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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Bryndal Favre pt. Muzykoterapia

Kreatywna i komunikacja przez muzyk^ z osobami dorosfymi gl^boko niepelnosprawnymi

intelektualniey napisanej pod kierunkiem naukowym Pana dra hab. Jozefa Binnebesela,

prof. UMK

Lektura celow podj^tych wysilkow badawczych przekonuje, iz Autorka ocenianej

dysertacji doktorskiej podj^la si^ bardzo ambitnych zadan teleologicznie ukierunkowanych

zarowno na kwestie poznawcze, jak i praktyczno-wdroi:eniowe. Szczegolowa tresc owych

celow, pogrupowanych wedtug powyzszego kryterium, prowadzi do konstatacji, iz

przyst^pila Ona do dziaian badawczych nie tylko z zamiarem dokonania obszernej

charakterystyki przebiegu procesu terapeutycznego z wykorzystaniem muzyki jako srodka

inicjuj^cego i podtrzymuj^cego roznego rodzaju zachowania osob z gi^bok^

niepetnosprawnosci^ intelektualn^ b^d^ce wyrazem, z jednej strony, mniej lub bardziej

zaawansowanych aktow komunikacji interpersonalnej, z drugiej zas - przezyc emocjonalnych

i  ich zewn^trznej ekspresji, ale takze - i to pragn^ w tej chwili zaakcentowac - na tej

podstawie sformulowac szereg konkretnych wytycznych i zalecen dotycz^cych pracy z t^

kategori^ osob, w szczegolnosci zas dokonac adaptacji i przystosowania Muzykoterapii

Kreatywnej do ich potrzeb (zob. s. 176). Wszystko po to - zdaniem samej Doktorantki

wyrazonym na stronie 9 - aby podniesc rang^ muzykoterapii w Polsce jako tej formy

(metody) pracy, ktdra „(...) moze znacz^co wspierac proces rewalidacyjny osob doroslych z

gl^bok^ niepelnosprawnosci^ intelektualn^". Do szczegolowej oceny zalozeh teleologicznych

niniejszej pracy powroc^ jeszcze w stosownym miejscu recenzji, w tej chwili chc^ jedynie

podkreslic, iz przywotane tutaj pokrotce cele, w szczegolnosci te o charakterze praktyczno-

wdrozeniowym, daj^ wyrazny asumpt do twierdzenia, iz oceniana dysertacja spetnia nie tylko

diagnostyczn^ funkcj^ nauki polegaj^c^ na opisaniu i wyjasnieniu okreslonego wycinka

rzeczywistosci, ale takze - i to jest szczegolnie wame - wychodzi naprzeciw zalozeniu o jej

spolecznym utylitaryzmie, bowiem wspomniane „wytyczne i zalecenia" ostatecznie sluzyc

maj^ - jak to okreslaj^ Tadeusz Pilch i Teresa Bauman (Zasady badan pedagogicznych.

Strategic ilosciowe i jakosciowe, 2001, s. 17) - „rozwi^aniu konkretnej trudnosci" lub

„naprawieniu jakiegos wycinka rzeczywistosci". Bior^c zatem pod uwag^ fakt spoleczno-




























