
 

 

 

 

POZIV ZA SUDJELOVANJE 
 

 

UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU 

ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST  

Odsjek za glazbenu teoriju i kompoziciju  

 

organizira  

 

u suradnji s Doktorskom školom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Glazbenom 

mladeži Split, Hrvatskom zakladom za znanost i Glazbenim institutom Cantus (Beč) 

 

1. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ MLADIH 

ISTRAŽIVAČA GLAZBE 

 

(iSTeM_2018) 

 

 

Tema simpozija: 

 Znanstveni diskursi o glazbi s aspekta suvremenih  

istraživačkih interesa 

 

Split (Hrvatska), 7. – 9. prosinca 2018. 



 

1. Međunarodni znanstveni simpozij mladih istraživača glazbe (iSTeM_2018), 

jedinstveni simpozij u hrvatskom glazbenoistraživačkom miljeu, ima za cilj okupiti i povezati 

hrvatske i inozemne doktorande i mlade znanstvenike (do pet godina od obrane doktorske 

disertacije) iz područja muzikologije, etnomuzikologije, teorije glazbe i glazbene pedagogije. 

Jedan je od dugoročnih ciljeva ovog Simpozija stvoriti platformu za nove znanstvene diskurse 

s aspekta suvremenih istraživačkih interesa koja će predstavljati prijeko potreban prijelaz od 

inicijalne do samostalne znanstveničke djelatnosti s naglaskom na umrežavanje i afirmaciju 

mladih istraživača u međunarodnom znanstveničkom krugu. Visokoj razini stručnosti, 

znanstvenosti i kvalitete 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih istraživača glazbe 

doprinijet će članovi Programskog odbora kojeg čine ugledni hrvatski i inozemni stručnjaci iz 

svih tematskih područja obuhvaćenih Simpozijem. U skladu sa zadanom temom (Znanstveni 

diskursi o glazbi s aspekta suvremenih istraživačkih interesa) izlagat će se o perspektivama 

suvremenog (specijalističkog) glazbenog obrazovanja, interdisciplinarnim pristupima u 

nastavi glazbe, predmetima i metodama arhivskih istraživanja u digitalnoj eri, (re)valorizaciji 

glazbene baštine, (suvremenim) glazbenoanalitičkim pristupima glazbenom djelu, 

(zanemarenim) glazbenim tradicijama i izvođačkim praksama. U predviđenim diskusijama na 

okruglom stolu govorit će se o programskim konceptima doktorskih studija iz područja glazbe 

i srodnih studija, mogućim smjernicama za njihovu nadgradnju i implementaciju primjera 

„dobre prakse“ te o međunarodnoj mobilnosti mladih istraživača glazbe.  

***** 

TEME 

Muzikologija 

 Prilozi za nove povijesti glazbe: novootkrivene muzikalije i glazbeno-arhivska 

dokumentacija 

 (Re)valorizacija glazbene baštine u dodiru sa suvremenom glazbenom praksom 

 Sistematska muzikologija u digitalnoj eri: predmeti, metode i rezultati suvremenih 

istraživanja 

 Nova interdisciplinarna istraživanja 

Etnomuzikologija 

 Tradicijska glazba s aspekta suvremenosti: kontinuitet, promjene, zanemarene 

glazbene tradicije i izvođačke prakse  

 Primijenjena etnomuzikologija: teorijski, metodološki i etički izazovi suvremene 

etnomuzikologije 

 Etnomuzikološki doprinos razumijevanju manjinskog u glazbi 

 Estetika, mediji i globalizacija u studijima popularne glazbe 

Teorija glazbe 

 Analiza glazbenog sloga: (suvremeni) analitički pristupi glazbenom djelu  

 Teorija glazbe i muzikologija: mjesta susreta u suvremenim istraživanjima glazbe 

 Suvremene skladateljske prakse i notacije (glazbena grafika jučer, danas, sutra) 

 Strukturalne veze glazbene i likovne umjetnosti  



 

Glazbena pedagogija  

 Perspektive glazbenog obrazovanja u kontekstu novih interdisciplinarnih pristupa i 

suvremenih metodičkih smjernica u nastavi glazbenih predmeta 

 Dinamika, dijalogičnost i interkulturalnost u world music pedagogy  

 Glazbena pedagogija i community music 

 Modeli glazbene poduke u zapadnoeuropskoj umjetničkoj glazbi od 18. do 20. stoljeća 

 

Okrugli stol, iSTeM_2018 – Prijedlog tema za diskusiju:  

1. Prednosti i nedostatci programskih koncepata doktorskih studija iz područja glazbe 

te srodnih studija; 

2. Perspektive mladih znanstvenika i (osobni) znanstvenoistraživački projekti; 

3. Međunarodna mobilnost mladih istraživača. 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Predsjednica Organizacijskog odbora: 

dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo,  

poslijedoktorandica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (Hrvatska) 

(jelicavaljalo@gmail.com) 

Dopredsjednica Organizacijskog odbora: 

Andreja Vrekalić, mag. musicol., 

doktorandica Kulturologije na Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku; nastavnica muzikoloških predmeta u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek 

(Hrvatska) 

(avrekalic@gmail.com)  

 

Članovi Odbora (abecednim redoslijedom):  

Ana Čorić, mag. mus. (asistentica na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu; 

doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska) 

Dino Gluić, student (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska) 

Maja Milošević, mag. musicol. (asistentica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu; 

doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske kulture na Filozofskom 

fakultetu u Zagrebu, Hrvatska) 

Ana Olić, mag. mus. (doktorandica na Universität für Musik und darstellende Kunst u Beču; 

voditeljica Glazbenog instituta Cantus, Austrija) 

Vilena Vrbanić, mag. musicol. (doktorandica na Poslijediplomskom doktorskom studiju 

hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Hrvatska) 

dr. sc. Maruša Zupančič, znanstvena suradnica (Ljubljana, Slovenija)  
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PROGRAMSKI ODBOR (abecednim redoslijedom)  

doc. dr. sc. Vito Balić (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)   

red. prof. dr. sc. Matjaž Barbo (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) 

dr. sc. Naila Ceribašić, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, 

Hrvatska) 

dr. sc. Nataša Cigoj Krstulović, znanstvena suradnica (Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 

Slovenija) 

red. prof. dr. sc. Dinko Fabris (Università degli Studi della Basilicata u Materi; 

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella u Napulju, Italija) 

red. prof. dr. sc. Ruta Girdzijauskiene (Menų akademiją, Klaipėdos universitetas, Litva) 

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska) 

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 

Hrvatska)  

red. prof. dr. sc. Svanibor Pettan (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) 

izv. prof. dr. sc. Davorka Radica (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)     

izv. prof. dr. sc. Susana Sardo (Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de 

Aveiro, Portugal)  

red. prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska) 

izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić (Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska)    

doc. dr. sc. Sabina Vidulin, viša znanstvena suradnica (Muzička akademija Sveučilišta u 

Puli, Hrvatska)  

 

Jezici izlaganja: hrvatski (i srodni jezici) i engleski.  

Načini izlaganja: usmeno (u trajanju od 20 minuta, 5 minuta rasprave), poster, panel (3 

izlagača, maksimalno trajanje 90 minuta; potreban je sažetak organizatora panela i svakog 

izlagača posebno), radionica. 

Prijava teme: prijavni obrazac poslati na e-mail adresu: istem.umas@gmail.com  

Rok za prijavu teme: 30. lipnja 2018.  

Rezultati o prihvaćanju teme: 20. srpnja 2018.  

Rok za slanje sažetaka za programsku knjižicu: 1. listopada 2018.  

Kotizacija za aktivne sudionike: 50 eura ili 370 kuna (uključuje programsku knjižicu, 

svečanu večeru, slobodan ulaz na odabrana kulturno-umjetnička događanja, zakusku u 

pauzama). Ukoliko dvoje ili više autora potpisuju isti rad, plaća se samo jedna kotizacija uz 

nadoplatu od 15 eura (110 kuna) po nazočnoj osobi. Jedan od autora je obvezan izlagati na 

Simpoziju. Detaljnije informacije o uplati kotizacije bit će objavljene tijekom srpnja 2018.  

Kotizacija za pasivne sudionike: 25 eura ili 185 kuna (prijavni obrazac poslati najkasnije do 

1. studenog 2018. na e-mail adresu: istem.umas@gmail.com). Studenti preddiplomskih i 

diplomskih studija ostvaruju pravo na besplatno nazočenje svim događajima uz predočenje 

potvrde o studentskom statusu koju su obvezni poslati najkasnije do 1. studenog 2018. na e-
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mail adresu: istem.umas@gmail.com. Detaljnije informacije o uplati kotizacije bit će 

objavljene tijekom srpnja 2018. 

Recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova 1. Međunarodnog znanstvenog 

simpozija mladih istraživača glazbe tijekom 2019. godine. Radovi će se prikupljati do 15. 

ožujka 2019. U prijavnom obrascu je potrebno naznačiti želite li ili pak ne želite objaviti svoj 

rad u zajedničkom Zborniku radova.  

Troškove puta i smještaja snose sudionici. Organizator se obvezuje sastaviti ponudu povoljnih 

smještajnih jedinica u gradu Splitu za vrijeme održavanja Simpozija. Obavijest će biti 

proslijeđena svim sudionicima iSTeM_2018 nakon rezultata o prihvaćanju teme.  

Uskoro će biti dostupna web stranica 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija mladih 

istraživača glazbe pa Vas sa zadovoljstvom pozivamo da nas posjetite na www.istem.com.hr 

od 25. svibnja 2018., uputite svoje prijedloge i komentare te popratite najnovije obavijesti.  

Ukoliko imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu istem.umas@gmail.com.  

 

Radujemo se Vašim prijavama i susretu u prekrasnom mediteranskom gradu Splitu na 

hrvatskoj jadranskoj obali! 

Organizacijski odbor iSTeM_2018 

 

 

 

         

Split  
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