
  

 

 

Szanowni Państwo, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Praktyki muzyczne 

pomiędzy utopiami. Edukacja muzyczna w poszukiwaniu i odzyskiwaniu sensu, która 

odbędzie się w dniach 18−19 maja 2023 roku w ramach Lubelskiego Festiwalu Muzyki  

i Edukacji.  

 

Idea i założenia konferencji 

Konferencja jest zaproszeniem do debaty na temat współczesnej kultury muzycznej, 

zmian, jakie się w niej dokonały w ciągu ostatnich dekad, a także konsekwencji, jakie z nich 

wynikają dla nowych praktyk nauczania muzyki. Będziemy się w jej toku koncentrować 

głównie na społeczno-kulturowym „tu i teraz”, na dzisiejszej „scenie muzycznej” i muzyczno-

edukacyjnej, na jej tradycyjnych i nowych ukształtowaniach, na ludziach budujących ją,  

a także na jej społeczno-kulturowym i technologicznym otoczeniu, bez którego trudno 

byłoby pojąć jej aktualne uformowanie. Do udziału w dyskusji zapraszamy przedstawicieli 

różnych dyscyplin naukowych: filozofów, antropologów, socjologów, muzykologów, 

kulturoznawców i wreszcie pedagogów, dla których poszukiwanie wielogłosu i inspiracji 

wyłaniających się w toku dialogu stanowi ważną przesłankę nowej kultury pedagogicznej. 

Jako węzłowe dla proponowanej debaty uznajemy takie zagadnienia, jak: 

1) współczesna kultura muzyczna, jej stan i odzwierciedlenie w badaniach naukowych, 

2) utopie pedagogiczne a współczesne praktyki muzyczne i muzyczno-edukacyjne, 

3) urynkowienie kultury i jego konsekwencje dla praktyk muzycznych twórców  

i odbiorców muzyki, 



 

4) media tradycyjne i nowe media jako przestrzeń muzyki i edukacji muzycznej, 

5) sieciowe praktyki muzyczne i muzyczno-edukacyjne, 

6) aktywizm muzyczny i idee „artistic citizenship”, 

7) edukacyjny potencjał „branży muzycznej” i jego praktyczne aktualizacje, 

8) praktyki muzyczne i muzyczno-edukacyjne w środowisku lokalnym, 

9) szkolna edukacja muzyczna, jej stan i główne przesłanki współczesnego 

funkcjonowania. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas zagadnienia będą dla Państwa 

inspirujące i pobudzą wasze zainteresowanie konferencją i spotkaniem ze środowiskiem 

badaczy z Instytutu Muzyki i Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie. Osoby zainteresowane 

uprzejmie prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień. 

 

 

Warunki uczestnictwa i opłata konferencyjna 

1. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w konferencji winno zostać zrealizowane drogą 

mailową poprzez wypełniony formularz, który należy przesyłać do dnia 18 marca 2023 r. na 

adres katedry: kpk@mail.umcs.pl lub sekretarza konferencji: alicja.lisiecka@mail.umcs.pl.  

Każdy zgłaszający otrzyma w ciągu kilku dni potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o ile będzie 

ono kompletne i zgodne z profilem konferencji. 

 

2a. Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 900 zł. Opłata obejmuje koszty 

zakwaterowania na dwie noce (hotel Campanile, ul. Lubomelska 14), wyżywienia, możliwość 

udziału we wszystkich wydarzeniach, w tym w planowanych koncertach, materiały 

konferencyjne.   

lub 

2b. Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 650 zł. Opłata obejmuje materiały 

konferencyjne, wyżywienie i pełny udział we wszystkich wydarzeniach (bez noclegów).  

 

3.  Opłaty należy dokonać do dnia 18 kwietnia 2023 r.  

4.  Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do 8 maja 2023 r. 

 

Dane do przelewu:  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, mBank SA O/Lublin,  

nr konta:  03 1140 1094 0000 2905 1600 1136 

z dopiskiem: Praktyki muzyczne – imię i nazwisko uczestnika 

 



 

Organizatorzy:  

Katedra Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  

w Lublinie  

oraz  

Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego 

UMCS w Lublinie   

 

Komitet programowy: 

− dr hab. prof. UMCS Mirosław Grusiewicz, Instytut Pedagogiki UMCS 

− dr prof. UMCS Andrzej Białkowski, Instytut Muzyki UMCS 

− dr hab. prof. UMCS Stanisława Byra, dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS  

− dr hab. prof. UMCS Piotr Wijatkowski, dyrektor Instytutu Muzyki UMCS 

− dr hab. prof. UMCS Alicja Snoch-Pawłowska, dziekan Wydziału Artystycznego UMCS  

− dr hab. prof. UMCS Andrzej Różański, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS 

 

Komitet organizacyjny: 

− dr Urszula Lewartowicz – przewodnicząca  

− dr Alicja Lisiecka – sekretarz  

− dr Marcin Cabak – członek 

− dr Wojciech Bobrowicz – członek  

 

 

Goście honorowi: 

 

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. Mariusz Czubaj − prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie 

dr hab. Piotr Majewski − prof. Uniwersytetu SWPS w Warszawie 

dr hab. Krzysztof Moraczewski − prof.  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

dr hab. Mirosław Pęczak − prof. Uniwersytetu Warszawskiego  

dr hab. Magdalena Szpunar − prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

 

Adres:  

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin 

 

Osoby do kontaktu:  

– dr Alicja Lisiecka – sekretarz, tel. 605 095 332, e-mail: alicja.lisiecka@mail.umcs.pl 

− dr prof. UMCS Andrzej Białkowski, tel. 791 095 028, e-mail: 

andrzej.bialkowski@mail.umcs.pl  

− dr hab. prof. UMCS Mirosław Grusiewicz, tel. 503 644 267, e-mail: 

miroslaw.grusiewicz@mail.umcs.pl 

 


