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Cel teoretyczny zajęć

• wprowadzenie w problematykę kultury europejskiej
w odniesieniu do wybranych zagadnień:

– definicja kultury i pojęcia powiązane,

– kontynent europejski jako wspólnota kulturowa w
ujęciu historycznym i współczesnym,

– kultura w Europie wobec wyzwań przyszłości, w
tym zmieniających się uwarunkowań regionalnych
o zróżnicowanym charakterze,

– miejsce kultury w funkcjonowaniu i działalności
Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na
politykę kulturalną prowadzoną w jej ramach.



• pokazanie możliwych kierunków analizy kultury i zjawisk jej
towarzyszących oraz zakresu prowadzonej analizy,

• rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie rozumienia
kulturowego podłoża procesów integracyjnych w Europie,

• rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł
informacji na temat Europy, UE i państw członkowskich, ich
krytycznej oceny pod względem adekwatności i
wiarygodności, a także świadomego i selektywnego ich
wykorzystania, mając tradycyjny dostęp do tych źródeł oraz za
pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych,

• rozwijanie umiejętności argumentacji młodzieży podczas
dyskusji na zadany temat i formułowania własnych ocen,

• rozwijanie umiejętności pracy w zespole podczas zajęć i poza
nimi, wypracowywania wspólnego stanowiska i jego
prezentowania.

Cele praktyczne zajęć



Plan zajęć

1. Wieloznaczność pojęcia kultury

2. Europa jako wspólnota kulturowa

3. Quo vadis culturae Europaeae?

4. Miejsce kultury w działalności Unii Europejskiej

5. Ćwiczenia aktywizujące



Wieloznaczność pojęcia kultury

• kultura jest obiektem zainteresowania m.in.
etnologii, filozofii, historii, kulturoznawstwa,
literaturoznawstwa, religioznawstwa, a także
socjologii, psychologii, ekonomii czy politologii

• pierwotne pojęcie kultury wywodzi się od łacińskiego
colere, co oznacza „uprawiać ziemię”

• definicja kultury E.B. Taylora (II poł. XIX w.)
• analiza A. Kroebera i C. Kluckhohna w oparciu o 168

antropologicznych definicji kultury (lata 50. XX w.)
• definicja kultury w polskiej myśli socjologii kultury –

A. Kłoskowska (II połowa XX w.)



Przegląd definicji kultury

Edward B. Taylor

„kultura lub cywilizacja jest to złożona całość obejmująca
wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i
wszystkie inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka
jako członka społeczeństwa”

Ralph Linton

„kultura jest konfiguracją wyuczonych zachowań i ich
rezultatów, których elementy składowe są podzielane i
przekazywane przez członków danego społeczeństwa”



Przegląd definicji kultury

Alfred Kroeber i Talcott Parsons

„kultura to przekazane i wytworzone treści i wzory wartości,
idei i innych symbolicznie znaczących systemów, będące
czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania, oraz wytwory
stanowiące produkt zachowania”

Antonina Kłoskowska

„kultura jest to względnie zintegrowana całość, obejmująca
zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla
zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i
przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory
takich zachowań”



Wielość podziałów kultury



Kultura – siatka pojęć powiązanych

• cywilizacja, 

• wartości i system wartości, 

• czynnik aksjologiczny,

• uniwersalizm, 

• pluralizm kulturowy, wielokulturowość, asymilacja,

• tożsamość – narodowa i europejska,

• religia,

• dziedzictwo kulturowe i narodowe.



Europa jako wspólnota kulturowa 

• integracja na płaszczyźnie gospodarczej fundamentem
integracji europejskiej po II wojnie światowej

• integracja europejska i jej wymiary – wspólnota
gospodarcza, polityczna, społeczna i kulturowa

Franciszek Gołembski

„Każda idea integracyjna osadzona jest w danym systemie
kulturowym. Z jednej strony nawiązuje ona do tradycji kulturowej,
z drugiej ukierunkowana jest na poszukiwanie nowych wartości,
które w wyniku procesu integracyjnego dopiero się kształtują”.

„Żadna kultura nie powstaje w oderwaniu od już istniejących
tradycji i wzorców kulturowych, jest ich kontynuacją lub wyraża
się przez ich negację i dzięki innowacyjnemu dążeniu wprowadza
jakościowo nowe elementy kulturowe”.



Periodyzacja kultury europejskiej

• Korzenie kultury europejskiej:
– grecka tradycja antyczna (system wartości,

sfera intelektualna i artystyczna)
– rzymska tradycja antyczna (prawno-

administracyjny porządek społeczny)
– tradycja chrześcijańska (wymiar filozoficzno-

intelektualny i społeczny)

• Etapy historii kultury (cywilizacji) europejskiej:
– korzenie antyczne cywilizacji europejskiej
– cywilizacja wieków średnich jako pomost

między starymi a nowymi czasami
– epoka nowożytna – modernizm



Quo vadis culturae Europaeae? 

• Europa w obliczu 
głębokich, intensywnych, 
wielowymiarowych 
przemian o 
zróżnicowanym 
charakterze:

– gospodarczym

– demograficznym

– społecznym

– kulturowym



Ludność Europy żyje coraz dłużej i starzeje się…

• według prognozy Eurostatu
(2008) dla UE-27:

– liczba ludności ogółem
wzrośnie z 495,4 mln w 2008
roku do 520,7 mln w 2035
roku, następnie będzie
spadała do 505,7 mln w 2060
roku

– udział osób w wieku 65 lat i
więcej w ludności ogółem
wzrośnie z 17,1% do 30%, a
liczba – z 84,6 mln w 2008
roku do 151,5 mln w 2060
roku

– liczba osób w wieku 80 lat i
więcej wzrośnie trzykrotnie z
21,8 mln do 61,4 mln między
2008 rokiem i 2060 rokiem



Rośnie liczba imigrantów w Europie… 

• najwięcej imigrantów w
Europie przyjmują Włochy i
Wielka Brytania, Francja,
Hiszpania, Portugalia,
Szwecja, Norwegia i Irlandia

• wzrasta liczba imigrantów z
państw Afryki i Azji

• prowadzi to do potrzeby
integracji imigrantów w
państwach przyjmujących w
wymiarze kulturowym,
społeczno-ekonomicznym i
prawno-politycznym



Ryzyko problemów etniczno-narodowych…

• wśród mieszkańców danego państwa, np.:

– ruch bretoński lub korsykański we Francji

– ruch baskijski w Hiszpanii

• wśród ludności imigranckiej państw europejskich, np.:

– ludność maghrebska we Francji

– ludność turecka w Niemczech

Marcin Galent

„powojenna imigracja do krajów europejskich spowodowała, że
współczesne społeczeństwa europejskie stały się jeszcze bardziej
heterogeniczne pod względem etnicznym, religijnym i kulturowym,
a zjawiska społeczne z tym związane stały się w większości państw
europejskich nie tylko jednym z najczęściej dyskutowanych
problemów społecznych, ale także podstawą do politycznej
mobilizacji (…)”



Miejsce kultury w działalności UE 

• Prawo UE ani nie definiuje pojęcia „kultura”, ani nie wyraża się
o nim jednoznacznie:

– „kultura państw członkowskich” i „wspólne dziedzictwo
kulturowe” (art. 167 ust. 1 TFUE),

– „kultura i historia narodów europejskich” (art. 167 ust 2.
TFUE).

• Polityka kulturalna jest jedną z polityk UE.

• Jednym z celów UE jest zachowanie wspólnego europejskiego
dziedzictwa kulturowego w obszarze języków, literatury,
teatru, kina, tańca, radia i telewizji, sztuk pięknych,
architektury oraz pomoc w udostępnieniu go społeczeństwu.



Programy i inicjatywy UE w zakresie kultury

• Program „Kultura” (2007–2013)
• Program „Kultura 2000”
• Program „Europa dla Obywateli”

(2007–2013 oraz 2014–2020)
• Działanie „Znak Dziedzictwa

Europejskiego”
• Działanie „Europejska Stolica

Kultury”
• Europejski Rok Kreatywności i

Innowacji (2009)
• Europejski Rok Dialogu

Międzykulturowego (2008)
• Internetowy dostęp do dziedzictwa

kulturowego Europy



Działanie „Europejska Stolica Kultury” (ESK)

• Idea obchodów Europejskiej
Stolicy Kultury narodziła się w
dniu 13 maja 1985 roku, podczas
spotkania Rady Europejskiej
ministrów kultury.

• Nadrzędnym celem wyboru ESK
jest wzmocnienie europejskiej
współpracy w dziedzinie kultury,
wspieranie dialogu
międzykulturowego, ale także
promocja danego miasta -
zaprezentowanie jego
różnorodności potencjału
dziedzictwa, kultury i ludzi.

• Centrum europejskich wydarzeń
kulturalnych podczas ESK 2016
będzie Wrocław.



Działanie „Znak Dziedzictwa Europejskiego” (ZDE)

• W 2014 r. Polska może zgłosić
maksymalnie cztery obiekty do
przyznania ZDE. Są to:
– Wzgórze Lecha w Gnieźnie
– Kościół Katedralny p.w. śś. Stanisława

Biskupa i Wacława na Wzgórzu
Wawelskim w Krakowie

– Lublin – Kościół p.w. św. Stanisława
wraz z Klasztorem Dominikanów,
Kościół św. Trójcy, pomnik Unii
Lubelskiej

– Stocznia Gdańska – obiekty związane
z postaniem „Solidarności” tj.
budynek „Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac
Solidarności z Pomnikiem Poległych
Stoczniowców wraz z murem i
tablicami inskrypcyjnymi



Drugi plan prac UE w dziedzinie kultury na 
lata 2011–2014

1. Różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy
oraz kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu
społecznemu

2. Przemysł kultury i przemysł kreatywny

3. Umiejętności i mobilność

4. Dziedzictwo kulturowe, w tym mobilność zbiorów
muzealnych

5. Kultura w ramach stosunków zewnętrznych

6. Statystyki w zakresie kultury



Symbolika UE jako element polityki 
kulturalnej

• flaga europejska

• hymn europejski

• coroczne obchody
Dnia Europy (9 maja)

• motto UE:
„Zjednoczeni w
różnorodności”



Wnioski

• Unia Europejska jest nie tylko ponadnarodową
organizacją regionalną, która dąży do realizacji celów
gospodarczych i politycznych. Integrująca się Europa jest
także wielowiekową wspólnotą kulturową.

• Znaczenie kultury na kontynencie europejskim i w samej
UE wzrasta w ostatnich dekadach, co potwierdza
prowadzona w coraz bardziej usystematyzowany sposób
polityka kulturalna w ramach struktur UE.



Ćwiczenia aktywizujące:
Dyskusja podczas zajęć – organizacja działań 

• Uczniowie odpowiadają na pytania sformułowane przez
nauczyciela, a nauczyciel moderuje dyskusję.

• Nauczyciel może przekazać materiały przygotowawcze do
zajęć lub ich wykaz przed właściwymi zajęciami.

• Nauczyciel może podać uczniom listę pytań przed
właściwymi zajęciami.

• Nauczyciel może zadecydować o pracy indywidualnej lub
zespołowej uczniów.

• Na podstawie dyskusji nauczyciel może m.in.
– zadać temat pracy pisemnej (indywidualnej lub grupowej) w formie

eseju, rozprawki lub referatu,
– poprosić uczniów o samodzielne sporządzenie notatki z lekcji, która

zostanie sprawdzona na początku kolejnych zajęć.



Ćwiczenia aktywizujące:
Dyskusja podczas zajęć – przykładowe pytania

1. Co oznacza pojęcie „kultura”? Jakie są elementy składowe kultury?
2. Jakie są kluczowe pojęcia pokrewne lub powiązane z kulturą?
3. Jakie są najważniejsze etapy w rozwoju historycznym kultury

europejskiej? Jakie są korzenie kultury europejskiej?
4. Uniwersalna kultura europejska czy pluralizm kultur narodowych

(lokalnych, partykularnych)?
5. Jakich przemian doświadcza Europa od przełomu XX i XXI w.? Jakie są

głównie wyzwania stojące przed kulturą europejską w przyszłości?
6. Co to jest polityka kulturalna UE? Jaki jest zakres i kierunki polityki

kulturalnej UE?
7. Jak można ocenić skuteczność polityki kulturalnej UE?
8. Jakie są mocne i słabe strony działań w dziedzinie kultury prowadzone

na szczeblu unijnym?
9. W jaki sposób młodzież europejska może przyczyniać się do budowania i

rozwijania UE jako wspólnoty kulturowej?



Ćwiczenia aktywizujące:
Studium przypadku – organizacja działań 

• Nauczyciel przygotowuje studium przypadku dla uczniów wraz z
instrukcją jego realizacji lub wybiera studium przypadku spośród
gotowych case studies (np. na stronie ministerstw, instytucji
europejskich, uczelni wyższych).

• Uczniowie pracują w grupach według jednego z dwóch wariantów:

– praca grupowa tylko w ramach zajęć wraz z prezentacją wyników na
tych zajęciach,

– praca grupowa poza zajęciami z prezentacją wyników na zajęciach.

• Zaleca się, aby wyniki pracy każdej grupy przedstawiać w postaci
prezentacji na foliach lub prezentacji multimedialnej.

• Nauczyciel moderuje ogólną dyskusję wynikami i formułuje wnioski
końcowe.



Ćwiczenia aktywizujące:
Studium przypadku – problematyka 

• Nauczyciel określa problematykę studium przypadku i jej zakres –
ogólny lub szczegółowy. 

• Studium przypadku może dotyczyć m.in.:
– zagadnienia kultury europejskiej w ujęciu ogólnym (por. lista

przykładowych pytań do dyskusji),
– wybranego wycinka zagadnienia kultury europejskiej (por.

zagadnienia w prezentacji, np. miejsce kultury w Unii Europejskiej i
przyszłość kultury europejskiej w obliczu współcześnie dokonujących
się przemian o zróżnicowanym charakterze),

– wkładu kultury konkretnego państwa (historycznego lub
współczesnego) w proces kształtowania kultury europejskiej
(interesującym państwem z tej perspektywy jest Francja),

– konkretnego problemu, np. uniwersalna kultura europejska czy
pluralizm kultur narodowych (lokalnych, partykularnych).
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Źródła elementów graficznych 
wykorzystanych w prezentacji

• Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu/
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

http://www.mkidn.gov.pl/
• Znak Dziedzictwa Europejskiego,

http://kultura.lublin.eu/projekty,1,279,Znak_Dziedzictwa_Europejsk
iego.html?locale=pl_PL

• Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury, http://wroclaw2016.pl/
• Oficjalny portal internetowy Wrocławia, www.wroclaw.pl
• Nowe Logo Wrocław ESK 2016,

http://www.computerarts.com.pl/nowosci/112,nowe-logo-
wroclaw-esk-2016.html

• Wydawnictwa Edukacyjne Wiking,
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268

• Zdjęcia własne (M. Pachocka, E. Pachocka): Francja, Austria i
Włochy

http://europa.eu/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://kultura.lublin.eu/projekty,1,279,Znak_Dziedzictwa_Europejskiego.html?locale=pl_PL
http://wroclaw2016.pl/
http://www.wroclaw.pl/
http://www.computerarts.com.pl/nowosci/112,nowe-logo-wroclaw-esk-2016.html
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=268
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