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Od redakcji

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie w zwartej po-
staci kluczowych zagadnień z obszaru ekonomii, zarządzania i marketingu 
w instytucjach funkcjonujących w sferze kultury. Istnieje wiele sposobów 
widzenia problematyki ekonomicznej w kontekście jej związków z kulturą. 
Inne aspekty akcentują ekonomiści, inne kulturoznawcy, a jeszcze inne filo-
zofowie i psychologowie – problematyka ta jest bowiem przedmiotem za-
interesowania każdej z tych grup badaczy. W niniejszej pracy podjęto pró-
bę spojrzenia od strony przedstawicieli różnych dziedzin, którzy podjęli się 
zadania przedstawienia jednego z wybranych zagadnień. Źródłem inspiracji 
do przygotowania niniejszej publikacji stały się doświadczenia związane  
z realizacją procesu dydaktycznego oraz świadomość, że gospodarka rynkowa 
wymaga specjalistów doskonale zorientowanych w funkcjonowaniu podmio-
tów gospodarczych, znajomości reguł rynkowych, technik z nim związanych 
oraz zasad polityki, w tym przypadku kulturalnej, państwa.

Związki kultury z rynkiem są przedmiotem badań prowadzonych zarówno 
w przestrzeni międzynarodowej, jak i w wymiarze krajowym. W tym drugim 
przypadku za jeden z wiodących ośrodków badań należy uznać krakowską 
Szkołę Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim, założoną przez 
Emila Orzechowskiego, w której działa grono specjalistów w tej dziedzinie, 
jak Łukasz Gaweł, Monika Kostera, Bogusław Nierenberg i inni. Dużą rolę 
popularyzatorską, jeśli chodzi o wyniki badań nad związkami rynku z kulturą, 
odgrywa wydawane we wspomnianej Szkole Zarządzania Kulturą czasopi-
smo naukowe „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie 
w Kulturze”. 

Niniejsza książka nawiązuje swym charakterem do podręcznika wprowa-
dzającego do zagadnień dotyczących powiązań rynku z gospodarką i może 
stanowić rodzaj kompendium. Książka jest adresowana przede wszystkim do 
osób pracujących w sektorze kultury, m.in. menedżerów kultury, pracowni-
ków instytucji kultury, animatorów kultury, impresariów oraz niezależnych 
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artystów. Do grona odbiorców niniejszej publikacji należą również studen-
ci kulturoznawstwa, pedagogiki, dziennikarstwa, zarządzania kulturą oraz 
innych kierunków, również ekonomicznych, zainteresowani powiązaniami 
kultury z gospodarką. Ponadto praca ta może być uzupełnieniem dla różnych 
kursów akademickich, m.in. z zakresu podstaw zarządzania, marketingu, eko-
nomiki kultury i innych. 

Realizacja niniejszego zamierzenia nie byłaby możliwa bez zaangażowa-
nia i życzliwości Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie o. prof. dr. hab. 
Józefa Bremera SJ oraz Dziekana Wydziału Filozoficznego dr. hab. Toma-
sza Homy SJ, prof. AIK. Dzięki ich pomocy, także finansowej, było możli-
we opublikowanie zebranego materiału naukowego. Tą drogą pragniemy też 
wyrazić słowa wdzięczności Recenzentom, dr. hab. Markowi Rembierzowi 
(Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz prof. dr. hab. Zbigniewowi Widerze 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), za trud recenzowania niniejszego 
materiału oraz wszystkie cenne uwagi. Z góry dziękujemy za wszelkie suge-
stie, które pozwolą niniejszą publikację w przyszłości udoskonalić.

Na zakończenie pragniemy podziękować zespołowi Wydawnictwa Aka-
demii Ignatianum w Krakowie za sprawne poprowadzenie całego procesu 
wydawniczego. 

Redakcja naukowa



Tomasz Homa
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O kulturze na rynku.  
Słowo wstępu

Wskaźniki ekonomiczne nie mogą być jedynym kryterium oceny  
inwestowania w dobra kultury i wspierania uczestnictwa w kulturze1.

Pakt dla Kultury, 2011

Kultura już od dłuższego czasu jest przedmiotem zainteresowania wielu 
dyscyplin naukowych, w tym również wchodzących w skład dziedziny nauk 
ekonomicznych. Jest elementem składowym kapitałów: ludzkiego, intelektu-
alnego i społecznego, będąc determinantem wzrostu gospodarczego i elemen-
tem współczesnej gospodarki opartej na wiedzy2. Kultura dotyczy tak wie-
lu dziedzin życia, że dzięki niej można wyjaśnić szeroki zakres problemów, 
również tych tradycyjnie związanych z gospodarką. Jak twierdzi Wojciech 
Burszta, kultura pomaga wytłumaczyć zarówno polityczną niestabilność, bez-
robocie, konflikty rasowe, azjatycki cud gospodarczy i załamanie japońskiej 
gospodarki, jak i polityczne preferencje Polaków3.

1 Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowa-
ną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kul-
tury, ogłoszenie Paktu dla Kultury do konsultacji przez stronę społeczną 11 grudnia 2010 roku, 
wersja z dnia 11 maja 2011 roku, s. 2; http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150422_
Tekst_Paktu_dla_Kultury.pdf (dostęp: 2.01.2017).
2 M. Noga, B. Noga, Kultura a ekonomia behawioralna, „Studia i Prace Wydziału Nauk Eko-
nomicznych i Zarządzania”, nr 35, t. 2 (2014), s. 164–165.
3 W. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008, s. 26.
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Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora kultu-
ry, który musi bezpośrednio stawić czoła nowym realiom rynkowym i cy-
wilizacyjnym, jakimi są między innymi globalizacja, rozwój usług instytucji 
kultury i ich komercjalizacja, wewnętrzna konkurencja, sfera rozrywki oraz 
nowoczesne technologie4. Należy również pamiętać, że dzieje się to wszystko 
w czasie, kiedy państwo przestało albo przestaje być jedynym organizato-
rem i administratorem kultury, przez co jego czynny udział w finansowaniu 
tego sektora znacznie się zmniejszył. Miejsce państwa zastępują inne sekto-
ry, prywatny (for profit) i pozarządowy (non profit), które w dużym stopniu 
korzystają z reguł gospodarki rynkowej, przez co wiedza na temat procesów 
ekonomicznych i organizacyjnych w sferze kultury stała się koniecznością. Ta 
zmiana postrzegania roli kultury w życiu gospodarczym wpłynęła również na 
konieczność przekazu wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, w tym również 
nauk o zarządzaniu, osobom zainteresowanym pracą zawodową w sektorze 
kultury.

Kontekst ekonomiczny związków kultury z gospodarką powoduje, że in-
stytucje kultury poddają ocenie efektywność zarządzania również z punktu 
widzenia analizy ekonomicznej. Jednak w odróżnieniu od większości orga-
nizacji funkcjonujących w gospodarce instytucje kultury powinny być pod-
dawane ocenie wielokryterialnej, co pociąga za sobą konieczność szerszego 
rozpatrzenia efektów działania takiej instytucji. To również wymaga odpo-
wiedniego przygotowania merytorycznego kadry kierowniczej5. Świadczenie 
i sprzedawanie przez publiczne, prywatne oraz pozarządowe instytucje kultu-
ry usług i dóbr materialnych stwarza możliwość osiągania korzyści zarówno 
w kategoriach społeczno-gospodarczych – co jest istotne z punktu widzenia 
lokalnej społeczności, regionu, miasta, polityki społecznej – jak również daje 
szanse zyskania korzyści finansowych rozpatrywanych w kategoriach danej 
organizacji6.

Bez wątpienia próba definicji pojęcia „kultura” nie jest procesem ła-
twym. Wystarczy przypomnieć, jak długą drogę przeszło to pojęcie, które 
początkowo odnosiło się do uprawy roli, a dzięki Cycerońskim rozważaniom  
w Rozmowach tuskulańskich otrzymało nowe humanistyczne znaczenie jako 
cultura, ale już nie agri, lecz animi, czyli „uprawa”, „kształcenie” albo też 
„pielęgnowanie”, ludzkiego ducha. W rozważaniach nad współczesną kulturą 
pojawiło się również szereg nowych pojęć, jak między innymi „przemysły 
4 Ł. Wróblewski, Wprowadzenie, w: Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Ł. Wróblewski, 
Warszawa 2014, s. 9.
5 G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów, Kraków 2003, s. 150–193.
6 M. Lewandowski, Sprawność zarządzania instytucjami kultury, „Studia Ekonomiczne. Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 168 (2013), s. 139. 
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kultury”, zwane teraz „przemysłami kreatywnymi”, których udział w wytwa-
rzaniu Produktu Krajowego Brutto jest istotny7. W ten sposób obserwujemy 
zmieniające się podejście do kultury, która nie może być traktowana jedynie 
jako mniej lub bardziej wyartykułowany wyraz ludzkiego geniuszu, ale rów-
nież jako istotny element współcześnie rozumianej gospodarki.

Prezentowana publikacja stanowi głos w dyskusji nad miejscem i rolą po-
wiązań procesów gospodarczych z kulturą oraz nad przyszłością i kierunkiem 
rozwoju samego sektora kultury. Prace poszczególnych autorów stanowią 
próbę podejścia do różnorodnej problematyki ekonomicznej, organizacyjnej i 
marketingowej w różnych aspektach sfery kultury. Przy konstrukcji niniejszej 
pracy autorzy korzystali w znacznej mierze z najnowszych wyników badań 
oraz uznanych opracowań – zarówno jeśli chodzi o treści interesujących nas 
zagadnień jak i formę ich przekazu. Mam nadzieję, że niniejsza książka bę-
dzie przystępna również dla czytelnika niewprawionego do lektury treści eko-
nomicznych, nieposiadającego wiedzy ekonomicznej. Dużą wagę przyłożono 
w niej do zarysowania kulturowego podłoża rozwoju zarządzania i ekonomii. 
Pojawiają się także odwołania do historii i zmian dziejowych. Chciałbym, aby 
przedstawione w książce treści stały się cenną inspiracją do dalszych badań 
nad ekonomią, zarządzaniem i marketingiem w sferze kultury.
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