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red vami je zbornik Akademije za glasbo, prva tovrstna publikacija po približno 
desetih letih. V njem smo poizkusili zbrati in predstaviti najpomembnejše do-
godke in dosežke preteklega desetletja na edinem slovenskem glasbenoumetni-
škem visokošolskem zavodu, ki je ustanova posebnega nacionalnega pomena. Iz 
zbranega in objavljenega gradiva je razvidno, da se Akademija za glasbo kljub 
zaostrenim gospodarskim razmeram in nerešeni prostorski problematiki zave-

da svojega poslanstva za visokošolsko glasbeno izobraževanje in vsestransko deluje v prid 
čim  večji kakovosti in odličnosti. Rezultati so presenetljivi zlasti zato, ker Akademija nima 
svojih prostorov, ampak deluje v zelo slabih razmerah v najetih prostorih in z večinoma 
odsluženo opremo. Za uspešno in predano delo v preteklem desetletju in za rezultate, ki 
so nam v ponos, se zahvaljujem celotnemu kolektivu, obema predhodnikoma, profesorju 
Dejanu Bravničarju in profesorju Pavlu Mihelčiču, visokošolskim učiteljem, sodelavcem in 
nepedagoškemu osebju Akademije za glasbo.

Prvi vtis o kakovosti posamezne glasbenoizobraževalne institucije dobimo skozi njene 
večje ansamble – orkestre in zbore. Na tem področju Akademija za glasbo v preteklem 
desetletju lahko pokaže marsikaj. Vrstili so se odlični nastopi našega simfoničnega or-
kestra, ki je poleg navdušujočih ljubljanskih koncertov doživel imenitne odzive tudi na 
gostovanjih v tujini – od dvakratnega gostovanja na elitnem berlinskem festivalu mladih 
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orkestrov Young Euro Classic, kjer se je po odzivu publike in kritike uvrstil v sam vrh 
mladih evropskih orkestrov, do gostovanj v Italiji, Nemčiji, Avstriji (Dunaj, Gradec), na 
Hrvaškem (Zagreb) in v Srbiji (Beograd). Tudi v letu 2011 je strokovna kritika koncert 
našega simfoničnega orkestra uvrstila med vrhunce ljubljanske koncertne sezone, kar je 
svojevrsten dosežek, saj v Ljubljani vsako leto poleg domačih profesionalnih orkestrov 
nastopajo tudi mnogi sloviti svetovni orkestri. Poleg tega so študentje Akademije za glas-
bo člani različnih uglednih mednarodnih mladinskih orkestrov kot so Mladinski orke-
ster Gustava Mahlerja, Mednarodni akademski orkester filharmonija sklada Animato, 
Orkester Evropske unije, Mediteranski orkester, EUphonie orkester itd. Zelo uspešni so 
tudi koncerti naših drugih večjih sestavov – zborov (komornega, dekliškega, mešanega in 
koralnega), komornega godalnega orkestra, pihalnega in kitarskega orkestra – ki se redno 
uspešno predstavljajo na naših koncertih, pa tudi na gostovanjih. Velik motiv študentom 
predstavlja možnost solističnega nastopanja s profesionalnimi orkestri v našem koncert- 
nem abonmaju, ki si jo morajo priboriti na avdiciji, pa tudi številne druge možnosti 
predstavljanja umetniških dosežkov v naših drugih koncertnih ciklih. Zato dosegamo za-
vidljivo kakovostno raven tudi pri solističnem in komornem muziciranju ter glasbenem 
ustvarjanju, kar dokazujejo študentje solisti na Solističnih recitalih, komorni ansambli na 
Komornih večerih in študentje kompozicije z izvedenimi deli, vsi skupaj pa tudi s števil-
nimi nagradami na državnih in mednarodnih tekmovanjih. O kakovosti izobraževanja 
priča tudi visoka zaposljivost naših študentov in diplomantov, ki predstavljajo glavnino 
kadra v nacionalnih profesionalnih ansamblih (Orkester Slovenske filharmonije in Sim-
fonični orkester RTV Slovenija, operna orkestra SNG Ljubljana in Maribor, Orkester Slo-
venske vojske, Orkester slovenske policije itd.), v našem glasbenem šolstvu na vseh ravneh 
šolanja ter v številnih drugih institucijah. Posameznikom je uspel tudi preboj v najboljše 
svetovne orkestre, kot sta Berlinska in Dunajska filharmonija. Seveda vseh teh uspehov 
ne bi bilo brez predanega dela študentov, mladih glasbenih umetnikov, ki jih poskušamo 
mentorji kakovostno usmerjati in spodbujati. 

Nič manj pomembno ni področje znanstveno-raziskovalnega dela, ki je po obsegu manj-
še in zato večkrat v senci umetniškega delovanja. Znanstveno-raziskovalno delo poteka 
predvsem na področjih glasbene pedagogike, glasbene zgodovine ter kompozicije in glas-
bene teorije. Na teh področjih smo imeli kar nekaj uspešnih zagovorov magistrskih in 
doktorskih del, še naprej pa je stalnica tudi izdajanje naše znanstvene revije. Vsako leto 
izdamo dve številki Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, od teh 
je ena tematska in izide ob vsakoletnem muzikološkem simpoziju.

In kateri so najpomembnejši razvojni dosežki v preteklem desetletju? Zagotovo je prvi 
med njimi prenova programov v skladu z bolonjsko reformo, uvedba novih študijskih 
smeri (kljunasta flavta, čembalo, harmonika in zborovsko dirigiranje), občutna kadrovska 
okrepitev, okrepljena mednarodno sodelovanje in mobilnost ter odpiranje številnih mo-
žnosti za umetniško predstavljanje naših študentov. S tem je Akademija za glasbo izpol-
nila glavne cilje, ki jih je opredelila v svojih strateških dokumentih na področju klasične 
glasbe. Bolonjski programi so zasnovani tako, da študentom omogočajo široko izbirnost. 


