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Oddajemy Państwu piętnasty – podwójnie jubileuszowy – numer czasopisma na-
ukowego „Zarządzanie w Kulturze”. W roku 2014 przypadają dwie ważne uroczy-
stości związane z istnieniem czasopisma: siedemdziesięciolecie urodzin jego twór-
cy – prof. dr. hab. Emila Orzechowskiego oraz piętnastolecie istnienia serii. To prof. 
dr hab. Emil Orzechowski, ówczesny dziekan Wydziału Zarządzania i Komunika-
cji Społecznej UJ (1996–2004), inicjator założenia Instytutu Kultury UJ (2009) oraz 
Przewodniczący Rady Instytutu Kultury UJ i kierownik Katedry Zarządzania Kultu-
rą Instytutu Kultury UJ (2009 – do dzisiaj) był pomysłodawcą i głównym orędow-
nikiem powstania czasopisma przed ponad 15 laty. Dostrzegając potrzebę istnienia 
pisma podejmującego problematykę zarządzania kulturą, w tym instytucjami i orga-
nizacjami działającymi w tym sektorze w celu efektywniejszego wykorzystania zaso-
bów, jakimi dysponują, prof. Emil Orzechowski zainicjował w roku 1999 powstanie 
serii zeszytów naukowych UJ – „Zarządzanie w Kulturze”. Czasopismo znakomicie 
wypełniło lukę na polskim rynku naukowym i wydawniczym. Dzięki staraniom re-
daktora naczelnego przeszło 15 lat istnienia czasopisma zaowocowało 15 tomami, 
w tym 10 rocznikami (1999–2009) oraz 5 rocznikami podzielonymi na kwartalne ze-
szyty (2010–2014). Łącznie opublikowano w nich ponad 200 artykułów naukowych. 
W czasie redakcji czasopismo nawiązało kontakt z partnerami z innych ośrodków 
naukowych w Polsce, m.in. z Warszawy, Cieszyna, Lublina, Łodzi, Opola i z zagra-
nicy, w tym z Niemiec, Gruzji, Czech, Rosji, Rumunii, Republiki Mołdawii, Ukra-
iny i Litwy. Jest otwarte na różne perspektywy naukowe: praktyków-menedżerów 
działających w sektorze kultury, teoretyków i praktyków naukowców zarządzających 
kulturą oraz przedstawicieli rozmaitych dyscyplin naukowych – teatrologów, histo-
ryków, historyków sztuki, kulturoznawców, antropologów kulturowych, socjologów, 
fi lologów, medioznawców i zarządzających mediami. Od początku istnienia wizja 
prof. Emila Orzechowskiego jako redaktora naczelnego opierała się na prezentowa-
niu różnych opcji naukowych: od dojrzałych i ukształtowanych badaczy oraz prak-
tyków – profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, doktorantów, magistrów, 
po stawiających dopiero pierwsze kroki adeptów zarządzania. Czasopismo zawdzię-
cza także prof. Emilowi Orzechowskiemu gruntowne zmiany. Dzięki staraniom Pro-
fesora, a także dzięki jego umiejętności budowania zespołu współpracowników, 
czasopismo znalazło się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, początkowo z liczbą 2, następnie 6, a obecnie 9 punktów. 
Czasopismo znajduje się obecnie w licznych zagranicznych bazach danych, w tym: 
CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central Eu-
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ropean Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus International, 
ProQuest, EBSCO Publishing, Zeitschriftendatenbank (ZDB), WorldCat. Począwszy 
od tomu 12 wydanego w roku 2011, „Zarządzanie w Kulturze” otrzymało też nową 
szatę grafi czną, prezentującą na okładkach architekturę polskich i zagranicznych in-
stytucji kultury.

W obecnym, 15 numerze czasopisma autorzy podjęli w artykułach tematykę 
dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania wybranymi polskimi i zagranicznymi in-
stytucjami kultury. Część pierwszą tworzą teksty poświęcone teoretycznym zagad-
nieniom związanym z dziedzictwem kulturowym. Otwierają je rozważania Joanny 
Hańderek dotyczące postmodernistycznych i poststrukturalnych możliwości rozu-
mienia unikatowej konstrukcji, jaką jest pojęcie „tradycja”. Rafał Maciąg rozważa 
problematykę dziedzictwa kulturowego w kontekście humanistycznej teorii zarzą-
dzania. Podkreśla, że dziedzictwo kulturowe funkcjonuje współcześnie w rozdwo-
jeniu jako przedmiot badań – wydaje się dobrze ustabilizowane pojęciowo, a nawet 
określone dokładnie przez wiele wyczerpujących defi nicji, ale pojawiają się głosy 
specjalistów przeciwne tej pewności, będące świadectwem dostrzeżenia konfl iktów 
pojawiających się w praktyce. Kolejne artykuły dotyczą praktycznych analiz tematy-
ki dziedzictwa kulturowego – prawnej ochrony jego niematerialnego wymiaru (Teo-
dora Konach), tożsamościowego wymiaru regionalnego dziedzictwa Podhala i Be-
skidu Śląskiego (Urszula Lehr), szwajcarskich zmagań z dziedzictwem kulturowym 
(Magdalena Zych) oraz możliwości badania dziedzictwa kulturowego za pomocą fo-
tografi i dokumentalnej (Alicja Kędziora). Problematykę tę kontynuują artykuły za-
warte w części 3 czasopisma: Anna Góral podkreśla rolę współpracy między inte-
resariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, Gabija Surdokaitė-Vitienė 
przedstawia dziedzictwo kulturowe Litwy (na przykładzie ludowej sztuki i spoty-
kanego w niej tematu Pasji Chrystusa), Ewa Kocój prezentuje zabytki z Listy Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego w Rumunii i toczący się wokół nich dyskurs, 
a Krzysztof Kowalski analizuje na przykładzie Stoczni Gdańskiej w Polsce proble-
matykę europejskiego znaku dziedzictwa kulturowego.

Znaczną część tegorocznego numeru czasopisma zajmują artykuły dotyczące za-
rządzania kulturą i analizy wybranych instytucji oraz projektów kulturalnych. Ka-
tarzyna Barańska zastanawia się nad problematyką Kulturowej Odpowiedzialności 
Zarządzania, którą traktuje jako swoiste nawiązanie do strategii zarządzania fi rmą, 
zwanej Korporacyjną Odpowiedzialnością Społeczną, tak istotną we współczesnym 
zarządzaniu humanistycznym. Joanna Szulborska-Łukaszewicz, na podstawie cyklu 
debat Z kulturą o kulturze – kultura pod ścianą, zorganizowanych w Instytucie Kul-
tury w roku akademickim 2013/2014, przedstawia najważniejsze problemy w zarzą-
dzaniu publicznymi instytucjami artystycznymi w Polsce, w tym dotyczące kondycji 
artystycznych instytucji kultury, barier ich rozwoju, mocnych i słabych stron funk-
cjonowania w formie publicznych instytucji kultury, szans i zagrożeń oraz ich kon-
kurencyjności w stosunku do podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych 
podejmujących realizację celów społecznych. Ewa Bogacz-Wojtanowska śledzi nie-
zamierzone konsekwencje działań organizacji pozarządowych, jakimi są m.in.: pa-
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ternalizm, partykularyzm, path dependence, czyli zależność od wyznaczonej ścieżki, 
inercja organizacyjna, procesy kooptacji oraz hybrydyzacji. Ewa Głazek przedstawia 
luki prawne istniejące w aktach prawnych dotyczących kultury, które mogą prowa-
dzić do negatywnych i nieodwracalnych błędów w tej dziedzinie. Małgorzata Budza-
nowska-Drzewiecka i Monika Jedynak prezentują wyniki badań dotyczące znacze-
nia kraju pochodzenia przy ocenie produktów wśród młodych dorosłych (studentów) 
i jego wykorzystania w budowaniu strategii marki. Czasopismo kończą dwa arty-
kuły dotyczące literatury współczesnej w Polsce: Piotra Mareckiego, który opisu-
je dynamikę zmian i zasad innowacji w dziedzinie literatury polskiej po roku 1989 
na przykładzie pierwszego pokolenia polskich pisarzy, urodzonych po 1989 roku 
i wychowanych jako obywatele europejscy bez pamięci komunizmu, oraz Aleksan-
dry Munteanu, która zestawia koncepcje światopoglądowe w twórczości Sławomira 
Mrożka i Eugène’a Ionesco. 

Serdecznie dziękujemy Profesorowi Emilowi Orzechowskiemu za powołanie 
i merytoryczne prowadzenie czasopisma przez 15 lat. Liczymy na kolejne owocne 
lata współpracy, podpowiedzi i motywowanie do zmian. 

Chcielibyśmy również podziękować naszym autorom za owocną współpracę 
naukową, zachęcając do dalszych przemyśleń i publikacji na łamach czasopisma. 
Dziękujemy też naszym sponsorom, dzięki którym obecny pokaźnych rozmiarów ju-
bileuszowy numer mógł się ukazać, a mianowicie: Urzędowi Miasta Krakowa, Dzie-
kanom Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz władzom Instytu-
tu Kultury UJ. 
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