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Kulturowe podstawy społeczeństw Europy  

 

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładów z socjologii i antropologii 

społecznej. Pierwsze zajęcia poświęcone są zjawiskom, bez których nie sposób 

zrozumieć funkcjonowania społeczeństw ludzkich, takim jak kultura i różne typy więzi 

społecznej. Na kolejnych zostaje zarysowana ewolucja społeczna i kulturowa Europy 

ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki europejskiej nowoczesności, a więc 

- przede wszystkim - racjonalności, kapitalizmu, nacjonalizmu i demokracji.  

 

Istotnym celem konwersatorium jest ćwiczenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem i dyskutowania literatury naukowej, a także dostrzegania 

podejmowanych w niej problemów w życiu współczesnym. To umiejętności 

niezbędne dla osób, które podejmują studia wyższe na kierunku europeistyka i 

zamierzają w przyszłości samodzielnie przygotować pracę licencjacką. 

 

Uczestników konwersatorium obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 

nieobecności, 3-6 wymagają zaliczenia w formie pisemnej, więcej niż 6 powoduje 

niezaliczenie zajęć), czytanie przewidzianych lektur i udział w dyskusji.  

 

 

 

 

 

 21.II. (wtorek) i 23.II. (czwartek)  

Wprowadzenie i sprawy organizacyjne 

 

 28.II. i 2.III.  

Podstawy socjologii i antropologii I: pojęcie kultury 

Wybrane definicje kultury.  

 

 



 7.III. i 9.III.  

Podstawy socjologii i antropologii II: relatywizm kulturowy 

Benedict Ruth, Nauka o zwyczajach [rozdz. 1] w: tejże, Wzory kultury, Warszawa 

2002, s.78-99. 

 

 14.III. i 16.III.  

Zmiana społeczna I: typy więzi społecznej  

Tönnies Ferdinand, Teoria wspólnoty, Teoria stowarzyszenia [rozdz. 1 i 2: fragmenty] 

w: tegoż, Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa 1988, s. 27-46 i 66-77. 

 

 21.III. i 23.III.  

Zmiana społeczna II: podział pracy  

Durkheim Emile, O podziale pracy społecznej, w: Klasyczne teorie socjologiczne. 

Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2008, s. 188-197. 

 

 28.III. i 30.III.  

Kultura tradycyjna I: wiara we wspólne pochodzenie 

Ossowski Stanisław, Społeczna rola mitów etnicznych, w: tegoż, Więź społeczna i 

dziedzictwo krwi, Warszawa 1966, s.110-139. 

 

 4.IV. i 6.IV.  

Kultura tradycyjna II: znaczenie religii  

Eliade Mircea, Czas święty i mity, w: Sacrum, mit, historia: wybór esejów, Warszawa 

1993, s.89-123. 

 

 11.IV. i 20.IV.  

Kultura nowoczesna I: kulturowe korzenie narodów  

Anderson Benedict, Wprowadzenie, Korzenie kulturowe [rozdz. 1 i 2] w: tegoż, 

Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, 

Kraków 1997, s.15-47. 

 

 

 



 25.IV. i 27.IV.  

Kultura nowoczesna II: tworzenie narodów  

Szacka Barbara, Pamięć zbiorowa – termin i pojęcie, Pamięć zbiorowa – funkcje i 

drogi przekazu, w: tejże, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s.41-45 i 46-

66. 

 

 9.V. i 11.V. 

Kultura nowoczesna III: kapitalizm i racjonalność 

Weber Max, Osobliwości kultury zachodniej, w: tegoż, Szkice z socjologii religii, 

Warszawa 1984, s.69-87. 

 

 16.V. i 18.V. 

Kultura nowoczesna IV: racjonalność jako MacDonaldyzacja 

Ritzer George, Wprowadzenie do MacDonaldyzacji, MacDonaldyzacja i jej 

poprzedniki [rozdz. 1 i 2], w: tegoż, MacDonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 

1997, s. 16-73. 

 

 23.V. i 25.V. 

Kultura nowoczesna V: demokracja i kapitał społeczny  

Putnam Robert D., Społeczny kapitał a sukces instytucji [wstęp i rozdz. 6], w: tegoż, 

Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 

Warszawa 1995, s.13-19 i 251-289. 

 

 30.V. i 1.VI. 

Kultura ponowoczesna i globalizacja: podstawowe problemy 

Bauman Zygmunt, Czas i klasa, Wojny o przestrzeń – sprawozdanie z przebiegu 

działań [wstęp i rozdz. 1, 2] w: tegoż, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 5-66. 

 

 6.VI. i 8.VI.  

Zajęcia podsumowujące  

 

 


