„Foresight jest odpowiednikiem wiązki systematycznych wysiłków
patrzenia w przyszłość i dokonywania bardziej efektywnego
wyboru. Przy tym, foresight zakłada, że nie istnieje pojedyncza
przyszłość. W zależności od działania lub braku działania w
teraźniejszości, wiele wariantów przyszłości jest możliwych, ale
jedynie jeden z nich zaistnieje”
H. Gruup, H.A. Linstone

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
zaprasza w dniu 14 grudnia
w godzinach 11.00 - 16.00
pracowników sektora kultury, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu
terytorialnego, animatorów społecznych
na panel dyskusyjny w ramach projektu
„Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury”

Panel odbędzie się w siedzibie Collegium Civitas
plac Defilad 1, Warszawa
XII piętro (Pałac Kultury), Aula A
Celem panelu jest:

1. Prezentacja wyników badań jakościowych i ilościowych przeprowadzonych w ramach
projektu na terenie Polski
2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie tworzenia ogólnopolskich, regionalnych, i
lokalnych sieci wsparcia inicjatyw kulturalnych w oparciu o myślenie strategiczne i
tworzenie ram działania w postaci polityk kulturalnych
3. Określenie trendów istotnych dla tworzenia polityk kultury oraz czynników
oddziaływujących na stan instytucji kultury w perspektywie 20 lat

W panelu wezmą udział naukowcy, badacze oraz praktycy działający w sferze
kultury i edukacji
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PROGRAM

11.00 – 11.15 rejestracja uczestników
11.15 – 11.30
Wprowadzenie
dr Bohdan Skrzypczak – Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych (Collegium
Civitas, CAL)
11.30 – 12.00
Foresight jako metoda rozwoju ludzi i instytucji
Edwin Bendyk – Ośrodek badań nad przyszłością Collegium Civitas, Centrum Nauk
Społecznych PAN
12.30 – 13.15
Lokalne polityki kultury – wyniki badań jakościowych i ilościowych
Tomasz Kasprzak - Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych
Tomasz Ignalski – Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Dom Kultury „Batory”
Chorzów
13.15 – 13.45
Przerwa kawowa
13.45 – 14.30
Panel ekspertów
Edwin Bendyk, dr Bohdan Skrzypczak, Tomasz Kasprzak
dr hab. Henryk Mizerek, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
14.30 – 15.00
Dyskusja
Pytania uczestników spotkania do panelistów
15.00 – 15.15
Podsumowanie i zakończenie spotkania
15.15 – 16.00
Poczęstunek

Zgłoszenia przyjmuje Lena Chotkiewicz:
lenach@cal.org.pl
Tel: 22 636 92 00 wew. 12
Tel. kom.: 667 805 599
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