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МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И МУЗИЧАРИ:  
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Бланка Богуновић**, Јелена Дубљевић и Нина Буден 
Факултет музичке уметности, Београд

Апстракт. Сагледавајући дугорочно развој талента, од тренутка када је уочен 
до тренутка када се одрасла особа суочава са неопходношћу да се интегрише 
у професионалне музичке и животне токове, питамо се да ли образовање за-
довољава њихове потребе и обезбеђује, дугорочно гледано, неопходна знања 
и вештине. Циљ истраживања је да испита: (1) почетну мотивацију за учење 
музике и очекивања од музичког образовања; (2) ток развоја младих музи-
чара (степен самоостварености, развојне перспективе, евалуација музичког 
образовања) и (3) исходе музичког образовања и развој професионалне ка-
ријере. Узорак (N=487) чини 5 подузорака: ученици музичког забавишта, 
ученици oсновне музичке школе, ученици средње музичке школе, студенти 
музике и наставници музичких школа и факултета. У раду се анализирају 
психолошки, образовни и професионални аспекти образовања музички та-
лентованих ученика и студената, као и наставника музике, на 5 сукцесив-
них узрасних група. Резултати показују да са узрастом расте разнородност 
и обим очекивања, тежња ка личном, образовном и професионалном цело-
животном усавршавању, док истовремено степен испуњености очекивања и 
степен процене самоостварености значајно опада и говори о континуирано 
присутном осећању „прикривеног подбацивања“ у групи (релативно) успеш-
них младих музичара и професионалаца. Анализа одговора испитаника гово-
ри о још увек традиционалном образовном систему музички даровитих коме 
недостаје флексибилност и иновативност, и који не обезбеђује довољан ниво 
трансферабилних вештинa и знања. Налази указују на читав кластер конт-
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роверзи које изискују даље преиспитивање и (ре)дизајнирање курикулума 
(високог) музичког образовања.
Кључне речи: специјализовано музичко образовање, развој музичког талента, 
целоживотно учење, евалуација музичког образовања.

Потенцијал музички даровитог детета прераста у капацитет уметнич-
ки оформљене личности током одвијања сукцесивних развојних етапа 
(Bloom, 1985; Jorgensen, 2003). Природна датост, даровитост у домену 
музике, идентификована на почетку музичког образовања, деловањем 
развојних процеса, срединских и интраперсоналних катализатора, као 
и среће/околности израста у таленат, који подразумева овладаност до-
меном и висока постигнућа (Gagne, 2003, 2005). Дуготрајан је пут од 
препознавања раних знакова музичке даровитости и почетка неговања 
и подстицања музички талентованих, кроз систематски развој способ-
ности и вештина, у оквирима специјализованог музичког образовања до 
фаза личне и професионалне зрелости у одраслом добу које такође има 
своје потфазе развоја (Gembris, 2006; Manturzewska, 1990, 1995). Почеци 
музичког образовања даровитих углавном су подстакнути дечијом зна-
тижељом, потребом за изражавањем путем музике и жељом за игром 
(Winner, 1996). Током школовања, учење кроз игру и даље налази своју 
примену, с тим што се усложњавањем садржаја и повећавањем захтева, 
уз истрајност, посвећеност и дисциплину, постепено формира профил 
будућег музичара. Фазе музичког развоја, које воде ка избору музике 
као професије, доносе нове компетенције и успехе, али и ризик неис-
пуњених очекивања. Сваки степен развоја захтева већа улагања, напо-
ре и сагледавање мере „уложеног и добијеног“ на путу самоостварења 
и/или реализације својих професионалних и животних могућности, и 
тај процес траје целог живота. Мала је група оних који постижу (дости-
жу) врхунске нивое извођачке експертности (Subotnik & Jarvin, 2005). У 
великом броју случајева, даровитост/креативност се преусмерава из до-
мена личног испољавања у домен образовања, неговања и подстицања 
нових генерација даровитих и формирања професионалне и личне ка-
ријере у једном другачијем домену бављења музиком. 

Налази истраживања указују на релативне разлике у темпу и фаза-
ма развоја извођачке и педагошке каријере (Manturzewska, 1990, 1995) 
и поткрепљују размишљања о проблемима везаним за колизију између 
очекивања и реализације. Многи музичари покушавају да помире своје 
личне и професионалне аспирације и захтеве реалности, тако што се 
баве наставом (као „другим“ избором), али и тако што активно свирају 
соло или у оркестру и камерним саставима (Altweg, 1990; Bogunović, 
2010). Поред дуалности, друго решење за младе музичаре jeсу алтер-
нативни, неформални облици музичке професије (поп, рок, џез, етно-
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музика, музичка продукција, медији), за које се млади обучавају изван 
школе, а који захтевају другу врсту (опет врхунских) компетенција и ин-
тересовања, за које многи нису припремљени дугогодишњим „тренин-
гом“ у домену традиционалног приступа музичком образовању. Дакле, 
почетак одраслог, професионалног доба је и моменат када почиње упи-
таност о исходима образовања музички даровитих. 

Познато је да је традиционално успостављен курикулум високог му-
зичког образовања, превасходно, усмерен на класичну уметничку музи-
ку и да образује младе таленте за соло, оркестарско и камерно извођење, 
за рад у различитим теоријским дисциплинама, најчешће у настави, као 
и за стваралачки рад. Често се дешава да перманентно високи захтеви за 
врхунским (извођачким) вештинама, нису оправдани у професионалној 
реалности, јер се после завршавања факултета већина младих музича-
ра запошљава у школама у којима раде као наставници, што захтева 
значајну промену фокуса њиховог интересовања ка другима, будући да 
су до тада превасходно били окренути процесима сопственог напредо-
вања. Ова промена, на коју су они често неприпремљени, изазива стрес 
и доводи често до психолошких проблема у почетном периоду (Kemp, 
1996). 

Потенцијална професионална криза средњих година завршава се 
трансформацијом професионалног идентитета наставника (Baker, 2005) 
или мењањем посла или професије. У таквом тренутку постаје поново 
актуелно питање оспособљености за различите послове у оквиру про-
фесије музичара и поседовање транспарентног знања и вештина, и ге-
неричких вештина које се могу применити на различитим пословима 
и у разноврсним животним контекстима (Poli�onia Working Group �orPoli�onia Working Group �or 
Instrumental and Vocal Music Teacher Training, 2010; Smilde, 2009). Да је, 2009). Да је 
идеја о трансферабилности, односно о преносивости знања у различи-
те области музичке професије већ постала реалност, показује истражи-
вање спроведено у Немачкој чији резултати указују на то да више од јед-
не трећине испитиваних инструменталиста (гудачи и дувачи) раде као 
слободни уметници и само једним делом имају стални посао, у оквиру 
кога обављају немузичке послове. Само један гудач, у целокупном узор-
ку инструменталних извођача (N=268), зарађује за живот као солиста 
(Gembris & Langner, 2006). Овај број је изненађујуће мали, с обзиром на 
то да су извођачи током школовања вођени идејом да буду солисти или 
оркестарски музичари, тако да неочекивани професонални обрт утиче 
значајно на њихов селф-концепт (Gembris, 2006). Дакле, отвара се пи-
тање у ком сегменту и на ком нивоу музичког образовања различити 
чиниоци развоја музичких, професионалних и личних компетенција 
могу да дају свој кључни допринос за бољи трансфер вештина битних за 
укљученост у професионалну праксу. А ради се, поред базичних знања, 
о вештинама комуникације, тимском раду, концептуалним вештинама 
(планирања, креативног мишљења), личним вештинама и вештинама 
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везаним за пословни свет и окружење. Традиционални курикулум висо-
ког музичког образовања примарно је фокусиран на стицање знања и ве-
штина у домену класичне уметничке музике (Gembris & Langner, 2006), 
али с друге стране, очигледно, постоје професионални и тржишни зах-
теви и за другим усмерењима музичке професије (поп, џез, рок, музичка 
продукција, медији), који се пре уче у неформалним окружењима (North 
& Hargreaves, 2008). 

Сагледавајући дугорочно развој талента, од тренутка када је уочен 
до тренутка када се одрасла особа суочава са неопходношћу да се интег-
рише у професионалне и животне токове, питамо се, да ли образовање, 
а пре свега васпитање младих талената, задовољава њихове потребе и 
испуњава очекивања, да ли обезбеђује неопходна знања и вештине. А 
затим, и институционалну и професионалну подршку у периоду када 
престају да буду интересантни као „чудо од детета“. Да ли исходи обра-
зовања даровитих имају „еколошку ваљаност’’ и обезбеђују могућност 
адаптације на различите захтеве и услове рада у савременим, променљи-
вим друштвеним условима? Да ли образац сталног вежбања, учења, на-
предовања и стремљења ка високим циљевима, стечен током многих 
година школовања, опстаје и у професионалном периоду? Да ли пос-
пешује даљи развој у складу са концептом целоживотног усавршавања 
и обезбеђује флексибилност у прилагођавању тржишним околностима, 
или се задржава у постојећим оквирима?

У нашем истраживању смо пошли од концепта музичког развоја као 
целоживотног процеса стицања знања и овладавања вештинама, који 
укључује и паралелни развој личних и професионалних компетенција, 
са циљем да се освоје високи нивои музичке експертности. Јасно је да је 
овај процес снажно и неодвојиво одређен утицајем непосредног средин-
ског окружења, квалитетом школског контекста, етосом уметничког и 
професионалног поља, као и условима ширег социокултурног контекс-
та. У тој системској мрежи школовање представља кључни формативни 
период, који значајно одређује почетак, ток и исходе реализације му-
зичког потенцијала. Стога истраживање прати узрасну развојну линију 
од самих почетака музичког образовања до професионалног бављења 
музиком, сагледавајући га из угла самих учесника. 

МеТОДОлОГИЈА ИСТРАжИвАњА

Истраживање о коме извештавамо представља метаанализу резултата 
неколико повезаних студија. Бави се упоредном анализом психолош-
ких, образовних и професионалних аспеката образовања музички да-
ровитих ученика, студената, и наставника музике, на 3–5 узастопних 
узрасних група (Bogunović i sar., 2010; BogunovićBogunović i sar., 2010; Bogunović et al., 2011a; Bogunović 
i sar., 2011b). Интеграцијом главних налаза омогућено је праћење и увид). Интеграцијом главних налаза омогућено је праћење и увид 
у узрасне/развојне промене музички даровитих, с једне стране, и услова 
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музичког образовања и професионалног развоја, с друге стране. Циљ 
истраживања је да омогући сазнања о очекивањима, току и исходима 
образовања музички даровитих из развојне перспективе и на основу са-
моперцепције даровитих. Са овако постављеним истраживачким окви-
ром разматрали смо:

(1) изворе почетне мотивације за бављење музиком и степен, ви-
дове и испуњеност очекивања од музичког образовања, на 4 узастопна 
образовна нивоа и током професионалне каријере;

(2) ток развоја даровитих током средње школе и студија и професи-
оналне фазе у смислу: степена личне и професионалне самоостваренос-
ти, опажене професионално-развојне перспективе и субјективне евалу-
ације музичког образовања;

(3) процене исхода музичког образовања у домену педагошког по-
зива и то: стицања стручних компетенција и неформалног учења других 
музичких жанрова, спремности за дугорочни стручни и професионални 
развој, усавршавање наставника и задовољства послом. 

Узорак (N=487) чини 5 подузорака: ученици музичког забавишта, 
ученици основне музичке школе, ученици средње музичке школе, сту-
денти Факултета музичке уметности у Београду и наставници средњих 
музичких школа и Факултета музичке уметности у Београду (Табела 
1). У целокупном узорку заступљени су музичари свих музичко-обра-
зовних смерова који су груписани у две широко дефинисане групе: из-
вођачи и теоретичари. Узорак је пригодног типа и чине га ученици и 
наставници из београдских музичких школа.1 

За прикупљање података коришћене су паралелне форме Упитника 
конструисаног за потребе овог истраживања, са питањима отвореног и 
затвореног типа (ликертова скала процене од један до пет), за ученике 
и студенте (13 питања) и наставнике (18 питања), као и Упитник за уче-
нике основне музичке школе (10 питања) и полуструктурисани интервју 
за ученике музичког забавишта – 10 питања (Bukvić, 1996; Phelps et al., 
2005). Упитници су попуњавани групно, у оквиру часова или индиви-
дуално, када су интервјуи са ученицима били у питању, током летњег 
семестра 2008/2009. школске године.

Питања у Упитнику за музичко забавиште и основну музичку шко-
лу покривала су следеће варијабле: разлог за полазак у музичку школу, 
ко је утицао на опредељење, очекивања од музичке школе, активности 
на часовима, степен и извори (не)задовољства, шта би мењали, да ли 
желе даље да уче музику.

1 МШ „Станковић“, МШ „Јосиф Маринковић“, МШ „Коста Манојловић“, МШ 
„Даворин Јенко“, МШ „Др војислав вучковић“, МШ „Јосип Славенски“ и МШ „ли-
сински“. 



 Музичко образовање и музичари: очекивања, ток и исходи407

Та
бе

ла
 1

: С
т

ру
кт

ур
а 

уз
ор

ка
 у

че
ни

ка
, с

т
уд

ен
ат

а 
и 

на
ст

ав
ни

ка
 

му
зи

ке
 у

 о
дн

ос
у 

на
 п

ол
, у

зр
ас

т
, м

уз
ич

ко
 у

см
ер

ењ
е 

и 
ра

зр
ед

/го
ди

ну
 

ст
уд

иј
а 

(и
зр

аж
ен

а 
у 

пр
оц

ен
т

им
а)

П
од

уз
ор

ци

П
ол

У
зр

ас
ни

 
ра

сп
он

М
уз

ич
ко

 у
см

ер
ењ

е
Ра

зр
ед

/г
од

ин
а 

ст
уд

иј
а

N
М

уш
ки

%
ж

ен
ск

и
%

И
зв

ођ
ач

ки
од

се
ци

%

Те
ор

иј
ск

и
од

се
ци

%

I  %
II %

II
I %

IV %

М
уз

ич
ко

 
за

ба
ви

ш
те

7
7

5-
7

14

О
сн

ов
на

 м
уз

ич
ка

 
ш

ко
ла

11
24

7-
12

 
10

0
19

16
35

С
ре

дњ
а 

м
уз

ич
ка

 ш
ко

ла
38

62
13

-2
3

81
19

7
3

53
37

16
7

Ф
ак

ул
те

т 
м

уз
ич

ке
 

ум
ет

но
ст

и
29

71
16

-3
8

43
57

14
29

31
26

13
6

Н
ас

та
вн

иц
и 

м
уз

ич
ки

х 
ш

ко
ла

 и
 Ф

ак
ул

те
та

 
м

уз
ич

ке
 у

ме
тн

ос
ти

26
74

21
-6

1
71

29
13

5



Бланка Богуновић, Јелена Дубљевић и Нина Буден 408

Питања у Упитницима за остале узрасне категорије односила су се на: 
(1) опште карактеристике: пол, узраст, музичко усмерење, раз-

ред/година студија, године радног искуства, образовни ниво на 
коме подучавају;

(2) почетак музичког образовања: (а) мотиви који су утицали на 
почетак музичког школовања, (б) очекивања и степен испуње-
ности очекивања од музичког образовања у различитим фазама 
музичког и професионалног развоја;

(3) ток музичког образовања: (а) доживљај личне и професионалне 
самоостварености, (б) перспективе даљег развоја и (в) евалуа-
ција музичког образовања;

(4) процену исхода музичког образовања: (а) стицање компетенција 
за послове у оквиру музичке професије (педагошки, извођачки, 
стваралачки рад, медији, продукција, „некласични“ жанрови), 
(б) професионала очекивања – развој каријере и степен задо-
вољства послом, (в) целоживотно усавршавање (мотивација за 
лични и професионални развој, облици стручног усавршавања 
и бављење другим музичким жанровима). 

Подаци добијени у вези са питањима отвореног типа обрађивани су ква-
литативном анализом садржаја тако што су категорисани у три корака, 
по принципу „левка“. Категорије су формиране током анализе према 
кластерима одговора испитаника на 7 (ученици и студенти), односно 8 
(наставници) отворених питања. Други и трећи корак су били усмерени 
на формирање општијих категорија одговора и оптималног броја група 
одговора (три до шест). Установљеним одређеним степеном сличности, 
али и разлика категорија одговора на узрастима ученика, студената и 
наставника, омогућена је компаративна анализа одговора с обзиром на 
развојни ниво на коме се испитаници налазе. Категорије су специфичне 
за свако од ових питања, тако да ће бити презентоване у делу о резул-
татима. Квантитативна дескриптивна анализа је извршена у програму 
SPSS 17.0.

РеЗУлТАТИ

Почетна мотивација и очекивања ученика 
и студената од музичког образовања

Почетна мотивација. Рана позитивна и интринзичкa усмереност на 
музичке активности превладава код ученика музичког забавишта. На-
име, како наводе, њихови разлози за почетак музичког школовања су: 
љубав према музици (29%), певању (21%), свирању (14%), игри (7%) 
и учењу нота (7%), мада се и родитељи помињу као они који су дали 
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предлог (36%). У току прве половине основне музичке школе (III и IV 
разред основне музичке школе), на узрасту од 9 до 12 година, учени-
ци и даље саопштавају о унутрашњим изворима за бављење музиком: 
љубав према свирању (40%), певању (8%), музици (11%), али и оне који 
већ говоре и о стабилности и истрајности мотивације на овом узрасту, 
а то су „воља, жеља, занимљиво, свиђа ми се“ (20%). већина ученика 
изјављује да је одлука о почетку музичког школовања била у „њихо-
вим рукама“ (66%), док су „значајни други“ из непосредног и школског 
окружења такође имали свој допринос, али у мањој мери: породица 
(46%), вршњаци (8%) и наставници музичке културе из основне школе 
(6%). Изјаве средњошколаца о почетној мотивацији указују на висок 
степен аутономије у одлучивању избора професије и она се, сасвим 
очекивано, повећава са узрастом, тако да већина студената изјављује 
да је одлука за бављење музиком била самостална (94%), при чему не 
занемарују и утицај родитеља (42%), професора (6%), па чак и вршњака 
(2%). Запажамо да су подршка или утицај континуирано присутни на 
свим узрастима и да је проценат младих музичара који доносе одлуку 
уз подршку, савет или консултације са родитељима константан и зна-
чајно висок, јер се ради о готово половини испитаника (40%-50%).

Очекивања. На самом почетку школовања ученици музичког за-
бавишта су у потпуности задовољни својим певањем песмица (86%), 
учењем нота (79%) и социјалним аспектима комуникације (28%), за њих 
је бављење музиком игра (Bogunović i sar., 2011b). Очекивања ученика 
основне музичке школе фокусирана су, наравно, на учење инструмента 
(91%) када и почиње индивидуална настава, и готово сви су задовољни, 
сматрајући да су оно што су очекивали и добили – 94% (Табела 2). На 
узрасту средње школе запажамо значајан пораст у врстама очекивања, 
примерен свакако својствима адолесцентног узраста, али и средњој 
фази професионалног музичког образовања. Развој личних капацитета, 
„напредак, усавршавање потенцијала, формирање комплетне личности, 
подизање на виши ниво“, представљају аспирације младих уметника, 
на посвећен и предан начин, којим се „све остало“ ставља у други план 
(Csikszentmihalyi et al., 1993). Очигледно је да је развој интринзичких 
ресурса примаран и да је унутрашња мотивација стабилно интегрисана 
у „лични идентитет извођача“ (MacDonald et al., 2002), што се одржава, 
али и разрађује на студентском узрасту. 
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Табела 2: Очекивања од музичког образовања на три узрасна нивоа 
– ученици основне, средње музичке школе и студенти Факултета 

музичке уметности

Ученици основне 
музичке школе

Ученици средње
 музичке школе

Студенти Факултета 
музичке уметности

N=35 % N=167 % N=136 %

в
рс

те
 о

че
ки

ва
њ

а

Да свирају 91

лични раст 
и развој, 

усавршавање, 
развој 

креативности 

95
лични раст 

и развој 35

Да певају 57 Добри наставници 
и сарадња 19

Стицање знања 
и вештина 34

Да се друже 14 Ништа посебно 20

Диплома и 
могућност за-
пошљавања, 
добри услови 

рада 

31

Да слушају 
музику 6

Добар посао и 
диплома 9

Развој креатив-
ног извођења и 
разнолика му-
зичка искуства 

14

Да се играју 3
Добро окружење
 и радна атмос-

фера 
8

Компетентни 
и лично анга-

жовани настав-
ници 

11

Да науче 
нешто ново 6 Јавни наступи

 и музичка пракса 6

Когнитивна 
стимулација и 
плодна обра-
зовна размена 

10

С
те

пе
н 

ис
пу

њ
ен

ос
ти

У потпунос-
ти испуњена 94

У потпуности
 или у великој 
мери испуњена

82

У потпуности 
или у великој 

мери
испуњена

35
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Налази указују да су студентска очекивања снажно изражена на пољу 
личног, креативног, уметничког и когнитивног развоја, као и у правцу 
проширивања искуства музичког извођења/јавног наступања. Студент-
ска очекивања су, с једне стране, одређена тежњом ка продубљивању 
релевантних унутрашњих снага (личност, знања, вештине, креативност, 
когнитивни развој), али и захтевима онога што следи после студија, а 
то је професионална каријера. Испољене су прагматичне аспирације и 
циљеви који се тичу будућег запослења и социјалног статуса. Можемо 
рећи да су очекивања студената, генерално, двојако иницирана, личним 
и професионалним растом и развојем, али и добрим радним местом „за-
рађеним“ дипломом универзитета. Студенти су, као и средњошколци, 
очигледно спремни да уложе напор у унапређивање знања и усаврша-
вање извођачких вештина, претпостављајући/очекујући да ће им компе-
тентни и лично ангажовани наставници помоћи у остваривању циљева.

Дакле, када се ради о очекивањима младих музичара, запажамо да 
се њихов број са узрастом повећава, као и разноврсност природе оно-
га што је потребно да школа пружи даровитима. Очекивања, у ствари, 
представљају израз њихових аспирација и тежњи и говоре о садржајима 
који су им потребни, које њихова даровитост „тражи“ да би напредовала 
и реализовала се у образовном и касније професионалном контексту. Ре-
зултати снажно говоре у прилог стабилности високих аспирација, и то 
испуњавањем пре свега унутрашњих развојних циљева, који су надаље 
повезани са високим стандардима уметничког извођења и креације. 
Међутим, изненађује опадајући тренд испуњености очекивања са по-
растом нивоа образовања и узрастом наших испитаника. Он би се могао 
једним делом објаснити и повећаном критичношћу и увидима који рас-
ту са узрастом, као и перфекционизмом који одликује музичаре уопште, 
а шта нам то говори о образовању, видећемо у наредном одељку. 

Ток музичког образовања

Самооствареност. С обзиром на то да образовање младих музичких 
талената, а посебно средњошколско и универзитетско које представља 
и професионално опредељење, има кључну формативну улогу у развоју 
даровитости и реализацији датих потенцијала, одговори испитаника 
на три узрасна нивоа (Табела 3) су узнемиравајући, јер указују на пад 
процене самоостварености испитаника са порастом узраста. „Критичну 
тачку“ представља студентски узраст после кога се процена не мења. 
На нивоу средње школе готово половина ученика сматра да и даље тре-
ба да напредује, што је у оквирима очекиваног. Овакав налаз доводи 
у питање функционалне вредности образовног процеса у домену спе-
цијализованог музичког образовања. Наиме, очекивали бисмо да степен 
самоостварености расте са узрастом због повећања знања и искуства и 
личног развоја. Поред тога, ови ученици се већ 10 година континуирано 



Бланка Богуновић, Јелена Дубљевић и Нина Буден 412

и посвећено баве музиком и према налазима постојећих истраживања 
они испуњавају један од предуслова за почетак фазе музичке експерт-
ности (Jorgensen, 2004). 

Табела 3. Самооствареност и перспективе развоја талента 
на три узрасна нивоа – ученици средње музичке школе, 

студенти Факултета музичке уметности и наставници

Ученици средње
 музичке школе

Студенти Факултета 
музичке уметности

Наставници 
у музичком образовању

N=167 % N=136 % N=135 %

Ре
ал

из
ац

иј
а 

та
ле

нт
а У потпуности 

или
у великој мери 45

У потпуности или
у великој мери 28

У потпуности или
у великој мери 25

П
ер

сп
ек

ти
ва

 д
аљ

ег
 р

аз
во

ја

Усавршавање 
способности 
и вештина 38

Развој 
вокално-инстру-

менталних
техника и вештина 

44

Целоживотно 
усавршавање – 

лично, у подуча-
вању и извођачким 

вештинама 

38

Искуство
и стицање 
вештина у 

јавном насту-
пању 

10

лични развој, не-
зависност, самопо-
уздање, увећавање 

креативности 

24

Стручно усаврша-
вање – семинари, 
мастер клас, даље 

образовање 
10

емоционални 
развој и 

сазревање 

 
13

Професионално 
усавршавање 20

Искуство у новим 
областима музике 5

Јавни наступи 11 Бављење 
педагогијом 13

Развојна перспектива. Изненађује перманентна потреба за даљим раз-
војем, унапређењем и професионалним усавршавањем, доследно ис-
пољена на сва три узрасна нивоа (Табела 3). већ је установљен вреднос-
ни систем младих музичара у оквиру кога се ови циљеви и постављају, 
а то је самоактуализација, естетска и сазнајна оријентација (Bogunović, 
2010; Bogunović i sar., 2012). Наставници сматрају да простора за даљи 
развој увек има и да лични развој треба да траје читавог живота. Снаж-
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на дискрепанца између опаженог степена самоостварености и констан-
тне и чврсто укорењене тежње ка унапређивању и високим очекивањи-
ма, наводи на размишљање и о перфекционизму као кључу латентног 
„осећања подбацивања“ наших испитаника. Перфекционизам и анкси-
озност музичара као групе, у односу на немузичаре, који су већ уста-
новљени у радовима других аутора, (Lehmann et al, 2007; Kemp, 1996; 
Mirović i Bogunović, 2012), а затим и стално самопреиспитивање, рела-
тивност вредновања квалитета извођења, представљају само неке од 
аспеката професионалног „пакета“ који млади музичари стичу такође 
током процеса образовања.

Евалуација музичког образовања. Поређењем процена ученика, сту-
дената и наставника, који сагледавају процес образовања из различитих 
животних улога и искуствене праксе, уочавамо да су њихова мишљења 
релативно слична, иако је степен наглашености одређених „јаких“ и 
„слабих“ страна другачији (Табела 4). Када се ради о процени „јаких“ 
страна плана и програма високог музичког образовања, све три групе 
испитаника недвосмислено стављају на прво место професионално об-
разовање и унапређење вештина, и ово је била категорија одговора око 
које није било дилеме и која је нарочито „похваљена“ у групи настав-
ника. Друга категорија око које је готово потпуна усаглашеност, јесте 
питање „најслабије“ стране музичког образовања према процени испи-
таника, а то је наставни план и програм: концепт, организација наставе 
и времена и садржај (недостатак опште културе и знања, дискутабилан 
избор предмета). Слагање уочавамо у све три узрасне категорије и када 
се ради о лошим физичким и материјалним условима рада, што укљу-
чује недостатак литературе, лоше инструменте, недостатак простора, 
скромно снабдевене библиотеке, лош веб-сајт. Наставници помињу и 
шире социоекономске проблеме, општу климу запостављености култу-
ре, уметности и посебно класичне музике у друштву, што на њих делује 
дестимулативно. 

С друге стране, када је у питању процена компетенција, личних и 
комуникацијских својстава, као и квалитет рада наставника уједначен 
број испитаника се на сва три узраста изјаснио у биполарним катего-
ријама процене (Табела 4). Са узрастом се значај који се (и у позитивном 
и негативном смислу) приписује овој категорији одговора повећава и на-
рочито критички став имају сами наставници музичких школа. Сматра-
мо да је ова биполарност свакако снажно одређена дивергентним личним 
искуствима. Још један важан аспект музичког образовања се појављује 
кроз све три узрасне категорије, такође са биполарним оценама. Ради се 
о стицању компетенција за вокално-инструментално јавно наступање 
и такмичења. Овај сегмент музичких и уметничких активности високо 
је вреднован у пољу уметности и процена извођачке успешности и зна-
чајно доприноси статусу уметника, добром или лошем. Мишљења смо 
да се и овде ради о супротним индивидуалним искуствима наших испи-
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таника, која су и условила овакав распоред њихових одговора. Налаз по-
тврђује значај још једног елемента Гањеовог модела развоја даровитости 
(Gagne, 2003, 2005), а то је срећа/околности. Резултати јасно указују да 
су у домену уметничког образовања у коме су снажно присутни афек-
тивни и социјални агенси као фацилитатори услова за узлазно напре-
довање талентованих. Они се односе на даровиту особу, као и на њено 
непосредно и шире окружење. 

Табела 4: Евалуација музичког образовања на три узраста – 
„јаке“ и „слабе“ стране

Ученици средње
 музичке школе

Студенти Факултета 
музичке уметности

Наставници 
у музичком 
образовању

N=167 % N=136 % N=135 %

Ја
ке

 с
тр

ан
е

Професионално 
унапређивање

и развој 36

Професионално 
унапређивање 

– знање, вештине, 
компетенције 

32

Професио-
нално образо-
вање и развој 

вештина 
47

ефикасна наста-
ва, добра 
сарадња

са наставником 9

висока стручност
и свестраност
наставника,
креативност,

контакт 

21

Изазовни 
контекст
за лични, 

креативни и 
когнитивни 

развој 

23

Професионално 
сазревање кроз 

јавно наступање 3

Стицање 
компетенција

за уметничко инс-
трументално 

извођење 

18

висок квали-
тет настав-

ника и добра 
сарадња 22

лични, 
креативни

и когнитивни 
развој 

4

лични, креативни
и когнитивни 

развој 10

Диплома, посао 4 Наставни план 
и програм 10

Сарадња са 
колегама

 
4
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С
ла

бе
 с

тр
ан

е

Наставни план
и програм – 

садржај, 
организација 

18
Наставни план и 

програм – концепт, 
организација, 

садржај 

34

Наставни 
план и 

програм – 
организација, 

оптереће-
ност, несклад 

програма и 
праксе 

34

Квалитет рада 
наставника 11

Нестручност, не-
довољно залагање, 
непрофесионали-
зам наставника 

21

Неадекватан 
ниво струч-

ности настав-
ника – ком-
петенције, 

ангажовање, 
сарадња, 

објективност 

33

лоши услови 
рада

и опремљеност 
инструментима

7

Припрема
за инструментално 

јавно
наступање 

18

Недовољно 
јавних насту-
па и такми-

чења 
11

Недостатак 
естетских

и уметничких 
активности 

ученика 

10

лоши физички
и

материјални 
услови 

13

лоши 
физички

и
материјални 

услови 

7

Недостатак 
естетских

и уметничких 
активности 
студената 

9
лоша 

ситуација 
у земљи 

4

Исходи музичког образовања

Стручне компетенције. Имајући у виду чињеницу да је високо музичко 
образовање последња фаза у професионалној припреми младих музича-
ра, интересовало нас је како они процењују степен овладаности знањи-
ма и вештинама за послове који их очекују после завршавања студија. 
Испитаници сва три подузорка у којима постоји јасна професионална 
опредељеност за музику, ученици, студенти и наставници, сматрају да 
у току образовања стичу највише компетенција у домену извођаштва 
(M=3.70; SD=1.04), педагошког (M=3.43; SD=1.07) и стваралачког рада 
(M=3.18; SD=1.15). Ова процена се могла и очекивати, с обзиром на то да 
је готово целокупно образовање (у трајању од 6 до 14 година) јасно ус-
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мерено на овладавање (соло) вокално-инструменталним извођењем. На-
супрот томе, мада очекивано, недостатак компетенција се, по њиховом 
мишљењу, огледа у оспособљености за послове у оквиру „некласичних“ 
жанрова, на пример поп, рок, џез, хип-хоп (M=2.17; SD=1.35), рад у у 
медијима (M=2.08; SD=1.25) и у музичкој продукцији (M=1.82; SD=1.19). 
Дакле, стицање знања и вештина у оквиру „традиционалних“ видова 
образовања и даље има примат. 

Обученост и искуство за рад у медијима, продукцији и другим му-
зичким жанровима, за којима постоји потражња на тржишту рада, још 
увек није системски у потпуности присутна2, и то је проблем који план-
ски настоје да превазиђу и неке западноевропске високе институције 
музичког образовања (North & Hargreaves, 2008). Будући музичари, који 
нису заинтересовани за каријеру у уобичајеним оквирима музичке про-
фесије, препуштени су стицању неформалног знања у ваншколском кон-
тексту где је природа учења другачија, самоусмеравајућа и често се од-
вија у групи вршњака или истомишљеника, у такозваном неформалном 
окружењу (North & Hargreaves, 2008). Очигледно је да се слични проце-
си одвијају и у нашој средини, јер релативно велики број испитаника са-
општава да су, поред бављења класичном музиком, активни и у домену 
џез, поп, рок, хеви-метал, реп, евергрин, фолк и позоришне музике (33% 
ученика музичких школа, 41% студената и 33% наставника музике). До-
дали бисмо да наши испитаници процењују ова искуства као корисна 
за проширивање могућности и слободу у музичком изражавању, боље 
слушање музике, проширивање музичког искуства, разумевање музике, 
повећање флексибилности у музичком мишљењу и креативност, овла-
давање извођачком тремом и за финансијску добробит.

Професионални развој и усавршавање наставника. Постоје сту-
дије у којима је установљен висок ниво образовања наставника музи-
ке у односу на општу популацију наставника (Joksimović i Bogunović, 
2005), као и њихова жеља за континуираним усавршавањем и личним 
развојем (Bogunović, 2010; Bogunović, 2005). Овај налаз се потврђује јер 
две трећине наставника говори о потреби целоживотног развоја – лич-
ног, професионалног и/или образовног (Табела 3). Облици професио-
налног усавршавања који су у највећој мери заступљени јесу семинари 
(M=3.57; SD=1.58) и мајсторски курсеви (M=3.44; SD=1.59), а као актив-
ни видови усавршавања у личном и извођачком смислу одвијају се ко-
лективно/групно концертно музицирање (оркестар, камерна музика и 
хор) (M=3.55; SD=1.64) и солистичко наступање (M=3.04; SD=1.77). Овај 
налаз је и логичан с обзиром на то да две трећине узорка чине наставни-
ци инструменталне наставе. Семинари су, пак, подједнако важни за све 

2 На Факултету музичке уметности, Универзитет у Београду од 2012/2013. школс-
ке године отворен је Одсек за џез музику, док на неколико приватних музичких акаде-
мија и виших школа постоје смерови за музичку продукцију. 
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образовне профиле. Извор мотивационих подстицаја за даљим усавр-
шавањем за највећи број испитаника јесте задовољство (67%) које им 
само усавршавање причињава, затим потреба за личним развојем (66%), 
могућност да се допринесе развоју младих талената (64%), жеља за сти-
цањем знања (54%), жеља за напредовањем у струци (50%), а најмањи 
извор представља стимулативно професионално окружење (34%).

Задовољство професионалном каријером. Одговори наставника о 
(не)задовољству јасно указују да су разлози за задовољство углавном 
интринзичке природе (40%) и да доминирају, а незадовољства за друге 
и/или околности (33%), што може представљати део одбрамбених меха-
низама карактеристичних и за општу популацију (Табела 5).

Табела 5: Разлози (не)задовољства остварењем 
професионалне каријере

Разлози задовољства % Разлози незадовољства %

Мотивациона својства (рад, упор-
ност, труд, амбиција, воља, истрај-
ност) 

35 Однос државе према 
уметницима – маргинал-
ни статус, криза система 
вредности 

12

Особине личности (таленат, креа-
тивност, савесност, карактер, пож-
ртвованост)

17 Друштвено-економске 
неприлике 

11

Љубав према професији 13 Околности 7

Интересовања 7 Приватни проблеми 7

Усавршавање, истраживање 7 Средина 6

Професори, контакти, сарадња 
са креативним уметницима 

8 Здравствени проблеми 2

Напомена. N=135

Уочава се велика дискрепанца у разлозима за задовољство, односно неза-
довољство (не)остварењем професионалне каријере. Поред тога, настав-
ници као један од значајних фактора неиспуњености професионалних 
очекивања наводе утицај друштвено-економских околности (60% одго-
вора испитаника). Налази су складу са постојећим налазима добијеним 
на узорку наставника музике и школа општег образовања који указују 
да се друштвено-економски статус наставника одражава на испуњеност 
њихових животних очекивања, како у погледу задовољења основних 
тако и „виших потреба“ и да оно утиче на њихов начин живота и квали-
тет рада и односа са ученицима (Bogunović i Stanković, 2008; Stanković i 
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Bogunović, 2008). Можемо закључити да наставници у музичким школа-
ма, упркос различитим друштвено-економским тешкоћама и недостат-
ку компетенција за одређене послове, ипак проналазе мотиве и начине 
за бављењем одабраном професијом и да су унутрашњи чиниоци, без 
обзира на отежавајуће срединске околности, примарни покретачи про-
фесионалног развоја.

Одговори на питање о томе да ли су размишљали о промени пос-
ла или професије показују да највећи број испитаника (74%) није раз-
мишљао о промени, али тек 7% изјављује да су потпуно задовољни пос-
лом који обављају. Наставници који размишљају о промени посла (14%) 
као разлоге наводе финансијске проблеме, лоше услове рада, некреа-
тивне програме и мало простора за лично напредовање. При томе би 
половина наставила да се бави музиком у неком другом виду, док би 
друга половина променила сферу интересовања. Последњи резултати 
наводе на размишљање о томе зашто готово две трећине наставника 
музике, упркос неиспуњеним очекивањима и осећању „латентног под-
бацивања“ и друштвено-економским тешкоћама, истрајава у бављењу 
професијом по моделу „један посао за цео живот“, што представља део 
наслеђа друштвено политичког уређења и типично је, у великој мери, и 
за наше друштво данас. 

Завршна разматрања

Резултати истраживања показују да се са узрастом повећава самостал-
ност музички даровитих у избору наредног степена школовања, и извор 
мотивације се помера са спољашњих на унутрашње ресурсе. Са узрас-
том расте разнородност и степен очекивања, тежња ка личном, образов-
ном и професионалном целоживотном напредовању и усавршавању. На-
супрот томе, степен испуњености очекивања са узрастом драматично 
опада и стога се поставља питање да ли музичко образовање „одговара“ 
на потребе даровитих и да ли се даровити и образовање „разумеју“. У 
прилог томе говори и узнемиравајуће низак степен процене самооства-
рености/развоја потенцијала, који са узрастом прогресивно опада и го-
вори о континуирано присутном осећању „прикривеног подбацивања“ 
у групи (релативно) успешних младих музичара и професионалаца. Раз-
лози могу, наравно, бити и личне природе, али је могуће и претпостави-
ти известан степен (не)осетљивости образовног система и друштвених 
институција да „препознају“ и у довољној мери подрже реализацију ка-
пацитета талентованих. Налази указују да кључни период представљају 
студије, када млади музичари имају довољно искуства, знања, зрелост и 
критичност и када могу да сагледају „прошлост“ и да „виде будућност“, 
односно професионалну каријеру. На свим узрастима је унутрашња мо-
тивисаност инхерентна „музичком идентитету“ и она представља ос-
новни покретач, упркос срединским ометањима различитих нивоа и вр-
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ста. Дакле, развојне перспективе младих музичара са узрастом добијају 
на комплексности, почевши од почетног свирања и певања до завршног 
стадијума који подразумева перманентно усавршавање.

Налази истраживања подстичу да се запитамо какав је квалитет и 
какви су ефекти музичког образовања и васпитања музички даровитих. 
Неки од разлога за незадовољство, око којих су усаглашени испитаници 
све три узрасне групе (ученици, студенти и наставници) јесу: концеп-
туални и садржајни (не)квалитет наставног плана и програма, личне и 
професионалне компетенције наставника, недовољно јавних наступања 
и праксе и лоши физички и материјални услови образовања. Систем је 
још увек традиционалан, недостаје му флексибилност и иновативност, и 
у овом тренутку не обезбеђује довољан ниво трансферабилних вештина 
и знања који би омогућио већу адаптабилност на потребе данашњег тр-
жишта рада. Још увек постоји оријентација „један посао за цео живот’’, 
што одражава извесну ригидност и конзервативност система, и могуће је 
да је наметнута отежаним друштвено-економским околностима и потре-
бом за сталним послом. Још један чинилац који доприноси комплекснос-
ти питања музичког образовања и професије музичара јесте низак ниво 
музичке културе у друштвеном окружењу који не стимулише потражњу 
за оном врстом компетенција које обезбеђују постојећи систем музичког 
образовања. И стога он, пре свега, почива и одржава се на постојећим 
улогама наставника, студената и ученика који деле заједничка својства, 
инхерентна музичком таленту, али и музичкој професији, а то је индиви-
дуалност, савесност, истрајност и ослањање на унутрашње ресурсе. Мо-
жемо закључити да налази истраживања осветљавају читав кластер кон-
троверзи, који изискује даље преиспитивање и озбиљно (ре)дизајнирање 
курикулума музичког образовања, превасходно високог.
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Blanka Bogunović, Jelena Dubljević and Nina Buden 
MUSIC EDUCATION AND MUSICIANS:  

EXPECTATIONS, COURSE AND OUTCOMES 
Abstract

Considering the long-term talent development, �rom the moment o� its recognition to 
the moment when an adult is con�ronted with the necessity o� integration in the pro-
�essional music and li�e streams, we wonder whether education satis�ies the needs o� 
talents and provides, in the long run, the necessary knowledge and skills. The aim o� 
this research was to investigate: (1) the initial motivation �or learning music and ex-
pectations �rom music education; (2) the course o� development o� young musicians 
(the degree o� sel�-actualisation, developmental perspectives, evaluation o� music 
education) and (3) outcomes o� music education and development o� the pro�essional 
career. The sample (N=487) consisted o� �ive subsamples: music kindergarten pupils, 
students o� primary music schools, students o� secondary music schools, university 
students o� music and teachers at music schools and universities. The paper analy-
ses psychological, educational and pro�essional aspects o� education o� musically 
gi�ted pupils and students, as well as music teachers in �ive successive age groups. 
The results indicate that with an increase in age there is a considerable increase 
in the variety and scope o� expectations and a higher aspiration towards personal, 
educational and pro�essional li�elong improvement, while, at the same time, there is 
a  considerable decrease in the level o� �ul�ilment o� expectations and the level o� as-
sessment o� sel�-actualisation. This is indicative o� a continuously present �eeling o� 
“hidden underachievement” in the group o� (relatively) success�ul young musicians 
and pro�essionals. Analysis o� respondents’ answers points out to the existence o� 
still traditional system o� music education, which lacks �lexibility and innovation 
and �ails to provide a su��icient level o� trans�erable knowledge and skills. The �ind-
ings point out to a whole cluster o� controversies demanding �urther reconsideration 
and (re)designing o� the curriculum o� (high) music education.
Key words: specialist music education, musical talent development, li�elong learning, 
evaluation o� music education.
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Бланка Богунович, елена Дублевич и Нина Буден 
МУЗЫКАлЬНОе ОБРАЗОвАНИе И МУЗЫКАНТЫ: 

ОжИДАНИЯ, ХОД И РеЗУлЬТАТЫ 
Резюме

Рассматиривая развитие таланта долгосрочно – с момента его опознания до 
того момента, когда он уже в качестве взрослого человека сталкивается с необ-
ходимостью интеграции в профессиональные музыкальные и жизненные со-
бытия, мы задаемся вопросом – удовлетовряет ли образование их потребностям 
и обеспечивает ли необходимые знания и умения на достаточно долгий срок. 
Цель предлагаемого исследования – выявить (1) начальную мотивацию для 
обучения музыке и ожидания от музыкального образования; (2) ход развития 
молодых музыкантов (степень самореализации, перспективы развития, эвалю-
ация музыкального образования) и (3) результаты музыкального образования 
и развитие профессионалной карьеры. Среди испытуемых (N=487) нами вы-
делено 5 подгрупп: дети из музыкальных детских садов, учащиеся начальных 
музыкальных школ, учащиеся средних музыкальных 6школ, студенты музы-
кальных академий и преподаватели музыкальных школ и факультетов. в ра-
боте анализируются психологические, образовательные и профессиональные 
аспекты образования музыкально одаренных учащихся и студентов, а также 
студентов, на пяти возрастных этапах. Результаты показывают, что с возрастом 
увеличиваются объем и разносторонность ожиданий, что налицо стремление 
к личному, образовательному и профессиональному усовершенствованию на 
протяжение всей жизни, однако, одновременно наблюдается значительное по-
нижение степени исполненности ожиданий и степени оценки самореализации, 
что свидетельствует о постоянно гнетущем чувстве „скрытого упадка“ в груп-
пе (сравнительно) успешных молодых музыкантов и профессионалов. Анализ 
ответов испытуемых указывает на наличие  все еще традиционного характера 
образования музыкально одаренных молодых людей, без достаточного уровня 
инновативности, приспособленности к реальным требованиям и обеспечения 
трансферибильности умений и знаний. Результаты указывают на целый ряд 
противоречий, требующих тщательного перерассмотрения и подготовки но-
вых учебных планов и программ (высшего) музыкального образования.
Ключевые слова: специализированное музыкальное образование, развитие му-
зыкального таланта, учеба на протяжение всей жизни, эвалюация музыкаль-
ного образования.


