
NOTACIJA ZBOROVSKE GLASBE
Glasbo v zborovskih partih v splošnem, globalnem smislu, 
načeloma zapisujemo na dva načina:

- Standardni evropski način, tudi zapis z zastavicami

- „Ameriški“ način, tudi zapis s prečkami

1.1. Standardni evropski zapis – zapis z zastavicami – se je do 
približno 50 let nazaj uporabljal po vsem svetu, tudi v 
Združenem kraljestvu (Anglija) [1], Združenih državah Amerike 
[2]. Neprekinjeno se uporablja pri evropskih pomembnih, 
zgodovinskih založbah, kot so Breitkopf & Härtel [3], Edition 
Peters [4], Schott-Verlag [5], Doblinger Verlag [6] -  ne 
nazadnje so ta zapis uporabljali tudi skladatelji sami, kot npr. 
Felix Mendelssohn-Bartholdy [7] – uporabljajo ga sodobne 
založbe, kot so Carus-Verlag [8], francoski Durand [9] – in tudi 
v Republiki Sloveniji (naprej RS), v izdajah Novih akordov [10], 
Glasbene matice [11], JSKD [12], ZRC SAZU [13], DSS [14] in 
založbe ASTRUM [15].

1.2. “Ameriški“ zapis – zapis s prečkami – tudi 
„instrumentalni“ zapis se uporablja danes v anglosaškem 
svetu, npr. Hal Leonard [16], Earthsongs [17], Hinshaw [18] in 
Oxford University Press [19]. V zadnjih dveh desetletjih se ta 
zapis hitreje uveljavlja, saj ga imajo kot „osnovnega“, kot 
„default“ zapis nastavljenega vodilni notacijski programi, kot 
sta Sibelius [20] in Finale [21]. Tako skladatelji – seveda tudi 
slovenski – ne posvečajo dovolj pozornosti v katerem, 
standardnem ali „ameriškem“ zborovskem zapisu, bodo 
svoje skladbe izpostavili javnosti.

2. V Republiki Sloveniji velja dogovor, konvencija, da v zapisih 
zborovske glasbe uporabljamo standardni, evropski način  
notacije zborovske glasbe. Kot že zgoraj navedeno, 
standardni način uporabljamo vsi poglavitni založniki in 
izdajatelji zborovske glasbe v RS. 
To je približno tako, kot pri nas velja, da govorimo v 
slovenščini in pišemo v latinici. Slednje nam je jasno, če pa 
gremo v tako specifiko, kot je zapis zborovske glasbe – pa 
nam vse marsikdaj ni jasno. Dokler se založniki in izdajatelji 
zborovske glasbe, skupaj z  nosilci znanj in predmetov 
glasbene paleografije in notacije na visokošolskih ustanovah 
(Akademija za glasbo v Ljubljani, FF-Oddelek za muzikologijo 
v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Kopru ter Muzikološki inštitut 
pri ZRC-SAZU), konsenzualno ne dogovorimo drugače, se v RS 
uporablja standardni način zapisa zborovske glasbe. 

3. Glasbena založba ASTRUM uporablja pri svojih zborovskih 
izdajah oba zapisa: 
3.1. standardnega za uporabo glasbenih del v RS in 
zamejstvu, kot npr.:

3.2. „ameriškega“ za uporabo in trženje glasbenih del v 
anglosaškem svetu (in na Japonskem):

Z izdajami v tem zapisu se približamo zborovski publiki v 
anglosaškem svetu - ki jo tam zaradi splošno sprejetega 
„ameriškega“ načina zborovskega zapisa – standardni način 
zborovske notacije moti.

4. Kot povsod - tudi pri izdajah založbe ASTRUM - obstajajo 
izjeme, ki pa ne spreminjajo privzetega načina uporabe 
standardne zborovske notacije v RS. Za izdaje POPularne 
glasbe – kjer se je tudi v RS splošno uveljavil „ameriški“ način 
zapisa – ter v notacijah izrazito malih in na gosto zapisanih 
notnih vrednosti, tudi pri nas uporabljamo „ameriški“ način, 
saj le ta omogoča izvajalcu boljšo ritmično preglednost in 
izvajalsko natančnost, kot npr.:

za
ASTRUM glasbena založba, Tržič

Vito Primožič, glasbeni urednik založbe
ponedeljek, 10. november 2014

PS Ta zapis je nastal po razgovoru udeležencev 8. novembra 2014 med Zborovsko 
delavnico s Heleno (predavateljica Helena Fojkar Zupančič), kjer podpisani za 20 minut 
ni bil navzoč v dvorani Hotela Šport Otočec, kjer je potekal seminar Zborovska šola  
2014. Zdi se mi primerno na zgornji ilustrativen in z linki (dostopni 8.11.2014) povezan 
način opisati uveljavljena načina notacije zborovskih del. Vsak, ki ga opisano zanima, 
je vabljen, da na spodnje kontakte pošlje svoja nasprotna mnenja, ki bi razjasnila 
obravnavano tematiko. 
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