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Autorami podręcznika „Kultura a rozwój” są naukowcy związani z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i
Międzynarodowym Centrum Kultury. Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych
oraz wszystkich pracujących „w kulturze”. Podręcznik „Kultura a rozwój” pokazuje jak wartości nie-ekonomiczne, na
których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi, a także jak pojęcie „wartości” jest
kształtowane przez kulturę.u003cbr /u003e
Książka składa się z pięciu części. W pierwszej Autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura,
dziedzictwo i rozwój. W drugiej części systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej części
pokazują, jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego, oraz podają praktyczne wskazówki, jak wykorzystać
ten potencjał. W czwartej części omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów
uczestnictwa w kulturze. W piątej i ostatniej części wszechstronnie omawiają relacje pomiędzy kulturą i wolnym
rynkiem.
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