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Miejsce kultury w budowaniu społeczeństwa dobrobytu

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę budowania społeczeństwa dobrobytu oraz 
zastanawiano się jakie miejsce powinna w tym procesie pełnić kultura. W związku 
z tym zadano pytanie, czy możliwe jest zbudowanie społeczeństwa dobrobytu bez 
zwrócenia szczególnej uwagi na obszar rozwój intelektualnego oraz emocjonal-
nego społeczeństwa. Przedstawiono swoją opinię, która wskazuje na istotną rolę 
działalności instytucji kultury w procesie budowania społeczeństwa dobrobytu. 
Przedmiotem rozważań jest zatem sposób funkcjonowania rynku kultury wraz 
z charakterystyką podmiotów oferujących produkty i usługi kultury. 

Słowa kluczowe: dobrobyt, społeczeństwo dobrobytu, jakość życia, kultura, kultu-
ra społeczna, oferta kultury, instytucje kultury, podmioty rynku kultury.
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Wstęp

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce doszło do znaczących zmian w sferze ekonomicz-
nej. Wskaźniki opisujące stan gospodarki wskazują na stały, silny rozwój polskiej gospodar-
ki. Stajemy się społeczeństwem coraz zamożniejszym, lepiej wykształconym oraz sprawniej 
konkurującym na rynkach europejskich i światowych. Wyzwaniem staje się obecnie podno-
szenie poziomu dobrobytu oraz dbanie o zapewnienie społeczeństwu możliwie najwyższego 
poziomu jakości życia. Pojawia się również pytanie, czy istnieje możliwość zrealizowania 
tych celów bez zwrócenia uwagi na rolę oraz miejsce kultury? Co więcej, czy istnieje moż-
liwość zbudowania społeczeństwa dobrobytu bez budowania tożsamości oraz rozwoju inte-
lektualnego oraz społecznego? 

Dobrobyt, jakość życia, społeczeństwo dobrobytu

Pojęcie dobrobytu można rozpatrywać w kategoriach ekonomicznych oraz etycznych. 
Słownik ekonomiczny podaje definicję, zgodnie z którą „poprzez dobrobyt (welfare) rozu-
miemy wysoki poziom zaspokojenia potrzeb bytowych i kulturalnych ludności a miarą do-
brobytu są rozmiary dochodu narodowego przypadające na 1 mieszkańca” (Słownik ekono-
miczny 1994, s. 46). W naukach ekonomicznych pojęcie „dobrobyt ekonomiczny” oznacza 
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ściśle użyteczność dochodu. Jednak samo pojęcie użyteczności dochodu, możliwości jego 
mierzenia i porównywania stanowi zasadniczy problem w badaniach ekonomii dobrobytu.

Prowadząc badania nad poziomem dobrobytu, pojawia się pytanie, w jaki sposób można 
konfrontować dobrobyt ekonomiczny wynikający z zamożności społeczeństwa z poczuciem 
szczęścia tzw. dobrobytem emocjonalnym. Nie jest żadną tajemnicą, ze „bogactwem” na-
ukowo od zawsze zajmowali się ekonomiści. Szczęście natomiast do niedawna nie było 
przedmiotem rozważań nauk empirycznych. Do drugiej połowy XX wieku pisali o nim pra-
wie wyłącznie filozofowie. Na warsztaty badawcze psychologów i socjologów trafiło dopie-
ro w latach 60. ubiegłego wieku jako istotny składnik ogólniejszego konstruktu – dobrostanu 
psychicznego i jakości życia. Zaczęło się od pytania: od czego zależy dobrostan psychiczny? 
Wśród potencjalnych źródeł szczęścia znalazły się oczywiście także pieniądze. Ekonomiści 
natomiast potraktowali kilkanaście lat później wskaźniki subiektywnego dobrostanu jako 
miary użyteczności pieniędzy. Fuzja ekonomii i psychologii zaczęła generować lawinowo 
rosnące projekty badań interdyscyplinarnych, które przynoszą niezwykle interesujące dane 
na temat wzajemnej relacji między dwoma głównymi celami dążeń człowieka: bogactwem 
i szczęściem (Czapiński 2012).

Omawiając zagadnienia związane z dobrobytem i społeczeństwem dobrobytu zwraca 
się szczególną uwagę na problematykę jakości życia. Zagadnienie to nie jest jednoznaczne, 
tak w rozumieniu, jak również w definiowaniu. Wynika to stąd, że zagadnieniem jakości 
życia zajmują się obok przedstawicieli nauk społecznych również badacze reprezentujący 
inne obszary wiedzy i nauki. Na podstawie różnorodnych definicji w kategorii jakości życia 
wyróżnia się pewne stałe elementy: czynniki obiektywne, czynniki społeczne i czynniki su-
biektywne. Czynniki obiektywne najczęściej odzwierciedlają dobrobyt materialny, czynniki 
społeczne mierzone są za pomocą usług społecznych i dostępnej infrastruktury, zaś w ra-
mach czynników subiektywnych przedstawia się pewne ulotne charakterystyki, na przykład: 
odczucia psychiczne jednostek, satysfakcję, zadowolenie i szczęście (Kędzior 2003, s. 15).

Pojęcie „jakość życia” opisywane jest bardzo różnie, w zależności od zawodu, specjal-
ności lub przekonań osoby dokonującej próby zdefiniowania. Inaczej określi jakość życia 
filozof, inaczej lekarz, inaczej ksiądz, a jeszcze inaczej ekonomista. Pojęcie to mieści się 
zarówno w kategoriach normatywnych, jak i fenomenologicznych, empirycznych i relacyj-
nych (De Walden 1994, s. 13). Jakość życia można odnosić do normy klinicznej (jako brak 
występowania cech choroby), normy społecznej (oznaczającej wypełnianie określonych za-
dań) oraz normy indywidualnej, którą określa realizowanie celów osobowych. 

Po raz pierwszy sformułowanie „jakość życia” („quality of life”) pojawiło się w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej po II wojnie światowej. W początkowym okresie 
oznaczało ono po prostu „dobre życie” w sensie czysto konsumpcyjnym i odnosiło się 
w zasadzie tylko do stanu posiadania. Wysoka jakość życia była więc wyznaczana przez 
możliwości nabywania i użytkowania domu, samochodu oraz różnych innych dóbr kon-
sumpcyjnych. Jednak po pewnym czasie takie rozumienie zwrotu „jakość życia” zo-
stało zmodyfikowane przez odejście od modelu „posiadać” i przejście do modelu „być” 
(Fallowfield 1990). Oczywiście, podejście takie spowodowało wprowadzenia nowych 
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kryteriów określających poziom życia, takich jak edukacja, wolność, szczęście i zdrowie. 
Spojrzenie takie odnosiło więc problematykę jakości do sfery motywacyjnej ludzkiego ży-
cia. Koncepcja ta rozwijana jest do dnia dzisiejszego. Określa poziom życia jako zdolności 
i możliwości człowieka do zaspokajania potrzeb. Stąd, im stopień spełnienia potrzeb jest 
wyższy, tym lepsza jest jakość ludzkiego życia (Hunt, Mc Kenna 1992).

Jakość życia znajduje odzwierciedlenie w obiektywnej i subiektywnej ocenie. Poziom 
życia, standard życia czy warunki życia przekładają się na obiektywny obraz jakości życia, 
a percepcja poziomu życia stanowi subiektywny poziom jego jakości. Pomiar tej jakości do-
konywany jest za pomocą wskaźników obiektywnych, występujących najczęściej w formie 
naturalnych miar natężenia (ilościowych lub wartościujących). Obiektywna jakość życia 
obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. (Czapiński, Panek 2009): 
 - sytuację dochodową gospodarstwa domowego i sposób gospodarowania dochodami,
 - zasobność materialną gospodarstwa domowego, w tym wyposażenie w nowoczesne 

technologie komunikacyjne (telefon komórkowy, komputer, dostęp do Internetu),
 - warunki mieszkaniowe,
 - kształcenie dzieci,
 - uczestnictwo w kulturze i wypoczynek,
 - korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia,
 - ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i inne aspekty wykluczenia społecznego.

Subiektywna jakość życia to zestaw ocen obiektywnych faktów jakościowych (ocen 
stopnia zadowolenia z różnych obiektywnych form zaspokajania potrzeb człowieka) cha-
rakteryzujących różne aspekty życia człowieka i pochodzących ze skali psychologicznej. 
Zakres subiektywnej jakości życia obejmuje takie zagadnienia, jak m.in. (Czapiński, Panek 
2009):
 - ogólny dobrostan psychiczny,
 - zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia,
 - subiektywną ocenę materialnego poziomu życia,
 - różne rodzaje stresu życiowego i strategie radzenia sobie ze stresem,
 - finanse osobiste (w tym: dochody osobiste i zaufanie do instytucji finansowych),
 - system wartości, styl życia oraz indywidualne zachowania i nawyki,
 - postawy i zachowania społeczne, w tym kapitał społeczny,
 - sytuację na rynku pracy i karierę zawodową,
 - problemy osób niepełnosprawnych.

Interesującą koncepcję nowego spojrzenia na problematykę dobrobytu oraz jakości życia 
przedstawił Amartya Sen w książce pt. Development as Freedom (2002). Według autora, 
rozwój to wolność bardzo szeroko rozumiana, nie tylko jako swoboda działania, ale jako 
możliwość dokonywania autentycznego i autonomicznego wyboru sposobu życia, a rozwój 
to proces poszerzania wolności, którą cieszą się ludzie. Wolność może być traktowana z per-
spektywy aksjologicznej (jako wartość sama w sobie) oraz skuteczności, na jaką wolność 
przekłada się w działaniach ludzkich. Jednym z mechanizmów regulujących poziom jakości 
życia jest rynek, ale istotne znaczenie mają także tradycja oraz kultura. Sen proponuje nowe 
podejście do jakości życia, której istota tkwi w bytowaniu, a nie w posiadaniu (należy być, 
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a nie mieć). Zatem jako ocenę jakości życia należy przyjąć możliwość korzystania przez 
człowieka z posiadanych dóbr w celu godnego bytowania. 

Omawiając problematykę dobrobytu oraz jakości życia należy również przedstawić kon-
cepcję państwa dobrobytu. Pojęcie to można rozumieć jako: „państwo demokratyczne o ka-
pitalistycznym systemie ekonomiczno-społecznym, które jednak stawia sobie za cel objęcie 
opieką socjalną wszystkich obywateli. Zakłada interwencję państwa w procesy typowe dla 
gospodarki rynkowej w celu zmniejszenia bezrobocia, zapewnienia wysokich płac oraz za-
siłków dla osób pozbawionych pracy, chorych, niepełnosprawnych, matek wychowujących 
dzieci, imigrantów itd.” (Pilikowski 2003, s. 179). 

Koncepcja państwa dobrobytu jest realizowana jednak nie tylko przez wsparcie obywa-
teli w sprawach socjalnych, ale również w obszarze edukacji oraz kultury. Szeroki dostęp 
do edukacji oraz kultury zapewnia zbudowanie silnych więzów oraz tożsamości społecznej. 
Państwo dobrobytu wspierające obywateli jedynie w obszarach społecznych i ekonomicz-
nych z czasem może stać się jedynie zbiorowiskiem osób mieszkających na danym obszarze. 
W takim przypadku, będzie głównie zapewniało budowanie jakości życia swoich obywateli 
w obszarze „mieć”. Natomiast jeżeli państwo dobrobytu ma na celu zapewnienie harmonij-
nego rozwoju swoich obywateli w obszarach być i mieć, musi również wspierać takie obsza-
ry, jak edukacja oraz kultura. Dopiero wówczas będzie możliwe zbudowanie społeczeństwa, 
które żyje na oczekiwanym przez siebie poziomie dobrobytu, zachowując jednocześnie oraz 
wzmacniając swoją tożsamość narodową. Obok rozwoju sfery „mieć” będzie rozwijana 
również sfera „być”, a społeczeństwo będzie realizowało swoje oczekiwania oraz dobrobyt 
nie tylko na poziomie ekonomicznym, ale również emocjonalnym oraz społecznym.

Miejsce kultury w życiu społeczeństwa

Definiowanie słowa „kultura” jest niezmiernie trudne ze względu na jego szeroką war-
stwę znaczeniową. Najczęściej jest rozumiane jako „całość działań człowieka, wszystko to 
co go otacza i jest efektem jego pracy, wszystko co nie wyrasta samo z siebie z przyrody” 
(Szczepański 1972, s. 73). Najszersza definicja pojęcia „kultura” przedstawia ją jako „ca-
łokształt dorobku ludzkości, wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego 
określonej epoce” (Mały słownik… 1969, s. 326). Jeżeli więc kultura jest utożsamiana z do-
robkiem ludzkości - to należy zauważyć, że takie jej postrzeganie wymaga dodatkowej sys-
tematyzacji, która umożliwiłaby wprowadzenie dodatkowej klasyfikacji, niezmiernie istot-
nej ze względu na możliwość obserwacji i badania zjawiska kultury. A. Kłosowska (1983, 
s. 108), odnosząc się do przytoczonej powyżej definicji „kultury”, przedstawiła wynikające 
z niej rozróżnienie kultury na „kulturę materialną i duchową”. Zgodnie z tym podziałem jako 
kulturę materialną rozumie się przede wszystkim wytwory cywilizacji służące do zaspokaja-
nia potrzeb materialnych, takie jak budynki, budowle, narzędzia pracy, ubrania, środki trans-
portu itd. Natomiast kultura duchowa to wytwory myśli ludzkiej wynikające z dążenia do 
realizacji w praktyce ideałów piękna, dobra, sprawiedliwości poprzez tworzenie tzw. dzieł 
sztuki. Dzięki nim możliwe jest utrwalenie kanonów piękna obowiązującego w określonej 
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epoce. Takie postrzeganie różnicowania w obrębie kultury budzi jednak wiele kontrowersji. 
Wynikają one głównie z wielkiego zagrożenia komplikacjami w definiowaniu podziału ze 
względu na jego sztuczność. Przytaczając w tym miejscu słowa J. Szczepańskiego należy 
zauważyć, że „każdy przedmiot materialny, musiał najpierw pojawić się jako idea, pomysł, 
czy też wyobrażenie w umyśle człowieka” (Szczepański 1972, s. 75). Dlatego też, obecne 
definiowanie pojęcia „kultura” sprawia, że jest ona rozumiana przede wszystkim jako „we-
wnętrznie spójny system, składający się z zazębiających się elementów” (Kietlińska 1995, 
s. 9). System ten sprawia, że wytwory idei stają się produktami materialnymi i nie tracąc 
swojej wartości duchowej, towarzyszą człowiekowi w jego codziennym, materialnym życiu, 
zaspokajając jego potrzeby. 

W szerokim rozumieniu pojęcia „kultura” mieszczą się takie dziedziny (dyscypliny) jak: 
sztuka, religia, polityka, gospodarka i komunikacja (Borowiecki 2004, s. 13). Tak szeroki 
zakres definiowania sprawia, że kultura przenika prawie wszystkie sfery funkcjonowania 
człowieka, przez co jest postrzegana jako dziedzictwo narodowe, swego rodzaju pomnik 
stworzony przez nacje, który w wielu wypadkach staje się, ze względu na swój wyjątkowy 
charakter, dziedzictwem całej ludzkości. Co więcej, „zdaniem konserwatystów to kultura, 
a nie polityka determinuje sukces danej społeczności” (Borowiecki 2004, s. 16). Obserwując 
ostatnie lata polskich przemian ustrojowych i gospodarczych trudno się z tym stwierdze-
niem nie zgodzić.

Kultura jest również postrzegana jako istotny czynnik rozwoju ekonomicznego, ponie-
waż (Borowiecki 2004, s. 16):
 - wpływa na atrakcyjność regionów dla inwestorów oraz jako miejsc zamieszkania,
 - stymuluje rozwój turystyki,
 - tworzy rynek pracy,
 - kreuje przemysł kultury,
 - wzbudza mnożnikowe procesy gospodarcze wywoływane rozwojem infrastruktury spo-

łecznej,
 - określa funkcje metropolitalne miast,
 - sprzyja alokacji zasobów ludzkich w sektorach rozwojowych.

Kultura jest uznawana za jeden z najistotniejszych obszarów działalności i funkcjonowania 
człowieka. O jej istotnej roli świadczy fakt, że w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) 
możemy znaleźć wiele zapisów odnoszących się do problematyki kultury. W preambule do 
ustawy zasadniczej znajdują się zapisy, które uznają piękno, za jedną z wartości uniwersalnych 
a kulturę i dziedzictwo narodowe za dobra, które należy przekazać przyszłym pokoleniom. 
(Borowiecki 2004, s. 22). Także w innych miejscach konstytucji znajdujemy odniesienia do 
zagadnień związanych z kulturą. Do najważniejszych należą (Borowiecki 2004, s. 22): 
 - „Zasadą jest tworzenie przez państwo warunków upowszechniania i równego dostępu 

do dóbr kultury (art. 6) – zgodnie z nim państwo przejmuje rolę czynnego uczestnika 
w tworzeniu i upowszechnianiu kultury,

 - Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogła-
szania ich wyników, wolności nauczania, a także wolności korzystania z dóbr kultury 
(art. 73)”.
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Powyższe zapisy stanowią, że nadrzędnymi wartościami jakie państwo powinno gwaran-
tować w odniesieniu do kultury, są:
 - w stosunku do obywateli – zapewnienie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 - w stosunku do twórców – zapewnienie niezależności w kreowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności artystycznej.
Wymienione zasady regulują w praktyce wszystkie akty prawne mówiące o zasadach 

funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.
Zadania administracji rządowej w zakresie odpowiedzialności za sprawy związane z pro-

wadzeniem działalności kulturalnej reguluje Ustawa o działalności rządowej, a w szczegól-
ności dział „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (1997). Wymienia ona szczegółowo 
zakres odpowiedzialności i mecenatu państwa w zakresie (Borowiecki 2004, s. 24): 
 - podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
 - ochrony dóbr kultury i muzeów,
 - ochrony miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady 

i ich stref ochrony,
 - działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich 

ochrony,
 - wydawnictwa, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,
 - edukacji kulturalnej,
 - wystaw artystycznych,
 - polityki audiowizualnej,
 - amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz spo-

łeczno-kulturalnych,
 - wymiany kulturalnej z zagranicą,
 - działalności widowiskowej i rozrywkowej.

Z powyższych rozważań można wywnioskować, że kultura towarzyszy ludziom na każdym 
etapie ich życia. Jest przez nich tworzona, ale i wpływa na ich funkcjonowanie. Sprawia, że 
czują się potrzebni, zafascynowani, zachwyceni. Budzi podziw i radość. Ale również wprowa-
dza normy i zasady postępowania. Kształtuje postawy i wpływa na rozwój młodych pokoleń.

Usługi kultury a jakość życia

Oczywiście nie sposób nie zadać sobie pytania, czy skutki działalności instytucji kultury, 
ich wpływ na jakość życia społeczności sprowadzają się tylko do organizowania działalności 
kulturalnej, oczekiwanej przez konsumentów? Czy w związku z tym instytucje kultury oddzia-
łują tylko na grupę osób korzystających z ich oferty? Odpowiadając na powyżej sformułowane 
pytania należy stwierdzić, że działalność instytucji kultury ma dalece większy wpływ na funk-
cjonowanie społeczeństwa. Można powiedzieć, że poza prowadzeniem działalności statutowej 
instytucje kultury przynoszą wiele korzyści na płaszczyźnie psychicznej i społecznej:
 - płaszczyzna psychiczna – poprawa wizerunku, splendor, dowartościowanie, wyższa sa-

moocena, rozwój intelektualny,
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 - płaszczyzna społeczna – rozwój kulturalny, rozwój szkolnictwa muzycznego, osiąganie 
prestiżu środowiskowego.
Omawiając korzyści wynikające z działalności instytucji kultury na płaszczyźnie psy-

chicznej na pierwszym miejscu należy wymienić ich wpływ na poprawę wizerunku miej-
sca, miasta, gminy lub powiat oraz tworzenie poczucia dumy z faktu samego ich istnie-
nia. Można w tym miejscu wskazać na wiele przykładów tego typu – Muzeum Powstania 
Warszawskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Muzyki we Wrocławiu, Opera Narodowa 
w Warszawie, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach to kilka przy-
kładów instytucji, które samym faktem swojego istnienia budują poczucie tożsamości oraz 
dumy związanej z ich funkcjonowaniem. Tak więc, chociaż wiele osób nie korzysta z oferty 
instytucji kultury, to równocześnie odczuwa zadowolenie z faktu ich funkcjonowania. Co 
więcej, wielkie wydarzenia kulturalne i artystyczne, szeroko eksponowane w mediach, na-
pawają przedstawicieli społeczeństwa dumą, podnosząc tak potrzebną samoocenę. W tym 
miejscu można przytoczyć przykład nagrodzonego Oskarem filmu Ida. Z pewnością liczba 
osób świadomych otrzymanej nagrody i czująca z tego powodu zadowolenie i dumę jest 
zdecydowanie większa niż liczba osób, które obejrzały ten film. Tak więc, prowadzenie 
działalności kulturalnej odpowiada na kolejną potrzebę, tym razem z grupy potrzeb przyna-
leżności społecznej – potrzebę szacunku i pozycji. 

Kolejnym pozytywnym skutkiem jest samo obcowanie ze sztuką, podnoszenie poziomu 
intelektualnego społeczeństwa. Instytucje kultury pełnią funkcję edukacyjną oraz prowa-
dząc działalność odpowiadają na bardzo szeroką gamę potrzeb społecznych na płaszczyźnie 
psychologicznej, należących do grupy potrzeb wyższego rzędu, decydujących o wysokim 
poziomie życia społeczności, niezbędnych do zbudowania społeczeństwa dobrobytu.

Działalność kulturalna i artystyczna, poza wpływaniem na jakość życia z psycholo-
gicznego punktu widzenia, pozytywnie oddziałuje również na płaszczyźnie społecznej. 
Funkcjonowanie instytucji kultury nie tylko zwiększa dostępność do usług kultury, ale daje 
również unikalne możliwości przekazywania wartości, wiedzy oraz umiejętności artystycz-
nej a także dalszych inspiracji kulturotwórczych. Celowi temu może służyć stworzenie ofer-
ty nauczania artystycznego. Dzięki takiemu postępowaniu pojawia się szansa zwiększenia 
oferty edukacyjnej dla najmłodszych. Poprawi się zadowolenie rodziców wynikające z faktu 
stworzenia nowych możliwości rozwoju dla ich dzieci. Należy również pamiętać, że wszel-
kie przejawy działalności kulturalnej i artystycznej wpływają na „łagodzenie obyczajów”. 
Tworzą podstawy do budowania harmonijnego współżycia różnych kultur oraz budowania 
tożsamości i więzów społecznych.

Omawiając wpływ funkcjonowania instytucji kultury na jakość życia społeczności na-
leży zastanowić się również nad rolą i miejscem w tym procesie władz państwowych i lo-
kalnych. Należy zadać pytanie, jakie relacje zachodzą między instytucjami oraz określić, 
w jaki sposób powinny one współdziałać ze sobą w celu generowania oferty wspierają-
cej budowanie wysokiego poziomu jakości życia. Pracownicy instytucji centralnych oraz 
samorządowych, zgodnie z założeniami regulacji prawnych, odpowiadają za zapewnienie 
instytucjom kultury środków finansowych potrzebnych do ich właściwego funkcjonowa-
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nia. Niestety, w większości przypadków ich rola ogranicza się tylko do tej czynności. Jest 
to postępowanie wysoce niewłaściwe i wynikające najczęściej z niezrozumienia roli insty-
tucji kultury w życiu społeczności lokalnych. Co więcej, jego wypadkową jest zazwyczaj 
obniżanie poziomów ich finansowania oraz pozostawienie władz instytucji kultury niejako 
sobie samym. A przecież ze względu na znaczącą rolę instytucji kultury dla jakości życia 
społeczności, postawa władz oraz urzędów powinna być diametralnie różna. Urzędnicy po-
winni nie tylko dbać o zapewnienie finansowania na odpowiednim poziomie, ale przede 
wszystkim powinni stale nadzorować i oceniać efektywność funkcjonowania instytucji kul-
turotwórczych. Dążeniem władz powinno być doprowadzenie do stworzenia sieci instytucji 
kultury, która przynosi krajowi rozgłos i splendor, a mieszkańcom poczucie zadowolenia 
oraz szczęścia. Co więcej, nakłady przeznaczane na kulturę powinny być traktowane przez 
instytucje publiczne, nie jako koszty, ale jako inwestycje wydatkowane w celu podnoszenia 
jakości życia społeczeństwa.

Podsumowanie

Budowanie społeczeństwa dobrobytu jest zadaniem skomplikowanym. Z pewnością 
nie należy tego działania sprowadzać jedynie do dbałości o zapewnienie wzrostu zamoż-
ności. Jest to czynnik bardzo istotny, ale nie wystarczający. Obok zapewnienia poczucia 
bezpieczeństwa oraz dostatku, dzięki dostępności miejsc pracy, wysokich płac oraz usług 
medycznych i społecznych należy zadbać o oferowanie bardzo dobrej jakościowo oferty 
edukacyjnej oraz kulturalnej. Jedynie w taki sposób możliwe będzie budowanie społeczeń-
stwa dobrobytu dumnego ze swojego kraju oraz zadowolonego i szczęśliwego. Jest to tym 
bardziej istotne, że wraz ze wzrostem poczucia zamożności i bezpieczeństwa wzrasta po-
trzeba rozwoju osobistego, realizowania swoich pasji oraz aktywnego spędzania wolnego 
czasu. W tych obszarach aktywności społecznej oferta instytucji artystycznych oraz innych 
podmiotów tworzących rynek kultury jest warunkiem koniecznym w procesie budowania 
społeczeństwa dobrobytu oraz wysokiej jakości życia. 
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The Place of Culture in Building an Affluent Society

Summary

In the article, the authors raise the issue of building public welfare and are won-
dering what role it should play in this process. Therefore, they ask the question 
whether it is possible to build a society of prosperity without paying a special atten-
tion to the area of the development of an intellectual and emotional society. They 
submitted their opinion which points to the important role of activities of cultural 
institutions in the process of building a society of prosperity. The issue is therefore 
how the cultural market, together with the characteristics of the entities offering 
products and services, operates. 

Key words: well-being, affluent society, quality of life, culture, social culture, cul-
tural institutions, cultural market.

JEL codes: I31

Место культуры в формировании обществ благосостояния

Резюме

В статье затронули проблематику формирования общества благососто-
яния и обсудили, какое место в этом процессе должна занимать культура.  
В этой связи поставили вопрос, возможно ли формирование общества бла-
госостояния без обращения особого внимания на сферу интеллектуального 
и эмоционального развития общества. Авторы представили свое мнение, 
которое указывает существенную роль деятельности заведений культуры  
в процессе формирования общества благосостояния. Следовательно, предмет 
рассуждений – способ функционирования рынка культуры вместе с характе-
ристикой субъектов, предлагающих продукты и услуги культуры. 
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Ключевые слова: благостояние, общество благосостояния, качество жизни, 
культура, социальная культура, предложение культуры, заведения культуры, 
субъекты рынка культуры.
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