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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 

zaliczeniowego [test jednokrotnego wyboru]. 
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