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Zamieszczone w publikacji artykuły reprezentują różnorodny krąg te
matyczny i [...] zarówno pod wzglądem merytorycznym, jak i metodolo
gii przedstawienia poruszają niezwykle interesujące tematy po raz pierw
szy pojawiające sią w polskim piśmiennictwie.

Z recenzji dr hab. Joanny Subel

Jedną z najżywotniejszych tendencji współczesnej humanistyki stano
wi niewątpliwie dążenie do interdyscyplinarności w ujmowaniu badanych 
zjawisk i zagadnień. Próby przekraczania przez badaczy granic wyzna
czonych przez specyfiką własnej dziedziny wydają sią otwierać niezwykle 
kuszącą i atrakcyjną perspektywą badawczą; pozwalają bowiem ujrzeć 
dany problem w nowym świetle i dostrzec w efekcie jego nieznane as
pekty. Tego rodzaju interdyscyplinarność cechuje niniejszą publikacją [...] 
wskazujeona na wielką różnorodność ująć problematyki z zakresu szeroko 
pojątej wiedzy o muzyce; mamy tu bowiem do czynienia zarówno z per
spektywą historyczno-analityczną, etnomuzykologiczną, kulturoznaw- 
czą, pedagogiczną, psychologiczną, czy wreszcie też z ukazaniem relacji 
miądzy muzyką a polityką. Tą wielorakość kontekstów i bogactwo tema
tów, dla których jedyny wspólny mianownik wydaje sią stanowić po pros
tu muzyka, wypada uznać za znaczący atut koncepcji publikacji, która 
z pewnością znajdzie liczne grono czytelników reprezentujących różne 
dyscypliny naukowe.

Z recenzji dra hab. Tomasza Baranowskiego
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