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1. KULTURA PREFIGURATYWNA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
 
Dr Robert Borkowski ( adiunkt w Katedrze Politologii i Historii Najnowszej Wydziału 
Humanistycznego AGH, Kraków) 
 
Szybkość zmian jest zasadniczym imperatywem rozwoju współczesnej cywilizacji. Obecnie 
podejmujemy wyzwanie zmiany w międzypokoleniowym przekazie wiedzy. Stajemy się dziś 
uczestnikami kultury prefiguratywnej, co oznacza uczenie się starszych pokoleń od 
młodszych. Największe zmiany dotyczą umiejętności związanych z technologiami cyfrowymi 
i komunikowaniem internetowym. 
 
 
2. WSPÓŁCZESNA PRAKTYKA KULTUROWA AKTYWNEGO SENIORA – EKSPOZYCJE 
MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU 
 
Prof. dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków) 
 
 
 
3. MIĘDZYKULTUROWE METODY AKTYWIZACJI INTELEKTUALNEJ DOROSŁYCH 
OPRACOWANE W PROJEKCIE „READCOM” 
 
Mgr Piotr Jankowski ( Promotor Programu Grundtvig;  Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ) 
 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy m. st. Warszawy koordynowała  trzyletni projekt 
edukacyjny: „READCOM - Kluby Czytelnicze dla Dorosłych” który został wyróżniony przez 
Komisję Unii Europejskiej w 2007 jako jeden z 20 najciekawszych projektów programu 
Grundtvig. Partnerami projektu były instytucje oświatowe z Austrii, Belgii,  Portugalii i Turcji. 
 Głównym zadaniem projektu  było opracowanie atrakcyjnych metod aktywizacji 
intelektualnej i społecznej dorosłych, z wykorzystaniem literatury, teatru, filmu i  historii które 
zostały zebrane w formie „Podręcznika dla mentorów Klubów READCOM”  
 Istotnym aspektem projektu była jego międzykulturowość umożliwiająca 
rozpoznawanie i porównywanie tożsamości różnych grup społecznych i różnych kultur. 
 
 
4. SENIORZY W OBYWATELSKIEJ EUROPIE na przykładzie rezultatów 
międzynarodowego projektu SEVIR (Senior Volunteers in Interest Representations) 
 
Dr Jerzy Jedliński (Doradca Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Społeczeństwa 
Wiedzy; pracownik naukowy AGH; prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie ) 
 
Problem profesjonalnego stymulowania aktywności obywatelskiej seniorów był przedmiotem 
wspólnego Projektu pod nazwą SEVIR, przeprowadzonego w latach 2007-2009 w sześciu 
krajach (Niemcy – koordynator, Bułgaria, Polska, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy) w 
ramach programu Unii Europejskiej Socrates-Grundtvig 1.  
Ze strony polskiej Projekt realizowany był w partnerstwie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie (WBPK) oraz Towarzystwo Polsko- Niemieckie w Krakowie (TPNK), w ramach 
wspólnie realizowanego  Programu „Szkoła @ktywnego Seniora” (S@S).  
Opracowano programy, których struktura była ujednolicona we wszystkich państwach 
uczestniczących w Projekcie, natomiast ich sposób realizacji uwzględniał specyfikę każdego 
kraju. Na ich podstawie przeprowadzono pilotażowe szkolenia. 



Jednym z najważniejszych efektów Programu SEVIR są ramowe europejskie poradniki dla:  

 osób szkolących seniorów do aktywności obywatelskiej;  

 seniorów-wolontariuszy gotowych do podjęcia się misji reprezentowania interesu 
swojej grupy społecznej wobec władz, środowiska lokalnego czy mediów.  

Poradniki wydano w postaci dysków CD we wszystkich językach partnerów Projektu. 
 


