
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejskie Forum Muzykoterapeutów 
„45 lat Wrocławskiej Muzykoterapii w centrum Europy” 

Wrocław, 1-3 grudnia 2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na Europejskie Forum Muzykoterapeutów organizowane 

przez Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

pod hasłem „45 lat Wrocławskiej Muzykoterapii w centrum Europy”. Konferencja będzie 

międzynarodowym forum dyskusyjnym stanowiącym płaszczyznę  wymiany do wiadczeń  

teoretyków i praktyków zajmujących się  prob ematyką muzykoterapii w Polsce, Europie 

oraz poza jej granicami. Konferencja ta odbędzie się w dniach od 1 do 3 grudnia 2016 roku, 

tj. na ki kana cie dni przed rokiem 2017 - rokiem jubileuszu 45-lecia Zakładu Muzykoterapii 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, będzie główną jubi euszową 

uroczysto cią, w ramach której Zakład Muzykoterapii jako gospodarz i organizator 

merytoryczny zaprezentuje swój bogaty - czterdziestopięcio etni - dorobek naukowy, 

dydaktyczny, artystyczny i terapeutyczny. 

W ramach konferencji zostaną zaprezentowane referaty, doniesienia, komunikaty, 

przeprowadzone zostaną warsztaty terapeutyczne, pokazy filmowe. Konferencji będzie 

towarzyszył koncert muzyczny, spektakl teatralny, promocja książek itp. Przewidziane 

są także spotkania towarzyskie integrujące społeczno ć muzykoterapeutów z Europy. 

Proponujemy w ramach konferencji następujące obszary tematyczne: 

• Pionierska rola Zakładu Muzykoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 

we Wrocławiu (obecnie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu). 

• Dorobek Wrocławskiej Muzykoterapii. 

• Historyczne i kulturowo-społeczne uwarunkowania Wrocławskiej Muzykoterapii. 

• Modele muzykoterapii. 

• Paradygmaty muzykoterapii XXI wieku i perspektywy dalszego jej rozwoju. 



 

• Interdyscyplinarne ujęcie muzykoterapii. 

• Wyzwania etyczne zawodu muzykoterapeuty. 

• Duchowo ć a muzykoterapia. 

• Badania naukowe z zakresu muzykoterapii. 

• Kompetencje muzykoterapeutyczne, ich kształcenie i doskonalenie. 

Obszarów muzykoterapii wartych poruszenia w ramach konferencji jest oczywi cie 

więcej. Zaproponowana lista nie wyczerpuje ich pełnego zakresu. Jeste my otwarci na jej 

poszerzenie podczas wspó nej muzykoterapeutycznej debaty.  

Go ćmi specjalnymi Europejskiego Forum Muzykoterapeutów będą między 

innymi: 

• dr Andrzej Janicki (Polska), 

• dr Stefano Navone (Włochy), 

• doc. Jaap Orth (Holandia), 

• prof. Michael J. Silverman (USA), 

• dr Melanie Voigt (Niemcy). 

Jako języki konferencyjne przyjęto język polski i angielski. 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Akademii Muzycznej 

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. dr hab. Krystian Kiełb. 

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o przesyłanie zgłoszeń on-line 

dostępnych na stronie internetowej: www.amuz.wroc.pl do dnia 30 sierpnia 2016 r. 

(uczestnicy czynni), do 15 listopada 2016 r. (uczestnicy bierni). 

Koszt czynnego udziału w konferencji wynosi 400 zł (100 euro), a biernego - 200 zł 

(50 euro). Regulamin Forum oraz aktualne informacje dotyczące konferencji dostępne są na 

stronie internetowej www.amuz.wroc.pl. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: 

euroforummt@amuz.wroc.pl. 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami 

 

dr Paweł Cylulko 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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