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Pragnę gorąco podziękować panu profesorowi Danowi Martinowi z Carnegie Mellon 
University w Pittsburgu. Bez zachęty i pomocy z jego strony nie dane by mi było przyjrzenie 
się amerykańskim studiom zarządzania kulturą (arts management).

Pobieżna nawet znajomość Stanów Zjednoczonych i ich życia kulturalnego pozwala do
strzec silne skomercjalizowanie najważniejszych, najbardziej dynamicznych jego przeja
wów. Współczesny Hollywood czy Broadway wydają ogromne sumy na produkcję nowych 
dzieł, a ewentualne sukcesy mogą uczynić twórców milionerami. Pomimo, że proces komer
cjalizacji, zdecydowanego nastawienia na zysk, rozpoczął się jeszcze w ubiegłym wieku, do
piero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych naszego stulecia zauważono, że 
administratorom teatrów, wytwórni filmowych, filharmonii, wydawnictw czy grup baleto
wych potrzebne jest formalne wykształcenie w tej dziedzinie. Dotyczy to szczególnie insty
tucji not-for-profit, których powodzenie zależy przede wszystkim od sprawności zarządcy, 
ale w nie mniejszym stopniu ważne jest ono również w zarządzaniu przedsięwzięciami 
o charakterze komercyjnym1.

Do przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych teatr, 
film oraz sztuki plastyczne pozostawały w ogromnej zależności od Nowego Jorku oraz Los 
Angeles i rzadko kiedy pojawiały się nowe, wartościowe dzieła poza tymi dwoma miastami. 
Późniejsze zwiększenie dynamiki pozostałych ośrodków, swoista decentralizacja amerykań
skiej kultury oraz powstawanie organizacji, których celem była działalność na rzecz ekolo-
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1 P. Di Maggio, Managers of the Arts, Washington 1987, s. 5; A. Woods, Consuming the Past. Commercial
American Theatre in the Reagan Era [w:J The American Stage. Social and Economic Issues from the Colonial
Period to the Present. New York 1993, s. 252 n.
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gii. przestrzegania praw człowieka czy walki z ubóstwem w krajach trzeciego świata, przy
czyniły się do zwrócenia większej uwagi na potrzebę starannego przygotowania pracowni
ków instytucji kultury do zdobywania i rozsądnego wydawania pieniędzy, Z jednej strony 
pojawiły się więc miejsca pracy dla osób, które umiałyby zdobywać pieniądze na działalność 
artystyczną, a z drugiej - kulturze przybyła konkurencja w zabieganiu o pieniądze u moż
nych instytucji, takich jak rozmaitego rodzaju fundacje, oraz u osób prywatnych. Tym bar
dziej, że po okresie wcześniejszego ekonomicznego rozwoju, kiedy dosyć łatwo można było 
zebrać fundusze potrzebne na działalność artystyczną, nastąpił kryzys i nikt nie był już. tak 
chętny do finansowania kultury“.

Amerykańskie uczelnie, tradycyjnie nastawione na przekazywanie studentom wiedzy 
praktycznej, także dostrzegły konieczność utworzenia odpowiednich programów nauczania, 
które mogłyby ułatwić absolwentom podjęcie pracy na stanowisku menedżera. Wykładowcy 
na kierunkach artystycznych zaangażowani byli w pozauczelniane życie kulturalne i zdawali 
sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebni są ludzie przygotowani do zarządzania kulturą. 
Próby zatrudniania specjalistów z dziedziny ekonomii i zarządzania, nie obytych ze specyfi
ką pracy twórczej, kończyły się z reguły zupełnym niepowodzeniem i dowodziły konieczno
ści stworzenia nowych programów kształcenia'.

Początkowo, wprowadzanie zarządzania kulturą do programu studiów napotykało niema
łe opory ze strony części środowiska akademickiego, któremu takie kursy wydawały się nie
potrzebnym wydawaniem pieniędzy (było to o tyle dziwne, że jednocześnie nie zgłaszano 
większych zastrzeżeń wobec propozycji wprowadzenia kursów zarządzania szkolnictwem 
wyższym). Wobec istniejących oporów najłatwiejszym rozwiązaniem było przyjęcie pier
wszych studentów zarządzania kulturą na wydziały artystyczne istniejące na poszczególnych 
uniwersytetach - tak było w Yale, Columbii, City University of New York (studia rozpoczęły 
się lam od kursów zarządzania teatrem, theatre management, zorganizowanych na Wydzia
łach Teatralnych)2 3 4. Inne szkoły wyższe, choć zauważały potrzebę takiego kształcenia i wi
działy chętnych do studiowania, nie miały wydziałów artystycznych i dlatego nabór słucha
czy rozpoczęto na istniejących wydziałach ekonomicznych - tak powstały studia arts mana
gement w stanowym New York University w Binghamton czy Golden Gate University w San 
Francisco. Ten dwojaki rodowód amerykańskich studiów zarządzania kulturą (powiązanie ze 
studiami artystycznym albo ekonomicznymi) znalazł swe odbicie w różnym rozłożeniu 
akcentów w programie studiów i nadal w niemały sposób wpływa na ich kształt.

2 Należy zdawać sobie sprawę z pewnej specyfiki finansowania kultury przez przedsiębiorstwa w Stanach 
Zjednoczonych. Najczęściej nie zajmują się one tym same, ale poprzez powołane przez siebie fundacje. W ten 
sposób firmy nie muszą podejmować decyzji, komu udzielić pomocy, a koinu jej odmówić, tylko przekazują to 
odpowiednio przygotowanym ludziom. Dlatego przy niemal każdym większym przedsiębiorstwie istnieje fundacja 
nosząca jego nazwę, której celem jest wspomaganie kultury albo organizacji o charakterze charytatywnym.

3 Tak było z bostońskim baletem, w którym zatrudniony zoslat sprawny menedżer, posiadacz tytułu MHA. Pod 
jego zarządem dtugi baletu w ciągu roku powiększyły się o sumę przekraczającą straty z poprzednich dziesięciu lal. 
G. Williams. The Economic Approach [w:] Perspectives on Higher Education. Los Angeles 1987, s. 96 n; D. Bok, 
Higher Leaming. Cambridge (Massachusetts) 1986, s. 20 n.

4 Pierwszą szkolą, w której wprowadzono nauczanie zarządzania kulturą, był Yale University, gdzie w 1966 
roku otwarto kierunek theatre mangentent (zarządzanie teatrem) przy istniejącej tam Szkole Dramatycznej. Zob. 
Guide to Al ts Administration Training and Research /997-/999, New York 1997, s. 36.

Tam, gdzie studia zostały otwarte jako część studiów ekonomicznych, kładzie się szcze
gólny nacisk na zagadnienia związane właśnie z ekonomią, ze zdobywaniem funduszy na 
działalność artystyczną, z efektywnym wydawaniem pieniędzy i prowadzeniem badań mar
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ketingowych. Studenci zapoznają się z teoriami mikro- i makroekonomicznymi, z zagadnie
niami współczesnych badań rynkowych, uczą się księgowości oraz starannego przygotowy
wania budżetu i późniejszego jego realizowania. Studia kończą się zdobyciem tytułu magi
stra zarządzania: Master of Business Administration, MBA, ¿e specjalizacją w dziedzinie za
rządzania kulturą. Absolwenci mogą szukać pracy w instytucjach kulturalnych, ale dzięki 
zdobyciu szerszych podstaw wcale nic muszą wiązać się w przyszłości ze sztuką. Jest to więc 
z punktu widzenia studentów niemała korzyść, gdyż daje większe możliwości znalezienia 
interesującej i dobrze płatnej pracy. Niestety, skupienie uwagi na zagadnieniach ekonomicz
nych odbywa się kosztem podkreślania specyfiki pracy w dziedzinie kultury, w której chodzi 
przecież nie tylko o osiągnięcie jak największego wymiernego sukcesu, ale i o rozwój sa
mych twórców oraz odbiorców .

Takiego problemu nie mają z kolei uczelnie, w których studin arts management wyrosły 
z wydziałów artystycznych. Tamtejsi absolwenci najczęściej zdobywają tytuł magistra sztu
ki: Master of Fine Arts, MFA, także ze specjalizacją w dziedzinie zarządzania kulturą. Dzięki 
powiązaniom ze światem kultury tym uczelniom łatwiej jest zorganizować zajęcia prowa
dzone przez praktyków, którzy mogą przybliżyć studentom skomplikowane problemy zwią
zane z organizacją wystaw czy przygotowywaniem przedstawień oraz pozyskiwaniem publi
czności. W tych szkołach istnieje z kolei niebezpieczeństwo zbytniego zwracania uwagi na 
artystyczny sukces, bez kontrolowania ponoszonych kosztów. Stale narażony na problemy 
finansowe, niejednokrotnie menedżer musi wykazać się odpornością na argumenty z dzie
dziny sztuki, by umożliwić w ogóle dalsze istnienie prowadzonej przez siebie instytucji i aby 
zaangażowani ludzie nic zostali nagle pozbawieni pracy5 6 7.

5 Golden Gate University - http://www.ggu.edu
State University ol'New York/Binghamton - http://www.binghtainton.edu
University of Wiseonsin/Madison - http://iinngate.acadsvcs.wise.edu
(Informacje o poszczególnych uczelniach i proponowanych przez nie kierunkach zostały zgromadzone za pomocą 
Internetu. Dzięki nieustannemu uaktualnianiu danych tam właśnie najłatwiej można się zorientować, co poszcze
gólne szkoły oferują i czym różniti się ich programy, dlatego w przypisach odnoszących się do poszczególnych 
uniwersytetów podane sq ich internetowe adresy. Dobrym źródłem wiadomości o programach nauczania zarządza
nia kulturq. oferowanych w Ameryce Północnej, jest leż: Guide to Arts Administration Training;..., op. cit.).

6 City University of New York - http://www.cuny.edu
University of Pennsylvania - http://www.upenn.edu

7 Columbia University - http://www/columbia.edu
Carnegie Mellon University - http://www.cmu.edu

W Stanach Zjednoczonych istnieją także uczelnie, w których nauczanie zarządzania kul
turą rozpoczęło się na wydziałach artystycznych, ale następnie we współpracy z innymi wy
działami (prawa lub ekonomii) organizowano tam studia w formie pośredniej pomiędzy 
MBA a tylFA. Przykłady takiego rozwiązania można odnaleźć w Carnegie Mellon University 
w Pittsburghu, na którym studia Master of Arts Management są, co prawda pod względem 
administracyjnym, częścią Szkoły Polityki Publicznej i Zarządzania (School of Public Policy 
and Management), ale mniej więcej połowa zajęć prowadzona ¡est w Szkole Sztuk Pięknych 
(Fine Arts College) tegoż, uniwersytetu. Podobnie jest na Uniwersytecie Columbia w Nowym 
Jorku, gdzie program studiów zarządzania teatrem jest realizowany na Wydziale Teatralnym, 
ale funkcjonuje w ścisłym powiązaniu z Wydziałem Prawa (School of Law). W Columbia 
University można obok Master of Arts uzyskać tytuł odpowiadający polskiemu magistrowi 
prawa, pod warunkiem zaliczenia obowiązkowych kursów School ofLaw1.

http://www.ggu.edu
http://www.binghtainton.edu
http://iinngate.acadsvcs.wise.edu
http://www.cuny.edu
http://www.upenn.edu
http://www/columbia.edu
http://www.cmu.edu
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We wszystkich uniwersytetach, na których nauczane jest zarządzanie kulturą, studia zor
ganizowane są jako graduate, czyli będące kontynuacją pierwszego, podstawowego etapu 
studiów, undergraduate. Dzięki temu, że studenci mają za sobą dobre przygotowanie ogólne 
(w niektórych wypadkach wymagane jest nawet wcześniejsze zaliczenie kilku podstawo
wych kursów z dziedziny ekonomii) i potrafią samodzielnie pracować oraz rozwiązywać 
problemy, nauka może trwać tylko dwa lata. Na niektórych uczelniach (na przykład Univer
sity of Pennsylvania w Filadelfii) studia prowadzone są w trybie wieczorowym, tak by mogli 
w nich brać udział ludzie już zaangażowani w życie artystyczne, którzy odczuwają potrzebę 
pogłębienia i ugruntowania wiedzy teoretycznej. Wszędzie, w poprzedzających przyjęcie na 
studia rozmowach kwalifikacyjnych, szczególną uwagę zwraca się na wcześniejsze dokona
nia kandydata w dziedzinie kultury - własną twórczość plastyczną, udział w amatorskich 
przedstawieniach czy grę w zespołach muzycznych. Takie doświadczenia gwarantują lepsze 
rozumienie wymagań stawianych w przyszłej pracy8.

8 Zob.: Golden Gate University - http://www.ggu.edu
City University of New York - http://www.cuny.edu 
University of Pennsylvania - http://www.upenn.edu 
Indiana University/Bloomington - http://www.indiana.edu/iub

9 Jakkolwiek prowadzony przez studentów, jedynie pod nadzorem praktyków, kanał telewizyjny CUNY jest na 
bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to zwłaszcza tematyki kulturalnej; organizowane są przeglądy filmów z po
szczególnych krajów, wiele miejsca poświęca się artystycznemu życiu miasta. Widzowie mają możliwość zapozna
nia się z wypowiedziami najwybitniejszych krytyków; organizowane są także rozmaite dyskusje, które ułatwiają 
odbiorcy zrozumienie nowoczesnej sztuki. Zob.: City University of New York - http://www.cuny.edu

Niezależnie od profilu danej uczelni i rozłożenia akcentów w nauczaniu, każda z nich pod
kreśla wagę zapoznania się z praktyką zarządzania i dlatego podejmuje współpracę z rozmai
tymi instytucjami i ośrodkami życia kulturalnego, w których studenci mogą odbywać obo
wiązkowe praktyki. Największą renomą cieszą się uniwersytety zlokalizowane w dużych 
ośrodkach miejskich, gdzie studenci mogą się zapoznać z problemami stojącymi przed współ
czesnymi artystami i współpracującymi z nimi menedżerami. Dlatego dużą popularnością cie
szy się Nowy Jork, który w wielu dziedzinach dominuje w życiu artystycznym Stanów Zjed
noczonych i w którym na trzech uniwersytetach zorganizowano w sumie cztery programy na
uczania arts management. Columbia University podpisała umowy o współpracy z wieloma 
teatrami komercyjnymi, a także off- i off-off-Broadwayowskimi. Podobnie jest na City Uni- 
verstiy of New York (CUNY), którego dodatkowym atutem jest własny kanał telewizyjny, 
dzięki któremu studenci mogą się dokładnie zapoznać z funkcjonowaniem telewizji i samo
dzielnie tworzyć programy9. Bogactwo życia kulturalnego Nowego Jorku sprawia także, że 
wiele uczelni z innych miast chętnie właśnie tam wysyła swoich studentów na praktyki.

Wszystkie uczelnie w USA, na których nauczane jest zarządzanie kulturą, mają wielu 
chętnych i dokonują ostrej selekcji. Jednak po trzydziestu latach od otwarcia pierwszego kur
su w tej dziedzinie postawiono sobie pytanie o zasadność istnienia tego typu studiów, o rze
czywistą ich przydatność w zmaganiu się z finansowymi kłopotami kultury oraz o kierunki 
dalszego rozwoju tychże studiów. W roku 1995 zostały przeprowadzone badania nad rolą 
wykształcenia w zakresie arts management, a także nad umiejętnościami niezbędnymi me
nedżerowi kultury i możliwością ich nauczania w czasie studiów uniwersyteckich. Respon
denci (w większości pracownicy odpowiedzialni za finanse, odpowiednicy naszych dyrekto
rów administracyjnych, lub dyrektorzy generalni) za najważniejsze dla powodzenia swej 
pracy uznali: zdolności przywódcze; umiejętność przygotowywania i przestrzegania ustalo

http://www.ggu.edu
http://www.cuny.edu
http://www.upenn.edu
http://www.indiana.edu/iub
http://www.cuny.edu
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nego budżetu; budowanie zespołu; współpracę z pozostałymi członkami zespołu; zdobywa
nie funduszy na dalszą działalność; umiejętność przygotowywania tekstów oraz łatwość pub
licznego występowania; umiejętność pozyskiwania nowych odbiorców; zdolność do zarzą
dzania finansami; uwrażliwienie na wartości artystyczne; umiejętność pozyskiwania wolon
tariuszy i pogłębiania ich zaangażowania w pracę oraz zdolność do tworzenia długofalowych 
planów artystycznej pracy10 11'.

10 D.J. Martin and J.D. Rich, Assessing the Role of Formal Education in Arts Administration Training, tab. 7 
(wersja skrócona dostępna jest w: Guide to Arts Administration Training, op.cit., a pełna ciągle dostępna u auto
rów).

11 Ibidem, s. 6, lab. 10 i 13; E.M. Bensimon, A. Neumann, R. Brinbaum, Making Sense of Administrative Le
adership, Washington 1989. s. 7-14.

Badania wykazały, że należy położyć szczególny nacisk na lepsze przygotowanie studen
tów do kierowania zespołami artystycznymi poprzez kształcenie zdolności przywódczych. 
Można wprawdzie założyć, że są to umiejętności, których w istocie nie sposób nauczyć, do
wiedziono jednak, iż liderzy wcale nie muszą posiadać szczególnych predyspozycji, a spraw
ność w kierowaniu pracą innych można zdobyć poprzez świadome jej ćwiczenie. Umiejęt
ność motywowania pracowników, zachęcania ich do wytężonej wspólnej pracy oraz przeko
nywania ich do zamierzonych celów jest niezbędna w ciągłym budowaniu zespołu mogące
go tworzyć wartościowe dzieła. Także pozytywnie ocenione kursy sprawnego pisania 
i komunikowania stają się wyzwaniem dla studiów arts management, gdyż wielu responden
tów (szczególnie kierujących mniejszymi zespołami) podkreślało, że praca menedżera kultu
ry w znacznej mierze polega na przygotowywaniu rozmaitych tekstów, od próśb o wsparcie 
po podziękowania i teksty reklamowe, oraz na rozmawianiu i przekonywaniu innych ludzi11.

Dostrzeżono również niebezpieczeństwo polegające na nieumiejętności praktycznego 
wykorzystania nabytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej, szczególnie z takich dziedzin, 
jak: księgowość, planowanie czy przygotowanie budżetu. Przeprowadzone badania potwier
dziły też wcześniejsze przypuszczenia, że w nauczaniu zarządzania kulturą ważna jest nie 
tylko sprawność studentów jako ekonomistów i menedżerów, ale i obycie ze sztuką, zrozu
mienie odmienności stawianych przez nią wymagań. Absolwenci powinni poznać zasady 
oddziaływania ekonomii, klimatu społecznego i politycznego na powstawanie i rozwój kul
tury, tak by prowadzone przez nich przedsięwzięcia mogły spotkać się z odzewem ze strony 
odbiorców. Muszą także w czasie studiów zdobyć szersze perspektywy w spojrzeniu na sztu
kę, aby mogli przewidywać i tworzyć jej przyszłość. Dlatego większość uczelni coraz bar
dziej podkreśla konieczność poznania współczesnej sztuki i trendów jej rozwoju, gdyż me
nedżer przygotowujący plan długofalowej pracy musi umieć określić, co będzie w niej waż
ne za kilka lat. Najkorzystniejszym sposobem zdobycia wiedzy w tym zakresie jest wspo
mniany system praktyk studenckich. Dlatego wiele uczelni, wbrew licznym protestom, do
płaca do praktyk, a studenci mają możliwość zweryfikowania zdobytej w czasie studiów 
wiedzy. Wszystkie szkoły wyższe zachęcają także do kontynuowania pracy rozpoczętej 
w czasie praktyki. Co więcej, to studenci zarządzania kulturą są głównymi animatorami ży
cia artystycznego swojej uczelni. Zajmują się zdobywaniem funduszy na organizowanie roz
maitych festiwali, przedstawień, wystaw i występów, czuwają także nad pozyskiwaniem wi
dzów spoza szkoły.

W każdej z amerykańskich szkół praktyki trwają co najmniej jeden semestr, jeśli wiążą 
się z zaangażowaniem w pełnym wymiarze godzin, lub przez cały rok akademicki, jeśli nie 
zajmują aż tyle czasu. Studenci nie tylko przyglądają się pracy innych, ale sami otrzymują 
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odpowiedzialne stanowiska, aby poznać wszelkie tajniki swego przyszłego zawodu. W Co
lumbia University, na przykład, mogą się przyjrzeć mechanizmom powstawania przedsta
wienia. pełniąc funkcje asystenta producenta, menedżera sceny (trudno znaleźć polski odpo
wiednik dla tej funkcji), asystenta prasowego czy organizatora akcji reklamowej. Nic będąc 
w tym czasie zaangażowani w inne zajęcia na uczelni, mają okazję dokładnie poznać proble
my pracy teatru.

W Carnegie Mellon University studenci w ramach swoich zajęć z marketingu i pozyski
wania publiczności zajmowali się przypadkiem Carnegie Museum of Pittsburgh, które pomi
mo bogatych zbiorów nie cieszyło się zainteresowaniem ze strony mieszkańców aglomeracji. 
Okazało się, że muzeum w ogóle nie orientowało się, jacy ludzie przychodzą oglądać jego 
zbiory, wobec czego niemożliwe było przygotowanie właściwej reklamy. Studenci przepro
wadzili dokładne badania demograficzne i marketingowe i przy pomocy profesorów opraco
wali strategię promocji i rozwoju. Okazała się ona na tyle skuteczna, że w krótkim czasie 
muzeum stało się prawdziwie żywym centrum kulturalnym Pittsburgha. Podobne badania 
wykonywane są przez studentów innych uczelni, a zebrane przez nich dane wykorzystywane 
są w pracy wielu instytucji kulturalnych.

W Carnegie Mellon University studenci angażują się także w pracę tamtejszego Centrum 
Zarządzania i Technologii Kultury (Center for Arts Management und Technology) zajmują
cego się wykorzystaniem komputerów i Internetu w dziedzinie promocji kultury. W znacznej 
mierze właśnie ich zasługą jest powstanie serwera ARTSNET, w którym zgromadzono 
ogromne ilości informacji o życiu kulturalnym Stanów Zjednoczonych. Trudno sobie obec
nie wyobrazić szukanie informacji o amerykańskim teatrze czy filmie bez odwołania się do 
zawartych lam wiadomości. Studenci ciągle zajmują się uaktualnianiem bazy danych i wy
szukiwaniem dotychczas pominiętych ośrodków czy wydarzeń12 13.

12 Columbia University - http://www/columbia.edu/ ARTSNET - http://artsnet.heinz.cinu.edu/inam
13 Assessing the Role..., op.cit., s. 5; S. Langley, Multiculturalism versus Technoctilturalism: Its Challange to 

American Theatre and the Functions q) Arts Management [w:J The American Stage, op.cit., s. 281-287.
Zob. tez:
Columbia University - http://www/columbia.edu
University of Akron - http://www.uakron.edu
Carnegie Mellon University - http://www.cmu.edu
University of Wisconsin/Madison - http://iumgate.acadscvcs.wisc.edu
Indiana University/Bloomington - http://www.indiana.edu/iub

Wspólne zaangażowanie nauczycieli i studentów zarządzania kulturą prowadzi do wy
pracowywania nowych sposobów zdobywaniu funduszy na działalność kulturalną i skutecz
niejszych metod docierania do coraz bardziej zróżnicowanej publiczności. Amerykańskie 
uczelnie są coraz bardziej przekonane o konieczności kształcenia dżentelmenów (a więc lu
dzi doskonale zorientowanych we współczesnej sztuce i potrafiących współpracować z arty
stami), którzy potrafią nie tylko rozmawiać o pieniądzach, ale i efektywnie je zdobywać 
i wydawać. Ten model menedżera kultury, jako człowieka stojącego na pograniczu sztuki 
i ekonomii, gotowego podejmować nie tylko zadania administracyjne, ale i wyzwania arty
styczne, będzie najprawdopodobniej dominował w Ameryce w najbliższych latach1’.

Nauczanie zarządzania kulturą ma w Stanach Zjednoczonych zaledwie trzydziestoletnią 
tradycję, o wiele krótszą od samego profesjonalnego nią kierowania. Pozwoliło już jednak 
wskazać zasadnicze problemy stające przed nauczycielami i studentami tego przedmiotu. 
Część spośród amerykańskich doświadczeń nie przystaje do polskich realiów z powodów 

http://www/columbia.edu/
http://artsnet.heinz.cinu.edu/inam
http://www/columbia.edu
http://www.uakron.edu
http://www.cmu.edu
http://iumgate.acadscvcs.wisc.edu
http://www.indiana.edu/iub
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historycznych i ekonomicznych, i dlatego nie da się ich zastosować w Polsce bez dokonania 
odpowiednich zmian. Wydaje się jednak, że przyjrzenie się przemianom, jakie zaszły za oce
anem, i celom, jakie tam sobie stawiają na przyszłość, pozwoli lepiej sprostać wyzwaniom 
stojącym przed kulturą we współczesnej Polsce. Pozwoli także na uniknięcie choć części 
błędów, a w dobie ograniczonych możliwości finansowych nie ¡est to wcale mało.
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Summary

Arts management is a relatively new course of University curricula in Poland. The author 
presents the beginnings of the subject in the USA, its roots and various attitudes towards this 
subject.
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