cały fandom.
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Osoby
z niepełnosprawnościami
na konwencie (cz˛
eść 2)
Maciej Pitala
W pierwszym tomie KONgresowej publikacji, KONcepcjach (2017),
został poruszony temat osób z niepełnosprawnościa,
˛ nie został jednak wyczerpany – jako że jest to kwestia bardzo szeroka. W ciagu
˛
roku od publikacji można było zaobserwować efekty wprowadzenia proponowanych w nim zmian oraz wyciagn
˛ ać
˛ z nich wnioski.
Konwenty i festiwale powinny otwierać si˛e na niepełnosprawnych
i ułatwiać im korzystanie z atrakcji imprezy na tyle, na ile to możliwe. Takie działania powinny dotyczyć zarówno małych imprez, jak
i tych najwi˛ekszych w Polsce. Na każdej z nich możliwe jest wprowadzenie zmian i udogodnień, które otworza˛ nasze wydarzenie na
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Kwestia kluczowa to informacja. Konieczne jest przerwanie
swoistego bł˛ednego koła – niepełnosprawni obawiaja˛ si˛e uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, gdyż zakładaja,
˛ że nie sa˛ one
dostosowane do ich potrzeb i możliwości, a organizatorzy nie poszerzaja˛ tych możliwości, bo nie wiedza,
˛ że istnieje taka potrzeba.
Należy wi˛ec odpowiednio informować, w sposób bardzo wyraźny
i konkretny, że takie udogodnienia znajda˛ si˛e na imprezie, by osoby
z niepełnosprawnościami mogły odpowiednio wcześnie zaplanować
wzi˛ecie w niej udziału.
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Najważniejsze, by przede wszystkim określić:
• jakie sa˛ możliwe bariery dla różnych rodzajów niepełnosprawności,
• gdzie znajduja˛ si˛e windy lub pochylnie,
• gdzie znajduja˛ si˛e odpowiednio przygotowane toalety,
• jak wyglada
˛ kwestia akredytacji (kasy pierwszeństwa),
• czy organizator przewiduje inne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami,
• czy organizator przewiduje ulgi na bilety dla opiekunów osób
z niepełnosprawnościami,
• czy przewidziane sa˛ miejsca parkingowe dla takich osób,
• jak wyglada
˛ poruszanie si˛e po terenie imprezy,
• jaki jest rodzaj krzeseł i czy maja˛ podłokietniki,
• czy w okolicy jest transport publiczny i czy sa˛ tam na przykład
autobusy niskopodłogowe,
• czy sa˛ miejsca, w których można naładować akumulator do
wózka.
Określenie tych podstawowych informacji pozwoli potencjalnemu odwiedzajacemu
˛
zdecydować, czy może si˛e na naszym wydarzeniu pojawić. By odpowiednio to zakomunikować, warto porozumieć si˛e z grupami czy organizacjami zwiazanymi
˛
z osobami
z niepełnosprawnościami, na przykład z Fundacja˛ Dost˛epna Kultura. Jednocześnie w komunikacji istotne sa˛ jej podstawowe zasady:
1. Nie obiecuj czegoś, czego nie możesz zrealizować.
2. Dokładnie sprawdzaj podawane przez siebie informacje.
3. Przeszkol obsług˛e i innych organizatorów, by znali podane publicznie zasady.
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4. Zwracaj uwag˛e na j˛ezyk wypowiedzi i form˛e przekazywania
informacji, by nikogo nawet przypadkowo nie urazić.
Już na poziomie komunikacji należy poznać ograniczenia osób
niepełnosprawnych i tak przygotować stron˛e internetowa˛ czy komunikacj˛e w mediach społecznościowych, by mogły one zostać odczytane przez osoby niewidome. Przystosowanie strony internetowej
czy postów na Facebooku do potrzeb programów, z których korzystaja˛ osoby niewidome nie jest trudne, a zasady można łatwo znaleźć w internecie.
Należy też pami˛etać o zasadach savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościa.
˛ To reguły, które pomoga˛ uniknać
˛ nieprzyjemnych sytuacji oraz ułatwia˛ wszystkim życie. Takie informacje również można znaleźć w internecie, ale sprowadzaja˛ si˛e one do kilku
podstawowych zasad. Zawsze należy zapytać, czy potrzebna jest
pomoc, nie ma konieczności si˛e z nia˛ narzucać. Należy również pami˛etać o uśmiechu. A oto szczegółowy savoir vivre:
W przypadku osób niesłyszacych
˛
i niedosłyszacych:
˛
• mów wyraźnie i niezbyt szybko (ale nie powinno to być karykaturalne wymawianie każdej głoski);
• pami˛etaj, że twoje gesty i j˛ezyk ciała maja˛ olbrzymie znaczenie, wi˛ec korzystaj z nich świadomie;
• jeżeli nie rozumiesz osoby, z która˛ rozmawiasz, daj jej znać;
• korzystaj z telefonu, mapy czy kartki, to ułatwi komunikacj˛e
i pozwoli jasno określić potrzeby;
• w przypadku braku osoby przeszkolonej do kontaktu z osoba˛
niesłyszac
˛ a˛ można korzystać z wideotłumaczy; istnieja˛ odpowiednie aplikacje, np. http://migam.org/pl/tlumacz-migam.
W przypadku osób niewidomych:
• nie musisz mówić głośniej niż normalnie;
• możesz delikatnie dotknać
˛ ramienia, by dać znać, że chcesz
nawiazać
˛
kontakt;
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• jeżeli pomagasz dojść w konkretne miejsce, możesz użyczyć
ramienia i iść pół kroku przed osoba˛ niewidoma;
˛ pami˛etaj
o opisywaniu przeszkód takich jak progi czy słupy;
• jeżeli wskazujesz drog˛e, użyj jako punktu orientacyjnego miejsca, które można wyczuć laska;
˛
• jeżeli osoba niewidoma ma ze soba˛ psa, pami˛etaj, że jest on
w pracy, nie rozpraszaj go. Masz obowiazek
˛
wpuścić go na
teren imprezy: prawo traktuje takie psy inaczej niż pozostałe
zwierz˛eta i moga˛ one przebywać nawet tam, gdzie teoretycznie zabrania tego wewn˛etrzny regulamin.
W przypadku osób poruszajacych
˛
si˛
e na wózku:
• wózek jest jak cz˛eść ciała, nie szarp go ani nie dotykaj bez
pozwolenia, zapytaj jednak, jak działa i za która˛ cz˛eść można
chwycić, jeżeli okaże si˛e to konieczne;
• nie musisz kucać, najlepiej zrobić krok do tyłu, by rozmówca
nie musiał zadzierać głowy.
Należy pami˛etać, że nie wszystkie rodzaje niepełnosprawności
sa˛ widoczne. Wiele z nich nie jest, a maja˛ olbrzymi wpływ na życie osoby z niepełnosprawnościa.
˛ Takie osoby również zasługuja˛ na
pomoc i empati˛e. Warto wi˛ec rozmawiać i pytać oraz nie ulegać
stereotypom. Przykładem moga˛ być problemy z odżywianiem si˛e
czy silne alergie pokarmowe. Choć cz˛eść konwentów wprowadza
z różnych wzgl˛edów zakaz wnoszenia swojego jedzenia, można (a
nawet należy) zrobić wyjatek
˛ dla osób z alergiami i nietolerancjami
pokarmowymi. Można też negocjować z dostawca˛ jedzenia na imprezie, by w swojej ofercie miał różne rodzaje diet. Cz˛esto jest to
możliwe, warto zapytać.
Pomóc niepełnosprawnym można na wiele sposobów. Cz˛eść
z nich nie wymaga wielkiej pracy organizatora, inne sa˛ bardziej zaawansowane. Należy jednak starać si˛e pomagać, jak to tylko możliwe. Tym bardziej, że wcześniej wprowadzone działania czy procedury sa˛ skuteczniejsze i wymagaja˛ mniej wysiłku. Do takich kwestii
należa˛ nast˛epujace
˛ działania:
• Zadbaj o czystość w toaletach dla niepełnosprawnych. Jest
ona szczególnie ważna, gdyż osoby takie nie moga˛ stać ani
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kucać, wi˛ec brak czystości może uniemożliwić im skorzystanie
z toalety.
• Postaraj si˛e o miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościa˛ oraz odpowiednio o nich poinformuj.
• Stwórz miejsce, w którym możliwe b˛edzie doładowanie akumulatora do wózka inwalidzkiego.
• Rozważ możliwość zastosowania p˛etli indukcyjnej (udogodnienia dla osób z aparatami słuchowymi) na prelekcjach.
• Wprowadź udogodnienia na salach prelekcyjnych.
• Wprowadź zmiany w regulaminie, które umożliwia˛ szybsza˛
akredytacj˛e czy omijanie kolejek.
• Jeżeli to możliwe, zarezerwuj windy dla osób z niepełnosprawnościa.
˛
• Wprowadź ulgi lub darmowe bilety dla opiekunów osób z niepełnosprawnościa.
˛ Cz˛esto jest tak, że taka osoba nie przyjdzie
na wydarzenie, jeżeli nie b˛edzie jej towarzyszyć dobrze znana
osoba (na przykład ktoś z rodziny), kto nie do końca jest fanem danego wydarzenia. Osoba z niepełnosprawnościa˛ musi
wi˛ec kupić dwa bilety, dla siebie i dla opiekuna. Dobrze jest
wi˛ec, gdy za darmo na wydarzenie mogły wejść osoby asystujace
˛ osobom z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub
znacznym (jeżeli zawieramy wymóg orzeczenia, to koniecznie
należy wcześniej zamieścić go na stronie, by osoba z niepełnosprawnościa˛ miała przy sobie odpowiednie dokumenty).
• Wprowadź program lub informator w wersji audio.
• Przygotuj korytarze i sale dla osób z utrudnieniami w poruszaniu si˛e.
Realizacja powyższych kwestii nie b˛edzie możliwa bez działań wewnatrz
˛ samej organizacji. Szkolenia organizatorów oraz wolontariuszy sa˛ absolutnie konieczne. Doświadczenia z takich działań przydadza˛ si˛e w życiu w wielu innych sytuacjach. Od odpowiedniego szkolenia i przesyłania informacji w ramach organizacji
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zależne jest, czy nasze wysiłki okaża˛ si˛e skuteczne. Każdy członek organizacji musi dobrze znać określone przez nas zasady, inaczej może dojść do nieprzyjemnych dla uczestnika sytuacji. Podczas szkolenia oraz tworzenia wewn˛etrznych procedur warto szukać partnerów zewn˛etrznych i prosić ich o pomoc. W Polsce istnieje
kilka organizacji pozarzadowych,
˛
z którymi można si˛e skomunikować. Taki partner pomoże nam w sprawdzaniu, jak działaja˛ nasze
procedury i czy impreza naprawd˛e jest odpowiednio dostosowana.
Licz˛e na to, że imprezy b˛eda˛ w coraz wi˛ekszym stopniu zwracały uwag˛e na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Konwenty
zawsze kojarzyły mi si˛e z inkluzywnościa˛ i otwarciem na otoczenie,
wi˛ec i w tym zakresie powinny wykazywać wol˛e zmian. Najwi˛eksze
festiwale muzyczne czy kulturalne kłada˛ coraz wi˛ekszy nacisk na
dostosowanie budynków uczelni czy targów. Podobnie jest w szkołach i instytucjach kultury. Warto, by imprezy fanowskie nie tylko
szły z duchem czasu, ale i go wyprzedzały, tworzac
˛ nowe trendy.
Możliwe, że w przyszłości pójdziemy o krok dalej i na przykład zaczniemy udost˛epniać informator napisany w alfabecie Braille’a lub
na prelekcjach pojawia˛ si˛e osoby posługujace
˛ si˛e j˛ezykiem migowym. Na razie jest to raczej pieśń przyszłości, jednak działania te
nie sa˛ niemożliwe.
————————————
Maciej „Toudi” Pitala – Pochodzi z Cieszyna, mieszka na Rembertowie, a mentalnie w Myślenicach. Działa w ramach Krakowskiej
Sieci Fantastyki. Robi tak dobre konwenty, że zatrudniło go Ptak
Expo do organizacji Warsaw Comic Conu w Nadarzynie.
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Trzy elementy procedury
zapraszania gości ze
słowiańskich krajów
wschodnich
Gata Kinga Kowalewska

Zapraszajac
˛ na konwent gości zza wschodniej granicy, trzeba mieć
świadomość, że to procedura, która wiaże
˛ si˛e z kilkoma dodatkowymi działaniami, za które odpowiadać b˛edzie organizator.

Przekroczenie granicy
Obywatele Rosji i Białorusi potrzebuja˛ wiz, by przekroczyć granic˛e
strefy Schengen (Ukraińcy od niedawna już nie, ale tylko jeśli maja˛
paszport nowego typu, co nie jest jeszcze powszechne). Należy
upewnić si˛e, czy gość posiada ważna˛ wiz˛e, a jeśli nie, to czy może ja˛
załatwić samodzielnie, czy też potrzebuje naszej pomocy w postaci
dokumentu zaproszenia.
Zaproszenie należy napisać po polsku, z zachowaniem wygladu
˛
urz˛edowego (papier firmowy, pieczatki
˛ i podpis organizatora). Powinno zawierać:
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• dane osoby zapraszanej:
– imi˛e i nazwisko zapisane alfabetem łacińskim w takiej
formie, jaka jest w paszporcie (na Wschodzie dość cz˛esto
zdarza si˛e, że powszechnie znane nazwisko jest literackim pseudonimem),
– dat˛e urodzenia,
– numer paszportu;
• pełna˛ nazw˛e organizacji zapraszajacej
˛ (organizatora);
• informacje o imprezie (pełna nazwa, charakter, miejsce odbywania si˛e, daty);
• informacje, w jakim charakterze gość jest zapraszany (można
troch˛e ubarwić, na przykład podkreślić, że zapraszany b˛edzie
popularyzować kultur˛e swojego kraju);
• dokładne daty pobytu od i do dnia przekroczenia granicy (trzeba ustalić z gościem, czy chce przyjechać wcześniej lub/i wyjechać później);
• ważne jest podanie informacji, że gościowi zapewnia si˛e nocleg, wyżywienie i opiek˛e tłumacza-pilota, nawet jeśli to nie
jest do końca prawda˛ (na przykład w przypadku fanów; nikt
tego nie sprawdza i nie egzekwuje, a polski konsulat otrzymuje wyraźny sygnał, że gość nie b˛edzie pozostawiony „samopas”);
• należy też podać kontakt telefoniczny do osoby odpowiedzialnej ze strony organizatora na wypadek pytań czy ch˛eci potwierdzenia prawdziwości zaproszenia ze strony polskiego konsulatu/przejścia granicznego. Namiar musi być prawdziwy,
a osoba kompetentna, takie telefony naprawd˛e si˛e zdarzaja!
˛
Zaproszenie należy wydrukować w minimum dwóch egzemplarzach (jeden dla polskiej placówki konsularnej przy ubieganiu
si˛e o wiz˛e i jeden do okazania na granicy), podpisać, opiecz˛etować
i wysłać poczta˛ tradycyjna˛ na adres wskazany przez gościa. Nie
należy próbować wysyłki mailem dokumentu pdf, wymagany jest
oryginał. Trzeba brać pod uwag˛e, że poczta na Wschodzie działa
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wolno i niesolidnie, a wi˛ec nie wolno zwlekać z wysyłka˛ zaproszenia do ostatniej chwili.
Jeśli zaproszenie dotyczy wi˛ekszej liczby osób (na przykład grupy fanów), to wszystkie moga˛ być wymienione w jednym zaproszeniu, ale każda z nich musi mieć swój oryginalny egzemplarz zaproszenia w celu ubiegania si˛e o wiz˛e. Jeśli te osoby b˛eda˛ przekraczać
granic˛e w kilku grupach lub przez różne przejścia graniczne, każda
grupa musi mieć na granicy swój oryginalny egzemplarz zaproszenia.
Ze wszystkich wyżej wymienionych wzgl˛edów, w przypadku
gości ze Wschodu szczególnie ważne jest rozpocz˛ecie procedury zapraszania z jak najwi˛ekszym wyprzedzeniem czasowym.

Dojazd
Kraje wschodnie maja˛ z reguły mniejsza˛ liczb˛e mi˛edzynarodowych
połaczeń
˛
lotniczych, poza tym nie zawsze goście mieszkaja˛ w dużych miastach. Organizacja dojazdu może si˛e wi˛ec podzielić na kilka etapów.
1. Etap mi˛edzynarodowy, jeśli odbywa si˛e droga˛ lotnicza,
˛ organizator obsługuje samodzielnie – zakupuje bilety lotnicze na
daty ustalone wcześniej i wymienione w zaproszeniu, po czym
wysyła je gościowi droga˛ elektroniczna.
˛ Należy upewnić si˛e,
że personalia gościa na bilecie sa˛ zapisane w tej samej formie,
co na zaproszeniu i w paszporcie.
Może si˛e zdarzyć, że gość nalega na dojazd pociagiem
˛
mi˛edzynarodowym (na przykład boi si˛e latać). Wówczas bilet kolejowy z kraju ojczystego gość musi kupić sam, analogicznie
jak w przypadku pociagu
˛ lokalnego (patrz punkt 2).
2. Jeśli wyst˛epuje etap krajowy w kraju gościa, zwłaszcza jeśli
jest to podróż koleja,
˛ gość musi niestety obsłużyć si˛e sam.
Wciaż
˛ wyst˛epuja˛ trudności w realizacji płatności pomi˛edzy
Polska˛ a krajami wschodnimi, a Rosja posiada liczne systemy
płatnicze, które sa˛ w ogóle niedost˛epne z zagranicy. Należy
zatem uzgodnić zarówno z gościem, jak i z ksi˛egowościa˛ konwentu, na jakich zasadach nastapi
˛ gotówkowy zwrot kosztów.
Głównie dotyczy to:
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• waluty (należy dać gościowi wybór mi˛edzy złotówkami
a euro),
• dokumentu (gość nie dostarczy faktury, a biletu powrotnego nie może zostawić, zatem należy postanowić, czy
pozostaje w dokumentacji kserokopia, czy wystarczy oświadczenie podpisane przez gościa lub organizatora),
• pokwitowania odbioru gotówki (czy gość podpisze pokwitowanie po polsku, czy życzy sobie tłumaczenia – należy to wiedzieć z wyprzedzeniem i w razie konieczności
przygotować dwuj˛ezyczny formularz).
W miar˛e możliwości należy zadbać o to, by rozliczenie nasta˛
piło na poczatku
˛
pobytu, by dać czas na wydanie pieni˛edzy,
zwłaszcza jeśli gość wybrał złotówki.
3. Może też wystapić
˛ kolejowy etap krajowy w Polsce, jeśli poła˛
czenie mi˛edzynarodowe jest do innego miasta niż to, w którym odbywa si˛e konwent i nie ma możliwości dowiezienia gościa samochodem. Bilet kolejowy kupuje organizator i wysyła
gościowi droga˛ elektroniczna˛ (znowu uwaga na pisowni˛e nazwiska!), ale – zwłaszcza w przypadku pierwszej wizyty w Polsce i nieznajomości angielskiego należy upewnić si˛e, czy gość
na pewno poradzi sobie z przesiadka.
˛ Jeśli sa˛ watpliwości
˛
lub gość wyraża takie zaniepokojenie, należy zorganizować
pomoc „miejscowych” (poprosić członka lokalnego fandomu
o przepilotowanie gościa na swoim terenie) lub wysłać przedstawiciela, by spotkał gościa na lotnisku i towarzyszył w pociagu.
˛
Oczywiście w obu przypadkach spotykajacy
˛ musi władać rosyjskim na poziomie umożliwiajacym
˛
porozumienie si˛e.

Tłumaczenie
Należy na samym poczatku
˛
planowania pobytu wyjaśnić, czy gość
mówi po angielsku (jest możliwe, że czyta, pisze, a nawet tłumaczy ksiażki,
˛
ale nie mówi!), ale też upewnić si˛e, czy w przypadku
odpowiedzi pozytywnej jest to na pewno wystarczajaca
˛ znajomość
do wygłoszenia prelekcji lub uczestniczenia w panelu w tym j˛ezyku.
Organizator musi liczyć si˛e z faktem, że gość w ogóle nie zna angielskiego i potrzebuje stałej „obsługi” w j˛ezyku ojczystym lub po
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rosyjsku – dotyczy to zarówno tłumaczenia spotkań, jak i opieki pilota w sprawach bieżacych.
˛
Praktycznie wszyscy mieszkańcy Ukrainy i Białorusi władaja˛ rosyjskim. Cz˛esto wybór przez gościa z któregoś z tych krajów j˛ezyka
wystapień
˛
jest wyłacznie
˛
deklaracja˛ polityczna.
˛ Należy wcześniej
(na etapie planowania punktów programu) omówić z gościem, czy
zależy mu na wystapieniu
˛
po ukraińsku/białorusku, czy też może
mówić po rosyjsku. Jest to o tyle istotne, że na ogół o wiele łatwiej
jest znaleźć tłumacza z rosyjskiego. Nie wolno jednak narzucać lub
sugerować Ukraińcowi/Białorusinowi rosyjskiego jako j˛ezyka wystapień,
˛
to musi być wybór gościa.
Organizator musi mieć stuprocentowa˛ pewność, że tłumacz nie
zawiedzie (co może mieć miejsce zwłaszcza jeśli pracuje on za darmo). Należy mieć na bieżaco
˛ kontakt z tłumaczem i upewnić si˛e,
że pami˛eta o zleceniu i jego dokładnym terminie. Jeśli gość wyraża
takie życzenie, należy zapewnić stawienie si˛e tłumacza wcześniej
przed rozpocz˛eciem spotkania w celu przekazania materiałów drukowanych lub uzgodnienia szczegółów współpracy.
Wskazane jest umówienie i trzymanie w pogotowiu tłumacza
zapasowego, nawet o niższym poziomie umiej˛etności. O ile w przypadku angielskiego niestawienie si˛e tłumacza nie powoduje katastrofy, o tyle wystapienie
˛
po rosyjsku/ukraińsku/białorusku całkowicie bez tłumaczenia nie ma sensu.
Nie wolno zakładać z góry, że jeśli w panelu uczestnicza˛ polscy
pisarze/tłumacze literatury władajacy
˛ rosyjskim, b˛eda˛ oni „z automatu” pełnić dodatkowo rol˛e tłumacza ustnego dla gościa. Można
ich oczywiście spytać o to z wyprzedzeniem, ale lepiej nie stosować
takiego połaczenia
˛
ról.
Należy unikać udziału wschodnioj˛ezycznego i nie znajacego
˛
angielskiego gościa w panelu, w którym uczestnicza˛ też angloj˛ezyczni cudzoziemcy – tłumaczenie jest zbyt złożone i pochłania zbyt
wiele czasu, a bariera j˛ezykowa uniemożliwia nawiazanie
˛
dialogu
mi˛edzy uczestnikami panelu.

Uwaga końcowa
Wszystkie powyższe zalecenia dotycza˛ zapraszania oficjalnych gości
konwentu. Może si˛e jednak zdarzyć, że na konwent zechca˛ przyjechać zwykli uczestnicy – fani z kraju wschodniego – i zwróca˛ si˛e
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o pomoc. Organizator powinien wówczas zapewnić im tylko wsparcie w zakresie punktu 1, czyli pomocy w uzyskaniu wizy poprzez
wysłanie zaproszenia.
————————————
Gata Kinga Kowalewska – urodzona w Gdańsku, obecnie zamieszkała w Poznaniu. Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Kociara
posługujaca
˛ szóstce kotów. Podróżniczka, tancerka i fotografkaamatorka. Wielka fanka literatury fantastycznej, pasjami czytajaca
˛
w czterech j˛ezykach. Stała bywalczyni konwentów fantastyki w kraju i za granica,
˛ w tym Euroconów i Worldconów, regularnie dokładajaca
˛ swoja˛ malutka˛ cegiełk˛e do ich organizacji.
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Jak otworzyć konwent
na gości i uczestników
z zagranicy?
Maciej Pitala
Konwenty w Polsce staja˛ si˛e nie tylko coraz wi˛eksze, ale i powoli
przebijaja˛ si˛e do świadomości fanów fantastyki spoza naszego kraju.
Do tego w Polsce jest coraz wi˛ecej cudzoziemców, którym warto
dać możliwość skorzystania z naszych imprez fantastycznych. Zastanówmy si˛e wi˛ec nad umi˛edzynarodowieniem imprez. Umożliwiłoby to przyciagni˛
˛ ecie gości, wystawców i uczestników z zagranicy,
mogłoby też zwi˛ekszać szanse na pozyskanie finansowania. Jednak
by było to możliwe, nasze imprezy musza˛ mieć co zaproponować
gościom z zagranicy.
Można na kilka sposobów uczynić imprez˛e dost˛epna˛ dla osób,
które nie posługuja˛ si˛e j˛ezykiem polskim. Cz˛eść z nich można wprowadzić na mniejszych imprezach, inne skierowane sa˛ raczej do wi˛ekszych wydarzeń. Jednak warto si˛e zastanowić, czy któraś z propozycji nie b˛edzie atrakcyjna dla naszego konwentu, czy to poprzez
uczynienie go otwartym dla wi˛ekszej grupy uczestników, czy umi˛edzynarodowienie i zwi˛ekszenie ogólnej atrakcyjności.

Program
Stworzenie bloku programowego w j˛ezyku innym niż polski z pozoru wydaje si˛e trudne. Najprościej b˛edzie stworzyć taki blok w j˛e103

zyku angielskim ze wzgl˛edu na popularność tego j˛ezyka i pewna˛
jego uniwersalność. Stworzenie bloku angloj˛ezycznego pozwoli uczestnikom słabo znajacym
˛
j˛ezyk polski na uczestnictwo w programie i zdobycie wiedzy o polskiej fantastyce oraz o tym, jak Polacy
ja˛ postrzegaja,
˛ a także da im możliwość doświadczenia bogatej polskiej kultury konwentowej.
Stworzenie atrakcji dost˛epnych dla osób niepolskoj˛ezycznych
może być odpowiedzia˛ na coraz wi˛eksza˛ liczb˛e mieszkajacych
˛
w Polsce osób pochodzacych
˛
z innych krajów. Jednocześnie, ze wzgl˛edu
na duża˛ znajomość j˛ezyka angielskiego wśród Polaków, wielu prelegentów może zgodzić si˛e na wygłoszenie prelekcji w j˛ezyku angielskim, a słuchacze polscy również nie b˛eda˛ mieli problemu z jej
zrozumieniem. Takie bloki powstaja˛ już nie tylko na dużych imprezach, takich jak Pyrkon czy Falkon, ale i na małych, jak SerialCon
czy Whomanikon.
Ta decyzja musi jednak pociagać
˛
za soba˛ pewne zmiany w organizacji imprezy. Po pierwsze, w formularzu zgłoszeniowym konieczne jest dodanie opcji wyboru j˛ezyka, by prelegent mógł określić, w jakim j˛ezyku (lub j˛ezykach) chce (lub może) wygłosić prelekcj˛e. Do tego warto rozważyć przygotowanie angloj˛ezycznej strony
imprezy lub chociaż angloj˛ezycznego formularza do zgłaszania propozycji punktów programu. Strona w j˛ezyku angielskim i tak powoli
staje si˛e koniecznościa,
˛ warto wi˛ec ja˛ wprowadzić i w ten sposób
dać poczatek
˛ zmianom.
Wprowadzenie bloku angloj˛ezycznego może mieć zarówno wady, jak i zalety. Wada˛ może być zmniejszona frekwencja na prelekcjach, z która˛ trzeba si˛e liczyć. Jednak blok angloj˛ezyczny podnosi
prestiż imprezy i ma przez to znaczenie dla prelegentów naukowych, którzy moga˛ dzi˛eki temu na przykład otrzymać dodatkowe
punkty do oceny doktoratu. Otwiera to też konwent na osoby spoza
Polski. I choć efekty raczej nie b˛eda˛ widoczne od razu, to z cała˛
pewnościa˛ konwent może na tym zyskać – choćby możliwość mocniejszego promowania kolejnych edycji za granica.
˛
Zbieranie punktów programu może być jednak utrudnione. Ludzie nie zawsze maja˛ odwag˛e, by taki punkt zgłosić. Konieczne
sa˛ aktywne działania w celu skompletowania odpowiedniego programu. Trzeba b˛edzie namawiać znajomych prelegentów, o których
wiemy, że odpowiednio posługuja˛ si˛e j˛ezykiem angielskim. Można
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też przyznawać za angloj˛ezyczne atrakcje dodatkowe zniżki lub inne
bonusy.

Games room
Gry planszowe sa˛ bardzo popularna˛ cz˛eścia˛ wielu imprez zwiaza˛
nych z fantastyka.
˛ Można w łatwy sposób uczynić t˛e atrakcj˛e dost˛epna˛ także dla uczestników nie mówiacych
˛
po polsku. Wystarczy, by ktoś z obsługi wypożyczalni posługiwał si˛e j˛ezykiem angielskim i by do wypożyczania były gry w j˛ezyku angielskim, co nie
jest trudne do zrealizowania. Polscy dystrybutorzy posiadaja˛ nierzadko angielskie lub dwuj˛ezyczne wydania gier i moga˛ je wypożyczyć. Oczywiście nie każda gra b˛edzie tak dost˛epna, ale wystarczy, by było choć kilkanaście tytułów. Można też wyszukać angloj˛ezyczne instrukcje do polskich gier. Ważne, by na stronie internetowej oraz na samej imprezie dost˛epna była informacja, że takie gry
można znaleźć w wypożyczalni oraz że ktoś z obsługi mówi po angielsku. Takie informacje można umieścić na przykład na plakacie.

Larp i RPG
W przypadku tych gier również da si˛e wprowadzić gry angloj˛ezyczne. Granie po angielsku może być dla Polaków doskonała˛ metoda˛ szlifowania j˛ezyka i jako taka jest już stosowana przez niektóre
szkoły j˛ezykowe. Jednocześnie b˛edzie to kolejny element konwentu
dost˛epny dla osób mówiacych
˛
po angielsku. Warto wcześniej zaplanować możliwość grania po angielsku i odpowiednio to ogłosić.
Z cała˛ pewnościa˛ znajda˛ si˛e ch˛etni. Larpowa turystyka nie jest przecież niczym nowym, a polskie larpy znane sa˛ zagranicznym graczom i dobrze przez nich oceniane. Gracze wydaja˛ si˛e dość mobilni
i moga˛ być gotowi przyjechać do Polski dla dobrych gier.

Uwagi końcowe
By konwenty otwierały si˛e na odwiedzajacych
˛
z zagranicy, trzeba
zmiany wprowadzać stopniowo. Dzi˛eki temu b˛eda˛ mniej kosztowne
i łatwiejsze do przeprowadzenia. Zaczać
˛ można zawsze od strony
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w j˛ezyku angielskim. Nast˛epnie przetłumaczyć informator i udost˛epnić go choćby w formie elektronicznej. Możliwe jest postawienie na terenie konwentu tablicy ogłoszeń w j˛ezyku angielskim.
Można też na różne sposoby nakłaniać uczestników do tego, by mówili po angielsku, na przykład naklejkami na identyfikator, które
oznaczałyby znajomość j˛ezyka, gotowość posługiwania si˛e nim i zainteresowanie rozmowa.
˛
Umi˛edzynarodowienie imprezy ma wiele zalet, choć efekty nie
b˛eda˛ widoczne od razu. Dzi˛eki temu goście zagraniczni, którzy sa˛
zapraszani przez organizatorów, b˛eda˛ mogli korzystać z wydarzenia
też jako fani. Można też powoli zaczać
˛ ściagać
˛
do Polski zagranicznych wystawców.
B˛edzie to na pewno proces powolny, ale w mojej opinii warto
przygotowywać si˛e na umi˛edzynarodowienie polskich imprez. Trzeba przemyśleć, jakie moga˛ być zalety takich decyzji: czy dla szkoły,
w której odbywa si˛e impreza, nie b˛edzie to dodatkowym walorem
edukacyjnym? Czy taki blok nie b˛edzie argumentem do otrzymania
dofinansowania? Warto zastanowić si˛e nad korzyściami i powoli budować bloki angloj˛ezyczne jako ważny element imprez fantastycznych. Warto też myśleć o j˛ezykach innych niż angielski, choćby rosyjskim czy ukraińskim, jako że w Polsce mieszka coraz wi˛ecej osób
pochodzacych
˛
zza wschodniej granicy. Warto pami˛etać, że tam też
jest wielu fanów fantastyki.
————————————
Maciej „Toudi” Pitala – złoty medalista w robieniu konwentów na
długie dystanse. Rekord życiowy – 10 imprez w roku. Organizator
Warszawskich Targów Ksiażki,
˛
KONgresów, Whomanikonów, Smokonów, SerialConów, Fantasmazurii, Polconów, Lemconu, Falkonów,
Flakonu, GRART-u, Coperniconu, Krakonów, My Little Konwentu,
Warsaw Comic Conów i Good Game Expo.
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Identyfikator
a sprawa konwentowa
Marcin Kłak
Identyfikatory, czy krócej identy, stanowia˛ jeden z najbardziej charakterystycznych i niemal nieodłacznych
˛
elementów imprez fanowskich. Każdy, kto odwiedził pewna˛ liczb˛e konwentów, zauważył
z pewnościa,
˛ że identyfikatory wyst˛epuja˛ we wszelkich rozmiarach
i w zróżnicowanej szacie graficznej. Poniższy artykuł omawia pokrótce podstawowe zasady i koncepty dotyczace
˛ przygotowania dobrych identyfikatorów.

Po co nam identyfikatory?
Identyfikatory zostały stworzone przede wszystkim po to, by pełnić
dwie istotne funkcje:
1. umożliwić szybkie określenie, kto ma prawo przebywać na
konwencie,
2. ułatwić uczestnikom porozumiewanie si˛e i integracj˛e poprzez
umieszczenie na nich imion lub pseudonimów.
Z czasem pojawiły si˛e kolejne funkcje, które warto wziać
˛ pod
uwag˛e: identyfikatory stanowia˛ pamiatk˛
˛ e z imprezy oraz w jej trakcie dziela˛ uczestników pod wzgl˛edem uprawnień: umożliwiaja˛ nadawanie praw dost˛epu do poszczególnych pomieszczeń czy obszarów konwentu, oddzielaja˛ uczestników jednodniowych od tych, którzy maja˛ wst˛ep na cała˛ imprez˛e, pozwalaja˛ na wyróżnienie funkcji
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(uczestnik, organizator) itp. Zdarza si˛e również, że identyfikatory
sa˛ wykorzystywane do innych celów, na przykład zawieraja˛ numery
telefonów do organizatorów, maja˛ miejsce na numer ICE czy staja˛
si˛e nośnikiem reklamowym.
Projektujac
˛ identyfikator, warto pami˛etać, że pierwsze dwie
funkcje sa˛ kluczowe, podczas gdy kolejne sa˛ jedynie dodatkami
(i chociaż sam kolekcjonuj˛e identyfikatory, to staram si˛e o tym pami˛etać). W ciagu
˛ lat mojej bytności na konwentach zauważyłem,
że zarówno same imprezy, jak i uczestnicy rozpocz˛eli ignorowanie
funkcji drugiej, co może przyczyniać si˛e do zanikania konwentowego zwyczaju zwracania si˛e do wszystkich per „ty”.
W zwiazku
˛
z tym, pierwsza˛ istotna˛ zasada,
˛ o której, moim zdaniem, należy pami˛etać, jest stworzenie identyfikatorów z dużym
i wyraźnie wyodr˛ebnionym miejscem na wpisanie imienia lub pseudonimu. Warto też zach˛ecać uczestników do wypełnienia tego pola,
co może ułatwić znalezienie zgubionego identyfikatora.

Forma
Trudno zliczyć wszystkie formy, w jakich wyst˛epuja˛ identyfikatory.
Można jednak wyróżnić nast˛epujace
˛ typy stosowane na konwentach:
1. „Plastik” – identyfikator wkładany jest do prostokatnego
˛
plastikowego holdera z zapi˛eciem typu „żabka” z tyłu. Najcz˛estszym wymiarem tych holderów jest 90 na 55 mm, jednakże
różne firmy produkuja˛ je także w innych formatach.
2. Wieszany na szyi – prostokatny
˛
wydruk, który może być laminowany, wkładany do holdera czy wreszcie jedynie dziurawiony i wieszany na szyi przy użyciu smyczy czy, w tańszych
wariantach, sznurka lub taśmy.
3. Inne – tu zaliczyć można laminowany wydruk z doczepiona˛
z tyłu „żabka”,
˛ laminowany wydruk mocowany przy użyciu
„żabki” przekładanej przez dziur˛e w identyfikatorze, przypink˛e
czy dowolne inne rozwiazanie.
˛
Zarówno „plastiki”, jak i identyfikatory wieszane na szyi maja˛ wady
i zalety. W ostatnich latach można było zauważyć, że uczestnicy
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coraz mniej ch˛etnie spogladaj
˛ a˛ na „plastiki”, przedkładajac
˛ nad nie
z reguły wi˛eksze identyfikatory wieszane, którym zazwyczaj towarzyszy smycz.
Z punktu widzenia organizatora należy pami˛etać, że „plastiki”
zazwyczaj (choć oczywiście nie zawsze) przypinane sa˛ do ubrania,
dzi˛eki czemu sa˛ lepiej widoczne dla ochrony, jednak cz˛eść uczestników łatwo je gubi. Ich wada˛ (oprócz bycia mniej popularnymi) jest
także to, że potencjalnie moga˛ uszkodzić ubranie.
Identyfikatory wieszane sa˛ zwykle wi˛eksze, co pozwala uczynić je ładniejszymi (a także przeznaczyć wi˛ecej miejsca na imi˛e lub
pseudonim). Ich wada˛ z kolei jest to, że ludzie cz˛esto przewiazuj
˛ a˛
je sobie przez r˛ek˛e czy przywiazuj
˛ a˛ do spodni, przez co sa˛ one niezbyt widoczne dla ochrony i bezużyteczne, jeśli chcemy na imprezie
sprawdzić imi˛e rozmówcy.
W przypadku identyfikatorów wieszanych mamy też do dyspozycji dwie strony. Cz˛eść konwentów drukuje je jednostronnie, co pozwala ograniczyć koszty, ale kiedy identyfikator si˛e obróci (co przy
wykorzystaniu smyczy dzieje si˛e nad wyraz cz˛esto), wyglada
˛ nieestetycznie. Bywa, że nadruk z obu stron jest taki sam. Zdarza si˛e
również, że organizatorzy na rewersie identyfikatora umieszczaja˛
reklam˛e (czy to swoja,
˛ czy sponsora, co pozwala w pewnym stopniu ograniczyć koszty imprezy) . Warto wspomnieć, że z punktu widzenia bezpieczeństwa lepsze sa˛ smycze z zatrzaskiem, które przy
zahaczeniu o coś si˛e otworza˛ zamiast zacisnać
˛ si˛e na szyi. Niestety
rozwiazanie
˛
to w Polsce jest rzadko stosowane.

Budżet
Jeśli wybierzemy już form˛e, jaka˛ ma mieć identyfikator, warto pochylić si˛e nad jego kosztem. Oczywiście najładniej wygladaj
˛ a˛ wydruki kolorowe na papierze kredowym czy nawet fotograficznym.
Niemniej takie rozwiazania
˛
niekoniecznie b˛eda˛ optymalne z finansowego punktu widzenia. Co do zasady, im lepiej chronimy sam
identyfikator, tym cieńszego (a co za tym idzie tańszego) papieru
możemy użyć do wykonania wydruku.
Jeśli decydujemy si˛e na identyfikatory bez żadnego holdera czy
laminatu, powinniśmy wybrać mocny papier lub nawet cienki karton i upewnić si˛e, by dziurka na smycz/sznurek znajdowała si˛e jak
najdalej od brzegu identyfikatora. Należy pami˛etać, że im dłuższa
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impreza, tym wi˛eksza szansa, że tak wykonane identyfikatory b˛eda˛
si˛e niszczyć.
Jeśli stosujemy laminowanie czy też dedykowane holdery, to
sam wydruk jest dużo lepiej chroniony i może być wykonany na
cieńszym papierze. W praktyce sprawdza si˛e nawet drukowanie na
papierze offsetowym o gramaturze 90.
W przypadku bardzo ograniczonego budżetu można rozważyć
wykonanie identyfikatorów czarno-białych. Dobrze zaprojektowane
moga˛ być atrakcyjne wizualnie, a ponadto, wykorzystujac
˛ czarny
druk na kolorowym papierze, można uzyskać wyraźnie różniace
˛ si˛e
od siebie identyfikatory.
Smycze sa˛ oczywiście droższe niż sznurek czy tasiemka. Chociaż uczestnicy doceniaja˛ smycze, to małe imprezy nie zawsze moga˛
sobie na nie pozwolić. Wybierajac
˛ inna˛ form˛e zawieszania identyfikatora, warto sprawdzić materiał, który planujemy użyć. Istotne
jest, by:
• sznurek czy tasiemka nie rozwiazywały
˛
si˛e samoistnie,
• materiał nie drażnił skóry – zawieszony na szyi b˛edzie ciagle
˛
si˛e o nia˛ ocierał.

Typy identyfikatorów
Powszechna˛ praktyka˛ jest różnicowanie identyfikatorów wr˛eczanych
różnym grupom osób uczestniczacych
˛
w konwencie. Nie ma tu
jednego, uniwersalnego sposobu podziału. Warto jednak zwrócić
uwag˛e na kilka kwestii:
1. Jeśli posiadamy akredytacje jedno- i wielodniowe, ich identyfikatory powinny si˛e wyraźnie odróżniać, by umożliwić sprawne działanie ochrony.
2. Najcz˛eściej osobna˛ kategori˛e identyfikatorów posiadaja˛ twórcy
programu, jednak nie jest to konieczne, o ile nie przewidujemy jakichś pomieszczeń przeznaczonych tylko dla nich.
3. Każdy kolejny typ identyfikatora zwi˛eksza zamieszanie podczas akredytacji, a także minimalnie podnosi koszty (dobra˛
praktyka˛ jest mieć pewien zapas identyfikatorów każdego typu).
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O ile kwesti˛e kosztów najcz˛eściej można pominać,
˛ o tyle zamieszania przy akredytacji warto unikać.
4. Każda grupa, która ma mieć dost˛ep do jakiegoś pomieszczenia
niedost˛epnego dla innych, powinna być łatwa do identyfikacji. Najcz˛eściej służy do tego odmienny kolor/typ identyfikatora (stad
˛ powszechne identyfikatory dla organizatorów lub
obsługi), jednak możliwe jest też dodanie innych elementów,
które pozwola˛ nosić taki sam identyfikator różnym grupom:
• naklejki, jakie stosuje chociażby Pyrkon,
• wstażki
˛ podklejane pod identyfikator, stosowane na przykład na Worldconie (niestety sa˛ niedost˛epne lub trudno
dost˛epne w Polsce oraz dość drogie).
5. Należy pami˛etać, by ochrona oraz wolontariusze i organizatorzy jeszcze przed impreza˛ zostali zaznajomieni z wygladem
˛
identyfikatorów, by bez problemu mogli rozpoznawać, kto i
gdzie może być wpuszczany.

Identyfikatory dla preakredytowanych uczestników
Jeśli nasza impreza ma przedpłaty, stoimy przed wyborem dotycza˛
cym drukowania imion lub pseudonimów uczestników na identyfikatorach. Praktyka ta nie jest popularna na krajowych imprezach,
jednak na konwentach zagranicznych można si˛e z nia˛ cz˛esto spotkać. Ma olbrzymia˛ zalet˛e – pozwala na bardzo łatwe przeczytanie
z identyfikatora imienia rozmówcy. Wiaże
˛ si˛e z nia˛ jednak kilka
problemów organizacyjnych:
• konieczne jest wydrukowanie pewnej liczby imiennych identyfikatorów, co zwi˛eksza czas przygotowania plików do druku;
• utrudnia działanie akredytacji, gdyż obsługa musi znaleźć właściwy identyfikator;
• wymaga wprowadzenia dodatkowego pola w formularzu akredytacyjnym, by uczestnik mógł wybrać, jak chce mieć podpisany identyfikator (nie wszyscy chca˛ mieć widoczne imi˛e i nazwisko).
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Oczywiście, wszystkie te problemy można rozwiazać,
˛
trzeba
jednak poświ˛ecić na to pewna˛ ilość czasu i zasobów. Dwa pierwsze
bardzo ciekawie rozwiazano
˛
na 75 Worldconie w Helsinkach. Na
akredytacji znajdowały si˛e drukarki naklejek. Podczas akredytowania uczestnika z systemu ściagane
˛
było to, co wybrał jako imi˛e widoczne na identyfikatorze i błyskawicznie drukowane na naklejce,
która˛ nast˛epnie przyklejano na standardowy tekturowy identyfikator. Co prawda wydłużało to nieco czas akredytacji, ale w stopniu
na tyle niewielkim, że kolejka posuwała si˛e bardzo sprawnie. Niestety koszt takiego rozwiazania
˛
wydaje si˛e zbyt duży dla wi˛ekszości
polskich imprez.

Na imprezie
Podczas samego konwentu warto pami˛etać o kilku rzeczach. Przede
wszystkim, jeśli chcemy, by uczestnicy podpisali swoje identyfikatory, powinniśmy zapewnić im do tego środki. Kilka lat temu powszechne było posiadanie markerów na stanowiskach akredytacji
i przypominanie uczestnikom o podpisaniu si˛e. Obecnie niestety ten
zwyczaj zanikł i bardzo wielu uczestników wcale si˛e nie podpisuje.
Ponieważ konwenty znaczaco
˛ urosły i akredytacja musi działać bardzo sprawnie, powrót do starego rozwiazania
˛
raczej si˛e nie
sprawdzi. Warto jednak pomyśleć o tym, by w pobliżu akredytacji wyznaczyć miejsce, gdzie b˛eda˛ dost˛epne markery, by uczestnicy
mogli z nich skorzystać.
Bardzo dobrym zwyczajem dotyczacym
˛
twórców programu jest
dołaczenie
˛
do ich identyfikatora listy punktów wraz z godzinami.
Może to być zrobione czy to w formie kartki wkładanej do holdera na identyfikator, czy to w formie naklejki. Warto tu pami˛etać,
że trzeba to przygotować tuż przed impreza,
˛ kiedy godziny punktów programu nie b˛eda˛ si˛e już zmieniać. Do holderów można także
wkładać inne rzeczy – chociażby karty do głosowania na nagrod˛e
Zajdla (na Polconach) czy inne drobne elementy.

Podsumowanie
Chociaż przygotowanie identyfikatora wydaje si˛e trywialne, to warto
pami˛etać, że wiaże
˛ si˛e z nim sporo decyzji, które maja˛ wpływ zarówno na koszt imprezy, jak i na inne aspekty organizacyjne – zwia˛
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zane głównie z działaniem akredytacji. Planujac
˛ konwent, warto na
spokojnie przemyśleć, na jakie rozwiazanie
˛
si˛e zdecydujemy, byśmy
mogli si˛e do niego dobrze przygotować.
————————————
Marcin „Alqua” Kłak – na konwenty jeździ od 2002 roku i od tego
czasu na nich pomaga. Zaczynał od imprez mangowych, ale teraz
zdecydowanie cz˛eściej odwiedza te fantastyczne. Jego celem jest
zbliżenie fandomu polskiego i mi˛edzynarodowego. Aby to osiagn
˛ ać,
˛
bloguje na www.fandomrover.com i opowiada o zagranicznych konwentach.
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Sukces – jak go
zaplanować i zmierzyć
Anna Der˛
egowska-Watza
Każdy z nas ma marzenia. Duże i małe, takie na wyciagni˛
˛ ecie r˛eki
i takie, które spełni za wiele lat. Sa˛ też tacy, którzy maja˛ marzenia o udanej imprezie, o świetnej promocji i dziennikarzach, którzy
stoja˛ w kolejce przed wejściem. Ja też czasem takie mam! Jednak prawda jest taka, że marzenia to tylko pierwszy krok, a tak
naprawd˛e to dużo za mało. Każda kampania promocyjna czy komunikacyjna powinna zaczać
˛ si˛e od określenia celów (nie marzeń),
jakie ma zrealizować. Bez nich ostatecznie działamy mocno ad hoc,
na końcu zastanawiajac
˛ si˛e, dlaczego nie było tylu osób, ile chcieliśmy, tylu dziennikarzy czy wpisów w mediach społecznościowych.
A przyczyn może być wiele.

Na poczatku
˛
były cele...
Istota˛ celu jest jego realność w określonym czasie i mierzalność.
Można powiedzieć sobie, że na pierwszym konwencie XYZ, który
ma si˛e odbyć za pół roku, chcemy mieć 20 000 osób. Realne? Oczywiście, przy bardzo dużym budżecie, który pozwoli na zaproszenie
gwiazd i szeroka˛ kampani˛e promocyjna.
˛ Jeśli takowym nie dysponujemy – to nasze szanse na osiagni˛
˛ ecie sukcesu sa˛ bardzo niskie.
Realność (badź
˛ osiagalność)
˛
celu wymusza spojrzenie z boku
na zasoby i możliwości, jakie mamy. Czy promocja˛ b˛edzie zajmować si˛e zespół czy jedna osoba? Czy może/moga˛ poświ˛ecić w tygodniu 20 godzin czy raczej tylko 5? Czy ta osoba/osoby ma/maja˛
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doświadczenie? Czy jest jakikolwiek budżet, czy działamy bez pieni˛edzy? (Jeśli tak, nie określajmy celów na zasadzie „na pewno
znajdzie si˛e sponsor”. Jak si˛e znajdzie, to wtedy można zmienić
cele). Jaki mamy potencjał? Czy mamy miejsce na 300 osób czy na
1500? Czy mamy jakieś wyróżniki? Czy mamy histori˛e, na której
możemy si˛e oprzeć?
Kolejny aspekt to odpowiedź na pytanie o oczekiwany efekt.
Cz˛esto słysz˛e: „chcemy, by przyszło dużo ludzi” (czyli ile?), „chcemy,
by o nas mówiono” (na pewno tylko tyle? Źle w mediach i na Facebooku to też „mówienie”), „chcemy mieć patronów medialnych”
(ilu? Jakich? Co macie na tym zyskać?). Dopiero odpowiedź na
takie pytania pozwoli na dalsze planowanie działań.

Potem pojawił si˛
e człowiek... a nawet grupa ludzi
Nast˛epny krok to określenie grup docelowych. Czasem może kusić
zacz˛ecie od grupy docelowej (jako łatwiejsze), gdy tematyka jest
nam bliska, ale może si˛e okazać, że po określeniu celów musimy
usiaść
˛ nad tym jeszcze raz.
Najgorsza grupa docelowa to ta, która cz˛esto jest wymieniana
jako pierwsza – „wszyscy”. Przy tak zdefiniowanej grupie trudno
jest dobrać jakikolwiek sposób komunikacji. I nie ma znaczenia,
czy uderzamy do fanów bardzo niszowego uniwersum, czy może
do fanów Gwiezdnych Wojen badź
˛ seriali, gdzie hasło „wszyscy”
nasuwa si˛e niemal samoistnie.
Z grupami docelowymi jest jak z perfumami (lub cukrem) –
jeśli damy ich zbyt mało (zbyt ogólne), nie odczujemy efektu. Jeśli b˛edzie ich zbyt dużo – szybko nas zemdli (w tym przypadku od
pracy i braku proporcjonalnego do niej efektu). Z tego wzgl˛edu najlepiej podjać
˛ prób˛e wyśrodkowania: liczby grup szukać adekwatnie
do tematyki i rodzaju imprezy, przy równoczesnym trzeźwym spojrzeniu na zasoby, jakimi dysponujemy.
W przypadku takiego wydarzenia jak StarForce (w czasach jeszcze sprzed Disneya) szybko okazało si˛e, że fanów Gwiezdnych Wojen należy podzielić na tych młodszych, ale już samodzielnych (nastolatki, studenci), cz˛esto odwiedzajacych
˛
imprez˛e w wi˛ekszej grupie, oraz na tych, którzy biora˛ udział w tego typu imprezach raczej
rodzinnie. Należy też wydzielić wśród nich tzw. fanów zagorzałych,
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którzy szukaja˛ zupełnie innego poziomu imprezy, dyskusji, rozkładania na czynniki pierwsze.
Pozornie na tym można byłoby zakończyć (fani starsi, samotnie
jeżdżacy
˛ na tego typu zlot, nie stanowia˛ aż tak dużej grupy, by konieczne było przygotowanie odr˛ebnej komunikacji). Tyle że StarForce to impreza nie tylko dla już istniejacych
˛
fanów, ale też dla
osób, które mieszkaja˛ w okolicy i po prostu znaja˛ sag˛e, ch˛etnie popatrza˛ na pokazy, sp˛edza˛ miło czas w sobot˛e w troch˛e inny niż dotad
˛
sposób. Organizatorzy chcieli dotrzeć do dziennikarzy – nie tylko
z mediów fanowskich, ale także z tych ogólnotematycznych. Stad
˛
w praktyce okazało si˛e, że należy myśleć o minimum 4–5 grupach
w komunikacji. Oczywiście na różnych etapach cz˛eść komunikatów
może si˛e pokryć, ale nie wszystkie b˛eda˛ si˛e nadawały dla każdego.
Imprezy maja˛ różne wielkości i zasi˛egi, a nawet na małym konwencie, poświ˛econym choćby grom planszowym, liczba grup docelowych może być na poziomie 3–4 (warto tu wliczać dziennikarzy
niebranżowych, choćby tych lokalnych, szczególnie jeśli nie jest to
impreza zamkni˛eta badź
˛ bardzo znana w okolicy). I jeśli nie jesteśmy organizatorami imprezy o bardzo rozległym programie – jest to
dość optymalny wybór.

A potem przyszło KPI
Majac
˛ cele i grupy docelowe, łatwiej jest dookreślić mierniki (zweryfikować je) i zaplanować działania. Wiele osób w takim momencie
mówi najpierw o odwiedzinach na stronie, liczbie fanów w mediach
społecznościowych, ew. liczbie wzmianek w mediach różnego typu.
Mierzyć można bardzo dużo (aczkolwiek należy pami˛etać o kosztach w tym zakresie, czasem bardzo wysokich, jeśli si˛egniemy np.
po badania świadomości marki czy share of voice1 ). Z tego wzgl˛edu
warto zastanowić si˛e, co jest dla nas istotne i co pozwoli nam zoptymalizować kampani˛e.
1 Share of voice (w PR) to procent wszystkich treści online i rozmów dotyczacych
˛
badanego podmiotu (firmy/osoby/marki/wydarzenia itp.) w porównaniu z wynikami konkurencji.
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Podczas działań w sieci warto sprawdzać m.in.:
• liczb˛e unikalnych użytkowników (jednak tu konieczna jest rozwaga, bo w obecnej rzeczywistości ten wskaźnik jest bardzo
przeszacowany. Dana˛ stron˛e użytkownik ogladał
˛
na komputerze, w inny dzień na komórce, a po trzech tygodniach kliknał
˛ na jakiś wpis i obejrzał go na tablecie przed telewizorem;
z tego wzgl˛edu należy przyjać,
˛ że rzeczywista liczba UU może
być 30–50% niższa niż jest to widoczne w panelu);
• liczb˛e odwiedzin na stronie (tu sugeruj˛e określenie, na których podstronach szczególnie nam zależy i te sprawdzać –
może to być np. strona z programem albo z informacjami
o zapisach itp.);
• liczb˛e użytkowników powracajacych
˛
na stron˛e w stosunku do
nowych (wskaźnik zależny od naszych celów – kogo chcemy
przyciagn
˛ ać);
˛
• źródła ruchu (informacj˛e, skad
˛ użytkownicy trafili na nasza˛
stron˛e), w tym:
– organic search (ile osób weszło na stron˛e, po prostu wyszukujac
˛ ja˛ w wyszukiwarce),
– social media page viewers (ile osób weszło na nasza˛ stron˛e poprzez media społecznościowe, co sprawdza, na ile
skuteczna jest nasza komunikacja i udost˛epnianie własnych treści);
• time on site, czyli średni czas przebywania na stronie (to oczywiście kolejny wskaźnik, do którego trzeba podejść rozsad˛
nie. Jeśli strona naszej imprezy jest czysto informacyjna, nie
można oczekiwać, że użytkownik b˛edzie siedział na niej 10
czy 20 minut, chyba że zostawi otwarte okienko i pójdzie zjeść
obiad, niemniej jeśli średni czas jest bardzo niski, prawdopodobnie pojawiaja˛ si˛e użytkownicy, którzy źle trafili badź
˛ nie
znaleźli u nas oczekiwanych treści);
• bounce rate, czyli wskaźnik odrzuceń (miernik uważany za
kontrowersyjny i ci˛eżki w ocenie. Mimo to warto sprawdzić
jego wartość na tle podobnych do nas podmiotów – jeśli b˛edzie mocno odbiegał od średniej, prawdopodobnie strona jest
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źle zbudowana badź
˛ trafiaja˛ na nia˛ osoby spoza naszej grupy
docelowej);
• zaangażowanie w mediach społecznościowych, czyli przede
wszystkim aktywność fanów (komentarze, udost˛epnienia, ew.
reakcje, nie same polubienia fanpage’a badź
˛ profilu);
• social interactions, czyli interakcje z zamieszczanymi treściami
(lajki, udost˛epnienia, komentarze – stosuje si˛e przede wszystkim, analizujac
˛ zamieszczane linki, badajac
˛ tym samym adekwatność wkładanych treści);
• demografi˛e (szczególnie w social mediach bywa to cz˛esto problemem, gdy okazuje si˛e, że fani na Facebooku czy followersi
na Twitterze to całkiem inna grupa niż ta, która˛ chcemy przyciagn
˛ ać
˛ nasza˛ komunikacja);
˛
• media coverage, czyli liczba wycinków medialnych. Uwaga –
powinno si˛e mierzyć nie tylko ilość, ale także jakość – czy wycinki sa˛ pozytywne, neutralne czy negatywne? Czy pojawiaja˛
si˛e w mediach dla nas kluczowych – docierajacych
˛
do grup
docelowych? Czy pojawia si˛e nazwa imprezy badź
˛ jakieś inne
dane?);
• liczb˛e zapytań od dziennikarzy/blogerów/influencerów (nie
rekomenduj˛e przyjmowania takiego wskaźnika, bo w obecnym świecie trzeba mieć petard˛e informacyjna,
˛ aby móc liczyć
na wiele zapytań tego typu);
• efektywność budżetowa˛ (bardzo cz˛esto pomijany, a istotny
wskaźnik. I to im mniejszy budżet – tym istotniejszy. Dzi˛eki
odpowiedniej ewidencji kosztów i przykładaniu ich do pozostałych efektów można szukać możliwości optymalizacji samej
kampanii i wyciagać
˛
wnioski na przyszłość).
Oczywiście mierników efektywności może być znacznie wi˛ecej
(jak choćby cost per click, czyli koszt klikni˛ecia, jeśli mamy płatne
kampanie reklamowe czy liczba osób, które zapisuja˛ si˛e do newslettera, jeśli mamy taki formularz). Czasem moga˛ to być także mierniki negatywne (np. liczba maili z pytaniami o jakaś
˛ kwesti˛e – ich
wystapienie
˛
może np. świadczyć o słabo przygotowanej badź
˛ zbyt
późno podanej informacji).
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Każdy miernik należy oddzielnie dopasować do potrzeb kampanii – nie ma czegoś takiego jak gotowy wzorzec. Można prowadzić komunikacj˛e, nie majac
˛ strony internetowej (znaczaco
˛ utrudnia to życie osoby odpowiedzialnej za promocj˛e, niemniej jednak
jest możliwe) badź
˛ przyjmujac,
˛ że strona to tylko drobna wizytówka
z podstawowymi danymi. Wówczas skupianie si˛e na analizie ruchu
w tym zakresie mija si˛e z celem. Tak samo jak przyciaganie
˛
geeków
samym Facebookiem albo młodzieży wyłacznie
˛
komunikacja˛ z mediami papierowymi i telewizja˛ czy sponsorów – wyłacznie
˛
Snapchatem.
————————————
Anna Der˛
egowska-Watza – Partner Zarzadzaj
˛
acy
˛ Planet PR, wieloletni praktyk i trener w zakresie public relations. Z PR-em zwiazała
˛
si˛e blisko pi˛etnaście lat temu, natomiast od ośmiu specjalizuje si˛e
w zarzadzaniu
˛
i optymalizacji projektów z zakresu PR i komunikacji marketingowej. Prywatnie – Szara Jedi z wpi˛etym w klap˛e
Kosogłosem, pijaca
˛ hektolitrami czarna˛ herbat˛e, wiecznie t˛eskniaca
˛
za Paryżem, Nowym Jorkiem i morzem.
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Dlaczego potrzebujesz
content marketingu
Jakub Orłowski
Spotkałem si˛e niejednokrotnie z opinia,
˛ że wystarczy mieć dobry
produkt, a ten obroni si˛e sam i przyniesie waszej organizacji gwarantowany sukces. To cz˛esto pierwsza i ostatnia myśl start-upów.
Potem znikaja˛ z rynku. Dajcie si˛e poznać i przedstawcie swój produkt lub usług˛e potencjalnym odbiorcom. Dziś zaprezentuj˛e wam
content marketing i jego zalety.

Czym jest content marketing?
Ogólnie rzecz ujmujac,
˛ content marketing polega na tworzeniu i dystrybucji treści poprzez kanały komunikacji, w których obecne sa˛
grupy docelowe. Przygotowane treści powinny być interesujace
˛ dla
odbiorcy, nieść dla niego pewna˛ wartość oraz angażować go do dyskusji.

Co zaliczamy do działań content marketingowych?
Kiedy przeczytacie poniższa˛ wyliczank˛e, zapewne złapiecie si˛e za
głowy i powiecie: „gość gada nam o rzeczach oczywistych!”. Po
cz˛eści b˛edziecie mieli racj˛e, ale nie do końca.
Do działań contentowych zaliczyć można:
• prowadzenie bloga,
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• prowadzenie wszelkich profili w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube itd.),
• podcasty,
• infografiki,
• vlogi itp.
Znacie je wszystkie, prawda? Które z nich wybrać? Spiesz˛e
z pomoca.
˛

Poznaj swojego fana
Wykorzystajcie content marketing wsz˛edzie tam, gdzie przebywaja˛
wasi odbiorcy. Najpierw jednak poznajcie ich demografi˛e i zachowania. Wi˛ekszość konwentów posiada przynajmniej stron˛e internetowa˛ i fanpage na Facebooku. Korzystajac
˛ z danych analitycznych
od Facebooka i z Google Analytics, sprawdźcie podstawowe informacje na temat swoich odbiorców. Jak rozkłada si˛e płeć, ile maja˛
lat, skad
˛ pochodza,
˛ czym si˛e interesuja?
˛ Te informacje pozwola˛
wam przygotować i przeprowadzić działania contentowe.

Na tej podstawie dobierajcie kanały i budujcie strategi˛e komunikacji. Jeśli na przykład zauważycie, że spora˛ grup˛e stanowia˛
osoby w wieku poniżej 18 roku życia, rozważcie pojawienie si˛e na
Snapchacie. Jeśli widzicie, że dominuja˛ u was kobiety w okolicy
trzydziestki, czym pr˛edzej postarajcie si˛e o konto na Instagramie.
To oczywiście przykłady, które oparte sa˛ o dane udost˛epniane przez
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właścicieli social mediów i prezentujace
˛ statystycznego odbiorc˛e danego medium. Daja˛ jednak spory poglad
˛ na sytuacj˛e i sa˛ dobrym
punktem zaczepienia.

Ja ze swojej strony zach˛ecam do sprawdzenia możliwie wielu
kanałów komunikacji – publikujcie na stronie www, na Facebooku,
na YouTube, Instagramie itd. Potem jednak analizujcie dane, które
dostarcza każdy z nich. Jak odbiorcy reaguja˛ na treści? Czy spełniaja˛ cele, które sobie założyliście? Z czasem zauważycie, że jedne
kanały przynosza˛ lepsze efekty od innych.

Jak robić to dobrze?
Działania contentowe nie należa˛ do najprostszych, ale przy zachowaniu pewnych ogólnych zasad zwi˛ekszycie szanse na skuteczne
dotarcie z komunikatem.
1. Publikujcie treści w natywnym formacie danego medium. Zapoznajcie si˛e z wytycznymi dostarczonymi przez twórców
medium i twórzcie treści w sugerowanym przez nich formacie (natywnym właśnie), na przykład zawsze szukajcie kadru zdj˛ecia na
Instagrama w proporcji 1:1 (kwadrat). B˛edzie wam zdecydowanie
łatwiej coś uchwycić niż potem wyciać
˛ sensowny kwadrat z prostokata
˛ 16:9. Na Snapchacie oczywiście wideo wertykalne, na YouTube
filmy o proporcji 16:9 i jak najlepszej jakości itd.
2. Testujcie różne formaty w ramach jednego medium i wybierzcie najlepsze z nich. Przygotujcie seri˛e postów na Facebooka.
Cz˛eść z nich niech b˛edzie zwykłym tekstem, cz˛eść tekstem z obraz123

kiem, cz˛eść linkami do strony, a cz˛eść materiałem wideo. Po pewnym czasie zauważycie, że na dane typy postów odbiorcy reaguja˛
ch˛etniej. Zostawiaja˛ wi˛ecej lajków, cz˛eściej udost˛epniaja˛ materiał,
wi˛ecej komentuja.
˛ W ten sposób stworzycie zestaw formatów, który
trafia w gusta waszych odbiorców.
3. Mówcie j˛
ezykiem waszego audytorium. Jeśli tworzycie
content dla nastolatków, powitanie zaczynajace
˛ si˛e od „Szanowni
Państwo” nie jest trafionym pomysłem. Tak samo jak „Elo ziomeczki”
może nie przekonać do waszych racji dyskusyjnego klubu ksiażki
˛
skupiajacego
˛
osoby 35+. Prześledźcie dotychczasowe komentarze,
wiadomości, maile i... media konkurencji. Dowiedzcie si˛e, w jaki
sposób komunikuje si˛e wasz target. Zacznijcie mówić jego j˛ezykiem. Czy wiecie, że młodzieżowym słowem 2017 roku jest XD –
iks de?
4. Rozmawiajcie. Bierzcie aktywny udział w dyskusjach pod
waszymi treściami. Wasi odbiorcy musza˛ czuć kontakt z marka.
˛
Czasy komunikacji jednostronnej odchodza˛ do lamusa i dziś sa˛ kojarzone głównie z mediami tradycyjnymi.
5. Rozwiazujcie
˛
problemy, zaspokajajcie potrzeby. Nie oszukujcie odbiorców. Niech wasze treści b˛eda˛ faktyczna˛ odpowiedzia˛
na potrzeb˛e rynku. Jeśli odbiorca b˛edzie szukał konwentu mangowego w Warszawie, nie podtykajcie mu pod nos waszego filmu
z zapowiedzia˛ larpa fantasy w Zielonej Górze. Uzyskacie efekt odwrotny do zamierzonego.

Korzyści z content marketingu
1. Komunikacja dwustronna. Klasyczne media przez dziesi˛eciolecia bombardowały odbiorc˛e jednostronnym komunikatem, na który
ten miał nikłe szanse odpowiedzieć. Próbowaliście kiedyś podyskutować z reklama˛ w TV? Dwustronna komunikacja jest w content
marketingu kluczowa. Daje ona odbiorcy poczucie wpływu na rozwój marki, pozwala wyrazić opini˛e i uzyskać do tej opinii kontr˛e.
Marce daje natomiast dobre i relatywnie tanie źródło wiedzy na temat własnych produktów i usług. Dialog jest kluczowy.
2. Omini˛
ecie blokad reklam. Content marketing to również
sposób na omini˛ecie nawyków internetowych Polaków. Według badań OnAudience.com jesteśmy światowymi liderami w używaniu
programów typu AdBlock. Aż 46% polskich internautów blokuje
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reklamy w internecie. To znacznie obniża skuteczność tych działań marketingowych. Zasi˛eg i dotarcie do potencjalnych odbiorców
drastycznie spada. Dzi˛eki działaniom contentowym omijacie ten
problem.
3. Budowanie marki eksperckiej. Stajecie si˛e ekspertami
w oczach odbiorców. Jeżeli dostarczacie wartościowe treści, które
zaspokajaja˛ potrzeby konsumentów (rozrywka i głód wiedzy to też
potrzeby), zyskujecie miano eksperta w swojej dziedzinie. Budujecie te zaufanie w grupie docelowej, a z czasem wasze komunikaty
zaczna˛ wywierać wpływ (influence).
4. Wzrost świadomości marki. Obecność w różnych mediach sprawia, że wasze dotarcie do potencjalnych zainteresowanych znacznie wzrasta. Pami˛etajcie, że nie każdy ma konto w każdym możliwym medium społecznościowym. Dodatkowo działania
contentowe prowadzone poprzez stron˛e www sa˛ indeksowane przez
Google i pozwola˛ trafić na wasz brand jeszcze długo po publikacji
treści.

Dwa filary content marketingu
Przedstawi˛e wam pokrótce dwa filary, na których powinniście oprzeć
swoje działania contentowe.
1. Evergreen Content, czyli „wiecznie zielony”, a w tym wypadku zawsze aktualny. Na tworzenie treści przyjdzie wam poświ˛ecić sporo czasu i energii, a być może i pieni˛edzy. Postarajcie si˛e,
by ten wysiłek nie poszedł ma marne. Evergreen content to rodzaj
treści, która nie traci na wartości dla odbiorcy i nie dezaktualizuje
si˛e zbyt szybko. Świetnym przykładem takiej treści sa˛ przepisy kulinarne czy poradniki. Evergeenami sa˛ również recenzje i relacje.
Jeśli użytkownik trafi na wasz materiał nawet po latach, dalej b˛edzie on niósł dla niego wartość dodana,
˛ a dla was b˛edzie pracował
na wzmocnienie marki, a nawet sprzedawał.
2. Recykling treści. To sposób na zaprezentowanie przygotowanego wcześniej contentu w kilku różnych formatach i eksploatowanie go do maksimum. Dzi˛eki temu zabiegowi b˛edziecie mogli wkładać mniej energii w ciagłe
˛
przygotowywanie nowych treści. Przykład: stworzyliście tekst „10 zasad organizacji konwentów,
które pomija każdy z was”. Powstała merytorycznie solidna porcja
wiedzy, podparta twardymi danymi i autorytetem autora. Tydzień
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życia poświ˛eciliście na research. Opublikowaliście wpis na swoim
blogu. Co teraz? Teraz możecie t˛e treść „ograć” w różne formaty.
Stworzyć z tego 10 postów na Instagram z nazwami poszczególnych
zasad jako zajawki odsyłajace
˛ do strony. Możecie każda˛ z tych zasad zgł˛ebić w materiale video na YouTube. Możecie przygotować
na podstawie artykułu infografik˛e obrazujac
˛ a˛ jego treść. Sky is the
limit.

Na zakończenie
Chciałbym sprzedać wam jeden pewnik, który musicie stosować
przy jakichkolwiek działaniach contentowych. Jest to konsekwencja. Content marketing, w odróżnieniu od kampanii płatnych, nie
przynosi szybkich efektów. To działanie, które musicie zaplanować w dłuższej perspektywie i konsekwentnie realizować. Moje
doświadczenia mówia˛ mi, że rok to dobra jednostka czasu w tym
przypadku. Druga˛ istotna˛ rada˛ jest to, że content marketing nie
zastapi
˛ wam pozostałych działań marketingowych. Jest świetnym
uzupełnieniem strategii budowania marki. Nadal jednak musicie
dbać o SEO, prowadzić kampanie PPC, optymalizować treści, dbać
o PR itd.
————————————
Jakub Orłowski – brand manager Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Pasjonat nowych mediów i marketingu internetowego, w którym pracuje od kilku lat. Uważa, że każdy potrzebuje marketingu, ale nie
każdy jeszcze zdaje sobie z tego spraw˛e.
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Wykorzystywanie postaci
fikcyjnych w promocji
konwentu
Martyna Czapska
Konwenty fantastyki sa˛ imprezami dobrze znanymi określonemu
gronu osób – miłośnikom literatury fantastycznej, filmów, komiksów czy gier. Wszystko zależy od tematyki konkretnej imprezy, ale
możemy tutaj mówić o szeroko poj˛etej popkulturze. Oczywistym
jest jednak, że powstaja˛ materiały promocyjne. Tak jak przy każdej wi˛ekszej imprezie i tutaj mamy do czynienia ze stronami internetowymi, specjalnie przygotowanymi broszurami z programem,
a przede wszystkim – z plakatami.
Można powiedzieć, że aż si˛e prosi, żeby do uczestnictwa w imprezie czy poszczególnych jej elementach wykorzystać dobrze nam
znane popkulturowe postacie. Mogłoby to pomóc przyciagn
˛ ać
˛ także
te osoby, które o konwentach fantastycznych nigdy wcześniej nie
słyszały, ale na przykład lubia˛ Gwiezdne Wojny. Akurat w tym roku
na ekrany kin wszedł nowy epizod sagi, czemu wi˛ec nie zrobić plakatu z porgami zach˛ecajacymi
˛
do odwiedzenia imprezy? Albo tematycznego baru, na przykład w klimacie Stranger Things?
Ograniczenia w tej kwestii nakłada na organizatorów prawo,
przy czym należy wziać
˛ pod uwag˛e dwa możliwe aspekty praw do
postaci fikcyjnych: prawo autorskie i prawo znaków towarowych.
Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy można promować konwent, wykorzystujac
˛ już istniejace
˛ postacie fikcyjne, trzeba najpierw powie127

dzieć, jak w praktyce i w prawie kształtuje si˛e ochrona takich postaci.

1. Postać fikcyjna jako przedmiot prawa autorskiego
Od dawna przedmiotem sporów przed sadami
˛
i w literaturze prawniczej było to, czy postać fikcyjna jako taka jest chroniona prawem autorskim. Niestety, w naszym prawie nie ma żadnego przepisu, który mówiłby o tym wprost. Ustawa z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych1 stwierdza jedynie w swoim art. 1, że utwór to „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”,
a jako przykładowe utwory wymienia si˛e m.in. utwory literackie,
plastyczne, fotograficzne, sceniczne, pantomimiczne i audiowizualne (w tym filmowe). Pytanie, jakie nurtowało prawników i twórców, sprowadzało si˛e do tego, czy postać fikcyjna˛ można chronić
nie tylko razem z całym utworem (na przykład ksiażk
˛ a),
˛ ale też oddzielnie.
Ostatecznie odpowiedź na to pytanie okazała si˛e w ocenie sa˛
dów twierdzaca
˛ 2 . Charakterystyka lub przedstawienie postaci musza˛ jednak spełniać wskazane wyżej cechy utworu, czyli, krótko mówiac,
˛ być twórcze. Ważne jest to, żeby postać była za każdym razem
taka sama, żeby zawsze dało si˛e ja˛ rozpoznać. Licza˛ si˛e takie same
gesty, powiedzonka, charakter czy wyglad
˛ 3.
W przypadku postaci literackich ochronie prawa autorskiego
b˛eda˛ podlegać na przykład imi˛e, nazwa, charakterystyczne powiedzonka, główne cechy charakterologiczne czy opis zewn˛etrzny postaci4 . Jeśli chodzi o postacie plastyczne, rysunkowe, kluczowy b˛edzie także sposób ich przedstawienia.
Im bardziej oryginalne i twórcze elementy charakterystyki postaci fikcyjnej, tym wi˛eksze prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z postacia˛ zasługujac
˛ a˛ na samodzielna˛ ochron˛e. Możemy
mieć do czynienia z oryginalnymi imionami czy pseudonimami (do1

Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 880.
Por. np. wyrok Sadu
˛ Najwyższego z 3.10.2007, II CSK 207/07.
3 K. Grzybczyk, Prawnoautorska ochrona postaci fikcyjnej, Monitor Prawniczy,
6/1997.
4 Ibidem.
2
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brym przykładem sa˛ tutaj imiona superbohaterów, chociażby Ghost
Rider), a także z brzmiacymi
˛
zwyczajniej (Harry Potter – zwykłe
imi˛e i pojawiajace
˛ si˛e w rzeczywistości nazwisko). Jednak postać
nazwana to postać ważna. Bezimienny, mało charakterystyczny
bard nie b˛edzie podlegał ochronie prawa autorskiego, ale już bard
Jaskier, z wyraźnie zarysowanym charakterem, sposobem zachowania, wygladem
˛
– jak najbardziej.
Można zatem z wysokim prawdopodobieństwem powiedzieć,
że znane i dobrze opisane lub narysowane postacie fikcyjne b˛eda˛
spełniały powyższe kryteria, a zatem chroni je prawo autorskie. Za
przykład może posłużyć postać literackiego Tarzana, której ochrona
była przedmiotem sporu sadowego
˛
we Francji. Spór dotyczył kampanii reklamowej, w której sportretowano m˛eżczyzn˛e, kobiet˛e i małp˛e robiacych
˛
zakupy. Sposób ich pokazania budził skojarzenia z postaciami stworzonymi przez autora ksiażek
˛
o Tarzanie – Edgara
Rice’a Burroughsa. I rzeczywiście, sad
˛ uznał, że nie chodziło o przedstawienie jakiegokolwiek człowieka z dżungli, ale właśnie o „samego Tarzana, towarzyszac
˛ a˛ mu Jane i koczkodana Chit˛e, postacie charakterystyczne same w sobie, przedstawiajace,
˛ poprzez sposób ubrania i aspekty fizyczne, ponadto w dekoracjach wypełnionych owocami egzotycznymi, główne cechy charakterystyczne postaci Tarzana”5 .
1.1 Naruszenia prawa autorskiego do postaci fikcyjnej
Do naruszenia prawa autorskiego do postaci fikcyjnej może dojść na
dwa podstawowe sposoby. Po pierwsze, wskutek zbyt mocnej inspiracji lub przeróbki jakiejś postaci i umieszczenia takiej pracy w materiałach promocyjnych konwentu – na przykład przerobiony Superman na plakacie czy zdecydowanie zbyt podobna do Iron Mana
inspiracja ta˛ postacia.
˛ Drugi przypadek b˛edzie polegał na umieszczeniu postaci fikcyjnej – beż żadnych przeróbek – wprost na plakacie czy stronie internetowej imprezy. Może dojść na przykład do wykorzystania obrazka znalezionego w internecie. Tego typu wypadki,
choć moga˛ wydawać si˛e mało prawdopodobne, zdarzaja˛ si˛e czasami
nawet w profesjonalnych, dużych kampaniach reklamowych.

5

Ibidem.
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1.1.1 Utwory powstałe na podstawie innych utworów
Możemy mieć do czynienia z próba˛ wykorzystania własnej wizji postaci fikcyjnej. Jeżeli taka wizja b˛edzie sama w sobie oryginalna
i twórcza, powstanie utwór w oparciu o inny utwór. Utwory powstałe na podstawie innych dzieł moga˛ stanowić albo opracowanie
(innymi słowy utwór zależny, na przykład przeróbka, tłumaczenie,
adaptacja), albo utwór inspirowany (powstały w wyniku bodźca,
jakiego dostarczy utwór pierwotny).
Opracowanie jest obwarowane konkretnymi wymogami prawnymi, żeby można było si˛e nim legalnie posługiwać. Przede wszystkim na jego egzemplarzach należy wymienić twórc˛e i tytuł utworu
pierwotnego – tak jak to ma miejsce na przykład na polskich przekładach ksiażek.
˛
Co wi˛ecej, bez zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (albo innej osoby, która kupiła do niego prawa, na przykład
wytwórni) opracowaniem nie można si˛e posługiwać. Dopiero po
uzyskaniu takiego zezwolenia można opracowaniem rozporzadzać
˛
i z niego korzystać, czyli na przykład rozpowszechniać w druku lub
internecie. Opracowaniem jest chociażby przeróbka – zatem wykorzystywane nieco zmienionego, przerobionego właśnie wizerunku
postaci fikcyjnej wymaga zgody odpowiednich uprawnionych osób.
Żeby wi˛ec umieścić na plakacie przerobionego Spider-Mana, należałoby uzyskać najpierw zgod˛e właściciela autorskich praw majat˛
kowych.
Wskazane ograniczenia nie dotycza˛ utworu inspirowanego. Nie
oznacza to jednak pełnej dowolności i trzeba pami˛etać, żeby nie
przekroczyć cienkiej granicy pomi˛edzy inspiracja˛ a przeróbka.
˛ Zainspirowani Aquamanem możemy stworzyć własnego superbohatera
żyjacego
˛
pod woda,
˛ należy jednak pilnować, żeby nie okazał si˛e
kalka˛ pierwowzoru.
Niestety, nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak daleko można si˛e posunać
˛ w inspiracji i w każdym przypadku należy to oceniać
indywidualnie. Sady
˛ mówia,
˛ że nie wolno przejać
˛ twórczych elementów innego utworu, czyli tego, co decyduje o ochronie prawnej
danego dzieła. Innymi słowy, utwór inspirowany powinien mieć
własne oryginalne i indywidualne elementy. Ważna wskazówka,
która płynie z orzeczeń polskich sadów
˛
brzmi: „Ochronie podlega
bowiem nie temat, lecz jego indywidualizacja (postać i koncepcja
bohatera, jego losy, określone sytuacje i opisy, w których funkcjo130

nuje)”. Można zapożyczyć watek
˛ z cudzego utworu, ale już fabuł˛e
dookoła niego trzeba stworzyć samodzielnie6 . Natomiast wykorzystanie ogólnych koncepcji i pomysłów nie b˛edzie naruszeniem cudzych praw autorskich7 .
Wracajac
˛ do naszego przykładu: można wykorzystać pomysł na
stworzenie postaci bohatera potrafiacego
˛
żyć pod woda˛ i dysponujacego
˛
niezwykłymi mocami czy majacego
˛
niezwykłe cechy. Nie powinien on jednak wygladać
˛
tak, jak inne tego typu postacie (wspomniany Aquaman, ale też na przykład... Mała Syrenka). Należy
unikać kopiowania przygód, a zwłaszcza całych fragmentów cudzej
twórczości, takich jak dialogi czy nadmierne podobieństwo całych
kadrów komiksowych. W jednej z kilku spraw o naruszenie prawa
autorskiego do postaci Supermana doszło właśnie do kopiowania
kadrów komiksowych – łudzaco
˛ podobni bohaterowie mieli praktycznie takie same przygody i to narysowane w wyjatkowo
˛
podobny
sposób, do tego stopnia, że powtarzała si˛e nawet kolorystyka. Natomiast Supermana nie pomylimy już choćby z Kapitanem Ameryka.
˛
1.1.2 Wykorzystanie cudzej postaci fikcyjnej
Do naruszenia cudzego prawa autorskiego może dojść, jeżeli chroniona postać fikcyjna zostanie wykorzystania w podobny sposób, jak
to miało miejsce w reklamie z Tarzanem albo też wprost użyta do
rozreklamowania wydarzenia. Tylko twórca (ewentualnie osoba,
która nabyła autorskie prawa majatkowe,
˛
na przykład wydawnictwo, wytwórnia) może wykorzystywać swój utwór. Eksploatowanie utworu należacego
˛
do kogoś innego, bez pozwolenia tej osoby,
stanowi naruszenie praw autorskich8 . Dlatego uczynienie z cudzej
postaci „twarzy” konwentu bez uzyskiwania pozwoleń musiałoby
budzić watpliwości.
˛
Co istotne, przy naruszeniach prawa autorskiego nie ma znaczenia, czy zostały one naruszono celowo czy też niechcacy,
˛ a nawet
nieświadomie. Każde naruszenie jest niedozwolone.
Przy okazji premiery drugiego sezonu serialu Stranger Things
doszło do ciekawej sprawy. W Chicago został otwarty bar tema6

Wyrok Sadu
˛ Najwyższego z 10.07.2014, I CSK 539/13.
Wyrok Sadu
˛ Najwyższego z 29.04.2016, I CSK 257/15.
8 P. Podrecki [w:] D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz,
LEX 2015.
7
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tyczny w klimacie serialu. Był tylko tymczasowy i widać było, że jego
założyciele znaja˛ i lubia˛ uniwersum Stranger Things. Niestety, otworzyli bar bez konsultacji ani zgody Netfliksa b˛edacego
˛
producentem
serialu i właścicielem praw do niego. Prawdopodobnie twórcom
baru nie chodziło tutaj o naruszenie praw producenta, tylko o oddanie hołdu lubianemu uniwersum. W humorystycznym piśmie9
prawnicy Netfliksa poprosili o zamkni˛ecie baru, a na drugi raz –
o postaranie si˛e o zgod˛e na otwieranie tego typu miejsc.
Z podobnym problemem zetkn˛eły si˛e osoby prowadzace
˛ New
York Jedi – klub miłośników walki na miecze świetlne. Tutaj sprawa
skończyła si˛e jednak znacznie mniej przyjemnie, bo pozwem10 .
1.1.3 Dozwolony użytek utworów
Przepisy przewiduja˛ sytuacje, w których można korzystać z cudzych
utworów nawet bez zezwolenia ich twórców. W przypadku materiałów promocyjnych konwentu trzeba zastanowić si˛e nad tym, czy
w gr˛e może wchodzić prawo cytatu albo parodia i pastisz.
Prawo cytatu polega na tym, że we własnym utworze (a zatem, najprościej mówiac,
˛ w dziele twórczym, oryginalnym) wolno
przytaczać urywki cudzych utworów lub drobne utwory w całości,
o ile sa˛ to utwory już rozpowszechnione. Zawsze należy wskazać
autora i źródło cytowanego utworu. Ponadto cel cytatu musi być
uzasadniony i ma to być wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna
lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości. Wydaje si˛e,
że w przypadku konwentów w gr˛e mogłyby wchodzić te ostatnie,
przy czym prawa gatunku twórczości sa˛ dosyć niejasnym poj˛eciem.
W doktrynie prawa autorskiego toczy si˛e spór, czy powinno chodzić
tylko o przypadki, kiedy autor utworu musi nawiazywać
˛
do cudzych
utworów i brak takich nawiazań
˛
oznaczałby, że nie da si˛e stworzyć
utworu, czy również o sytuacje, kiedy cytat jest potrzebny do osia˛
gni˛ecia zamierzonego efektu twórczego. Przepisy nie rozstrzygaja˛
tego dylematu. Może tutaj chodzić na przykład o kolaż, motto (na
przykład myśl przewodnia konwentu) czy fotomontaż11 .
9 Pismo można znaleźć np. tutaj: https://www.dnainfo.com/chicago/20170918
/logan-square/netflix-stops-blocks-stranger-things-bar-pop-up-cease-and-desist-enddate, dost˛ep: 27.12.2017.
10 Patrz np. tutaj: http://di.com.pl/tworcy-gwiezdnych-wojen-niszcza-kulturefanowska-pozywaja-nieautoryzowana-szkole-jedi-awi-55642, dost˛ep: 27.12.2017.
11 P. Śl˛
ezak [w:] P. Śl˛ezak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-

132

Na pewno jednak cytat nie może polegać po prostu na przej˛eciu cudzego utworu bez własnego wkładu twórczego – cytat ma
przecież być cz˛eścia˛ innego utworu. Co wi˛ecej, cytat powinien być
tylko cz˛eścia˛ nowego utworu. Bazujac
˛ na skrajnym przykładzie,
nie można rozpowszechniać cudzego utworu bez własnej, dodanej,
twórczej treści i uważać tego za cytat.
Zatem wizerunek cudzej postaci fikcyjnej jako jedyna postać na
plakacie imprezy, na którym niewiele poza nia˛ by si˛e znajdowało,
byłby nadużyciem prawa cytatu.
Kolejny wyjatek
˛
polega na tym, że wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości. Jeżeli zatem utwór wykorzystujacy
˛ cudza˛ postać fikcyjna˛ miałby
taki charakter, mogłoby si˛e okazać, że doszło do jej dozwolonego
użytku.
Czy zatem atrakcyjny wizualnie plakat konwentu w formie kolażu wielu znanych postaci byłby naruszeniem praw autorskich czy
też mieściłby si˛e w prawie cytatu? Wydaje si˛e, że można tutaj bronić użycia prawa cytatu, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze,
należy podać autora każdej wykorzystanej grafiki oraz jej źródło. Po
drugie, najlepiej, aby taki plakat w formie kolażu był sam w sobie
oryginalny. Może chodzić o twórczy sposób zestawienia poszczególnych obrazów, oryginalne tło i inne działania świadczace
˛ o tym,
że kolaż sam w sobie jest utworem. Warto unikać materiałów polegajacych
˛
na prostym, nieoryginalnym zestawieniu zdj˛eć znalezionych w sieci.

2. Znaki towarowe jako ochrona postaci fikcyjnych
Znak towarowy to instytucja, która znajduje si˛e w innej ustawie
niż regulacje dotyczace
˛ prawa autorskiego – w ustawie z dnia 30
czerwca 2000 r.: Prawo własności przemysłowej12 . Jest to każde
oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje si˛e do odróżnienia towarów (usług) jednego przedsi˛ebiorstwa
od towarów (usług) innego przedsi˛ebiorstwa. Może to być wyraz,
rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna,
a nawet melodia lub inny sygnał dźwi˛ekowy.
nych. Komentarz, Warszawa 2017, ss. 300–301.
12 Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776.
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Znakami towarowy sa˛ na przykład: napis „Harry Potter” i to zarówno jako słowa, jak i konkretna grafika (charakterystyczna, znana
z filmów czcion-ka), słowa „Hulk” czy „Iron Man”. Znaki towarowe
w formie sylwetek postaci pojawiaja˛ si˛e na przykład dla Supermana,
króliczki Loli, Spider-Mana, Thora, Wonder Woman, Myszki Miki
czy Dartha Vadera i dla wielu innych postaci.
Osoba, która posiada prawo ochronne na znak towarowy, ma
wyłaczne
˛
prawo używać tego znaku w sposób zawodowy lub zarobkowy. Znak towarowy jest chroniony na terytorium kraju, w którym
został zgłoszony, przy czym istnieja˛ specjalnie procedury umożliwiajace
˛ zgłoszenie go w kilku krajach jednocześnie.
W internecie istnieja˛ wyszukiwarki znaków towarowych, dost˛epne na przykład na stronie Urz˛edu Patentowego. Tam można
sprawdzić, które postaci (ich imiona, nazwiska, pseudonimy czy
konkretne rysunki) sa˛ dodatkowo chronione jako znaki towarowe.
Wtedy trzeba wziać
˛ pod uwag˛e nie tylko zasady płynace
˛ z prawa autorskiego, ale też fakt, że rysunek, którym chcielibyśmy si˛e posłużyć,
jest dodatkowo chroniony tzw. „prawami własności przemysłowej”.
Nie b˛edzie tu wi˛ec działało prawo cytatu ani parodia czy pastisz.
Najbezpieczniejszym dla organizatora konwentu byłoby uzyskanie zgo-dy osób uprawnionych do znaków towarowych na posłużenie si˛e nimi.

3. Konsekwencje ochrony postaci fikcyjnych
Reasumujac,
˛ posłużenie si˛e cudzymi postaciami fikcyjnymi w materiałach promocyjnych wydarzenia – w sytuacji, kiedy nie zachodzi
żaden wyjatek,
˛
który by na to pozwalał i bez zgody twórcy lub innej
osoby uprawnionej – może prowadzić do naruszenia cudzych praw
autorskich lub prawa ochronnego na znak towarowy.
Wynika to z faktu, że postacie fikcyjne moga˛ być chronione nawet samodzielnie, w oderwaniu od utworu (filmu, ksiażki,
˛
komiksu
itp.), w którym wyst˛epuja.
˛ Można tu mówić zarówno o ochronie
prawa autorskiego, jak i o ochronie płynacej
˛ ze znaków towarowych.
Dlatego na plakatach, stronach internetowych czy w materiałach promocyjnych najlepiej wykorzystywać tylko takie utwory, co
do których organizator uzyskał zgod˛e ich autorów na użycie, ewentualnie skorzystać z jednego z wyjatków
˛
polegajacych
˛
na dozwolo134

nym użytku. Jednak dla rozwiania wszelkich watpliwości
˛
najlepsza
jest zgoda twórcy utworu lub innego właściciela autorskich praw
majatkowych.
˛
Dotyczy to zreszta˛ nie tylko powszechnie znanych
utworów czy postaci fikcyjnych, ale każdego utworu wykorzystanego przez organizatora konwentu.
Jeżeli organizator chciałby wykorzystać przeróbk˛e znanego utworu, to dodatkowo należy pami˛etać, że autor może sprzedać innej
osobie wyłacznie
˛
swoje prawa autorskie majatkowe.
˛
Istnieja˛ też
jednak prawa autorskie osobiste, czyli, inaczej mówiac,
˛ szczególna
wi˛eź twórcy z utworem. Przeróbki kontrowersyjne, zmieniajace
˛ wymow˛e postaci czy wr˛ecz obraźliwe moga˛ t˛e wi˛eź naruszać. Należy
zatem ich unikać lub, oprócz zgody właściciela autorskich praw majatkowych,
˛
postarać si˛e także o zgod˛e właściciela autorskich praw
osobistych, a wi˛ec samego twórcy. Jeżeli twórca upoważnił inna˛
osob˛e do realizowania jego autorskich praw osobistych, warto zadbać o zgod˛e tej osoby. Oczywiście chodzi o przeróbki kontrowersyjne, obraźliwych treści lepiej jest generalnie unikać.
Jeżeli plakat czy strona internetowa powstaja˛ na zamówienie,
organizatorzy musza˛ zadbać o zgod˛e ich twórców na wykorzystywanie ich pracy – czy to w formie umowy przenoszacej
˛ autorskie
prawa majatkowe,
˛
czy też w formie licencji.
————————————
Martyna Czapska – radca prawny, specjalizuje si˛e w prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Autorka bloga Prawnointelektualny.pl. Prelegentka, propagatorka wiedzy o prawie autorskim.
Pomysłodawczyni LexRobotica.pl, które powstało z pasji do science
fiction i prawa. Uczestniczka konwentów fantastycznych, sp˛edziła
kilkaset godzin w Wiedźminie 3.
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Kontakt konwentu
z mediami na przykładzie
Worldconu 75
Nina Törnudd

Artykuł stanowi zbiór notatek i pomysłów, które moim zdaniem
moga˛ si˛e przydać osobom zajmujacym
˛
si˛e relacjami z przedstawicielami mediów na konwentach, czy to na Worldconie, czy to innych
tego typu wydarzeniach. Niektóre z opisanych poniżej rozwiazań
˛
zostały zaczerpni˛ete z doświadczeń z pracy w zespole prasowym
Worldconu 75, który odbył si˛e w Helsinkach w 2017 roku, inne zaś
z mojej pracy jako dziennikarki dla fińskiej agencji prasowej (Oy
Suomen Tietotoimisto, STT). Znalazły si˛e tu też refleksje, do których doszłam, patrzac
˛ z perspektywy czasu na swoja˛ prac˛e i żałujac,
˛ że niektórych z tych rzeczy nie wiedziałam lub nie wymyśliłam
wcześniej.
Chciałabym w tym miejscu podzi˛ekować moim współpracownikom z ekipy medialnej Worldconu 75. Val Grimm, Jessica Elgenstierna, całe grono organizatorskie – dzi˛ekuj˛e za wspólna˛ prac˛e
nad Worldconem. Dzi˛ekuj˛e również organizatorom 35 Smofconu za
przyjazny i bardzo interesujacy
˛ konwent oraz Cansmofowi za stypendium, które umożliwiło mi wyjazd.
A teraz czas na kilka rad.
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1. Zacznij wcześnie!
Moja˛ podstawowa˛ rada˛ dla wszystkich, którzy zajmuja˛ si˛e relacjami
z mediami przy organizacji Worldconu lub innych konwentów jest
to, żeby zaczać
˛ prac˛e jak najwcześniej. Jest to znacznie łatwiejsze,
gdy zajmujemy si˛e kolejna˛ edycja˛ imprezy i mamy dost˛ep do relacji
i materiałów z poprzednich lat.
Konwenty interesuja˛ przede wszystkim fanów i media lokalne,
czasami też ogólnokrajowe, gdy mowa o małym kraju, jakim jest
Finlandia. Oto twoja grupa docelowa. Wyślij informacj˛e do lokalnych mediów, że przygotowujesz ofert˛e i ubiegasz si˛e o organizowanie Worldconu, poinformuj, kiedy zostanie ogłoszony zwyci˛ezca
i miej przygotowane materiały do rozesłania i opublikowania w mediach społecznościowych. Jeśli nie uda si˛e wygrać, również o tym
poinformuj – ludzie czekaja˛ na wieści1 .
Potraktuj priorytetowo media lokalne, ale nie zaniedbaj też
ogólnokrajowych i lokalnych, nie tylko z twojej okolicy. W przypadku Worldconu atutem jest nagroda Hugo, która ma zasi˛eg mi˛edzynarodowy. Jest szczególnie interesujaca
˛ dla mediów krajowych,
jeśli wśród finalistów znalazł si˛e ich rodak.

2. Ogłoś harmonogram
Wi˛ekszość redakcji na świecie boryka si˛e z tym samym problemem:
brakiem rak
˛ do pracy. Dostaja˛ też każdego dnia niedorzeczne wr˛ecz
ilości maili i innych komunikatów. Musisz si˛e wi˛ec wyróżnić ze
swoim, najlepiej b˛edac
˛ interesujacym
˛
i kompetentnym.
Dobrze prowadzona redakcja ma plany publikacji (media plany)
rozpisane na wiele dni do przodu, by być w stanie gospodarować
swoimi zasobami. Jeśli możesz określić, kiedy dokładnie ogłoszone
zostana˛ kolejne kluczowe informacje, zrób to – i poinformuj dziennikarzy, niech znaja˛ od razu twój harmonogram.
Pami˛etaj, że redakcje śledza˛ też media społecznościowe. Skoordynuj działania z osobami odpowiedzialnymi za profile imprezy.
Miej też przygotowany plan na wypadek kryzysu. Jeśli dojdzie
do katastrofy lub skandalu, musi być ustalone, kto b˛edzie si˛e wypo1 Dotyczy to, oczywiście, imprez w˛
edrownych, takich jak Worldcon czy w Polsce
– Polcon i KONgres (przyp. tłum.).
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wiadać w imieniu konwentu. Nie panikuj, nie kłam, zdecyduj, kto
b˛edzie mówić, trzymaj si˛e ustalonej linii – to dobry poczatek.
˛

3. Informacje prasowe na stronie internetowej
Jeśli zależy ci na uwadze mediów, upewnij si˛e, że na stronie znalazła si˛e zakładka dla prasy, na której zamieszczone sa˛ wszystkie
informacje, których może potrzebować dziennikarz. Co dokładnie
powinno si˛e tam znaleźć? To zależy od charakteru twojej imprezy
i obranych celów, ale na pewno b˛eda˛ to podstawowe informacje
o wydarzeniu, instrukcja, jak media moga˛ uzyskać akredytacj˛e i na
jakich zasadach moga˛ imprez˛e opisywać. Dodaj tam też odnośniki
do kont w mediach społecznościowych i stwórz archiwum poprzednich komunikatów prasowych. Przydatny b˛edzie również formularz
kontaktowy – to dobra droga dla zaproszeń do wywiadów, które nie
sa˛ pilne oraz ogólnych pytań. Za jego pomoca˛ dziennikarz b˛edzie
także mógł poprosić o dopisanie go do listy mailingowej. Zorganizuj
telefon kontaktowy dla mediów i zadbaj o to, by ktoś był odpowiedzialny za odbieranie go przynajmniej przez wi˛ekszość czasu (nasz
telefon milczał przez całe miesiace,
˛ a później rozdzwonił si˛e jak szalony jakiś tydzień przed startem konwentu).
Na stronie najpewniej pojawia˛ si˛e notki o gościach – zamieść
je też w zakładce dla prasy. Zdj˛ecia sa˛ bardzo ważne, wi˛ec niech
znajda˛ si˛e tam również dobrej jakości materiały graficzne do ścia˛
gni˛ecia, zarówno loga, jak i zdj˛ecia gości honorowych i koordynatorów.

4. Komunikaty prasowe
Twoim głównym narz˛edziem w kontaktach z mediami b˛eda˛ komunikaty prasowe. Oto kilka wskazówek, jakie kroki należy wykonać
i jakich bł˛edów można uniknać.
˛
Przede wszystkim nie zapomnij wpisać odpowiedniego tytułu
maila (nie uwierzylibyście, ile osób, wysyłajac
˛ notk˛e prasowa,
˛ wpisuje tytuł „Notka prasowa”...). Treść wklej do samego maila. Nie
oczekuj, że ktokolwiek otworzy załacznik
˛
zatytułowany „Notka prasowa” (ale tu też można dać si˛e zaskoczyć).
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W stopce każdego komunikatu zawrzyj podstawowe informacje o wydarzeniu, linki do strony internetowej i profili w mediach
społecznościowych. Warto też podać numer telefonu.
Jeśli w notce pojawia si˛e imi˛e i nazwisko osoby kontaktowej
wraz z adresem e-mail albo numerem telefonu, upewnij si˛e, że ta
osoba o tym wie i b˛edzie w stanie udzielić odpowiedzi na pytania.
Nie zapomnij o dacie i klauzuli, że materiały moga˛ być opublikowane od razu albo dopiero w określonym dniu w przyszłości. Jeśli wprowadzasz embargo informacyjne, wpisz stref˛e czasowa.
˛ Pami˛etaj też, że embargo może zostać złamane przez przypadek lub
celowo. Użyj go tylko jeśli naprawd˛e jest ci potrzebne.
W przypadku Worldconu dochodzi kwestia nagrody Hugo. Skonsultuj z osoba˛ odpowiedzialna˛ za przebieg jej przyznawania, by dowiedzieć si˛e, w jakiej formie chce udost˛epnić list˛e nominacji (Worldcon 75 przekazał ja˛ wcześniej tylko trzem redakcjom).
Przy Worldconie 75 fińskie i angielskie komunikaty prasowe
miały różne style. Frazy powszechne w tego typu angielskich tekstach przetłumaczone na fiński cz˛esto brzmia˛ bardzo sztywno. Jeśli
pracujesz w wi˛ecej niż jednym j˛ezyku, miej na uwadze konieczność
dopasowania stylu (lokalizacji materiału prasowego) – raczej napisz
po prostu kilka notek zamiast rozsyłać dokładne tłumaczenia. Pami˛etaj, że media fanowskie i lokalne b˛eda˛ zainteresowane innymi
informacjami niż media krajowe i ogólnotematyczne. Pami˛etaj, dla
kogo piszesz.

5. Rozsyłanie informacji prasowych
Informacje prasowe b˛edziesz najprawdopodobniej rozsyłać mailowo,
choć media społecznościowe, na przykład Twitter, też si˛e do tego
nadaja.
˛ Maile wysyłane do wielu odbiorców równocześnie cz˛esto
wpadaja˛ do spamu, wi˛ec licz si˛e z tym, że możesz zostać zmuszony
do rozsyłania maili pojedynczo. Podczas przygotowań do Worldconu używaliśmy narz˛edzi MailChimp i Sendgrid i z oboma mieliśmy problemy z powodu filtrów spamowych.
Ważny jest też moment wysłania. Jeśli tylko jesteś w stanie,
unikaj momentów najbardziej ruchliwych. Wiele osób wysyła maile o równych godzinach, może wi˛ec warto zrobić to dziesi˛eć minut
wcześniej? Z mojego doświadczenia w Finlandii najwi˛ekszy ruch
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w mediach jest w czwartki i ja bym ich unikała2 . Podejrzewam, że
w innych krajach jest podobnie. Poranki sa˛ też lepsze niż popołudnia.

6. Lista kontaktowa
Potrzebna ci b˛edzie lista adresów. Jeśli nie masz skad
˛ takiej wziać,
˛
b˛edziesz musiał sam przekopać internet w poszukiwaniu maili. Konieczne też b˛edzie nadanie jej takiej formy, by było łatwo kogoś do
niej dodać albo z niej usunać.
˛
Upewnij si˛e, że nie wysyłasz tylko na adresy konkretnych osób,
bo mogły zmienić redakcj˛e lub wyjechać na urlop i nasz komunikat
przepadnie w czyjejś niesprawdzanej skrzynce.

7. Akredytacja
W przypadku Worldconu i innych wydarzeń z płatnym wst˛epem
trzeba zdecydować, jak potraktować wejściówki dla dziennikarzy.
Praktyka worldconowa jest taka, że przedstawicielom mediów fanowskich każe si˛e płacić, ale media ogólnotematyczne wchodza˛ za
darmo3 .
Jeśli ma to zastosowanie dla twojej imprezy, opisz na stronie,
co rozróżnia te dwa rodzaje mediów. Czasami jest to jasne, ale
czasami nie. Może si˛e okazać, że trzeba b˛edzie, ustalajac,
˛ do której
kategorii należy konkretne medium, polegać na własnym uznaniu.
Zakomunikuj wyraźnie, że akredytacje prasowe przyznaje dział
kontaktu z mediami. Nikt nie dostaje wejściówki automatycznie.
Zaczynajac
˛ prac˛e przy Worldconie, miałam dobre rozeznanie
w fińskich mediach, ale natkn˛ełam si˛e na wiele nieznanych mi wcześniej kulturalnych i literackich magazynów i portali.
Mieliśmy sporo zgłoszeń od freelancerów. Musisz zdecydować,
czy b˛eda˛ musieli przedstawić dokument od zleceniodawcy czy b˛edziesz wierzyć ludziom na słowo. Podchodziłam dość luźno do kwestii przyznawania wejściówek małym redakcjom i freelancerom, jeśli nie wygladali
˛
za bardzo jak media fanowskie. Nie dostawały wej2 W Polsce najgorszy czas to piatek
˛
i poniedziałek do godziny 12. Czwartki,
szczególnie rano, nie sa˛ złe.
3 W polskich realiach raczej nie stosuje si˛
e takiego rozróżnienia.
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ściówek osoby, które chciały opisać konwent na swoim prywatnym
blogu.
Worldcon 75 musiał też dostarczyć kilka listów polecajacych
˛
dołaczanych
˛
do wniosków o wiz˛e – całkiem sporo próśb przychodziło do nas z Chin4 .

8. Identyfikatory
Potrzebny b˛edzie sposób na dostrzeżenie na konwencie, kto jest
przedstawicielem mediów. Jeśli wprowadzasz identyfikatory, przedstawiciele mediów fanowskich b˛eda˛ oznaczeni jako uczestnicy.
My mieliśmy osobne identyfikatory dla prasy, które dostawali
przedstawiciele mediów ogólnotematyczynych. Przydało si˛e to na
ceremonii wr˛eczania Hugo, gdzie dziennikarze mieli zarezerwowane
miejsca. Osoby z takimi identyfikatorami miały też wst˛ep do press
roomu.
W środ˛e przed Worldconem o 10 rano mieliśmy konferencj˛e
prasowa.
˛ Nie wymagaliśmy na niej identyfikatorów prasowych.

9. Press room
Messukeskus, obiekt, w którym odbywał si˛e Worldcon 75, dysponował pokojem dla mediów, doskonale znanym pracownikom helsińskich redakcji. Podczas konwentu służył jako centrum informacyjne
dla prasy, miejsce pracy redakcji konwentowego fanzinu, redaktorów mediów społecznościowych i konwentowych fotografów.
To dobrze działało – w pokoju było zawsze troch˛e ludzi, ale nigdy tłum. Najwi˛ecej osób zgromadziło si˛e tam po rozdaniu Hugo,
kiedy odbyła si˛e tam spontaniczna konferencja prasowa dla chińskich dziennikarzy z Liu Cixinem i chińskim ambasadorem.
Jeśli masz press room, zadbaj o to, by był odpowiednio wyposażony. Powinna si˛e w nim znaleźć kserokopiarka, komputer (by
kontrolować stan akredytacji i obłożenie salek do wywiadów), drukarka, krótkofalówka do zapasowej komunikacji (czasami łatwiej jej
użyć niż zadzwonić). A także kawa. Przyda si˛e osobna sieć Wi-Fi,
żeby obyło si˛e bez przeciażeń,
˛
zwłaszcza w czasie gali.
4 W polskich realiach ma to też zastosowanie, gdy zapraszamy gości z Ukrainy,
Białorusi i Rosji.

142

Mieliśmy też dwie ciche salki do wywiadów. Były ch˛etnie zajmowane przez twórców podcastów. Przyjmowaliśmy rezerwacje
mailowo i codziennie rano wywieszaliśmy na drzwiach harmonogram.

10. Prośby o wywiady z twórcami programu
Gdy było już bardzo blisko do konwentu, zacz˛eliśmy dostawać zapytania dotyczace
˛ możliwości przeprowadzania wywiadów z gośćmi
i panelistami. Odkryliśmy, że nie b˛edziemy w stanie przekazywać
wszystkich zapytań ani gromadzić niezb˛ednych informacji kontaktowych. To dodałoby za dużo pracy działowi programowemu, który
był wtedy bardzo zaj˛ety.
Gdybyśmy to przewidzieli, rozwiazanie,
˛
jakie byśmy przyj˛eli,
byłoby nast˛epujace:
˛ poprosilibyśmy wszystkich twórców programu
o wyrażenie zgody na przekazanie danych mediom i stworzylibyśmy baz˛e kontaktowa,
˛ do której dost˛ep miałby zespół kontaktujacy
˛
si˛e z mediami. Jeśli dany twórca jest ch˛etny udzielić wywiadu, informuje nas o preferowanej formie kontaktu, podaje adres e-mail
i strony internetowej oraz deklaruje, czy mówi po angielsku, czy też
b˛edzie potrzebować tłumacza.
Nie zebraliśmy jednak tych informacji, wi˛ec po prostu powiedzieliśmy wszystkim, że b˛edziemy zajmować si˛e wyłacznie
˛
prośbami o wywiady z gośćmi honorowymi, specjalnymi i George’em
R.R. Martinem.

11. Kilka kwestii do rozważenia
O pewnych kwestiach lepiej porozmawiać i zdecydować wcześniej.
Jedna˛ z nich jest streaming z punktów programu, na przykład na
YouTube. Trzeba si˛e dowiedzieć, czy paneliści wyrażaja˛ na niego
zgod˛e. Otrzymywaliśmy również prośby o nagrywanie na sesjach
autografowych, ale nie zgodziliśmy si˛e na to.
Jeśli chodzi o streaming, zależy on też od przepustowości łacza.
˛
Trzeba to skonsultować z ekipa˛ techniczna˛ – czy Wi-Fi zniesie kilka
równoczesnych streamingów wideo w jakości HD?
Warto też zastanowić si˛e nad zasadami dotyczacymi
˛
robienia
zdj˛eć. Regulamin imprezy b˛edzie zawierać ogólne zasady, ale pomyśl o osobnych dla konkursu cosplay i gali Hugo. Gdzie fotogra143

fowie b˛eda˛ mogli wejść? Nie pozwalaliśmy na używanie lamp błyskowych, wi˛ec musieliśmy zadbać o to, by ta informacja dotarła do
wszystkich na tyle wcześnie, żeby mogli przygotować sprz˛et.

Jak to zrobiliśmy? Worldcon 75 w mediach
Nasz Worldcon był opisywany i pokazywany w mediach, przycia˛
gnał
˛ uwag˛e jako pierwsza edycja, która odbyła si˛e w Finlandii. Spopularyzowaliśmy jego ide˛e, promujac
˛ pierwsze ubieganie si˛e o organizacj˛e, na 2015 rok, którego jednak nie wygraliśmy. Dzi˛eki temu
media wiedziały, o czym mowa.
Najwi˛eksza fińska gazeta, Helsingin Sanomat, obszernie pisała
zarówno o ubieganiu si˛e Finlandii o organizowanie Worldconu, jak
i później o samym konwencie. Gdy do imprezy było już blisko,
koncern medialny YLE wzmógł informowanie. Działajaca
˛ z Helsinek stacja radiowa wyemitowała kilka programów, w tym wywiad
z Jukka˛ Halme, koordynatorem imprezy, na temat przygotowań.
Warto pami˛etać, że radio, by wypełnić ramówk˛e, potrzebuje bardzo
dużo treści i osób do rozmów – jest to wi˛ec dobra okazja, by opowiedzieć o swojej działalności.
Kilka tygodni przed Worldconem w prasie ukazywały si˛e artykuły o osobach, które wezma˛ w nim udział. Było sporo zdj˛eć imponujacych
˛
strojów, ale też wywiad z posłem Jyrkim Kasvim o tym,
dlaczego science fiction jest super i dlaczego Worldcon jest ważny.
Gdy konwent si˛e rozpoczał,
˛ pojawiało si˛e wi˛ecej programów
w radiu i telewizji, artykułów w prasie, włacznie
˛
z kilkoma materiałami z konferencji prasowej, która odbyła si˛e pierwszego dnia.
Publikowano wywiady z naszymi gośćmi honorowymi i astronauta˛
Kjellem Lindgrenem, który był jednym z gości.
Mieliśmy 106 akredytowanych dziennikarzy i 60 osób z prasowymi legitymacjami. W kontekście mi˛edzynarodowym najwi˛ekszym wydarzeniem była gala Hugo. Jako że nie było żadnych kontrowersji z Sad czy Rabid Puppy, informacje prasowe ograniczały si˛e
do wyliczenia nagrodzonych nazwisk.
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Odwiedzili nas dziennikarze z mediów ogólnotematycznych ze
Szwecji, Norwegii, Polski (polskie radio), Hiszpanii i Chin.
tłumaczenie: Magdalena Stonawska
Podzi˛ekowania dla Anny Der˛egowskiej-Watzy za konsultacj˛e.
————————————
Nina Törnudd – mieszka w Helsinkach i pracuje jako dziennikarka
dla Fińskiej Agencji Prasowej (Suomen Tietotoimisto). Specjalizuje
si˛e w wiadomościach biznesowych, politycznych i zagranicznych.
W wolnym czasie – a właściwie to 24 godziny na dob˛e – jest fanka.
˛
Zacz˛eło si˛e w momencie, kiedy, w pewne lato, gdy miała 9 lat, ktoś
dał jej do r˛eki Hobbita. Kocha wielu fantastycznych twórców: Iaina M. Banksa, Terry’ego Pratchetta, Kameron Hurley i serial Doctor Who, a w jej sercu specjalne miejsce zajmuja˛ niezwykli fińscy
twórcy: Tove Jansson, Irmelin Sandman Lilius i Maria Turtschaninoff. Była członkiem ekipy organizujacej
˛ Worldcon 75 w Helsinkach. Odpowiadała za relacje z mediami.
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Przyślij tekst do trzeciego tomu publikacji, KONwersacji:
konwersacje@hotmail.com
Czekamy!
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