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Wprowadzenie 
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, 

Prezentujemy Wam kolejny numer Newslettera Instytutu 
Kultury UJ. W naszym zamierzeniach newsletter ma być 
nowym narzędziem służacym do informowania m.in. 
o aktualnych inicjatywach naukowych realizowanych 
w Instytucie Kultury, ciekawych konkursach grantowych, 
a także naszych publikacjach i sukcesach. Mamy nadzieję, że 
stanie się on inspirującym źródłem informacji naukowych.  

Zapraszamy do lektury! 

Zespół ds. rozwoju naukowego Instytutu Kultury UJ 

Nowe projekty w Instytucie 
Kultury 
 
Miło nam poinformować, że pracownicy Instytutu Kultury 
zdobywają kolejne granty i realizują kolejne projekty: 

 

Humanistic Management Network – platforma badawcza 
w ramach POB Heritage. Celem projektu jest rozwój 
międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej 
w ramach sieci “Humanistic Management Network”, której 
misją jest zachęcanie, promowanie i wspieranie działalności 
gospodarczej i przedsiębiorstw, które wykazują chęć zmiany 
paradygmatu z ekonomicznych poglądów na działalność 
rynkową w kierunku podejścia humanistycznego. 

Ideą utworzenia platformy badawczej jest pogłębienie 
refleksji na temat Zarządzania Humanistycznego 
rozumianego w oparciu o trzy powiązane ze sobą wymiary: 
*Po pierwsze, godność człowieka zasługuje na 
bezwarunkowy szacunek 
*Po drugie, względy etyczne muszą stanowić integralną 
część podejmowanych decyzji biznesowych 
*Po trzecie, odpowiedzialność biznesu wymaga inicjowania 
i utrzymania stałego dialogu z interesariuszami. 
W ramach platformy badawczej – w trakcie najbliższych 
dwóch lat - zostaną zrealizowane konferencje naukowe, 
seminaria, wykłady, webinaria, a także warsztaty, których 
efektem będzie również publikacja naukowa. Planowane 
działania mają na celu ponadto nawiązanie nowych 
kontaktów i zacieśnienie dotychczasowych. Planowana jest 
także dalsza kontynuacja współpracy w ramach HMN oraz 
wspólne przygotowanie międzynarodowego projektu 
badawczego i złożenie wniosku o jego dofinansowanie do 
programu Horyzont. 
Kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Konior, a w skład 
zespołu wchodzą dr Małgorzata Ćwikła, dr Katarzyna Kopeć, 
dr Anna Pluszyńska, dr Weronika Pokojska, dr Michał 
Wójciak, dr Anna Góral. 
 
 

Preferencje podatkowe jako wyraz pośredniej polityki 
w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego grant 
w ramach III edycji Minigrantów POB Heritage. Celem 
realizacji projektu jest eksploracja społeczno-
ekonomicznych i politycznych uwarunkowań 
stosowania ulg w obszarze kultury i dziedzictwa 
kulturowego. Szczególna uwaga zostanie skierowana 
na ulgi finansowe, zwolnienia i preferencje podatkowe, 
które są wynikiem realizowania tzw. pośredniej polityki 
w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego.  
Projekt realizowany przez dr Katarzynę Kopeć. 
 
Cyfrowe laboratorium śladu węglowego instytucji kultury - 
mini grant POB Heritage, edycja specjalna "Humanistyka 
cyfrowa". Celem projektu jest stworzenie wirtualnej 
przestrzeni współpracy uczelni, instytucji kultury oraz 
organizacji specjalizujących się w mierzeniu śladu 
węglowego. Planowane jest działanie synergiczne, 
polegające na dzieleniu się wiedzą, dobrymi praktykami, 
gromadzeniu doświadczeń i udostępnianiu informacji 
w sposób przystępny. Efektem projektu ma być poznanie 
realnego wpływu kultury, w tym kultury w sieci, na 
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otoczenie w kontekście kryzysu klimatycznego, pytań 
o dostępność dziedzictwa w internecie, projektowania dróg 
zrównoważonego rozwoju, znaczenia rozwiązań cyfrowych 
w humanistyce. 
Projekt realizowany przez dr Małgorzatę Ćwikłę. 

 

Zrównoważony rozwój w obszarze kultury - od polityki 
publicznej do zarządzania organizacją – grant w ramach POB 
FutureSoc. Podejmowana w projekcie badawczym 
problematyka skupia się wokół kierunków rozwoju i roli 
kultury w kontekście rozwoju zrównoważonego, 
zaplanowanych w strategiach rozwoju i strategiach rozwoju 
kultury (polityka publiczna i zarządzanie publiczne). Z drugiej 
strony podejmuje problematykę związaną z zarządzaniem 
organizacjami, a zwłaszcza relacjami między organizacją 
kultury a jej odbiorcami i innymi interesariuszami, 
wynikającymi z przenoszenia na grunt kultury narzędzi 
i technik stosowanych w biznesie, w połączeniu z koncepcją 
audience development. 

Projekt realizowany przez dr Katarzynę Plebańczyk. 

 

Wolontariat jako pogłębianie wiedzy o człowieku 
wspierające zarządzanie różnorodnością - grant zespołowy 
(realizacja ze studentami-wolontariuszami) w ramach 
Minigrant-ów POB Heritage (edycja III). Grant na realizację 
badań, wdrażanie studentów do pracy naukowej oraz 
wydanie publikacji. Jest częścią szerszego projektu 
badawczego dotyczącego zarzadzania karierą, podejmuje 
problematykę wolontariatu jako działalności pozwalającej 
człowiekowi na rozwój, osiąganie satysfakcji, spełnienie 
swoich motywacji, ale również na zdobywanie wiedzy, 
doświadczenia i nowych umiejętności, a w związku z tym 
i lepszej pozycji na rynku pracy. Wolontariat jest również 
wykorzystywany w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w organizacjach - zarówno w kontekście zapraszania osób 
z zewnątrz do współpracy z organizacją, jak i angażowania 
własnych pracowników  

Projekt realizowany przez dr Katarzynę Plebańczyk. 

 

Teoria aktora-sieci jako metoda. Intuicje, pojęcia, akcenty – 
grant w ramach POB FutureSoc. Grant ma na celu złożenie 
książki do wydawnictwa. Książka obejmie wprowadzenie do 
genezy teorii aktora-sieci i sposobów na jej poznawanie, 
omówi przykłady jej aplikacji na gruncie zarządzania i teorii 
mediów (być może ta część zostanie rozszerzona także o 

zagadnienia klimatyczno-ekologiczne), przedstawi kluczowe 
intuicje płynące z wyników badań empirycznych, jak 
relacjonizm i irredukcja, objaśni słownik metody (m.in. 
pojęcia aktora, sieci, aktora-sieci, działania/sprawczości czy 
translacji), wskaże akcenty praktyczne, źródła niepewności, 
rekomendowane obszary użycia metody, odpowie na 
pytanie jak pisać i jakie pytania badawcze zadawać w optyce 
ANT, zdiagnozuje powinności nauk społecznych oraz objaśni 
kluczową dyrektywę podejścia: podążaj za aktorami. 
Projekt realizowany przez dr Michała Pałasza. 

Seminarium naukowe Instytutu 
Kultury 
Warto może przypomnieć, że odbywające się już od 
pewnego czasu seminaria naukowe Instytutu Kultury mają 
kilka celów. Po pierwsze jest to forum, które umożliwia 
prezentację naszych badań i zainteresowań, co powinno 
także skutkować jakąś dyskusją czy też komentarzami 
i pytaniami, które mogą być ważne dla osoby je 
przedstawiającej, ale ważne i inspirujące także dla innych 
uczestników seminariów. Niewątpliwie takie prezentacje 
pozwalają też nam wszystkim lepiej orientować się w tym, 
czym zajmują się nasze koleżanki i koledzy, co powinno także 
otwierać możliwości ewentualnej współpracy 
 i wspólnych projektów między nami. 

Seminarium naukowe, jak sama nazwa już na to wskazuje, 
powinno także stymulować nasz rozwój naukowy. 
Pamiętajmy, że możemy na nie zapraszać także prelegentów 
spoza Instytutu, którzy mieliby coś interesującego do 
powiedzenia w kontekście tego, czym zajmujemy się 
w Instytucie. Przede wszystkim jednak powinniśmy 
wykorzystać je jako możliwość debaty wewnętrznej 
w Instytucie nad możliwościami rozwoju naukowego, 
kwestiami metodologii badań, ich ewaluacji, strategii 
publikacyjnych.  

Seminaria naukowe będą się dalej odbywać przynajmniej raz 
w miesiącu. Ich organizacją i programem zajmuje się dr 
Marcin Laberschek, do którego wszyscy możemy się zwracać 
z naszymi propozycjami ich przebiegu. 

Kontakt: marcin.laberschek@uj.edu.pl  

mailto:marcin.laberschek@uj.edu.pl
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Sukcesy pracowników i 
współpracowników Instytutu 
Kultury 
8 grudnia 2021 roku podczas uroczystej gali 40-lecia 
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 
w Krakowie, prof. Krzysztof Pleśniarowicz, kierownik Katedry 
Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury UJ, otrzymał 
odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk 
Iwony Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego 
w towarzystwie Natalii Zarzeckiej, dyrektorki Cricoteki (na 
zdjęciu). 

Prof. Krzysztof Pleśniarowicz był dyrektorem Cricoteki 
w latach 1994-2000. Był wówczas kuratorem 
i organizatorem wystaw Kantora m. in. w Sao Paulo, Brukseli, 
Strasburgu, Sztokholmie, Kijowie, Kopenhadze, Barcelonie, 
Madrycie, Tuluzie, Charleville. 

Opublikował w sumie sześć książek o Tadeuszu Kantorze 
i jego teatrze – w Polsce, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. 
Wydał zbiory pism Kantora w Polsce i Rumunii. 

Nowości wydawnicze 
 

Jałocha, B., Bogacz-Wojtanowska, E., Góral, A., Prawelska-
Skrzypek, G. and Jedynak, P. (2021), "Opening the Doors of 
the Ivory Tower: Action Research as a Tool Supporting 
Cooperation between Universities and External 
Organizations", (Rami) Shani, A.B. and Noumair, 
D.A. (Ed.) Research in Organizational Change and 
Development (Research in Organizational Change and 
Development, Vol. 29), Emerald Publishing Limited, Bingley, 
pp. 143-171. 
 
Góral, A. (2021). Szklany sufit w kulturze? Kobiety na 
stanowiskach kierowniczych w publicznych instytucjach 
kultury w Polsce, „Przegląd Organizacji”, Nr 9(980), 2021, s. 
3-11. 
 
Góral, A.; Jałocha, B.; Mazurkiewicz, G.; Zawadzki, M. (2021). 
Action Research A Handbook for Students. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Z końcem stycznia 2022 ukazał się pierwszy numer 
czasopisma artystyczno - naukowego "Elementy. Sztuka 
i Design", którego wydawcą jest krakowska Akademia Sztuk 
Pięknych. Znajduje się w nim tekst autorstwa mgr Marty 
Kudelskiej "Droga Ernesty Thot - kuratorska droga przez 
wielkie arkana tarota". Towarzyszą mu specjalnie 
zaprojektowane karty autorstwa Jakuba Woynarowskiego. 
A sam artykuł jest próbą połączenia języka refleksji 
teoretycznej z wizualnym komentarzem. Tekst dostępny jest 
tutaj: 
https://elementymag.art/droga-ernesty-thot-kuratorska-
podroz-przez-wielkie-arkana-tarota-2/ 
 

Dr Michał Pałasz zachęca do lektury artykułu 
opublikowanego w "Zbiorze Wiadomości do Antropologii 
Muzealnej": Ekowerwa w kulturze. Zrównoważony rozwój a 
zarządzanie kulturą i rozwój kadr kultury w kontekście 
kryzysu klimatyczno-ekologicznego (2021, Pałasz, M., 
Tabaka, J.). 

Marzena Barańska; Lucyna Szot, Etyka w reklamie a granice 
wypowiedzi (kontekst samoregulacji), "Kultura - Media - 
Teologia", 2021(48) nr 4, s. 24-60. 

Katarzyna Plebańczyk (2021) Positive and negative effects of 
cultural tourism development: changes and dynamics in the 
Polish region of Podlasie. Duxbury Nancy (red.) Cultural 
sustainability, tourism, and development: (re)articulations in 
tourism contexts. London, New York: Routledge, s.110-127 
https://www.routledge.com/Cultural-Sustainability-
Tourism-and-Development-Rearticulations-in-
Tourism/Duxbury/p/book/9780367201753 

Katarzyna Plebańczyk (2021) Zrównoważony rozwój 
w organizacji kultury: kontekst audience development, 
Pawleta Michał, Marciniak Arkadiusz (red.) Dziedzictwo 
kulturowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju, 
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac 
Naukowych Universitas Poznań: Oddział PAN, s. 87-113 
https://www.universitas.com.pl/produkt/4211/Dziedzictwo
-kulturowe-w-kontekscie-wyzwan-zrownowazonego-
rozwoju---- 

Anna Michalak-Pawłowska; Katarzyna Plebańczyk (2021), 
Technologie cyfrowe i kanały komunikacji w budowaniu 
relacji animatorów kultury z odbiorcami działań, "Kultura - 
Media - Teologia", 48 nr 4, s. 308-326. 

https://elementymag.art/droga-ernesty-thot-kuratorska-podroz-przez-wielkie-arkana-tarota-2/
https://elementymag.art/droga-ernesty-thot-kuratorska-podroz-przez-wielkie-arkana-tarota-2/
https://www.academia.edu/69434735/Ekowerwa_w_kulturze_Zrównoważony_rozwój_a_zarządzanie_kulturą_i_rozwój_kadr_kultury_w_kontekście_kryzysu_klimatyczno_ekologicznego_Ecoverve_in_culture_Sustainable_development_versus_culture_management_and_the_cultural_sector_staff_development_in_the_context_of_the_climate_ecological_crisis_
https://www.academia.edu/69434735/Ekowerwa_w_kulturze_Zrównoważony_rozwój_a_zarządzanie_kulturą_i_rozwój_kadr_kultury_w_kontekście_kryzysu_klimatyczno_ekologicznego_Ecoverve_in_culture_Sustainable_development_versus_culture_management_and_the_cultural_sector_staff_development_in_the_context_of_the_climate_ecological_crisis_
https://www.academia.edu/69434735/Ekowerwa_w_kulturze_Zrównoważony_rozwój_a_zarządzanie_kulturą_i_rozwój_kadr_kultury_w_kontekście_kryzysu_klimatyczno_ekologicznego_Ecoverve_in_culture_Sustainable_development_versus_culture_management_and_the_cultural_sector_staff_development_in_the_context_of_the_climate_ecological_crisis_
https://www.routledge.com/Cultural-Sustainability-Tourism-and-Development-Rearticulations-in-Tourism/Duxbury/p/book/9780367201753
https://www.routledge.com/Cultural-Sustainability-Tourism-and-Development-Rearticulations-in-Tourism/Duxbury/p/book/9780367201753
https://www.routledge.com/Cultural-Sustainability-Tourism-and-Development-Rearticulations-in-Tourism/Duxbury/p/book/9780367201753
https://www.universitas.com.pl/produkt/4211/Dziedzictwo-kulturowe-w-kontekscie-wyzwan-zrownowazonego-rozwoju----
https://www.universitas.com.pl/produkt/4211/Dziedzictwo-kulturowe-w-kontekscie-wyzwan-zrownowazonego-rozwoju----
https://www.universitas.com.pl/produkt/4211/Dziedzictwo-kulturowe-w-kontekscie-wyzwan-zrownowazonego-rozwoju----
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https://kmt.uksw.edu.pl/technologie-cyfrowe-kanaly-
komunikacji-artykul 

Łukasz Flak, Między demonizacją a apoteozą – krytyczny 
przegląd naukowy odnośnie mediów cyfrowych, "Kultura - 
Media - Teologia", 2021(48) nr 4, s. 102-126.  

Kotowski, A., Skuza, S., Modzelewska, A., Kotowska, J. 
(2021). The social factor in the court of cassation: internal 
and external motivations. Teka Komisji Prawniczej PAN. 
Oddział W Lublinie, 14(2), 223–247. 
https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-17.  

 

Kostera, M., Ludwicki, T., Modzelewska, A. (2022). Learning 
to fly: On teaching the ethnographic craft. In J. Pandeli, N. 
Sutherland, H. Gaggiotti (Eds.). Organizational 
Ethnography. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003
021582-17.  

 

Dostępny jest już nowy numer „Zarządzania w kulturze” - nr 
Tom 22, numer 3 - Kultura a wyzwania zrównoważonego 
rozwoju, redakcja numeru: Monika Murzyn-Kupisz, 
Katarzyna Plebańczyk oraz first view nr 4 - pod tym samym 
tytułem. 
 

Dostępny jest już nowy numer "Zarządzania Mediami" - 
numer 4/2021. 

Wiadomości ID.UJ 
 
Na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ w zakładce ID.UJ 
WZiKS  https://wzks.uj.edu.pl/id.uj-wziks został ogłoszony 
ciągły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pięciu 
działań związanych tematycznie z Priorytetowymi 
Obszarami Badawczymi (POB) realizowanymi na Wydziale: 

1. współpraca badawcza 
2. konferencje i seminaria 
3. fundusz wyjazdowy 
4. otwarty dostęp 
5. edukacja dla przyszłości 

  

Pozostałe informacje 
 

Dr Michał Pałasz zachęca do dołączenia do Otwartego 
Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na 
Uniwersytecie 
Jagiellońskim: https://inicjatywapracownicza.uj.edu.pl/dola
cz-do-nas 

 

Dr Michał Pałasz zachęca do zapoznania się ze stroną Rady 
Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą stworzył 
i którą zarządza - a także do częstego jej odwiedzania i bycia 
w kontakcie z RK UJ: https://klimat.uj.edu.pl  

 

Polecamy zapoznanie się z ‘call for papers’ 
międzynarodowych konferencji: 

• 2-6.07.2022 SCOS 2022: Stranger (do 
28.02.2022) https://bit.ly/3B1QJhW 

• 25-25.5 2nd BIENNIAL CRITICAL MANAGEMENT 
STUDIES COLLOQUIUM (do 
01.03.2022) https://bit.ly/3zjGVyU 

 

Dr Michał Pałasz zachęca do zapoznania się z prezentacją 
towarzyszącą jego wystąpieniu na Seminarium Instytutu 
Kultury UJ z 19 stycznia br. zatytułowaną Uprawianie 
zarządzania na UJ w antropocenie, prezentującą 
w przeważającej części książkę "Za pięć dwunasta koniec 
świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk" 
(2022, Jasikowska, K., Pałasz, M., red.). 

Dr Michał Pałasz przypomina, że prośby 
o publikację/aktualizację materiałów na stronie www IK 
można zgłaszać mu w sposób ciągły – publikacja/aktualizacja 
odbywa się jak szybko to możliwe (zwykle tego samego 
dnia). 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy tworzeniu 
newslettera lub chcących za jego pośrednictwem 
upowszechnić jakieś informacje prosimy o kontakt z dr Anną 
Góral anna.goral@uj.edu.pl   

https://kmt.uksw.edu.pl/technologie-cyfrowe-kanaly-komunikacji-artykul
https://kmt.uksw.edu.pl/technologie-cyfrowe-kanaly-komunikacji-artykul
https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.2-17
https://doi.org/10.4324/9781003021582-17
https://doi.org/10.4324/9781003021582-17
https://wzks.uj.edu.pl/id.uj-wziks
https://inicjatywapracownicza.uj.edu.pl/dolacz-do-nas
https://inicjatywapracownicza.uj.edu.pl/dolacz-do-nas
https://klimat.uj.edu.pl/
https://bit.ly/3B1QJhW
https://bit.ly/3zjGVyU
https://docs.google.com/presentation/d/1LtIyZrVdjC2Q5TSCxn_ICyT1iL_ksKDujN5wZOaEBwo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1LtIyZrVdjC2Q5TSCxn_ICyT1iL_ksKDujN5wZOaEBwo/edit?usp=sharing
mailto:anna.goral@uj.edu.pl

