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Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji 

naukowej: Folklor muzyczny i jego archiwa. Źródła, konteksty i perspektywy, organizowanej w ramach projektu 

„Digitalizacja zbiorów prof. dr. hab. Adolfa Dygacza (Etap II)”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum 22 października 

2020 roku.  

Podejmowana podczas obrad konferencyjnych problematyka obejmować będzie: prezentację folkloru 

muzycznego środowisk chłopskich i robotniczych jako istotnego kierunku badań i poszukiwań, a także analizę 

pieśni różnych zbiorowości, w tym związanych z etapami ludzkiego życia – codziennością i świętowaniem, jak 

również wydarzeniami historycznymi, wraz z określeniem wartości, których są wykładnią, oraz ich znaczenia 

w kontekście kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej. W związku z obchodami 100-letniej rocznicy 

trzech powstań śląskich i plebiscytu, które zdecydowały o przynależności części terytoriów Śląska do Polski, ta 

ostatnia problematyka zasługuje na szczególne wyróżnienie. Istotną kwestią będzie ponadto przedstawienie 

wartości historycznej archiwalnych nagrań i zapisów z badań terenowych oraz próba retrospektywnego 

podsumowania dorobku naukowo-badawczego prof. dr. hab. Adolfa Dygacza, który – z racji realizacji projektu 

digitalizacji zbiorów terenowych uczonego – stał się jedną z inspiracji organizowanego wydarzenia. Konferencję 

zamknie koncert zespołu „Ligocianie” popularyzujący pieśni znajdujące się w archiwum etnograficznym prof. 

Adolfa Dygacza.  

Do udziału zapraszamy reprezentantów środowisk zajmujących się dokumentowaniem i analizowaniem zjawisk 

kulturowych: uczonych, badaczy, muzealników, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń. Nasze zaproszenie 

kierujemy zarówno do osób, które chciałyby zaprezentować wybrane zagadnienia, jak i do wszystkich 

zainteresowanych udziałem w obradach w roli słuchaczy i dyskutantów. 

W programie konferencji przewidujemy wystąpienia do 20 minut w przypadku referatów oraz do 10 minut dla 

komunikatów. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w sesjach referatowych, prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 sierpnia 2020 roku na adres: dumin@muzeumgpe-chorzow.pl. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość wyboru spośród nadesłanych propozycji. 

Szczegółowy program konferencji zostanie udostępniony w drugiej połowie września 2020 roku. 

Teksty wystąpień, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum »Górnośląski 

Park Etnograficzny w Chorzowie«” lub monografii zbiorowej. Termin przesyłania artykułów upływa 

30 października 2020 roku. Za zgłoszone referaty oraz ich druk autorzy nie otrzymają honorarium, dostaną 

natomiast egzemplarz tomu, w którym tekst zostanie opublikowany. 
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