
Małgorzata Sternal

ARTYSTA, BIZNESMEN CZY URZĘDNIK? KOMPETENCJE 
MENEDŻERA KULTURY

Kim jest menedżer kultury?1 2 Komu jest potrzebny? Jakie są jego funkcje i zadania? 
Co powinien umieć, żeby sprawnie działać w ciągle zmieniającym się kontekście życia 
kulturalnego? Odpowiedzi na tego rodzaju pytania poszukują zapewne wszyscy twórcy 
programów nauczania instytucji zajmujących się kształceniem menedżerów kultury. 
Instytucji takich przybywa nieustannie, na całym świecie, co jest potwierdzeniem fak
tu, że potrzeba kształcenia kadry kierowniczej dla organizacji kulturalnych poprzez 
specjalne studia, kończące się dyplomem wyższej uczelni jest już powszechnie do
strzegana.

1 Mając na uwadze ogromną ilość definicji pojęcia kultura, warto poczynić pewne zastrzeżenie termi
nologiczne. Przyjmijmy na potrzeby niniejszego tekstu potoczne, a zarazem bardzo wąskie rozumienie tego 
terminu - obejmujące sztuki plastyczne, architekturę, muzykę, teatr, taniec, literaturę, film oraz wszelkie 
instytucje działające w wymienionych sferach - takie jak: muzeum, centrum kultury, teatr, opera, filharmo
nia itd.

2 Directory of cultural administration and arts management courses in Europe, oprać. ENCATC (Eu
ropean Network of Cultural Administration Training Centres), Rada Europy, Strasbourg 1997.

Directory of cultural administration and arts management courses in Europe, wy
dany przez Radę Europy w roku 1997, podaje, że ilość programów (zarówno studiów, 
jak i krótkich kursów) oferowanych w 30 krajach europejskich wynosi 165, podczas 
gdy w roku 1994 było ich 105 w 25 krajach, zaś w roku 1990 - 30 w 30 krąjacłr.

Proponowane formy kształcenia są niezwykle różnorodne - począwszy od studiów 
dziennych i zaocznych (czy wieczorowych) oraz podyplomowych na różnych uczel
niach - uniwersytetach, uczelniach artystycznych bądź ekonomicznych, skończywszy 
na kilkutygodniowych lub wręcz kilkudniowych kursach, służących pogłębieniu wie
dzy w wybranym zakresie. Ciekawymi inicjatywami są studia, bądź kursy o wymiarze 
europejskim - np. prowadzony przez Foundation Marcel Hicter (Belgia) kurs Euro- 
pean Diploma in Management of Cultural Project, przeznaczony dla osób pracujących 
już w sektorze kultury i prowadzących projekty międzynarodowe. Teoretyczne zajęcia, 
krótkie pobyty służące studium porównawczemu oraz finałowa sesja ewaluacyjna 
przeprowadzane są w minimum 2 krajach, zaś praktyczna realizacja projektu danego 
uczestnika odbywa się w jego własnym kraju.

Europejski wymiar mają też studia w Ecole Supérieur de Commerce w Dijon (Fran
cja), realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem ECUME (European Cultural 
Management). Roczne studia, prowadzące do dyplomu Mastère Spécialise Européen 
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en Management des Entreprises Culturelles, obejmują między innymi krótkie pobyty 
edukacyjne w 2-3 krajach oraz kilkumiesięczny staż zawodowy w wybranej instytucji 
kulturalnej. Charakterystyczną cechą obu wymienionych formacji jest taka rekrutacja 
uczestników, która pozwala na maksymalne zróżnicowanie narodowościowe grupy, co 
jest słusznie postrzegane jako dodatkowy walor edukacyjny.

Niezwykle interesującą propozycją dla menedżerów z Europy Środkowej 
i Wschodniej są organizowane przez Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie 
(CEU - Central European University) kursy w ramach Uniwersytetu Letniego. Pro
blematyka zajęć obejmuje zarówno kwestie polityki kulturalnej, jak i praktyczne 
aspekty zarządzania3.

3 Ostatni kurs CEU (lipiec 2000) nosił tytuł Innovative Cultural Policies and Cultural Management in 
Societies in Transition. Celem kursu - jak informowali organizatorzy - była nie tylko akademicka refleksja 
nad bieżącym stanem badań w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania w sferze kultury, lecz także 
zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań praktycznych. Uczestnicy kursu wywodzili się zasadniczo 
z trzech środowisk: 1) osoby zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem polityki kulturalnej, a więc urzędnicy 
szczebla centralnego i lokalnego; 2) osoby zajmujące się działalnością naukową w zakresie zarządzania 
kulturą teorii kultury, socjologii kultury, nauk politycznych, teorii komunikacji itd.; 3) osoby zarządzające 
instytucjami, festiwalami, stowarzyszeniami kulturalnymi itd. Problematyka zajęć odbywających się 
w formie wykładów, dyskusji, analiz przypadków, jak również indywidualnej pracy ‘w terenie’, tzn. 
w konkretnych instytucjach kulturalnych Budapesztu, akcentowała zjawiska występujące w życiu kultural
nym krajów będących w okresie przemian oraz wynikające z nich trudności, z jakimi borykają się na co 
dzień menedżerowie kultury. Strategie polityki kulturalnej; Modele polityki kulturalnej w Europie Środko
wej i Wschodniej - analiza porównawcza; Europejskie sieci kulturalne; Transformacja instytucji kultural
nej; Interkultural izm; Tożsamość kulturalna miasta; Turystyka kulturalna; Rozwój kultury w środowisku 
wiejskim - oto niektóre moduły zawarte w programie kursu.

Więcej danych na temat Uniwersytetu Letniego CEU znaleźć można m.in. na stronie internetowej 
www.ceu.hu/sun

4 Wszystkie dane liczbowe dotyczące programów kształcenia w zakresie zarządzania kulturą w Europie 
pochodzą z Directory of cultural administration and arts management courses in Europe.

Bardzo wiele możliwości kształcenia proponują uniwersytety, akademie muzyczne 
i ekonomiczne oraz inne instytucje w Niemczech4 (28) i Francji (24), co nie jest ni
czym zaskakującym, biorąc pod uwagę zarówno wielkość tych państw, jak i wspaniałe 
tradycje kulturalne i edukacyjne. Jednak zdecydowaną ‘potęgą europejską’ w naucza
niu zarządzania kulturą jest Wielka Brytania, gdzie zanotowano 37 programów - 21 na 
uniwersytetach, 13 w innych uczelniach wyższych oraz 3 prowadzone przez inne in
stytucje (fundacje itp.). Paradoksalnie jednak, to właśnie w Wielkiej Brytanii miał 
miejsce najbardziej chyba spektakularny kryzys zarządzania instytucją kultury na prze
strzeni ostatnich kilku lat. Królewska Opera i Balet (Royal Opera House Covent Gar
den) w Londynie w ciągu pięciu lat miała pięciu dyrektorów naczelnych, opinia pu
bliczna nieustannie informowana była o większych i mniejszych skandalach związa
nych bądź to z powodami dymisji, bądź z przebiegiem ogromnej (360 min USD) re
nowacji siedziby. Covent Garden stała się nawet przedmiotem debaty politycznej dla 
przedstawicieli rządu Tony’ego Blaira, domagających się, by ta - powszechnie uznana 
za elitarną i ekskluzywną - instytucja zmieniła się w taki sposób, by mogła być ‘operą 
dla całego narodu’ (people’s opera). Komitet do Spraw Kultury Izby Gmin brytyjskie
go parlamentu w swym raporcie (1997 rok) wezwał do ustąpienia całego kierownictwa 
Covent Garden, stwierdzając, że rządzić nią powinni raczej ludzie niekoniecznie wraż

http://www.ceu.hu/sun
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liwi na sztukę, ale za to z niezbędnym zmysłem finansowym, aniżeli kolejni miłośnicy 
opery i baletu, którzy doprowadzili tę szacowną instytucję do całkowitego upadku5.

\,We would prefer to see the house run by a philistine with the requisite financial acumen than by the 
succession of opera and ballet lovers who have brought a great and valuable institution to its knees”. Cytat 
za: Warren Hoge, BBC Executive to Lead Royal Opera, New York Times, 12.01.2001.

6 Zob. F. Webb, On course to success. International Arts Manager, vol. Il, number 5, June 1999.
7 Zob. J. Pick, M. Anderton, Arts Administration, E and F SPON, London 1996.
8 Zob. R. Mitchell, Profession: Arts Manager [w:J Training for Tomorrow: Arts Administration in Eu

rope, ArCult Media, Bonn 1996.
9 Zob. M. Dragicevic-Sesic, Central Europe: Cultural Managers as Mediators [w:] Challenges for 

Cultural Policy and Management in Central and Eastern Europe, Rada Europy, Strasbourg 1997.

Czy zatem dyrektor instytucji kulturalnej nie musi być miłośnikiem, czy wręcz 
znawcą sztuki? Czy ważniejsze jest, by dobrze zarządzał szczupłymi zazwyczaj środ
kami finansowymi, jakie ma do swojej dyspozycji? Czy więcej czasu ma spędzać na 
próbach w teatrze, czy w gabinetach dyrektorów wielkich firm, zabiegając 
o sponsoring? Czy ma się bardziej liczyć ze zdaniem artysty, czy też urzędnika, od 
którego decyzji zależy dotacja na kolejny rok działalności?

Z tych pytań, powtarzanych już wielokrotnie, wynikają kolejne - istotne dla twór
ców programów nauczania zarządzania kulturą - czy należy uczyć przyszłych mene
dżerów raczej rachunkowości aniżeli historii sztuki? Dość oczywista jest odpowiedź, iż 
powinni oni poruszać się w miarę swobodnie w obu tych dziedzinach, w praktyce jed
nak balans pomiędzy nimi okazuje się niezwykle trudny do osiągnięcia i miejsce po
szczególnych przedmiotów w programie nauczania zależy od wielu czynników, takich 
jak profil i możliwości uczelni, czy ogólny stan życia kulturalnego w danym kraju, by 
wymienić tylko niektóre. Osmo Palonen, twórca kursu zarządzania kulturą na Akade
mii Muzycznej w Helsinkach (Sibelius Academy) następująco opisuje zawartość wła
snego programu:

„Ponieważ Finlandia jest tak małym krajem, rynek sztuki praktycznie nie istnieje. Dlatego kształ
cimy naszych menedżerów tak, by byli oni politykami. Muszą współpracować z rządem i lokalnymi 
władzami, ponieważ publiczne pieniądze są najważniejsze dla przetrwania kultury i sztuki. Ale muszą 
też działać na forum międzynarodowym i umieć sprzedać fińską kulturę za granicą”6 7.

Wśród rozmaitych poglądów co do miejsca i roli menedżera oraz jego znaczenia 
przeważają te, które akcentują funkcję pośredniczenia - tworzenia ‘estetycznego kon
traktu’ (aesthetic contract)' pomiędzy artystą i jego publicznością. Menedżer porusza 
się nie tylko między artystą, jego dziełem i odbiorcą owego dzieła, lecz także pomię
dzy różnego rodzaju instytucjami i urzędami mającymi wpływ na rozwój życia kultu
ralnego, źródłami finansowania, a to wszystko w nieustannie zmieniającym się środo
wisku ‘rynku sztuki’ na który wpływ wywiera również rozwój technologiczny oraz 
zmiany polityczne i społeczne8.

Menedżer jako mediator-pośrednik, tę koncepcję rozwija Milena Dragicevic-Sesic, 
wskazując jako obszar jego działania przestrzeń pomiędzy artystą i publicznością, arty
stą i instytucjami kulturalnymi, artystą i przemysłami kulturalnymi, artystą i urzędami 
państwowymi na różnych szczeblach, między światem sztuki i światem biznesu, mię
dzy instytucjami prywatnymi i publicznymi, wreszcie pomiędzy różnymi grupami 
społecznymi. Pełniąc swe rozmaite funkcje, często przyczynia się do zmiany jakości 
życia społecznego9.
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Pojawiają się też zdania, że pierwszorzędnym zadaniem menedżera jest służba - 
sztuce i artyście. Musi on rozumieć sztukę, intencje artysty i efekt, jaki działania arty
styczne wywierają na publiczność10. W pewnym kontraście z podobnymi stwierdze
niami pozostają niektóre opinie wyrażane w Europie Środkowej i Wschodniej, okre
ślające podstawową funkcję menedżera jako umożliwienie artyście tworzenia jego 
dzieł11. Dotyczy to zarówno zapewnienia materialnych podstaw działania artysty, jak 
i kształtowania odpowiedniej polityki kulturalnej na poziomie państwa, regionu, czy 
miasta.

10 Zob. M.A. de Vlieg, Cultural Managers as Mediators [w:] Challenges for Cultural Policy and Ma
nagement in Central and Eastern Europe, Rada Europy, Strasbourg 1997.

11 Zob. B. Sorochkin, Needs for Cultural Management Training in Present Russia [w:] Training for 
Tomorrow: Arts Administration in Europe, ArCult Media, Bonn 1996.

12 Konflikt artysta - menedżer został w interesujący sposób przedstawiony [w:] E. Chiapello, Artistes 
versus manager, Metailie, Paris 1998.

13 „ln the next few weeks he will have to master ballet and opera repertory and prominent personalities, 
remember the technical names for bits of machinery and learn how to deal with artistic temperaments. 
Hall’s supporters say he managed BBC divas, but clashes in the opera house often centre on artistic inte
grity, and the new director will need both knowledge and sensitivity". N. Lebrecht, Hall Handled TV Divas, 
Now for the Real Thing, The Daily Telegraph, 12. 01.2001.

14 „Sir Colin Southgate, chairman of the house’s board, said that Mr. Hall’s »extensive experience of 
managing complex budgets and working in a fast-moving, creative environment make him ideally suited to 
this position at the Royal Opera House«”. W. Hoge, BBC Executive to Lead Royal Opera, New York Ti
mes, 12. 01.2001.

Na przeciwległym biegunie owego rozległego spektrum funkcji i zadań menedżera 
w sferze kultury jest pojmowanie jego roli, jako jedynie technicznego organizatora 
wydarzeń, skupionego wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, a zatem często zagra
żającego procesom twórczym i ograniczającego wolność artysty. Często praktyka arty
styczna i zarządzanie są uznawane za sfery odrębne, wręcz pozostające w opozycji12.

Przy tak różnorodnych funkcjach, jakie pełnić musi menedżer kultury, naturalne 
jest, że musi on też posiadać wiele różnorakich umiejętności. Wracając jeszcze raz do 
przykładu Covent Garden, warto przytoczyć uwagę wypowiedzianą przez Normana 
Lebrechta, muzykologa brytyjskiego, po nominacji Tony’ego Halla, poprzednio pia
stującego wysokie kierownicze stanowisko w BBC, na nowego dyrektora naczelnego 
Królewskiej Opery:

„W ciągu następnych kilku tygodni będzie musiał zdobyć bardzo dobrą orientację w repertuarze 
operowym i baletowym, jak również w środowisku znaczących osobistości należących do tej sfery, 
opanować pamięciowo nazwy techniczne różnych elementów maszynerii scenicznej oraz nauczyć się, 
jak postępować z artystycznymi temperamentami. Jego zwolennicy mówią, że umiał on radzić sobie 
z gwiazdami BBC, ale konflikty w operze często skupiają się na kwestii integralności artystycznej, za
tem nowemu dyrektorowi będzie potrzebna zarówno wiedza, jak i wrażliwość”13.

Jednocześnie prezydent Rady Nadzorczej Covent Garden podkreśla, że powodem 
dla którego wybrano tego właśnie kandydata było przede wszystkim jego doświadcze
nie w zarządzaniu dużymi budżetami14.

Kwestia kompetencji menedżera jest przedmiotem dyskusji od czasu, gdy zaczęto 
poddawać obserwacji i rewizji istniejące programy nauczania. Punktem odniesienia 
często bywa wyszczególnienie kompetencji posiadanych przez menedżerów na róż
nych stanowiskach, jakiego w roku 1992 dokonali Ritva Mitchell i Rod Fisher. Wyróż
nili oni pięć grup umiejętności związanych z:
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a) organizacją, administracją, finansami;
b) przedsiębiorczością, marketingiem, promocją;
c) kreatywnością, zdolnością tworzenia i wykonywania dzieła;
d) nauczaniem;
e) techniczną stroną działalności kulturalnej15.

15 Zob. R. Mitchell, R. Fisher, Professional Managers for the Arts and Culture? Circle, Helsinki 1992.
16 Zob. P. Clancy, Skills and Competencies [w:] From Maestro to Manager. Critical Issues in Arts and 

Culture Management, red. A. Kelly, M. Fitzgibbon, Oak Tree Press, Dublin 1997.

W wyniku badań przeprowadzonych w roku 1994 w Irlandii, zidentyfikowano 
i poddano ocenie umiejętności menedżerów w dwóch sektorach działalności kultural
nej - sztukach teatralno-muzycznych (performing arts) oraz muzeach16. Dla pierwszej 
grupy wyróżniono następujące funkcje, pełnione w różnym stopniu w zależności od 
zajmowanego stanowiska: kształtowanie i rozwój polityki (na szczeblu krajowym, 
regionalnym, lokalnym lub jedynie własnej organizacji); planowanie; zarządzanie 
środkami finansowymi, personelem, budynkiem, sprzedażą; zarządzanie programem 
artystycznym (realizacja projektu, negocjacje z artystami i zespołami); marketing 
i promocja; fundraising (pozyskiwanie funduszy od sponsorów i fundacji); tworzenie 
i utrzymywanie relacji z innymi instytucjami; zapewnienie zgodności podejmowanych 
działań z obowiązującym prawem; oraz współpraca z radą nadzorczą danej instytucji. 
Dla menedżerów pracujących w instytucjach muzealnych lista przedstawiała się po
dobnie, z tym, że zamiast zarządzania programem artystycznym znalazło się na niej 
zarządzanie wystawami, z włączeniem negocjacji z właścicielami oraz zarządzanie 
kolekcjami z włączeniem badań, opisu, kategoryzacji i przechowywania materiałów. 
Ponadto, uwzględniając edukacyjną rolę muzeów, wzięto pod uwagę przygotowanie 
materiałów edukacyjnych. Po przeprowadzeniu badań wśród menedżerów wyłoniono 
pewne grupy kompetencji wymaganych dla sprawnego funkcjonowania danej organi
zacji. W wyniku dokonanej przez menedżerów hierarchizacji zadań przez nich wyko
nywanych okazało się, że dla osób pracujących w muzeach najważniejsze jest kształ
towanie i rozwijanie relacji z użytkownikami danej instytucji (odwiedzającymi), pod
czas gdy dla drugiej grupy menedżerów na pierwszym miejscu znalazły się (jako rów
nie ważne) planowanie rozwoju instytucji oraz sporządzanie budżetu. To drugie zada
nie w ocenie menedżerów muzeów zajęło dopiero siódme miejsce na liście osiemnastu. 
Z kolei spróbowano zdefiniować umiejętności, jakie są potrzebne dla sprawnego wy
konywania poszczególnych zadań. Dla grupy menedżerów pracujących w obszarze 
performing arts pierwszorzędne znaczenie miała umiejętność planowania zadań 
i działań w czasie, organizowania środków i ustalenia przebiegu pracy tak, by osiągnąć 
dany cel. Ta sama umiejętność uznana została za drugą z kolei przez menedżerów mu
zeów, zaś za najważniejszą uznano zdolność przygotowania efektownych prezentacji 
pisemnych.

Istniejące rozbieżności między zadaniami, uważanymi za najważniejsze, a kompe
tencjami potrzebnymi do ich wykonywania, prowadzący badania uznali za pole działa
nia dla instytucji kształcących menedżerów. Bowiem oznacza to, że właściwe kompe
tencje nie są wystarczająco dobrze rozumiane, albo że istnieje przekonanie, iż dla wy
konywania danego zadania nie są potrzebne szczególne umiejętności.

Znaczenie instytucji kształcących w zakresie zarządzania kulturą w zdobywaniu po
szczególnych umiejętności było też przedmiotem badań przeprowadzonych w USA, 
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w roku 199517. Po ponad trzydziestu latach istnienia programów zarządzania kulturą na 
uniwersytetach amerykańskich, podjęto się sprawdzenia, na ile - w ocenie menedże
rów - formalne wykształcenie w tej dziedzinie jest niezbędne. Tutaj również popro
szono o uszeregowanie według stopnia ważności podanych umiejętności (26), a także 
o wskazanie, w jaki sposób można je zdobyć - czy w ramach studiów, czy tylko przez 
praktyczne wykonywanie danej pracy. Odpowiedzi różniły się w zależności od wielko
ści organizacji oraz typu (teatr, filharmonia itp. - badaniu poddane były jedynie orga
nizacje działające w sektorze sztuk teatralno-muzycznych). Pierwsza dziesiątka waż
nych umiejętności to: umiejętności przywódcze, sporządzanie budżetu, umiejętności 
komunikacyjne (pisemne i ustne), wrażliwość na sztukę, zarządzanie finansami, mar
keting, fiindraising, zarządzanie strategiczne, budowanie zespołu, tworzenie relacji 
z wolontariuszami. Z nich tylko cztery zostały wskazane jako te, których można na
uczyć się na zajęciach - sporządzanie budżetu, komunikacja, zarządzanie finansowe 
i zarządzanie strategiczne. Wiele osób biorących udział w badaniu podkreślało, że 
jedynie praktyczne doświadczenie może uzupełnić we właściwy sposób wykształcenie 
i przygotowanie menedżera do pracy.

17 Zob. D. Martin, J. Rich, Assessing the role offormal education in arts management training, Journal 
of Arts Management, Law and Society, Washington, Spring 1998. Por. też R. Rybkowski, Dżentelmeni 
rozmawiają o pieniądzach (Perspektywy nauczania zarządzania kulturą, arts management, w Stanach 
Zjednoczonych), Zarządzanie w kulturze, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Wydziału 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zeszyt 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2000.

18 Według dostępnych informacji jedyną polską uczelnią oferującą licencjackie i magisterskie studia za
rządzania kulturą jest Uniwersytet Jagielloński. Inicjator Szkoły Zarządzania Kulturą UJ, prof. Emil Orze
chowski jest również pomysłodawcą dodatkowej, interesującej formy dokształcania w zakresie polityki 
kulturalnej, mianowicie programu « Ambasador » realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Kra
kowa. Treść programu stanowią spotkania z ambasadorami rezydującymi w Polsce, którzy prezentują 
wykłady dotyczące polityki kulturalnej własnych krajów. Wykładom towarzyszy zawsze wydarzenie arty
styczne - koncert, wystawa, etc. Program ten dokumentowany jest przez serię wydawniczą „Wykłady 
o kulturze” (Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków).

Inne możliwości zdobywania w Polsce kwalifikacji w zarządzaniu kulturą oferują: Kolegium Gospo
darki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury; 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Instytut Marketingu - Podyplomowe Studium Marketingu 
w Kulturze i Rekreacji; Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego - Podyplomowe Studium 
Muzealnicze; Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Etnologii - Podyplomowe Stu
dium Muzealnicze.

Więcej informacji o tych i innych formach kształcenia (również dla animatorów kultury i bibliotekarzy) 
- adresy, sposób organizacji studiów, koszty, krótkie opisy programów itd. - znaleźć można na stronie 
internetowej Centrum Animacji Kultury - www.kultura-polska.biz.pl

Dlaczego można uznać zarówno owe badania amerykańskie, jak i różnorodne do
świadczenia europejskie za istotne dla nas? W Polsce kształcenie w zakresie zarządza
nia kulturą jest ciągle jeszcze dziedziną nową18, niejednokrotnie poddaną absolutnie 
sprzecznym oczekiwaniom ze strony tzw. środowiska artystycznego i kulturalnego. 
Warto zatem jak najwcześniej rozważyć, gdzie mieszczą się „punkty zapalne” naszego 
życia kulturalnego i w jaki sposób program nauczania zarządzania kulturą może być 
odpowiedzią na istniejące potrzeby.

W jaki sposób pogodzić konieczność istnienia refleksji teoretycznej z praktycznymi 
zagadnieniami? Co jest dla nas teraz ważniejsze - umiejętność kształtowania takiej 
polityki kulturalnej, która umożliwi artystom i organizacjom kulturalnym rozwój 

http://www.kultura-polska.biz.pl
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i możliwość tworzenia, czy raczej umiejętności związane ze zdobywaniem środków na 
codzienne funkcjonowanie tych instytucji? Czy nie należy raczej skoncentrować się na 
długotrwałej i skomplikowanej „walce” o zmiany prawne, które ułatwią sięganie po 
środki z innych źródeł niż kasa państwowa? Tymczasem - zanim takie zmiany nastąpią 
- trzeba w sprawny i profesjonalny sposób utrzymać istniejące instytucje przy życiu. 
Kogo kształcić? Polityków? Biznesmenów? Jak przy tym zapewnić niezbędne wy
kształcenie w dziedzinie danej sztuki, w sferze której porusza się menedżer?

Oczywista wydaje się potrzeba wielostronnego wykształcenia. Trudno jednakże 
oczekiwać od młodego człowieka bez specjalnego przygotowania artystycznego, ani 
doświadczenia zawodowego, że w ciągu pięciu lat studiów stanie się ekspertem zarów
no w sferze zarządzania, jak i znającym realia danej dziedziny artystycznej. Czy zatem 
studia na kierunku zarządzanie kulturą nie powinny być adresowane do osób, które 
miały już możliwość zdobycia wiedzy praktycznej lub teoretycznej związanej ze sztu
ką i kulturą? A może wystarczą w celu zdobycia doświadczenia intensywne praktyki 
lub staże zawodowe odbywane w ramach studiów? Są to pytania, na które ciągle jesz
cze poszukujemy odpowiedzi, podobnie zresztą jak wiele uczelni w krajach o dużo 
dłuższej tradycji w kształceniu menedżerów. Trzeba przy tym pamiętać, że nie istnieje 
jeden gotowy wzorzec, który dałoby się zastosować wszędzie i w każdym czasie. Pro
gram nauczania musi być nie tylko odpowiedzią na obecne potrzeby, lecz także swego 
rodzaju wyznacznikiem kierunku, w jakim mogą rozwijać się istniejące instytucje, 
mniejsze i większe organizacje działające w sferze kultury.

W naszych realiach kierownik instytucji kultury, a tym bardziej człowiek stojący na 
czele niewielkiego stowarzyszenia lub nieformalnej grupy artystów, musi być „bizne- 
menem”, często pozostając przy tym artystą. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
obecne oczekiwania wobec szkół kształcących menedżerów kultury ograniczają się do 
tego, by dzięki dobrze wykwalifikowanym kadrom, funkcjonowanie instytucji kultu
ralnych mogło w sprawny sposób wspomagać tworzenie dzieł sztuki i udostępnianie 
ich publiczności. Kwestia - w jakim stopniu zarówno artyści, jak i kierownicy widzą 
swoje zadanie bycia „politykiem”, a zatem czują się odpowiedzialni za kształtowanie 
polityki kulturalnej swego miasta czy regionu, w którym żyją i tworzą - jest ciągle 
otwarta i zasługuje na bardziej wnikliwą analizę.
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Summary

The article, which is based on research and observations carried out in many countries, deals with 
various kinds of competence of a manager of culture. It considers these skills in relations to existing 
university programmes in teaching management for culture.
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