
        

 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani 

vas vabi k sodelovanju na 

mednarodnem znanstvenem simpoziju z naslovom 

SLOVENSKO JAVNO GLASBENO ŠOLSTVO -  

POGLEDI V PRETEKLOST IN VIZIJA ZA PRIHODNOST. 

Simpozij organiziramo v čast 

200 –letnice javnega glasbenega šolstva na Slovenskem, 

potekal pa bo 16. novembra 2016 v prostorih Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. 

 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani kontinuirano organizira in izvaja muzikološke 

znanstvene simpozije, namenjene proučevanju posameznih slovenskih glasbenih osebnosti. V 

minulih letih so bili obravnavani Vilko Ukmar, Janko Ravnik, Matija Bravničar, Pavel Šivic, 

Radovan Gobec, Marijan Lipovšek, Zvonimir Ciglič, Bojan Adamič in Samo Vremšak. 

Predstavljeni znanstveni izsledki so bili nato v širši in poglobljeni obliki objavljeni v 

tematskih zvezkih - monografskih publikacijah Glasbenopedagoškega zbornika Akademije 

za glasbo v Ljubljani / The Journal of Music Education of the Academy of Music in 

Ljubljana. 

 

V jubilejnem letu, v katerem obeležujemo 200-letnico javnega glasbenega šolstva na 

Slovenskem, želimo osvetliti to področje skozi prizmo muzikologije, glasbene pedagogike in 

drugih z glasbo in razvojem šolstva povezanih ved. Na simpoziju z naslovom “SLOVENSKO 

JAVNO GLASBENO ŠOLSTVO - POGLEDI V PRETEKLOST IN VIZIJA ZA PRIHODNOST ” 

pričakujemo prispevke s področij zgodovine razvoja javnega glasbenega šolstva, obravnave 

vidnih  ustanov in osebnosti, razvoja posameznih inštrumentalnih in glasbenoteoretičnih 

predmetnih področij ter z njimi povezanih pedagogik, in sicer s treh zornih kotov: preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti. Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:  



1. sklop: Pogledi v preteklost (prve javne glasbene šole, mejniki v razvoju 

slovenskega javnega šolstva do leta 1816 in po njem, nosilci razvoja javnega 

glasbenega šolstva na Slovenskem, razvoj posameznih inštrumentalnih in drugih 

predmetnih področij v  javnem glasbenem šolstvu, razvoj javnega glasbenega šolstva v 

luči družbenega konteksta) 

2. sklop: Pedagoški koncepti in pristopi k poučevanju v  javnem glasbenem 

šolstvu  (metode poučevanja na posameznih predmetnih področjih, učila in učni 

pripomočki, vidni glasbeni pedagogi in njihova vloga v razvoju posamezne discipline v 

razvoju slovenskega javnega glasbenega šolstva) 

3. sklop: Slovensko javno glasbeno šolstvo danes (vrednote in položaj javnega 

glasbenega šolstva; raziskave na posameznih inštrumentalnih, glasbenopedagoških in 

glasbenoteoretičnih področjih v povezavi z javnim glasbenim šolstvom ) 

4. sklop: Inovacije in vizija razvoja v slovenskem glasbenem šolstvu (novi 

pristopi k učenju in poučevanju v javnem glasbenem šolstvu, možne smeri razvoja 

javnega glasbenega šolstva, vpetost in pomen javnega glasbenega šolstva v 

mednarodnih okvirih) 

 

K sodelovanju vabimo znanstvenike s področij muzikologije, glasbene pedagogike, glasbene 

teorije in drugih z glasbenim izobraževanjem povezanih ved. Prispevki naj bodo napisani v 

slovenskem ali angleškem jeziku. Čas za predstavitev vsakega prispevka na simpoziju je 

omejen na 15 minut, pisna verzija za objavo je lahko daljša.  

 

Jezika simpozija sta slovenščina in angleščina. Rok za oddajo preliminarnega naslova 

in izvlečka v obsegu do 300 besed je 31. maj 2016.  Naslov prispevka, izvleček in ključne 

besede oddajte v  elektronski obliki na povezavi https://www.1ka.si/a/78430 . Informacijo o 

potrditvi sprejema naslova prispevka boste prejeli  v dveh tednih po izteku roka.   

Morebitna vprašanja pošiljite na elektronski naslov simpozij.akademijazaglasbo@gmail.com  

 

S simpozijem se  Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani pridružuje drugim prireditvam v 

počastitev 200-letnice javnega glasbenega šolstva, kot bo slavnostni koncert, ki ga prireja 

Zveza glasbenih šol Slovenije 16. novembra zvečer v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.  

 

V imenu organizacijskega odbora simpozija in Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani vas 

lepo pozdravljam. 

 

dr. Branka Rotar Pance, izr. prof. 
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