
Redakcja interdyscyplinarnego czasopisma „Audiosfera. Koncepcje, badania, praktyki” 
zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru monograficznego: Audiosfera muzeum  

Wyobrażenie muzeum jako miejsca wypełnionego ciszą sprzyjającą kontemplacji wystawio-
nych obiektów i uważnemu odbiorowi przekazywanych treści zdaje się odchodzić w przeszłość.
Współczesne muzea nie są już przestrzeniami dominacji zmysłu wzroku oraz dyscyplinowania słu-
chu i dotyku. Dźwięk w muzeach jest dziś w różnorodny sposób wykorzystywany, aby umożliwić
zwiedzającym podróż w przeszłość, pełniejszy odbiór oglądanych obiektów (np. instrumentów mu-
zycznych, narzędzi), przekazać informacje o wystawie oraz by uatrakcyjnić ekspozycję. Dźwięki są
nie tylko celowo wykorzystywane, projektowane dla wystaw i specyficznej atmosfery muzeum, są
również elementami kolekcji muzealnych i obiektami na wystawach. Zwiedzający współczesne mu-
zea wędrują po salach zaopatrzeni w audioguide, korzystają z aplikacji na telefon, odsłuchują na-
grania wykładów, wywiadów, brzmień obiektów. 

Przemiany  audiosfery  muzeum,  kreowanie  muzealnych  pejzaży  dźwiękowych,  eksponowanie
dźwięku oraz  zmiany doświadczenia  muzealnego za  sprawą technologii  dźwiękowych generują
wiele interesujących zagadnień, które wymagają teoretycznej i krytycznej refleksji. W tym numerze
Audiosfery chcielibyśmy rozpocząć studia i dyskusje nad niektórymi z nich.

Proponowane zagadnienia: 

- przemiany audiosfery muzealnej; 
- cisza i hałas w muzeum;
 - zanieczyszczenie dźwiękowe współczesnego muzeum
- praktyki dyscyplinujące przez dźwięk w muzeach;
- zróżnicowanie audiosfery w zależności od typu muzeum;
- rekonstrukcje dźwiękowej przeszłości w muzeach w Polsce i za granicą; 
- „złudzenie autentyczności” – problem ukazania w muzeach historycznej zmienności sposobu 
postrzegania ciszy, hałasu, dźwięków; 
 - dźwięk na wystawie muzealnej i dźwięk jako element ekspozycji;
- sposoby tworzenia audiosfery wystawy (dźwięki autentyczne, archiwalne versus wykreowane);
- muzealne archiwa dźwiękowe;
- dźwiękowe projekty artystyczne w muzeach; 
- klasowe, etniczne, genderowe aspekty audiosfery muzeum;
- technologie dźwiękowe w muzeum (audioguide, aplikacje na telefon, odtwarzanie dźwięków 
przez głośniki, słuchawki); 
- akustyka przestrzeni muzealnych;
- wpływ dźwięków na odbiorców muzeów, odbiór audiosfery w kontekście innych zmysłów, 
interakcje i konflikty;
- dźwięk w muzealnych działaniach edukacyjnych; 

Informacje:

Prosimy o zgłaszanie propozycji artykułów do 30.04.2016. Na gotowe teksty czekamy do 
15.06.2016.

Adres Redakcji:
e-mail: redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl

Informacje dla Autorów znajdują się pod adresem: 
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/dla-autorow/ 
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