Polityka publiczna na rzecz eksperckiej wiedzy o kulturze: 6
kamienie milowe projektu EURO-EXPERT
Ekspertyza kulturowa to specjalna wiedza biegłych w dziedzinie prawa i kultur, którzy
przedstawiają swoje opinie w sądzie oraz innych instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem
sporów oraz dochodzeniem praw, na potrzeby decydentów. Ekspercka wiedza o kulturze musi
być niezależna i proceduralnie neutralna: eksperci nie mogą wprost ani pośrednio popierać
konkretnych skutków prawnych, ale mogą krytycznie bronić swoich opinii.
Kim są eksperci (biegli) w zakresie kultury i
czym się zajmują?
Eksperci kulturowi mogą objaśniać kontekst
faktów, wyjaśniać zachowania, obyczaje, tradycje
i lokalne praktyki. Wspierają dialog pomiędzy
dyscyplinami nauki, obszarami geograficznymi i
grupami społecznymi w zróżnicowanych
społeczeństwach
oraz
pomagają
grupom
mniejszościowym uzyskać głos w tych
kontekstach, w któych mają często miejsce
strukturalne nierówności. inequalities. Praca
biegłych w zakresie kultury odgrywa dużą rolę we
wspieraniu sądów w dążeniu do zrównoważonego
procesu decyzyjnego.
Etyka ekspertyzy kulturowej
Eksperci w dziedzinie kultury owinni być
świadomi ryzyk takich jak esencjalizacja kultur i
stygmatyzacja zagrożonych społeczności. Te
ryzyka należy minimalizować dzięki właściwemu
podejściu etycznemu ekspertów. Najważniejszą
zasadą obowiąującą badaczy społecznych jest
zasada “nie czyń krzywdy” oraz zaangażowanie i
służba na rzecz zagrożonych grup, mniejszości
oraz ludów rdzennych/tubylczych. Ekspert
kulturowy odpowiada przed sądem, ale pozostaje
niezależny/niezależna.

W ramach projektu EURO-EXPERT, finansowanego
przez ERC (Consolidator grant nr 681814),
opracowaliśmy mapę drogową ekspertyzy kulturowej,
obejmującą sześć kamieni milowych:

Świadomość ekspertyzy kulturowej i
ekspertów w zakresie kultury
Dostęp do ekspertów
Implementacja & innowacyjność w
zakresie istniejących regulacji na rzecz
wyznaczania ekspertów
Uczciwość
działalnie

ekspertów

oraz

etyczne

Rozwój umiejętności w zakresie
ekspertyzy kulturowej
Digitalizacja w celu ułatwienia dzielenia
się wiedzą nt. ekspertyzy kulturowej

Informacje na temat ekspertyzy kulturowej:
EURO-EXPERT in-court and out-of-court maps
CULTEXP: pierwsza międzynarodowa i wielojęzyczna baza danych nt. ekspertyzy kulturowej
K-EXP: rejestr online ekspertów oraz raport nt. szacowania wpływu ekspertów

Long Policy on Cultural Expertise: https://culturalexpertise.net/wpcontent/uploads/2022/05/EURO-EXPERTLongPolicyonCulturalExpertise.pdf
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