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Z recenzji rzeczoznawcy MEN – dr hab. Małgorzaty Święcickiej  
(prof. UKW, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej):

Podręcznik oparty na aktualnych wynikach badań w zakresie wiedzy o kul-
turze oraz wiedzy metodycznej, uwzględniający w wystarczającym stopniu pro-
blem interdyscyplinarności przedmiotu i jego treści. W logicznej formie prze-
kazu autorzy proponują układ podręcznika od wiedzy ogólnej (teorii kultury) 
poprzez problemy kulturowe współczesnego świata do szczegółu, tj. kultury arty-
stycznej XX wieku, reprezentowanej przez sztuki plastyczne, muzyczne, teatralne 
czy filmowe. Za cenne uznaję osadzenie zjawisk kulturowych w historycznym 
(ale nie tylko) kontekście, dzięki czemu wyrazista staje się dynamika przemian 
kulturowych, tak kultury rodzimej, jak i powszechnej, z cechami do globalizacji 
i regionalizacji. (...) Dobre dopełnienie przedstawianych treści stanowi trafnie 
dobrany materiał ilustracyjny, wartościowy nie tylko ze względu na meritum 
(obiekty kultury, symbole kulturowe, przedstawiciele różnych typów kultur, wy-
bitne postaci kultury itp.), ale też walory estetyczno-dydaktyczne.  

(...) Z punktu widzenia dydaktycznego pozytywnej ocenie podlega też sposób 
prowadzenia dyskursu z uczniem, m.in. kształt pytań sprawdzających, zadań, 
sposób objaśniania terminów i pojęć. (...) Podręcznik tak skonstruowany może 
stanowić dobrą podstawę w dyskursie edukacyjnym na temat różnych obsza-
rów dziedzin kultury. Dobrze dowodzi on, że wiedza o kulturze, to nie tylko cele 
poznawcze, ale też kształtowanie uczniowskich postaw, wartości, umiejętności 
poruszania się wśród treści współczesnej kultury, umiejętności wartościowania 
bez zbędnych wykładników stereotypizacji, negacji, niechęci.

Z recenzji rzeczoznawcy MEN – Krystyny Misiorowskiej: 

Podręcznik (...) spełnia wszystkie warunki podstawy programowej kształce-
nia ogólnego, merytoryczne, dydaktyczne oraz przepisy prawne. Jest napisany 
piękną polszczyzną, a teksty są zwięzłe i przejrzyste. Ćwiczenia i polecenia dy-
daktyczne są logiczne, zrozumiałe i zmuszają uczniów do aktywnej pracy i rozwi-
jania własnych zainteresowań, a nauczycieli do szukania nowych, skutecznych 
metod zdobywania wiedzy. Poruszone w podręczniku zagadnienia społeczne  
i polityczne ułatwią uczniom zrozumienie problemów i zjawisk życia współcze-
snego w jego różnych dziedzinach.
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5. Sztuka wobec społeczeństwa

Społeczne utopie awangardy i dadaistyczny protest

Awangarda rosyjska i bolszewickie państwo

Socrealizm
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11. Teatr ostatniego stulecia
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W podręczniku:

– stopniowe pogłębianie tematu 

– pod rozdziałami pytania sprawdzające  

i zadania dla uczniów

– notki biograficzne i zdjęcia wybitnych 

postaci 

– fotografie obiektów kultury  

i architektury

– zdjęcia zjawisk i wydarzeń społecznych

PRZYKŁADOWE  
STRONY
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5. Kultury, cywilizacje i zwi!zki mi"dzy nimi

Kultura i cywilizacja
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Hybrydyzacja kultur
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Do podręcznika przygotowano stronę internetową

www.empi2.pl/wok

na której zamieściliśmy propozycje mul(medialne do części III „Kultura artystyczna 

XX wieku”. Znajdują się tam:

– propozycje mul(medialne dotyczące XX-wiecznego teatru i filmu, muzyki 

kompozytorskiej XX wieku,

– linki internetowe prowadzące do galerii internetowych słynnych muzeów,  

w których można obejrzeć reprodukcje omawianych w podręczniku dzieł  

z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury oraz odsłuchać i obejrzeć wykonania 

dzieł wybitnych kompozytorów.

Ponadto na naszej stronie umieściliśmy ułatwiający lekturę podręcznika e-słownik 

trudniejszych terminów.


