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Warszawa, 10.02.2010
Szanowni Państwo,
Zarząd Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES) zwraca się do Państwa z propozycją
nawiązania z Polską Sekcją współpracy, która obu stronom może przynieść konkretne korzyści.
Głównym celem naszej propozycji jest zacieśnienie więzi pomiędzy - środowiskiem firm
zajmujących się dystrybucją lub wytwarzaniem sprzętu audio, projektujących i realizujących instalacje
nagłośnieniowe, audiowizualne, itp., a także redakcjami czasopism z branży - i środowiskiem akademickim
oraz specjalistami spoza uczelni, reprezentowanym przez Polską Sekcję AES, którą tworzy także liczna
grupa studentów takich kierunków, jak elektroakustyka, techniki multimedialne, reżyseria dźwięku, cyfrowa
technika foniczna. W interesie nas wszystkich jest, aby dzisiejsi studenci, którzy wkrótce ukończą studia
techniczne lub muzyczne, byli już zaznajomieni z nowoczesnym, profesjonalnym sprzętem fonicznym,
nagraniowym oraz odtwarzającym, jako przyszli pracownicy bądź kontrahenci Państwa firm.
W odróżnieniu od sytuacji sprzed kilku laty, obecna struktura organizacyjna AES w Polsce jest
bardziej rozbudowana i obejmuje PS AES (sekcję główną) oraz trzy sekcje studenckie: gdańską – związaną
z Katedrą Systemów Multimedialnych w Politechnice Gdańskiej, wrocławską – związaną z Katedrą
Akustyki Politechniki Wrocławskiej i krakowską – związaną z Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki
Akademii Górniczo-Hutniczej. Poza wymienionymi, formalnymi sekcjami studenckimi, z PS AES
współpracują także studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
i Zakładu Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej. W sumie, sekcje polskie liczą ponad 270 wszystkich
członków. Warto przy tym nadmienić, że zarządy wszystkich krajowych sekcji AES pracują społecznie.
Jednym z ważnych zadań Polskiej Sekcji AES jest umożliwienie studentom kontaktu ze światową
czołówką przedstawicieli branży audio i multimediów, wspieranie ich wyjazdów na Konwencje AES,
zachęcanie do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez AES, patronowanie międzynarodowym
konferencjom naukowym (NTAV – New Trends in Audio and Video, ISSET – International Symposium on
Sound Engineering and Tonmeistering) odbywającym się w kraju i zagranicą. Informujemy, że składki
wnoszone do Polskiej Sekcji AES są w dużej części odprowadzane do Centrali AES w Nowym Jorku.
Pozostała część składek tworzy skromny budżet Polskiej Sekcji AES, co w ograniczonym zakresie
umożliwia prowadzenie działalności statutowej.
Oczekiwana przez Polską Sekcję AES nowa forma współpracy powinna przede wszystkim polegać
ze strony Państwa na wsparciu finansowym jej budżetu jako krajowych członków wspierających (local
supporting members), co umożliwiłoby rozszerzenie działalności Sekcji. Ze swojej strony Polska Sekcja
AES oferuje Państwu udostępnienie często odwiedzanej w kraju i zagranicą naszej witryny internetowej
www.aes.org.pl do przedstawienia firmy oraz informacji o oferowanym sprzęcie lub usługach,
organizowanych spotkaniach, sympozjach, szkoleniach. Ponadto mogą Państwo umieszczać ogłoszenia
o zapotrzebowaniu na absolwentów uczelni do pracy w Państwa firmach, a także ogłoszenia o możliwości
przyjęcia studentów na krótkoterminowe staże zawodowe. Proponujemy także przywrócenie praktyki
organizowania wystaw sprzętu audio podczas konferencji NTAV lub ISSET. Firmy mające status lokalnego
członka wspierającego otrzymywałyby nieodpłatnie wszystkie materiały konferencyjne, a także mogłyby
reklamować w tych materiałach swoje nowości technologiczne.
Szanowni Państwo, prosimy o rozważenie naszych propozycji. Oczekujemy odpowiedzi w postaci
akceptacji lub też wysunięcia własnych pomysłów prowadzących do zintegrowania środowiska audio
w naszym kraju. Prosimy również o sugestie odnośnie innych form działalności Polskiej Sekcji AES.
Jednocześnie przypominamy, że AES jest organizacją upoważnioną do stanowienia norm i standardów,
publikowanych w materiałach AES. Nasze kontakty międzynarodowe mogą być pomocne w uzyskaniu
dostępu do w/w materiałów.
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