» Konferencja „Nowoczesne zarządzanie sektorem kultury w Polsce.
Prezentacja dobrych praktyk w kontekście regionalnych szans i wyzwań ery
informacyjnej.”
Pierwsza edycja Konferencji EKON, 9 czerwca 2008, 10.00 - 17.00, Muzeum Sztuki i
Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
Technologiczne zmiany ostatnich dekad, wpływające na niemal kaŜdy aspekt Ŝycia
społecznego i gospodarczego, wyraźnie zaznaczyły się w sposobie realizacji projektów
kulturalnych. Znacząco wzrosło zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami zarządzania
kulturą, głównie ze względu na obecne w nich ekonomiczne aspekty kierowania instytucjami
kultury i realizowania przedsięwzięć ograniczonych w czasie. Wspomniane zmiany
wpłynęły na kształtowanie się nowych form relacji pomiędzy instytucjami publicznymi,
przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. W wyniku tego procesu wzrosło
zapotrzebowanie na inicjatywy kreowane w odpowiedzi na najnowsze trendy.
W ramach konferencji problematyka ta będzie rozpatrywana z trzech punktów widzenia:
podmiotów działających w ramach sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.
Wybrani przedstawiciele kaŜdego z sektorów zaprezentują przykłady dobrych praktyk w
zakresie realizacji projektów uznanych za innowacyjne ze względu na treść lub sposób ich
wdroŜenia. KaŜdy z trzech paneli zakończy dyskusja, podczas której zostaną omówione
szczególnie istotne kwestie poruszone w indywidualnych wystąpieniach. Celem panelistów
będzie określenie roli poszczególnych sektorów w zarządzaniu kulturą i zaproponowanie
potencjalnych modeli współpracy.
Szczególne miejsce podczas konferencji zajmie problematyka nowoczesnych form
zarządzania kulturą. Dyskusję panelu sektora prywatnego rozpocznie zdefiniowanie pojęcia
przemysłów kultury, które mimo upływu czasu wciąŜ pozostają zjawiskiem
kontrowersyjnym lub nieznanym. Podczas dyskusji przedstawiona zostanie rola, którą na
przykładzie Europy Zachodniej mogą odegrać przemysły kultury w rozwoju społecznym i
gospodarczym krajów rozwiniętych.
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Nazwa
Konferencja „Nowoczesne zarządzanie sektorem kultury w Polsce. Prezentacja dobrych
praktyk w kontekście regionalnych szans i wyzwań ery informacyjnej.”

1.2 Uczestnicy
prywatne, publiczne i pozarządowe podmioty prowadzące działalność w sektorze kultury

1.3 Rodzaj projektu

docelowo cykliczny jako jedna z form działalności Klastra Przemysłów Kultury i Czasu
Wolnego realizowana pod marką "EKON Kultura – Społeczności – Innowacje"

1.4 Opis projektu
Technologiczne zmiany ostatnich dekad, wpływające na niemal kaŜdy aspekt Ŝycia
społecznego i gospodarczego, wyraźnie zaznaczyły się w sposobie realizacji projektów
kulturalnych. Znacząco wzrosło zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami zarządzania
kulturą, głównie ze względu na obecne w nich ekonomiczne aspekty kierowania
instytucjami kultury i realizowania przedsięwzięć ograniczonych w czasie. Wspomniane
zmiany wpłynęły na kształtowanie się nowych form relacji pomiędzy instytucjami
publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. W wyniku tego procesu
wzrosło zapotrzebowanie na inicjatywy kreowane w odpowiedzi na najnowsze trendy.
W ramach konferencji problematyka ta będzie rozpatrywana z trzech punktów widzenia:
podmiotów działających w ramach sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.
Wybrani przedstawiciele kaŜdego z sektorów zaprezentują przykłady dobrych praktyk w
zakresie realizacji projektów uznanych za innowacyjne ze względu na treść lub sposób ich
wdroŜenia. KaŜdy z trzech paneli zakończy dyskusja, podczas której zostaną omówione
szczególnie istotne kwestie poruszone w indywidualnych wystąpieniach. Celem panelistów
będzie określenie roli poszczególnych sektorów w zarządzaniu kulturą i zaproponowanie
potencjalnych modeli współpracy.
Szczególne miejsce podczas konferencji zajmie problematyka nowoczesnych form
zarządzania kulturą. Dyskusję panelu sektora prywatnego rozpocznie zdefiniowanie
pojęcia przemysłów kultury, które mimo upływu czasu wciąŜ pozostają zjawiskiem
kontrowersyjnym lub nieznanym. Podczas dyskusji przedstawiona zostanie rola, którą na
przykładzie Europy Zachodniej mogą odegrać przemysły kultury w rozwoju społecznym i
gospodarczym krajów rozwiniętych.

1.5 Cel główny
Umiejętne funkcjonowanie instytucji w przestrzeni informacyjnej pozwala na lepsze
zharmonizowanie jej działań oraz lepsze zintegrowanie się z otoczeniem. Dlatego głównym
celem konferencji jest zaprezentowanie procesu tworzenia Klastra - sieci informacyjnej
zawiązanej pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, administracją
publiczną, uczelniami wyŜszymi, jednostkami naukowo – badawczymi i organizacjami
studenckimi działającymi na rzecz rozwoju SEKTORA KULTURY i KREATYWNEJ
EKONOMII.
Polskie instytucje i organizacje są obecnie na początku procesu przyswajania nowych
trendów, dlatego droga do realizacji nowatorskich projektów i rozwijania kreatywnej
współpracy powinna zostać jak najszybciej otwarta. Jednym z waŜniejszych problemów,
które dziś diagnozujemy, są trudności prawno – organizacyjne oraz bariery świadomościowe
występujące zarówno po stronie organizacji pozarządowych, administracji publicznej,
instytucji naukowych, jak i biznesu.
Jako organizatorzy konferencji i jednoczenie praktycy dostrzegamy potrzebę podjęcia
dyskusji i zapoczątkowania działań mających na celu rozwój międzysektorowej
współpracy podmiotów prowadzących działalność w sferze kultury. Widzimy ogromną

wartość w podjęciu rozmów oraz konsekwentnych działań zmierzających do przełamania
barier mentalnych oraz zniwelowania trudności formalnych.

1.6 Cele szczegółowe
Do celów szczegółowych konferencji naleŜą:
•

•

•

•
•
•
•

•
•

prezentacja dobrych praktyk nowoczesnego zarządzania kulturą w ramach
międzysektorowej współpracy administracji publicznej, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców,
przedstawienie szans płynących z funkcjonowania Klastra, narzędzi realizacji jego
celów, moŜliwości wprowadzania innowacji, komercjalizacji pomysłów oraz
członkostwa,
omówienie moŜliwości wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego Krakowa
oraz najwaŜniejszych centrów kultury w kraju poprzez zorganizowanie tematycznej
struktury,
określenie roli Klastra w strategii promocji miasta i rozwoju regionalnym,
zdefiniowanie pojęcia przemysłów kultury i ich roli w budowaniu przewag
konkurencyjnych regionów,
prezentacja nowych form organizacji – tematyczne sieci współpracy, klastry, coworking, Web 2.0,
prezentacja moŜliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu
sektorem kultury, w dobie konwergencji mediów cyfrowych, digitalizacji treści oraz
wyzwań ery informacyjnej,
prezentacja nowego sposobu ochrony własności intelektualnej - creative commons,
wskazanie źródeł finansowania sektora kultury (fundusze europejskie, rządowe,
samorządowe, aniołowie biznesu, venture capital, seed capital, środki prywatne).

Organizatorzy

Fundacja Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego to inicjatywa sieciowej współpracy
podmiotów z sektora szeroko rozumianych przemysłów kultury i czasu wolnego - biznesu,
administracji publicznej, organizacji pozarządowych, uczelni wyŜszych oraz jednostek
badawczo-rozwojowych, odpowiadająca na wyzwania dzisiejszych czasów. Genezą
przedsięwzięcia jest potrzeba otwarcia na zmiany i wprowadzania innowacji, dąŜenie do
statusu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, konwergencja mediów
cyfrowych i powszechna digitalizacja treści. Inicjatywa powstaje w realiach nowego,
interaktywnego modelu uczestnictwa w kulturze – jej tworzenia i konsumowania oraz zmiany
sposobu ochrony własności intelektualnej z copyright na creative commons.

Polski Portal MenadŜerów Kultury zarzadząniekulturą.pl to najwaŜniejszy branŜowy serwis
informacyjny. Dostarcza aktualne i sprawdzone informacje, umoŜliwia wymianę
doświadczeń, oferuje przydatne narzędzia i pomoc ekspertów. Wszystko pod adresem
www.zarzadzaniekultura.pl.

Stowarzyszenie Coworking Kraków Coworking zostało powołane w celu popularyzacji idei
coworkingu jako nowego podejścia do wykonywania pracy, w którym główny nacisk stawia
się na tworzenie społeczności mikroprzedsiębiorstw (jedno i kilkuosobowych) wokół
wspólnego miejsca pracy. Stowarzyszenie jest wydawcą strony internetowej
www.coworking.pl.

Koło Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ MERITUM działa od 2003 roku przy
Instytucie Spraw Publicznych UJ. Zrzesza studentów Zarządzania i Marketingu wszystkich
specjalizacji. Koło aktywnie prowadzi swoją działalność organizując: warsztaty, debaty,
konferencje, wystawy oraz spotkania specjalistów z róŜnych dziedzin ze studentami.

Stowarzyszenie Twórców i MenedŜerów Kultury UNISONO powstalo w 2004 roku w celu
stworzenia nowej jakości w zarządzaniu kulturą i myśleniu o kulturze. Priorytetem jest
wprowadzenie i upowszechnienie standardu współpracy między twórcą i menedŜerem,
dającej efekt w postaci projektu artystycznego. Przy organizacji projektów posługuje się
interdyscyplinarną wiedzą i wykorzystuje nowe media, widząc w nich szanse globalnej
prezentacji i promocji kultury oraz dystrybucji jej dóbr i usług.

iKrakow.com to nowy portal społecznościowy skierowany do mieszkańców oraz sympatyków
miasta Krakowa. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii łączymy mieszkańców
Krakowa na jednej platformie internetowej. Oddając do dyspozycji internautów potrzebne i
funkcjonalne narzędzia ułatwiamy bezpośredni kontakt oraz szybką i sprawną komunikacje.
Rozwijamy infrastrukturę regionalną oraz wspieramy wydarzenia związane z kulturą na
terenie naszego miasta.

