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Abstracts

1. 10. Věra Lejsková, 80. výročí narození 
české klavíristky a pedagožky (1930)

2. 10. Jaroslav Doubrava, 50. výročí úmrtí 
českého pedagoga a rozhlasového dramaturga 
(1909–1960)

5. 10. Jacques Offenbach, 130. výročí 
úmrtí francouzského skladatele a dirigenta 
(1819–1880) 

6. 10. Milena Konicarová Šperlová, 80. vý-
ročí narození české harfenistky (1930)

14. 10. Leonard Bernstein, 20. výročí úmrtí 
amerického dirigenta, klavíristy a skladatele 
(1918–1990)

15. 10. Zdeněk Fibich, 110. výročí úmrtí 
českého skladatele (1850–1900)

20. 10. František Spilka, 50. výročí úmrtí 
českého sbormistra, skladatele a pedagoga 
(1877–1960)

23. 10. Rudolf Piskáček, 70. výročí úmrtí 
českého skladatele a kapelníka (1884–1940)

25. 10. Zdeněk Pololáník, 75. výročí naroze-
ní českého skladatele a varhaníka (1935)

25. 10. Zdeněk Hnát, 75. výročí narození 
českého klavíristy a pedagoga  (1935)

28. 10. Mirka Pokorná, 80. výročí narození 
české klavíristky (1930)

29. 10. Bohuslav Čížek, 70. výročí narození 
českého muzikologa, pedagoga a organologa 
(1940)

***
2. 11. Dimitris Mitropoulos, 50. výročí úmr-

tí amerického dirigenta, klavíristy a skladatele 
řeckého původu (1896–1960)

6. 11. Ignacy Jan Paderewski, 150. výročí 
narození polského klavíristy, skladatele a poli-
tika (1860–1941) 

8. 11. César Franck, 120. výročí úmrtí belgic-
kého skladatele a varhaníka (1822–1890)

9. 11. Ivan Moravec, 80. výročí narození 
českého klavíristy a pedagoga (1930) 

14. 11. Aaron Copland, 110. výročí narození 
amerického skladatele, klavíristy a dirigenta 
(1900–2. 12. 1990)

15. 11. Jiří Linha, 80. výročí narození české-
ho sbormistra a skladatele (1930)

16. 11. Henri Louis Charles Duvernoy, 
190. výročí narození francouzského skladatele, 
varhaníka a pedagoga (1820–1906)

17. 11. Alan Charles Maclaurin Mackerras, 
85. výročí narození amerického dirigenta a skla-
datele australského původu (1925)

17. 11. Jaroslava Modrochová, 75. výročí 
narození české sbormistryně a metodičky pě-
veckých sborů (1935)

22. 11. Wilhelm Friedemann Bach, 300. vý-
ročí narození německého varhaníka, cembalisty 
a skladatele (1710–1784)

***

DOLEŽALOVÁ, K. The Research on Child-
ren Creativity

The article gives information on the contribu-
tion to the research of children creativity. The
Project of the National Information and Consult-
ing Centre for Culture with the name “The Im-
portance of Selected Children Artistic Activities 
for the Formation of the Personality of a Child in 
the Age of the Compulsory Education” dealt with 
comparative research of five collectively realized
children artistic activities (theatre, folklore dance, 
scenic dance, choral singing, and finearts). It com-
pared a group of children with the interest in the 
art with another one without such interest in the 
art. The intent of that research was to prove that
the artistic activities can equip a child for the life 
with the higher degree of the culture capital. One 
of the outcomes of the research was the method-
ology of written tests in ludic creativity. The base
of that methodology was the identification of the
individual components of the creative thinking 
(fluency, flexibility, sensitivity, fantasy, originality).
The testing of children with the use of that method
was the originally asset of the researches of that 
research project.

Key words: activity, cultural capital, research, 
child, life styl, creativity, methodology, methodics, 
trial.
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KRYNICKÁ, H. Postmodernism and its Use 
in Music Education 

This article focuses on postmodernism from
the point of view of music education. Its content 
reflects the needs of teachers interested in the use
of postmodernism in their lessons. In the first
part it briefly introduces some basic principles
of postmodern music, concentrating especially 
on music polystylism. The second part offers one
possible approach to using postmodern music in 
music lessons at elementary and lower secondary 
schools, taking into consideration the contempora-
ry methods of education (for example, group work 
or the project method), and provides a detailed 
description of a lesson plan.

Key words: postmodernism, postmodern mu-
sic, music pedagogy, polystylism, lesson plan, col-
lage, music quatation, music form, Luboš Fišer.
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1. 12. Jaroslav Mihule, 80. výročí narození 

českého muzikologa a pedagoga (1930)
5. 12. Jan Kubelík, 70. výročí úmrtí českého 

houslisty a skladatele (1880–1940)
5. 12. Vítězslav Novák, 140. výročí narození 

českého skladatele a pedagoga (1870–1949)
6. 12. Karel Kovařovic, 90. výročí úmrtí 

českého dirigenta a skladatele (1862–1920) 
8. 12. Bohuslav Martinů, 120. výročí naro-

zení českého skladatele (1890–1959)
10. 12. Zdeněk  Šesták, 85. výročí narození 

českého skladatele a muzikologa (1925)
15. 12. Jan Novotný, 75. výročí narození 

českého klavíristy a pedagoga (1935)
17. 12. Ludwig van Beethoven, 240. výročí 

narození německého skladatele (1770–1827) 
18. 12. Jarina Smoláková Svolinská, 90. vý-

ročí narození české operní pěvkyně, tanečnice 
a pedagožky (1920)

20. 12. Valentina Kameníková, 80. výročí 
narození české klavíristky a pedagožky židov-
sko-ukrajinského původu (1930–1989) 

21. 12. Zdeněk Fibich, 160. výročí narození 
českého skladatele (1850–1900)

23. 12. Milan Uherek, 85. výročí narození 
českého sbormistra (1925)

24. 12. Oskar Nedbal, 80. výročí úmrtí čes-
kého skladatele a dirigenta (1874–1930)

25. 12. Bohuslav Korejs, 85. výročí nar. českého 
skladatele a regenschoriho a skladatele (1925)
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LOJDOVÁ, J. EAS Student forum and con-
gress in Bolu, Turkey 2010

The author deals with the course and out-
comes of the 8th EAS Student Forum in Bolu 
(Turkey, 2010). She suggests new methodical 
approaches to music-educational practice that 
participants of the forum agreed on. She invites 
music pedagogues to greater interaction with 
students. She comments that teachers should be 
more sensitive to the needs of today´s children 
and youth. Development of creative abilities and 
giving students “voice” in music-educational 
process enhances their self-confidence and thus
motivation needed for further creative activities. 
The approach of a child the discoverer is one of
the possible suggested ways of innovation.

Key words: EAS, musical preferences, musical 
identity, interaction. 
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