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dr hab. Joanna Hańderek – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, specjalność: filozofia kultury, kulturoznawstwo, egzystencjalizm, współczesna filo-
zofia, współczesne problemy w kontekście filozofii i socjologii kultury oraz historii fi-
lozofii. 

dr Alicja Kędziora – doktor nauk humanistycznych, autorka monografii „Polskie ży-
cie teatralne w Rosji w latach 1882–1905”, artykułów naukowych z zakresu historii tea-
tru, zarządzania pamięcią o artyście, redaktorka prac edytorskich związanych z postacią 
Heleny Modrzejewskiej, współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako 
obcego. Laureatka nagrody „Ars Quaerendi” oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej. Adiunkt w katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury WZiKS UJ. Kierow-
nik Pracowni Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej.

dr Ewa Kocój – etnografka, antropolożka kultury po studiach na UJ, adiunkt w Instytu-
cie Kultury UJ. Interesuje się niematerialnym dziedzictwem kultury, współczesną religij-
nością, antropologicznymi interpretacjami wyobrażeń i symboli kulturowych; duchowoś-
cią prawosławną kręgu Karpat. Ważne miejsce w jej badaniach zajmuje także ikonografia 
prawosławna, sztuka ludowa oraz problematyka wielokulturowości. Prowadzi badania 
nad kulturą religijną Rumunii na tle innych krajów Europy Środkowej i Południowo-
-Wschodniej, wschodnimi pograniczami oraz stereotypami narodowymi, etnicznymi 
i religijnymi. Obecnie prowadzi badania nad współczesną obrzędowością prawosław-
ną w Rumunii. Stypendystka Fundacji im. Lanckorońskich, Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej w Rumunii i CEEPUS. Laureatka Nagrody 
im. A. Rojszczaka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka nagrody Narodowe-
go Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w latach 
2004–2005 w Polsce. Autorka książek: Świątynie, postacie, ikony. Malowane cerkwie 
i monastery Bukowiny Południowej w wyobrażeniach rumuńskich; Święci rumuńscy; Pa-
mięć starych wieków. Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym oraz 
licznych artykułów naukowych wydanych w Polsce i za granicą. Współzałożycielka To-
warzystwa Polsko-Rumuńskiego w Krakowie.

mgr Teodora Konach – doktorantka Instytutu Kultury WZiKS UJ. Absolwentka Cen-
trum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich zarządza-
nie kulturą IK WZiKS UJ. Interesuje się międzynarodową polityką kulturalną, lobbin-
giem w dziedzinie polityki kulturalnej w ramach Unii Europejskiej, ochroną dziedzictwa 
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niematerialnego, kwestiami prawno-dogmatycznymi w odniesieniu do konstrukcji praw 
kulturalnych, prawami człowieka. 

dr hab. Urszula Lehr – prof. nadzwyczajny PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), 
członek PTL, Komisji Etnograficznej PAU, Folkore Fellows. Badania terenowe różnote-
matyczne prowadzone w regionach Karpat Polskich (Podhale, Beskid Śląski, Beskid Ży-
wiecki, Beskid Sądecki), projekty badawcze: starość, identyfikacja kulturowa emigrantów 
polskich w Londynie (w opracowaniu). Zainteresowania naukowe: aspekty komunika-
cji interpersonalnej, relacje transcendentalne w kontekście wierzeń ludowych, etnologia 
starości, kultura śmierci, tożsamość kulturowa. Ważniejsze publikacje: Niekochani zmar-
li, „Etnografia Polska” t. 50 (2006); U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beski-
du Śląskiego i Podhala (2007); Traditional and Rural Etiology as a Category of Cultural 
Phenomenon. Alimori, „Journal of Ethnology and Anthropology”, vol. 1 (2009); Verbal-
ized Word: A Magical Creator of the Reality. Alimori, „Journal of Ethnology and Anthro-
pology”, vol. 1 (2010); The transcendental side of life. Aquatic Demons in Polish Folk-
lore [in:] Estonia and Poland. Creativity and tradition in cultural communication (2013). 

dr hab. Rafał Maciąg – adiunkt w Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki Mediów Instytu-
tu Kultury UJ, główne pole zainteresowań to nowe media w aspekcie kulturowym i za-
rządczym ze szczególnym uwzględnieniem internetu i jego technologicznych oraz bizne-
sowych podstaw.

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – specjalizuje się w zarządzaniu i ekonomice me-
diów oraz reklamie. Autor dziewięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów na-
ukowych dotyczących mediów, reklamy, zarządzania i komunikacji rynkowej, ale także 
dziennikarstwa oraz gatunków dziennikarskich.

prof. dr hab. Emil Orzechowski – profesor zwyczajny, specjalista w zakresie: 
teatrologii, zarządzania kulturą, zarządzania szkołami wyższymi; absolwent filolo-
gii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca m.in. w Stanford Univer-
sity, State University of New York of Buffalo. Zajmuje się zagadnieniami historii tea-
tru, kultury środowisk polonijnych, polityki kulturalnej, organizacji instytucji kultury, 
promocji dóbr kulturalnych w kraju i za granicą oraz zarządzaniem szkołami wyższy-
mi w Polsce i na świecie. Prowadzi badania i publikuje prace naukowe oraz popularne 
z wymienionych zakresów.

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta. W roku 1973 współ-
pracował z J. Gotem przy organizacji pierwszych w Polsce studiów teatrologicznych. Był 
wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W roku 1995 zorganizował lektorat języka 
polskiego w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców, którego prace koordynuje do dziś. 
W roku 1996 zorganizował pierwsze w Polsce studia z zakresu zarządzania kulturą; pro-
wadzi je do tej pory jako studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Zapocząt-
kował wydawanie serii prac tłumaczonych (uznanych światowych pozycji z zakresu 
zarządzania kulturą: Hagoort 1997, Bendixen 2001, Schuster 2007), serię zeszytów na-
ukowych „Zarządzanie kulturą” (dotąd 12 pozycji) oraz serię spotkań i druk wykładów 
z cyklu „Ambasador” (ambasadorzy o polityce kulturalnej swoich państw; dotąd ok. 50). 

W latach 1996–2004 r. pełnił funkcję Dziekana WZiKS UJ. Inicjator utworzenia 
w UJ Instytutu Kultury. Obecnie prof. zw. dr hab. Emil Orzechowski jest Przewodniczą-
cym Rady Instytutu Kultury UJ. 
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Autor 10 książek własnych (w tym 5 nagrodzonych przez Ministra Nauki i Szkolnic- 
twa Wyższego), ok. 150 artykułów naukowych oraz wielu popularnych drukowanych 
w Polsce i w USA; większość dotyczy teatru krakowskiego, teatru amatorskiego w Gali-
cji, zarządzania kulturą i polityki kulturalnej.

dr Michał Zawadzki – pracuje na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej UJ, absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują nurt krytyczny w naukach o za-
rządzaniu, patologie organizacyjne, problemy zarządzania kulturą organizacyjną oraz 
patologie kulturowe edukacji menedżerskiej. W 2011 roku otrzymał stypendium 
European Educational Research Association dla wyróżniających się młodych naukow-
ców z Europy Wschodniej. Laureat Stypendium Naukowego Miasta Krakowa w roku 
akademickim 2008/2009. Perkusista w krakowskim zespole jazzrockowym Uda.

mgr Magdalena Zych – etnografka, antropolożka kultury, w Muzeum Etnograficznym 
im. Seweryna Udzieli w Krakowie koordynuje projekty badawcze (m.in. zakończony 
„dzieło–działka” o kulturze ogródków działkowych, „Wesela 21” na temat obrzędowości 
weselnej). W IEiAK UJ przygotowuje pracę doktorską o kolekcjach tworzonych współ-
cześnie w muzeach etnograficznych.


