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Cel konferencji: 

zaprezentowanie wybranych zagadnień polityki kulturalnej w Polsce i Niemczech w 

obliczu współczesnych wyzwań, a także wymiana doświadczeń i porównanie rozwiązań w 

zakresie strategii i metod działania decydentów na szczeblu lokalnym (Erfurt, Poznań, 

Kraków, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk). Istotne będzie pokazanie współdziałania 

włodarzy miast i samorządów z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami 

pozarządowymi oraz  mieszkańcami w procesie kształtowania życia kulturalnego miast. 

Podczas konferencji podjęta zostanie też próba odpowiedzi na pytania o możliwości 

rozszerzenia i urozmaicenia oferty kulturalnej poprzez ożywienie współpracy 

międzynarodowej jako platformy dialogu międzykulturowego, środka do poznawania 

kultury kraju sąsiada oraz czynnika służącego budowaniu lepszych relacji między 

społeczeństwami obu narodów na bazie kultury (zwłaszcza wśród młodego pokolenia). 

Odbiorcami konferencji będą: pracownicy naukowi, analitycy, przedstawiciele 

administracji publicznej, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji kulturalnych, 

kulturoznawcy, politolodzy, publicyści, studenci. 



Program 

OTWARCIE KONFERENCJI 

9.30 Powitanie uczestników 

• dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego 

PANEL I 

9.45 Tendencje w kształtowaniu polityki kulturalnej - decydenci - podmioty kultury 

Moderator: dr Maria Wagińska-Marzec, Instytut Zachodni 

• dr Tobias J. Knoblich (Kulturdirektor, Erfurt, Kulturpolitische 
Gesellschaft, Bonn): 

„Transformacja polityki kulturalnej w Niemczech
– tendencje i wyzwania”

• dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (Uniwersytet Jagielloński, 
Urząd Miasta, Kraków): 

„Polityka kulturalna w Polsce na szczeblu samorządowym – 
wyzwania, priorytety, narzędzia i problemy”

• dyr. Justyna Makowska (Wydział Kultury Urzędu Miasta, Poznań):
„Poznański Program dla Kultury – cele i założenia”

• - dr Ewa Pawlak (Muzeum Lubuskie, Gorzów Wlkp.):
„Sprawy kultury z dwóch stron – doświadczenia urzędnika i 
dyrektora” 

12.30 Dyskusja 

Przerwa obiadowa 



PANEL II 

13.30 Instytucje – transfer kultury – wspieranie kultury 

Moderator: dr Jacek Kubera, Instytut Zachodni 

• dr Marcin Poprawski (Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk 
Społecznych UAM): 
"Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach 
kultury w Polsce”

• dyr. Jerzy Moszkowicz (Centrum Sztuki Dziecka, Poznań):  
„Instytucje kultury i inicjatywy polsko-niemieckie. Z perspektywy 
praktyka”

• mgr Piotr Firych (Regionalne Obserwatorium Kultury Poznań)

„Współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień rozwoju 
publiczności – projekt „Connecting Audiences” 

14:45 Przerwa 

• dr Agata Wittchen-Barełkowska (NU-Fundation, Poznań)

„Odpowiedzialność biznesu za kulturę”

• mgr Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej, 
Gdańsk)

„Wspieranie sektora kultury w Gdańsku i regionie” 

Dyskusja 17.00 

Zakończenie konferencji 




