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Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa
u nega gradiva:
U benik dr. Albince Pesek Glasba danes in neko 9 je ustrezno usklajen z u nim na rtom in s
sodobnimi spoznanji muzikolo ke stroke. V njem so izpostavljeni najbolj bistveni mejniki,
skladatelji, slogovni tokovi, strokovni izrazi ter pojmi v zgodovini glasbe 20. stoletja. Po eni
strani so opisani na dovolj poenostavljen na in, da so primerni stopnji razumevanja
osnovno olcev, po drugi pa so strokovno sprejemljivi. Kljub o jemu izboru skladateljev,
njihovih skladb in redukciji opisa njihove pomembnosti na osnovno informacijo ne izkrivljajo
zgodovinskih dejstev. U ne vsebine popestrijo anekdote in misli skladateljev, ki prispevajo k
ve ji privla nosti u benika za osnovno olca; enako velja za oblikovno podobo s slikovnim
gradivom. Dogodki v glasbi so primerno postavljeni v as, saj je avtorica upo tevala in na
kratko opisala tudi vzporedna dogajanja na drugih podro jih umetnosti in znanosti obdobja,
ki ga obravnava. Za u ence bodo zlasti zanimive in koristne » asovne vzporednice«, v
katerih so navedene pomembnej e osebnosti in dogodki iz sveta likovne umetnosti in
knji evnosti, tehnike, dru be in zabave. Poglavje o popularni glasbi (jazz in rock), ki ji je v
u beniku odmerjen primeren prostor, prav tako posreduje osnovno olcu bistveno znanje o
zvrsti, ki je v 20. stoletju ves as mo no konkurirala umetni ki glasbi. V u benik so vklju ene
tudi vsebine o plesu, filmski glasbi in glasbah sveta, kar daje u beniku primerno irino. Kot
celota u benik daje ustrezne nastavke in temelje za nadgrajevanje in dopolnjevanje znanja o
glasbi 20. stoletja v srednji oli. eprav bi bilo mogo e vsebine marsikje raz iriti in dopolniti,
u benik po didakti no-metodi ni in strokovni plati ustreza razvojni stopnji deveto olca.
Dopolnjevanje in podrobnej e opise bo (kot mi je znano) omogo il delovni zvezek, kjer bo
u enec skupaj z u iteljem »raziskoval« v nakazanih smereh, imel pa bo tudi mo nost vklju iti
svojo ustvarjalnost.
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