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Ekonomia daru
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Wymiana Kula

Kula Ring

soulava � naszyjnik z czerwonych muszli, mwali � branzoletka z bia lych
muszli1

1Bronis law Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacy�ku
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Ekonomia daru

• Ekonomia daru (gift economy) � handel wymienny (barter

economy) � ekonomina rynku

• BookCrossing, BookSwapping
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Kultura uczestnictwa
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Kultura uczestnictwa

1. Czym jest kultura?

2.  lac. colere, niem. die Kultur

3. kulturowy czy kulturalny?

4. Kultura uczestnictwa a uczestnictwo w kulturze

7 / 15



Kultura uczestnictwa

Henry Jenkins

1. nowe narze�dzia i technologie pozwalaja� konsumentom na

archiwizowanie, obr�obke�, zdobywanie oraz dystrybucje� tre�sci

medialnych;

2. wiele spo leczno�sci propaguje idee� ½zr�ob to sam� w sferze

produkcji medialnej, dyskurs, kt�ory kszta ltuje spos�ob, w jaki

konsumenci owe technologie wdra
zaja�;

3. trendy gospodarcze sprzyjaja�ce rozwojowi poziomo

zintegrowanych medialnych konglomerat�ow wzmagaja�

przep lyw obraz�ow, idei i opowie�sci poprzez liczne kana ly
przekazu i domagaja� sie� bardziej aktywnych sposob�ow odbioru2

2Henry Jenkins, Fans, bloggers, and gamers : exploring participatory culture,
Nowy Jork 2006
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Kultura uczestnictwa

Henry Jenkins

1. Wzgle�dnie niskie bariery dla artystycznej ekspresji i

obywatelskiego zaanga
zowania

2. Silne wsparcie dla tworzenia i dzielenia sie� swoja� tw�orczo�scia� z

innymi

3. Pewien rodzaj nieformalnego szkolenia, dzie�ki czemu

najbardziej do�swiadczeni przekazuja� swoja� wiedze� nowicjuszom

4. Cz lonkowie grupy 
zywia� przekonanie, 
ze ich wk lad ma

znaczenie

5. Cz lonkowie grupy odczuwaja� pewnej rodzaj wie�zi spo lecznej (a
przynajmniej obchodzi ich, co inni ludzie my�sla� o ich

tw�orczo�sci)3

3Henry Jenkins, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media
Education for the 21st Century (Part One), Confessions of an Aca-Fan. The
O�cial Weblog of Henry Jenkins, http:
//henryjenkins.org/2006/10/confronting_the_challenges_of.html
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http://henryjenkins.org/2006/10/confronting_the_challenges_of.html


Konwegencja medi�ow

Henry Jenkins

Poprzez konwergencje� rozumiem przep lyw tre�sci

pomie�dzy r�o
znymi platformami medialnymi, wsp�o lprace�
r�o
znych przemys l�ow medialnych oraz migracyjne

zachowania odbiorc�ow medi�ow, kt�orzy dotra� niemal

wsze�dzie, poszukuja�c takiej rozrywki, na jaka� maja� ochote�.

(...) Konwergencja reprezentuje (...) zmiane� kulturowa�,

polegaja�ca� na zache�caniu konsument�ow do wyszukiwania

nowych informacji i tworzenia po la�cze�n pomie�dzy tre�sciami

rozproszonymi w r�o
znych �srodkach przekazu.4

4Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych medi�ow,
Warszawa 2007.
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Przestrze�n powinowactwa

Przestrze�n powinowactwa (A�nity space, a�nity group, James

Paul Gee)

oferuja� pote�
zne mo
zliwo�sci uczenia sie�, (...) poniewa
z

(...) polegaja� na nauczaniu r�owie�sniczym, w kt�orym ka
zdy

uczestnik jest stale zmotywowany do zdobywania nowej

wiedzy lub doskonalenia posiadanych umieje�tno�sci, a tak
ze

poniewa
z pozwalaja� ka
zdemu uczestnikowi poczu�c sie� jak

ekspert, nawet je�sli korzysta z wiedzy innych
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Luka uczestnictwa

participation gap

Co mo
zna osia�gna��c za pomoca� przestarza lej maszyny w

bibliotece publicznej z obowia�zkowym oprogramowaniem

�ltruja�cym i bez mo
zliwo�sci przechowywania lub

skopiowania danych, jest niczym w w por�ownaniu

z tym, co mo
zna osia�gna��c za pomoca� komputera

domowego z nieograniczonym doste�pem do Internetu,

du
za� przepustowo�scia� i cia�g la  la�czno�scia�
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Wykluczenie cyfrowe

digital divide, przyczyny

1. geogra�czne

2. ekonomiczne

3. rasowe

4. p lciowe (genderowe)

5. pokoleniowe (age gap)
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Koniec

Dzie�kuje� za uwage�!

Be�de� wdzie�czny za pytania i komentarze!
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