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Zielonogórskiego i Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe.
Idea Konferencji zrodziła się z przekonania, iż szeroka, wielowątkowa i znacząca
artystycznie obecność jazzu w polskiej kulturze muzycznej nie jest w adekwatnych
proporcjach dopełniana odnośnymi refleksjami, komentarzami i postawami badawczymi.
Zasadne wydało się zatem stworzenie forum dla przedstawienia prowadzonych w tym
zakresie badań i analiz, rozpoznania i zintegrowania środowiska badaczy jazzu w Polsce, a
zarazem zainspirowania i poszerzenia kręgu naukowców podejmujących tę tematykę.
Konferencja może jednocześnie – na co liczymy - ujawnić potrzebę kontynuowania takiej
formy wymiany doświadczeń i prezentowania ustaleń badawczych.
Ponadto wydaje się, iż często formułowane przekonania (m.in. podczas I Konwencji
Muzyki Polskiej, w maju 2011) o nikłej obecności jazzu i komentowania tej muzyki w
mediach, niewielkiej ilości publikacji o jazzie czy słabości powszechnej edukacji muzycznej
w zakresie jazzu, a stąd marginalnym miejscu jazzu w przestrzeni publicznej i w świadomości
powszechnej wynika w znacznej mierze z braku refleksji naukowej i upowszechniania ustaleń
badawczych. Rolą Konferencji jest zatem także inspirowanie oraz danie podstaw dla tych
rodzajów działalności projazzowej.
Ponieważ – jak sądzimy - Konferencja jest pierwszą tego typu inicjatywą, a stąd ma
zarazem charakter rekonesansu w środowisku osób naukowo zajmujących się polską muzyką
jazzową, proponujemy jako punkt wyjścia szeroki zakres tematyczny:
Historia jazzu w Polsce
Indywidualności polskiego jazzu

Formy, style, estetyka polskiego jazzu
„Jazz i…” - mariaże stylistyczne
Edukacja jazzowa
Muzyczne i pozamuzyczne uwarunkowania i konteksty funkcjonowania jazzu w Polsce
Jazzowe życie koncertowe
Fonografia jazzowa
Infrastruktura jazzowa (kluby jazzowe)
Krytyka i publicystyka jazzowa
Wydawnictwa jazzowe
Stan i status jazzu we współczesnej kulturze polskiej
Promocja jazzu
Jazz w mediach
Polski jazz w badaniach naukowych
Polski jazz w perspektywie międzynarodowej
Organizacje jazzowe
Dokumentowanie polskiej muzyki jazzowej

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2013 r. w Zielonej Górze. Osoby
zainteresowane udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie Karty zgłoszeniowej i
przesłanie jej do 30 maja 2013 r. na adres: rciesielski@lbk.pl lub
dr Rafał Ciesielski
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Muzyki
ul. Prof. Z. Szafrana 19
65-516 Zielona Góra
Do 10 czerwca br. poinformujemy Państwa o przyjęciu zgłoszonych propozycji oraz o
numerze konta i terminie wpłaty za Konferencję. Koszt Konferencji w wysokości 380.00 zł
obejmuje opłatę konferencyjną, koszty zakwaterowania (nocleg 21/22 listopada w Hotelu
Śródmiejskim w Zielonej Górze) i wyżywienia (od kolacji 21 listopada do obiadu 22
listopada), napoje w trakcie konferencji, przejazdy z hotelu do Campusa B).
Planujemy, aby rezultatem konferencji była publikacja przedstawionych materiałów.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: rciesielski@lbk.pl lub tel. 605 270 380.
Liczymy na Państwa zainteresowanie i zapraszamy do Zielonej Góry.

Z poważaniem

