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Wykład akademicki 

założenia i cele przedmiotu:  

Celem praktycznym jest uzbrojenie studenta w umiejętności poruszania się w treści większości 

głównych stanowisk teoretycznych poszczególnych myślicieli, głównych stanowisk dot. koncepcji 

kultury, jej wewnętrznej budowy i zróżnicowania oraz identyfikowania głównych  stanowisk 

wartościujących  ważnych w odniesieniu do rzeczywistości cyfrowej 

treści programowe:  

Pojęcie kultury, kultura a natura, wewnętrzne zróżnicowanie kultury, semiotyczne i aksjologiczne 

kryterium kultury symbolicznej, dziedziny kultury symbolicznej i obiegi kultury, cyberkultura 

wymagania wstępne i przedmioty wprowadzające:   

Przygotowanie ogólne na poziomie szkoły średniej oraz wysłuchanie wprowadzającego wykładu  

z filozofii zachodniej 

wiedza i umiejętności studenta po zakończeniu zajęć:  

Odpowiednia orientacja w treściach kulturowego dziedzictwa tradycji europejskiej oraz umiejętność 

identyfikowania problemów związanych z kulturowym podłożem procesów społecznych 

współczesności  

semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

liczba godzin 15

punkty ECTS 2



Tematy wykładów: 

1. Kształtowanie się pojęcia kultury: od ujęć rzymskich do antropologicznego rozumienia kultury. 

2. Problem uniwersaliów kulturowych [G.P.Murdock, T.Parsons, C.Kluckhohn, J.Huizinga, C.Levi–Strauss]. 

3. Semiotyczne i aksjologiczne kryterium kultury symbolicznej. 

4. Dziedziny kultury symbolicznej: religia i sztuka.  

5. Obiegi kulturowe: kultura ludowa, kultura wysoka, kultura popularna i mass–culture. 

6. Zderzenie cywilizacji, czy koniec kultury: F.Fukuyama vs. S.HunQngton.  

7. Trzecia kultura i powstanie cyberkultury.  

8. Net–art, praktyki nomadyczne Sieci, kult amatora i dyktatura danych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: wysłuchanie wykładu i pozytywne przejście końcowego testu 
sprawdzającego; dla końcowej oceny 5.0 [bdb] zaliczenie testu co najmniej na ocenę 4.0 [db]   
oraz złożenie i zaliczenie końcowej pracy seminaryjnej na jeden z tematów do wyboru: 
1.  Czy dzisiejsza kultura masowa [mass-culture] może być traktowana jako uniwersalium kulturowe? 
2. Problem i problemy wielokulturowości. 
3. Inny–Obcy–Ten Sam a współczesne społeczeństwo polskie. 

Wymogi pracy: 
A. charakter pracy – esej; 
B. rozmiar – ok.10 stron znormalizowanego maszynopisu (według standardu – 1800 znaków na stronie wraz 

ze spacjami); 
C. technika pisania – konieczność przywoływania źródeł (literatury) poprzez stosowanie przypisów tak  

w raportowanej treści jak w szczególności w cytowanych fragmentach; 
D. format przypisu – dowolny (konwencja dowolna), byle pełny, tj. przypis musi zawierać co najmniej imię  

i nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz stronę z której pochodzi przywoływana treść lub 
cytat; 

E. bibliografia – spis literatury jako mapa problemu dołączany na końcu pracy; bibliografia zawiera 
obligatoryjnie spis źródeł cytowanych w tekście jak również odnoszących się do tytułowego problemu,  
a w pracy bezpośrednio niepowoływanych; format adresu bibliograficznego poszczególnych pozycji 
bibliografii identyczny jak format przypisu z pominięciem wskazywania stron; 

F. termin oddania pracy: luty 2023. 

Wykaz literatury 

Literatura podstawowa: 

1. Z.Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008. 

2. E.Baldwin e.a., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007. 

3. D.Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.  

4. R.Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002. 

5. M.Mead, Kultura i tożsamość, Warszawa 1978. 

6. P.Zawojski, Cyberkultura, Warszawa 2012. 

7. A.Zwoliński, Transhumanizm, Warszawa 2018.  

Literatura uzupełniająca: 

1. Z.Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2013. 

2. M.Castels, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010. 

3. M.Filiciak [red.], Medialab: instrukcja obsługi, Chrzelice 2011. 

4. F.Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1997.  

5. J.Gleick, Informacja: bit, wszechświat, rewolucja, Kraków 2012. 

6. Y.N.Harari, 21 lekcji na XXI wiek, Warszawa 2018.  

7. S.Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997. 

8. M.Juda [red.], Hortus electronicus, Katowice 2016.  

9. R.Kluszczyński, Sztuka interaktywna, Warszawa 2010. 

10. E.Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, 2012. 

11. W.Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008. 

12. J.Mikułowski–Pomorski, Jak narody komunikują się ze sobą w komunikacji międzykulturowej  

i komunikowaniu medialnym, Kraków 2012.


