
REKOMENDACJE HORYZONTALNE 

Lp. 
1
 Rekomendacja Klasa 

rekomendacji 

Adresat 

rekomendacji  

Proponowany sposób wdrożenia 

1. 1.1 Pomoc 

instytucjonalna w 

działalności zespołów 

muzyki dawnej – 

również kameralnych  

ważna MKiDN, instytucje 

samorządu 

terytorialnego  

Stąd – w sensie rekomendacji 

horyzontalnych istotne jest 

zapewnienie zespołom oparcia w 

instytucjonalnych, niekoniecznie 

zawsze etatowych ramach. Możliwe 

różne formy - od zatrudnienia na 

etacie, przez pomoc w działaniach 

reklamowych, udostępnienie sprzętu, 

sal do prób, stwarzanie okazji do 

koncertowania etc.  

2. 1.2 Wcześniejsze 

rozpatrywanie 

wyników programu 

Ministra (wyniki 

ogłaszane pod koniec 

lutego uniemożliwiają 

organizację 

koncertów w 

pierwszym 

trymestrze). 

ważna  MKiDN Informacja do MKiDN o postulacie 

3. 2.1 Praca nad 

budowaniem dobrego 

image’u i 

porozumienia z 

innymi środowiskami 

muzycznymi w 

przestrzeni 

ważna środowisko 

nauczycieli i 

nauczycieli 

akademickich 

zaangażowane w 

kształtowanie 

kształcenia w 

m.in. przez organizowanie wspólnych, 

mieszanych przedsięwzięć 

                                                 
1
 4nr w odniesieniu do opisowego podsumowania panelu dyskusyjnego 



szkolnictwa 

muzycznego. 

obszarze muzyki 

dawnej 

4. 3.1 Formowanie 

specjalistów w 

dziedzinie 

profesjonalnej 

organizacji 

koncertów.  

Dostarczanie wiedzy 

dotyczącej 

profesjonalnego 

funkcjonowania na 

rynku muzycznym. 

ważna uczelnie muzyczne, 

Rektorzy uczelni 

muzycznych 

zapewnienie odpowiednich elementów 

w planach nauczania, wspieranie 

działań praktycznych (aktywność 

koncertowa w czasie studiów pomaga 

w praktycznym przetestowaniu i 

wcześniejszym zdobyciu potrzebnych 

umiejętności) 

5. 4.1 Organizowanie 

projektów 

edukacyjnych (ew. 

muzyczno-

historycznych) w 

szkołach. 

ważna Ministerstwo 

Edukacji, 

dyrektorzy szkół 

powszechnych, 

MKiDN  

Wycofanie niekorzystnych zapisów 

uniemożliwiających odbywanie się 

takich zajęć „zamiast” innych zajęć 

lekcyjnych, zachęcanie dyrektorów do 

organizowania takich działań. 

6. 5.1 Ewaluowanie 

programów 

związanych z 

finansowaniem 

muzyki dawnej 

wyłącznie przez 

ekspertów  

ważna i pilna MKiDN, IMIT Powierzanie oceny wniosków gremium 

złożonemu z wybitnych ekspertów -

muzykologów i wykonawców 

reprezentujących różne ośrodki)  .  

7. 5.2 Uruchomienie 

programów 

nakierowanych 

wyłącznie na 

finansowanie muzyki 

dawnej – tak w 

ważna i pilna MKiDN, IMIT Informacja o potrzebie uruchomienia 

tego typu programów, współpraca z 

IMIT. 

Konieczność ewaluowania wniosków 

przez zespoły eksperckie. 



aspekcie wydawania 

materiałów nutowych 

(muzykologia), jak i 

dokonywania nagrań 

(wykonawcy) 

8. 5.3 Uruchomienie 

digitalizacji zbiorów 

muzycznych – 

sugerowane kierunki 

działań to m.in. 

digitalizacja słabo 

zabezpieczonych i 

rozproszonych 

archiwów 

klasztornych.  

ważna MKiDN, IMIT, 

PWM 

Praca bardzo żmudna, istnieje jednak 

zagrożenie istnienia niektórych 

materiałów archiwalnych. 

Konieczność wdrożenia długofalowych 

programów operacyjnych.  

8. 6.1 Preferencje dla 

organizatorów 

festiwali tworzących 

warunki dla realizacji 

większych projektów 

z przewagą polskich 

wykonawców. 

ważna MKiDN, IMIT, 

organizatorzy 

festiwali 

Projekty takie wymagają podjęcia 

ryzyka (większego niż w wypadku 

zaproszenia „pewnego zespołu” 

zagranicznego prezentującego gotowy, 

nagrany na płyty i wielokrotnie 

realizowany projekt. 

Potrzebny wyraźny sygnał ze strony 

MKiDN oraz faworyzowanie 

programów festiwalowych 

przyczyniających się do budowania 

własnych projektów artystycznych, a 

nie kupowania gotowych, 

wyprodukowanych za granicą 

projektów. 

9. 7.1 Stworzenie i wsparcie 

kształcenia w 

dziedzinie 

ważna  MKiDN, 

państwowa służba 

konserwatorska  

 



dokumentacji, 

ochrony i konserwacji 

zabytkowych 

instrumentów 

muzycznych.  

10. 7.2 Zobowiązanie 

Urzędów Ochrony 

Zabytków 

(państwowej służby 

konserwatorskiej) do  

korzystania z 

konsultacji 

rzeczoznawców. 

 

ważna  MKiDN, 

państwowa służba 

konserwatorska 

Tych trzeba byłoby jednak najpierw 

przeszkolić; być może we współpracy 

z innymi krajami dysponującymi kadrą 

specjalistów. 

REKOMENDACJE OPERACYJNE 

1. 1.1 Utrzymanie poziomu 

działalności Musicae 

Antiquae Collegium 

Varsoviense – 

orkiestry na 

instrumentach 

historycznych 

działającej w ramach 

Warszawskiej Opery 

Kameralnej, której 

działalność jest coraz 

bardziej 

marginalizowana. 

pilna i ważna Sejmik Woj. 

Mazowieckiego, 

MKiDN 

Informacja, ciągłe monitorowanie 

sytuacji.  

2. 2.1 Zniesienie obowiązku 

odpłatności za drugi 

kierunek studiów dla 

osób studiujących 

pilna i ważna Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego, MKiDN 

– jako organ 

w szczególności w kombinacji : 

instrument współczesny – jego 

historyczny odpowiednik 



specjalność pokrewną reprezentujący 

szkolnictwo art.  

3. 5.1 Ewaluacja programu 

„Nowe interpretacje” 

pilna i ważna MKiDN, IMIT W ramach programu sfinansowano 

„nowe interpretacje” utworów 

wielokrotnie już nagrywanych i 

wykonywanych (również na 

instrumentach historycznych). 

Potrzeba diagnozy gdzie został 

popełniony błąd celem uniknięcia 

podobnych sytuacji w przyszłości. 

4. 8.1 Integracja środowiska 

muzykologów i 

wykonawców.  

pilna i ważna  IMIT Organizowanie regularnych spotkań, 

konferencji i paneli. 

 


