
I. VAJA PRI PREDMETU PESEM IN GLASBA   
(3. letnik VSP katehetsko-pedagoška smer) V ŠTUD. LETU 2009/10  
 

Navodila: 
 
1. Vaša naloga bo poiskati mašo enega od slovenskih skladateljev (posnetek, lahko tudi note), na 
kratko podati življenjepis tega skladatelja (ok. 1500 znakov brez presledkov) in preceniti liturgično 
primernost skladbe. 
 
2. Primer maše skladatelja je lahko iz zvrsti zborovske cerkvene glasbe, ljudska cerkvene glasbe ali 
sodobne krščanske popularne glasbe. Veliko pesmaric, druge notne literature in CD-jev imate na 
voljo tudi v naši teološki knjižnici. 
 
3. Vajo je potrebno izdelati do 2. novembra 2009, ko bo vsak od vas pripravil kratko predstavitev 
izbranega skladatelja in maše, ki naj traja ok. 5 minut. Za predstavitev boste imeli na voljo projektor, 
računalnik in CD-player ali po dogovoru tudi drugo tehnično opremo.  
 
4. Pri iskanju podatkov se ni potrebno omejevati na spodaj predlagano literaturo, ta vam naj bo le v 
oporo. V primeru težav pri zbiranju podatkov in zvočnih primerov se obrnite na mail 
cecilija.emersic@teof.uni-lj.si. 
 
 
Priporočljiva literatura: 
 Ferenčak, Štefan. 2005. Cerkvena glasba. Repetitorij. Ljubljana, Maribor; 
 Klemenčič, Ivan. 2000. Musica noster amor. Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do 

danes. Maribor; 
 Rus, Janez. 2004. Musica Sacra Contemporanea Popularis. Diplomska naloga. Ljubljana; 
 Škulj, Edo. 2004. Musica sacra slovenica. Ljubljana: Slovenski komorni zbor; 
 Trobina, Stanko. 1972. Slovenski cerkveni skladatelji. Maribor: Obzorja; 
 Vindiš, Tadej. 2005. Sodobna krščanska popularna glasba in umeščanje le-te v katoliško 

bogoslužje. Diplomska seminarska naloga. Ljubljana; 
 zgoraj omenjeni brošuri pripadajoča zbirka CD-jev in not Musica sacra slovenica; 
 zbirka cerkvenih zborovskih pesmi Cerkvena zborovska pesmarica in podobne zborovske 

pesmarice; 
 pesmarice cerkvenih ljudskih pesmi (npr. Hvalimo Gospoda ali Slavimo Gospoda); 
 pesmarice s sodobno krščansko popularno glasbo (npr. Pesem vesela …);  
 mladinske bogoslužne pesmarice (npr. On živi! …); 
 notne priloge v reviji Cerkveni glasbenik z opisi del skladateljev (na notranji strani naslovnice 

ali drugje); 
 zborniki iz Knjižnice Cerkvenega glasbenika; … 

mailto:cecilija.emersic@teof.uni-lj.si

