Mam marzenie, czyli o genezie portalu ekonomiawkulturze.pl
Studiując napotykamy często na przedmioty, które odciskają się silnymi emocjami na radosnych
wspomnieniach z beztroskich lat studiów, jednym z takich przedmiotów o których długo pamiętają
absolwenci studiów ekonomicznych jest sławetne HME, czyli historia myśli ekonomicznej. Poznaje się
wtedy rozwój doktryn ekonomicznych i do upadłego uczy się kto oraz dlaczego opisał poszczególne
zjawiska ekonomiczne. Już w czasie studiów zaczytując się w zakurzonej bibliotece nad
przemyśleniami ojców - założycieli ekonomii zauważyłem pewną prawidłowość, sfera kultury i
działalności kulturalnej była bardzo często oceniana przez nich, dyplomatycznie mówiąc, niezbyt
pozytywnie w kontekście jej oddziaływania na gospodarkę narodową. Dla większości z nich
działalność kulturalna była tym rodzajem aktywności gospodarczej, która przejada, nie dając nic w
zamian.
Po zakończeniu studiów i podjęciu pracy naukowej bardzo często rozmawiając z przedstawicielami
samorządów terytorialnych, decydentów czy innych ekonomistów i często zauważałem, że popularne
jest tego typu myślenie wśród tych grup społecznych, a przecież od czasów narodzi ekonomii w
gospodarce zaszły gigantyczne zmiany, odeszliśmy od gospodarki przemysłowej ku gospodarce usług,
ba często mówi się gospodarce opartej na wiedzy. Pojawiły się nowe nurty w badaniu i ocenie
efektów sfery kultury, zaczęto mówić o kapitale społecznym czy przemysłach kreatywnych. Poznając
licznych przedstawiciel świata kultury i rozmawiając z nimi zauważałem, jak są oni świadomi roli i
pozytywnych efektów swojej aktywności na rzecz nie tylko społeczeństwa, ale także gospodarki. A
przecież często to właśnie sfera kultury jest pierwszym „chłopcem do bicia” kiedy poszukuje się
oszczędności w finansach publicznych. Wygląda na to, że często osoby podejmujące trudne decyzje
związane z optymalizacją wydatków zapominają, że kultura nie tylko kosztuje, ale także przynosi
efekty!
I wtedy przyszło olśnienie! Może jednym z problemów jest brak możliwości wzajemnej komunikacji,
może kultura nie potrafi się porozumieć z ekonomią, bo obu sferom brakuje narzędzi, wspólnych
mianowników. Mam zatem marzenie, chciałbym aby ten portal zawierał narzędzia, które pozwolą
kulturze przygotować się na rozmowę z ekonomią, a ekonomii zrozumieć kulturę.
Mam marzenie i chciałbym abyś także Ty w nim uczestniczył!
Misją portalu ekonomiawkulturze.pl jest promocja wzajemnej komunikacji pomiędzy sferą kultury a
sferą ekonomii poprzez tworzenie i promocję narzędzi ekonomicznej analizy zjawisk zachodzących w
sferze kultury.
Jeżeli powyższa misja jest bliska także Tobie, przyłącz się tworząc nowe narzędzia lub wykorzystując
już te istniejące na tym portalu.
Dziel ze mną te marzenie!
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