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Czy kultura mo?e by? narz?dziem zmiany spo?ecznej? A mo?e takie za?o?enie oznacza
podporz?dkowanie dzia?a? kulturalnych tezom politycznym? 19 listopada br. zapraszamy na
konferencj? „MORE EUROPE”, po?wi?con? m.in. roli kultury w relacjach zewn?trznych Unii
Europejskiej. Wspó?organizatorem debaty jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce.

Czy od uczestnictwa w kulturze zale?y Europejska to?samo?? obywateli? Jakie
dzia?ania twórcze rzeczywi?cie pobudzaj? postawy obywatelskie? I wreszcie – czy
spo?ecze?stwo obywatelskie musi by? proeuropejskie? Konferencja„MORE EUROPE” b?dzie
prób? odpowiedzi na te pytania. Obecny moment historyczny to czas ogólnej niepewno?ci,
zm?czenia polityk? i zachwiania wiary w ide? europejsk?, dlatego podczas konferencji
b?dziemy rozmawia? o kulturze jako narz?dziu wzmacniania spo?ecze?stwa obywatelskiego
oraz o znaczeniu tego? spo?ecze?stwa zarówno dla projektu europejskiego, jak i dla unijnej
polityki zagranicznej.
W konferencji wezm? udzia? mi?dzy innymi Jan Truszczy?ski, Dyrektor Generalny ds.
Edukacji, Szkole?, Kultury i M?odzie?y w Komisji Europejskiej i Jerzy Hausner, by?y minister
gospodarki i profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a tak?e liczni twórcy i
przedstawiciele organizacji pozarz?dowych z krajów UE oraz Ukrainy, Bia?orusi i By?ej
Jugos?owia?skiej Republiki Macedonii.
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Program konferecji
Miejsce
Konferencja odb?dzie si? w Warszawie 19 listopada 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik,
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(Wybrze?e Ko?ciuszkowskie 20) i b?dzie w ca?o?ci t?umaczona symultanicznie na j?zyki polski
i angielski.
Wszystkich
zainteresowanych
prosimy
zarejestrowanie
si?
na
internetowejwww.austria.org.pl/new/PL/moreeurope_SignIn.php

o
stronie

W
kwestiach
organizacyjnych
(np.
udzia?
mediów)
o
kontakt
z
Agnieszk?
Borkiewicz
z
Austriackiego
Kultury: agnieszka.borkiewicz@bmeia.gv.at, tel.: +48 22 526 88 28.

prosimy
Forum

Pierwszy panel konferencji po?wi?cony b?dzie refleksji nad rol?, jak? mo?e odgrywa? kultura.
Kolejne trzy debaty b?d? dotyczy? roli spo?ecze?stwa obywatelskiego w politycznych
procesach kulturowych; narz?dzi i struktur, dzi?ki którym kultura mo?e wp?ywa? na relacje
zewn?trzne UE, oraz kultury jako sposobu na wzmocnienie spo?ecze?stw obywatelskich w
krajach Partnerstwa Wschodniego. W czwartym panelu na temat roli kultury i sztuki wypowiedz?
si? sami twórcy.
Konferencja „MORE EUROPE” zosta?a zorganizowana z my?l? o animatorach i menad?erach
kultury oraz ?wiadomych uczestnikach ?ycia kulturalnego, cz?onkach organizacji
pozarz?dowych, artystach, kuratorach, socjologach, politologach, politykach i dziennikarzach
oraz wszystkich innych osobach zainteresowanych wp?ywem kultury na procesy spo?eczne i
polityczne wewn?trz Unii i poza ni?.
„MORE EUROPE”www.moreeurope.org to obywatelska inicjatywa kulturalna, której celem jest
podkre?lenie i wzmocnienie roli kultury w relacjach zewn?trznych Unii Europejskiej. Obecna
edycja debaty ”More Europe“ odbywa si? w Warszawie, stolicy najwi?kszego spo?ród
dwunastu krajów uczestnicz?cych w ostatnim rozszerzeniu UE. Polska, aktywnie
wspó?pracuj?c w dziedzinie kultury z partnerami spoza Unii, zw?aszcza z pa?stwami
Partnerstwa Wschodniego, pe?ni rol? swoistego „mostu“ pomi?dzy Uni? a jej najbli?szymi
s?siadami, wzmacniaj?c w ten sposób spo?ecze?stwa obywatelskie i kontakty mi?dzy nimi.
Debata dotyczy? b?dzie m.in. sposobu, w jaki kultura mo?e wspiera? budow? europejskiej
to?samo?ci kulturowej w oparciu o spo?ecze?stwo obywatelskie wewn?trz i na zewn?trz UE;
struktur do tego potrzebnych; a tak?e sposobu, w jaki twórcy i organizacje pozarz?dowe spoza
UE widz? te kwestie.
Polska edycja konferencji „MORE EUROPE” odwo?uje si? do has?a „Sztuka dla
zmiany spo?ecznej”, które by?o mottem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej
Prezydencji w Radzie UE w 2011 r. Do idei tej wielokrotnie nawi?zywano w trakcie
Europejskiego Kongresu Kultury, który odby? si? we Wroc?awiu 8-11 wrze?nia 2011 r. i
by? centralnym wydarzeniem programu kulturalnego prezydencji. Konferencja „MORE
EUROPE” organizowana w listopadzie w Warszawie ma na celu podkre?lenie zjawiska
przenikania si? poj?? kultury, sztuki i ?wiadomo?ci spo?ecznej.
Konferencja zosta?a obj?ta patronatem honorowym przez:
Jerzego Buzka, Europos?a, by?ego premiera RP i by?ego przewodnicz?cego PE;
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Hann? Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Sto?ecznego Warszawy;
Rados?awa Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych;
Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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