
VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
„BIZNES W KULTURZE - KULTURA W BIZNESIE”

TEMATYKA KONFERENCJI
VI Ogólnopolska Konferencja ma na celu ukazanie

aktualnych problemów funkcjonowania jednostek

kultury, w kontekście uwarunkowań turbulentnego

otoczenia, w którym coraz mniejszą uwagę skupia

się wokół upowszechniania i propagowania kultury

w społeczeństwie.

NASI GOŚCIE
Konferencja co roku gromadzi zarówno znamienitych

naukowców z krajowych ośrodków nauki specjalizujących się w

tematyce kultury (m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej

Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Ignatianum w

Krakowie), jak i przedstawicieli świata kultury (praktyków).

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Możliwość wymiany poglądów z praktykami i badaczami

zagadnień związanych z tematyką konferencji

Zapoznanie się z aktualnymi problemami badawczymi w

obszarze kultury i biznesu

Nawiązanie kontaktu z osobami ze środowiska i

zapoczątkowanie relacji współpracy

Rozmowy w kuluarach o bieżących problemach związanych

z tematyką konferencji oraz pokrewnych

Możliwa publikacja swoich wyników i refleksji w

czasopismach naukowych



V EDYCJA ZA NAMI !
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OPINIE O V EDYCJI
"W moim przekonaniu konferencja „Biznes w kulturze. Kultura

w biznesie” stanowiła ważną platformę wymiany i

upowszechniania wiedzy pomiędzy podmiotami kultury i

przedstawicielami świata biznesu i nauki. Udział w konferencji

pozwolił na zapoznanie się z najnowszymi trendami

występującymi w działaniach jednostek kultury"

▬ Prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat

"Założeniem konferencji od samego początku było stworzenie

platformy wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami,

reprezentującymi zarówno środowisko akademickie, jak i

praktykę życia gospodarczego. Konferencja ta była "ucztą

intelektualną" o przyszłość kultury naszego kraju"

▬ dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

"Coroczne "jesienne spotkania", rozmowy, wymiana

doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami zajmującymi

się zarządzaniem jednostkami kultury a także ludźmi kultury,

powodują, że po zakończeniu każdej konferencji nie

zastanawiamy się czy organizować następną edycję.

Zapraszamy na nią."

▬ mgr Jerzy Stasica
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