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ПОВЕЗИВАЊЕ ЖИВОТНОГ ОКРУЖЕЊА ДЕЦЕ И  

ЊИХОВОГ УКЉУЧИВАЊА У ХОРОВЕ 

Апстракт: На пољу истраживања подстицајног домаћег музичког 

окружења спроведено је подоста студија, које показују, да на одлуку о 

бављењу деце музиком, поред унутрашњих фактора у породици (на пример, 

мотивација родитеља, активности које родитељи раде са децом...), могу 

утицати и спољни фактори, попут окружења у којем живе породице. 

Активно укључивање Словенаца у хорове једна је од најраспростра-

њенијих слободних активности у Републици Словенији, јер према Јавном 

фонду Републике Словеније за културу у хоровима пева више од 64.000 људи. 

Међутим, с обзиром да је Словенија веома разнолика земља, посебно на то у 

географском погледу, менталитет људи у различитим животним срединама 

је веома различит, иако у Словенији креативни људи живе и у руралним и у 

урбаним срединама. Будући да нас у чланку занима, да ли је певачка 

активност већа у руралним него у урбаним срединама, дефинисаћемо шта је 

уопште једно и друго и које су карактеристике хорова у Словенији, а затим 

истражити разлике у односу горе наведених активности родитеља и деце у 

обе средине. 

У овом раду откривамо да је у урбаним срединама више активних 

певачких група, у које смо укључили породице, где деца и родитељи певају у 

хору, него у сеоским срединама, што приписујемо „рурбанизацији”, која 

брише границе између руралних и урбаних насеља и њихове функције, бришу 

се такође и традиционалне активности и њихове карактеристике у оба 

окружења. У раду потврђујемо и претпоставку да је подстицајно домаће 

музичко окружење (певање код куће, посећивање концерата са родитељима 

и мишљење родитеља о томе да подстицајно музичко окружење које нуде 

деци код куће, снажно утиче на њихово учешће у хоровима) повезано са 

укључивањем деце у хорове. 

Кључне речи: хор, урбане средине, сеоске средине, певачко окружење. 
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УВОД 

Активно учешће у хоровима једна је од најраспрострањенијих слободних 
активности у Словенији, јер према Јавном фонду Републике Словеније за 
културу у хоровима учествује више од 64.000 људи (Rojko, 2014). Учествовање 
у хоровима повезује певаче од најмлађих до најстаријих, који се окупљају у 
дечјим хоровима и хоровима за одрасле. Певање и за одрасле и за децу 
представља неку врсту опуштања, позитивне социјалне интеракције, упо-
знавања нових певача али такође развија виши ниво осетљивости и подстиче 
раст посебних музичких вредности, како у школи, тако и ван школе (Žvar, 2002). 
Све набројано може бити извор мотивације за ангажовање и код једних и 
других. Како ћемо се фокусирати на децу из различитих животних средина, 
морамо узети у обзир и домаће подстицајно музичко окружење, које је према 
Копачин (2011) снажно повезано са њиховом одлуком да се баве музиком. На 
одлуку да дете пева у дечјем хору утиче сопствена процена ове активности коју 
стиче из животног и из социјалног окружења у коме живи (Habe, 2007). 

Сузуки (Suzuki music – learning with love, 2005) је у свом истраживању 
утврдио да је музика попут матерњег језика. Према његовим речима, деца се 
могу сама научити музику из околине, све док је та околинa испреплетена са 
музиком и ако се деци нуди довољно јак подстицај за учење. Проучавајући како 
родитељи уче децу да говоре, Сузуки је дошао до закључка да се учење никад 
не завршава, свако ново знање се акумулира у детету, а речник расте током 
живота. Учењем деца прелазе и на све теже речи, које им због предзнања није 
тешко научити. Сузуки је учење језика пренео у поље музике, посебно учење 
виолине и певања. Открио је да баш свако има прилику научити музику и о 
музици из околине, неки чак и до нивоа професионализма. Дакле, средина у 
којој дете живи и одраста пресудна је за његов музички развој. Према његовим 
речима, на укључивање у хор може снажно утицати подстицајно домаће 
музичко окружење, а уједно је и снажна социјална компонента, која је, поред 
многих других, довела до тога да су људи почели да се удружују у различите 
хорове (Knežević, 2017; Kopačin, 2016; Suzuki music – learning with love, 2005). 

ХОР 

Хор је певачка група у којој сваки глас пева више певача. При дељењу по 
боји гласова певача, хорови се могу поделити на дечје, омладинске, мушке, 
женске и мешовите хорове. Према Гобецу (1958), они се такође могу поделити 
по величини ансамбла (камерни хор), по образовању певача (академски хор) и 
по теми репертоара који представља хор (партизански хор). Према Кљун (1999), 
хор се такође може поделити према функцији, где укључујемо оперске, црквене, 
професионалне или аматерске хорове... Дечји, омладински и млађи омладински 
хорови обично делују у школама. 
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Према ЈСКД-у, Словенци су у самом врху хорског стваралаштва у 

Европи, по броју становника поједине државе, у које је укључено становништво 

свих старосних група (Benedik, 2016). Према неким подацима, у Словенији 

постоји више од 3.000 хорова. Словенски хорови изнова и изнова заузимају 

највиша места на регионалним, међународним и светским хорским так-

мичењима, што сведочи о квалитету словеначких хорова (Šubic, 2017). 

Жвар (2002) наводи да је дечји хор најраспрострањенији као основно-

школски хор, у којем се деца укључују према сопственој жељи. Деловање 

хорова је такође дефинисано и наставним планом и програмом за школске 

интересне активности – хор, који хорове дели на једногласне, двогласне и тро-

гласне дечје хорове. У наставном плану стоји да су деца између шест и девет 

година обично чланови једногласне групе, а деца између десет и петнаест 

година чланови двогласног или трогласног дечјег хора. Ако су чланови хора 

старији од 15 година, такав се хор више не назива дечјим, већ омладинским. О 

хору за одрасле говоримо када чланови имају 20 година и више (Žvar, 2002, 

2003). 

Курикулум за интересну активност – хор (Žvar, 2003) врло прецизно 

дефинише опште циљеве певања у дечјем хору, које комбинују многе компе-

тенције, знања, вештине и развој особина личности. Тиме наставни план пред-

виђа учешће на школским догађајима и на ширем словеначком простору, 

доживљавање процеса уметничког деловања, упознавање вредности словеначке 

и светске хорске ризнице, продубљивање свести о културном наслеђу, 

вредностима и различитостима, развој сарадње и квалитетне културе односа у 

скупном музицирању, развијање личности, интензивно развијање емоционалног 

и менталног искуства, интензиван развој и неговање певачког гласа, развој 

музикалности и естетског искуства, развијање интересовања за богато слободно 

време и развој посебног пута комуникације (социјална интеграција). На овај 

начин целовито обухвата све што је неопходно за дететов највећи допринос 

хору и најпозитивнији утицај хора на дете. 

Хор се увек понаша као колектив који тежи заједничком циљу, који није 

остварив без учешћа свих (Rojko & Rode, 2015). Хабе (2007) наводи да певач 

заиста може уживати у певању и да учествује у хоровима како би доказао своје 

певачке способности себи и другима, да од певања у хору очекује неку корист 

или чак то види као цену коју треба платити за постизање неког другог, важнијег 

циља. Хорско певање је музичких вредности прослеђивана креативна 

активност. Те вредности преноси из и у средину у којој делује, па и шире (Žvar, 

2002). 

Вредности које појединац има интернализоване, могу бити унутрашње и 

спољашње природе. Као што Жвар (2002) напомиње, певање у хору подстиче 

развој вредности и систем вредности појединца, што се тумачи као спољне 

вредности. Да би се појединац уопште одлучио да пева у хору, мора хорско 

певање перципирати као одговарајуће и корисно за њега. Дакле, ово његово 
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оцењивање, поред личног интереса и значаја певања за њега, један је од најва-

жнијих фактора укључивања у хор. Према Хабе (2007), појединац у великој 

мери стиче унутрашње вредности из свог непосредног животног окружења, 

примарне породице али на то наравно може утицати околина у којој се породица 

налази. Тај утицај на учешће деце у хоровима испитујемо у овом доприносу. 

Жвар (2002) такође повезује активности у хору са општом националном 

свешћу, јер певањем у хору певачи упознају и приближавају се словеначким 

народним и људским песмама. Када певачи наступају и концертирају, све 

наведено (вредности, култура, наслеђе, историја, итд.) се преноси на слушаоце. 

На овај начин, хорско певање може побудити жељу за учешћем у овој актив-

ности и код до тада неактивних певача, а у сваком случају у њима побуђује 

естетски доживљај хорске музике (Žvar, 2002). 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

У овом делу рада ћемо теоретски објаснити шта је животна средина 

појединца и како животну средину делимо према локацији. Анализа концепта 

животног окружења биће потребна касније у емпиријском делу, јер ћемо као 

варијаблу у истраживању узети околину и њен утицај на повезаност певачке 

активности родитеља са певачком активношћу њихове деце у хоровима. 

Године 2005. је организован састанак у Европском заводу за статистику 

(ЕУРОСТАТ) на којем су представљени критеријуми за раздвајање руралног и 

урбаног окружења. Дакле, тренутно се користе два приступа дефинисања типа 

насеља (Klasinc, 2005). 

Према Мацарол (1993), животна средина је онај део спољашњег света са 

којим је појединац у основи материјално, а и другачије (енергетски, историј-

ски...) повезан. Човек је у неутралном односу са одређеним делом своје околине, 

што значи да неке ствари у његовој околини немају утицај на њега, па те ствари 

не припадају његовом животном окружењу (Macarol, 1993). 

Кладник (2008) у свом географском лексикону животну средину дефи-

нише као целовитост свих чинилаца животног простора који пресудно утичу на 

жива бића, односно у нашем случају на људе. То је окружење које омогућава и 

обезбеђује човеково постојање, па је ово природно окружење својим 

интервенцијама трансформисано у животно окружење, стварајући тако посебан 

тип вештачког екосистема (Kladnik, 2008). 
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РУРАЛНО ОКРУЖЕЊЕ  

Дефиниција Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) пре-

познаје поделу подручја на рурална (урбана) и урбана (урбана) по само једном 

критеријуму, по густини насељености. Према овом критеријуму, сеоска насеља 

су она у којима је густина насељености мања од 150 становника по квадратном 

километру (Klasinc, 2005). 

Дефиниција ЕУРОСТАТ користи неколико критеријума за одређивање 
типа животне средине: густина насељености, територијална повезаност локал-
них јединица које испуњавају критеријуме густине насељености и минимални 
број популације. Према свим критеријумима, рурално окружење је оно где је 
густина насељености мања од 100 становника по квадратном километру 
(Klasinc, 2005). 

Иначе, рурално окружење се једноставно дефинише као окружење, 
обично аграрног порекла, које је мање од града и којем недостају значајне цен-
тралне и административне функције, активности и институције. Карактеришу је 
релативно блиске везе између становништва. Данас сеоска подручја брзо 
нестају због брзог процеса урбанизације, масовног исељавања у градове, 
запошљавања у непољопривредним индустријама и изградње модерних тран-
спортних мрежа, замењују јих такозвана „урбана” насеља, мешавинама између 
села и града (Kladnik, 2008). 

УРБАНА СРЕДИНА 

Према критеријумима за поделу насеља према ОЕЦД-у, урбано окружење 

је свако окружење где густина насељености прелази 150 становника по 

квадратном километру, а према дефиницији и критеријумима ЕУРОСТАТ-а, 

свако окружење где густина насељености прелази 100 становника по 

квадратном километру (Klasinc, 2005). 

Аутори Кладник, Ловренчак и Орожен Адамич (2005) било коју средину 

дефинишу као урбану средину, то је велико насеље где је центар шири и може 

бити сеоско окружење. Препознатљив је по изузетно малом уделу сеоског ста-

новништва, уситњености на четвртине и већој концентрацији производних, 

трговинских, пословних, административних и других институција у такозваним 

градским службеним и градитељским функцијама. Градским услужним 

функцијама град брине само о задовољавању својих потреба, а градитељским 

функцијама, пре свега, задовољава потребе околине. 

У пракси за дефинисање града према Кладник (2008) не постоји 

јединствена дефиниција.  
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У Словенији је то комбинација броја становништва (град би морао, да има 

преко 2000 становника), стицања градских права на основу средњовековних 

докумената и административне функције (Kladnik, 2008). 

ВЕЗЕ СТИМУЛАТИВНОГ КУЋНОГ МУЗИЧКОГ ОКРУЖЕЊА                 

СА ДЕТЕТОВИМ УКЉУЧИВАЊЕМ У МУЗИКУ 

На децу, њихов развој, навике и вредности у животу у великој мери утичу 

обрасци понашања и примери које добијају у свом непосредном и ширем 

животном окружењу, али је утицај најужег, односно породичног окружења, 

далеко највећи. Дакле, делује стимулативно на децу и у погледу музике и 

бављења њом (Kobolt, 2011). 

Копачин (2011) формулише подстицајно домаће музичко окружење као 

средину у којој се родитељи на различит начин у музичком смислу баве својом 

децом. У свом истраживању узима у обзир да ли родитељи певају са својом 

децом и да ли са њима присуствују музичким догађајима. Открила је да је веза 

између дететовог музичког подстицајног кућног окружења и његовог бављења 

музиком велика. Истраживање је показало значајну повезаност певања са 

родитељима са каснијим музичким стваралаштвом детета. Деца која редовно 

или повремено обилазе музичке догађаје са родитељима углавном су више 

активна на подручју музике. Истраживање јасно показује да је подстицајно 

кућно музичко окружење, са својим поткатегоријама, један од важних фактора 

за дететово бављење музиком. 

Стране студије такође тврде (Hargreaves, 1986; Michaelidou, 2016) да је 

подстицајно домаће музичко окружење један од кључних фактора за касније 

веће музичко ангажовање детета. Мицхаелидо (2016) објашњава да музика игра 

велику улогу током дететовог развоја и да подстицајно кућно музичко 

окружење не утиче само на музички развој већ и на развој уопште, јер стиму-

лише лучење ендорфина код детета и на тај начин ствара позитивније преди-

спозиције за учење (“happier learning setting”). Харгреавес (1986) такође открива 

да је подстицајно или креативно, како га она назива, кућно музичко окружење 

било изузетно важан фактор за дете и његово бављење музиком. 

Због јасног обрасца повезаности подстицајног домаћег музичког окру-

жења са дететовом музичком активношћу, које смо пронашли у проученим 

истраживањима словеначких и страних аутора, одлучили смо се и да испитамо 

везу између подстицајног домаћег музичког окружења и учешћа детета у хору. 

Стога смо, по узору Копачин (2011), у анкети питали родитеље о певању са 

својом децом и колико често и којим музичким догађајима присуствују са њима. 
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МЕТОД 

Проблем, сврха и циљеви 

Будући да различити аутори (Копачин, 2011; Мичаелидоу, 2016; Харгре-

авес, 1984) верују да је подстицајно домаће музичко окружење повезано са 

дететовим музичким развојем и музичком активношћу, занима нас мишљење 

родитеља о томе да подстицајно музичко окружење које нуде деци код куће, 

снажно утиче на њихово учешће у хоровима и у вези са тим да ли постоји веза 

између подстицајног домаћег музичког окружења и са учешћем деце у хору. 

Због „рурбанизације”, које брисањем граница између сеоских и урбаних насеља 

и њихових функција према Кладнику (2008), такође брише традиционалне 

активности и њихове карактеристике у оба окружења, занима нас учесталост 

појављивања активних певачких група у обе средине. 

Сврха овог рада је да утврди да ли постоји веза између певачке 

активности деце и њихових родитеља у хору и да ли је она већа у сеоском него 

у градском окружењу.  

Стога, у зависности од предмета и проблема истраживања, постављамо 

следеће циљеве истраживања: 

Ц1: Анализирати везу активне певачке групе деце у односу на животну 

средину. 

Ц2: Анализирати повезаност подстицајног домаћег певачког окружења са 

учешћем деце у хоровима. 

Хипотезе истраживања 

Према предмету и проблему истраживања и постављеним циљевима 
истраживања поставили смо хипотезе: 

Х1: У руралном окружењу активна певачка група деце и родитеља је 30 
посто чешће укључена у хор него иста група у урбаном окружењу. 

Х2: Стимулативно домаће музичко окружење повезано је са већим уче-
шћем деце у хоровима. 

МЕТОДОЛОГИЈА 

За потребе истраживања упитник је послат имејлом у 455 словеначких 
основних школа са захтевом да га одговорни пошаљу хоровођама и хоровођама 
својих хорова, који би га проследили родитељима певача. Одвојено од овога, 
анкетни упитник је био послат још неколиким приморским хоровођама, који су 
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били замољени да га проследе својим певачима и родитељима својих певача. 
Упитник је дизајниран тако да на њега могу одговорити родитељи деце која 
певају у хору, родитељи који певају у хору и родитељи који певају сами и чија 
деца исто певају у хору. 

Наш узорак истраживања је 77 испитаника. 

Добијени подаци су обрађени рачунарским програмом IBM SPSS Statistic 

20.0 za Vindovs, помоћу којег ћемо представити све калкулације. Да бисмо 

потврдили хипотезу Х1, протумачили смо добијене резултате, а за хипотезу Х2 

извели смо Пеарсонов тест корелације (сиг. 2-таилед) и интерпретирали 

мишљење родитеља. 

РЕЗУЛТАТИ СА ДИСКУСИЈОМ 

Активна певачка група деце и родитеља                                                                                

у хору урбаних и сеоских средина 

Хипотеза Х1, која је тврдила да је за активну певачку групу деце и роди-

теља у руралном окружењу 30 посто већа вероватноћа да ће се придружити хору 

него иста група у урбаном окружењу, оцењена је на основу комбинације 

позитивних одговора родитеља и њихове деце који певају у хору у зависности 

од животне средине. Као активну певачку групу деце и родитеља сматрамо оне 

родитеље и децу код којих обоје родитеља пева у хору. 

 

Слика 1. Анализа узорка према животном окружењу                                       
испитаника 

30 32 34 36 38 40 42

руралнo подручјe

урбанo подручјe

35

42
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Више учесника у анкети долази из урбаних подручја, таква су 42 (54,55%) 

испитаника, а само 35 испитаника је (45,45%) из руралних подручја. 

У доњој табели можемо да видимо резултате анкете о активној певачкој 

групи деце и родитеља према животном окружењу. 

Табела 1. Активна певачка група деце и родитеља                                                             
у руралним и урбаним срединама 

Активна певачка група деце и  

родитеља из руралне средине 

Активна певачка група деце и  

родитеља из урбане средине 

22 23 

 

Као што се може видети из резултата нашег истраживања, чак је мање 

активних певачких група деце и родитеља из руралних подручја (22) него из 

урбаних средина (23), што руши нашу хипотезу Х1, у којој смо тврдили да је у 

руралним подручјима активних певачких група деце и родитеља 30 одсто чешће 

укључених у хор него истих група у урбаним срединама. То се може приписати 

феномену „рурбанизације” коју је описао Кладник (2008) – феномену који 

описује нестајање граница између урбаних и сеоских насеља. Више не постоје 

јасне разлике између градова и руралних подручја, па су тако помешале типичне 

традиционалне активности за оба окружења и са њима повезане карактеристике. 

Дакле, хипотеза Х1 се одбацује. 

ПОВЕЗИВАЊЕ СТИМУЛАТИВНОГ КУЋНОГ МУЗИЧКОГ 

ОКРУЖЕЊА СА УКЉУЧИВАЊЕМ ДЕЦЕ У ХОРОВЕ 

Са хипотезом Х2 тврдили смо да постоји веза између стимулативног 

кућног музичког окружења и већег учешћа деце у хоровима. Хипотезу смо 

тестирали израчунавањем Пеарсоновог коефицијента између различитих 

варијабли и мишљења родитеља о повезаности подстицајног домаћег музичког 

окружења и већег укључивања деце у хорове. 

За потребе потврде Х2, занимало нас је шта родитељи мисле о свом 

певању у хору везаном за певање њихове деце у хору. На скали од један до пет, 

где један значи најнижи, а пет највиши степен повезаности, они родитељи који 

певају у хору (45) одговорили су овако. 
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Слика 2. Анализа мишљења родитеља о утицају њиховог певања                                        

у хору на дечје певање у њему (1 – најнижи ниво, 5 – највиши ниво утицаја) 

Као што се може видети са слике 2 – 48,89% свих родитеља (тј. 22 пред-

ставника) верује да је повезаност њиховог певања са одлуком њихове деце у 

хору веома велика. Нешто мању везу томе приписује 14 родитеља (31,11%). 

Само двоје (4,44%) мисли да је веза врло мала. 

У наставку анкете, испитаници су морали да се одлуче на скали од један 

до пет код питања у коликој мери верују да детету код куће нуде или су му 

пружили стимулативно музичко окружење. Један је значио најнижи, а пет нај-

виши ниво пружања стимулативног музичког окружења. Резултати су видљиви 

на доњој слици. 

 

Слика 3. Ниво пружања подстицајног домаћег музичког окружења                        

према родитељима (1 – најнижи ниво, 5 – највиши ниво пружања 

подстицајног музичког окружења) 
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Чак 75,32% свих испитаника, односно 58, верује да су детету понудили 

највиши ниво подстицајног музичког окружења код куће, 15 (19,48%) сматра да 

су му понудили готово највише, да су пружали најнижи ниво не мисли нико. 

Касније нас је занимало мишљење испитаника о повезаности стимула-

тивног кућног окружења и учешћа детета у хору. Поново, питање је требало 

дефинисати на скали где је један представљао најнижи, а пет највиши ниво 

утицаја подстицајног музичког окружења на дечје певање у хору. Резултати су 

приказани на слици 4. 

 

Слика 4. Утицај подстицајног домаћег музичког окружења на                                           

певање детета у хору према родитељима (1 –  најнижи ниво,  5 – највиши 

ниво пружања подстицајног музичког окружења) 

И код мишљења родитеља о повезаности подстицајног домаћег музичког 

окружења и дечјег певања у хору су резултати врло слични као код претходног 

питања. Већина, односно 48 (62,34%) испитаника, подстицајно домаће музичко 

окружење дефинисало је као позитивно везано за певање деце у хору, 21 

(27,27%) је сматрало да веза није толико јака, укупно седам (9,09%) верује да је 

та веза још мања. 

Готово сви, односно 72 испитаника (93,51%), одговорили су да са децом 

певају код куће, а 83,12% свих испитаника присуствује разним концертима 

заједно са децом. 

Прво смо израчунали Пеарсонов коефицијент за варијабле „Да ли певате 

код куће са својом децом?” и „Да ли ваше дете пева/је певало у школском хору 

током основне школе?”. 

Табела 2. Веза између певања код куће и певања деце у школском хору                 
током основне школе 
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Да ли ваше дете пева /                           

је певало у школском хору 

током основне школе? 

Да ли певате код 

куће са децом? 

П 0,144 

Сиг. (2-таилед) 0,21 

Ф 77 

Напомена: Учесталост (ф) у табели представља број вредности,                        

вредност (п) значи статистичку значајност, вредност Сиг. (2-таилед),                                       

с друге стране, значи статистичку карактеристику 

При израчунавању Пеарсоновог коефицијента добили смо позитивну 

корелацију, што значи да корелација постоји, јер износи 0,144. Пројекција 

узорка на популацију у овом случају не може се направити као вредност Сиг. 

(2-таилед) 0,210 због мале величине узорка, а пројекција се може изводити само 

на вредностима мањим од 0,05. 

При израчунавању односа између варијабли „Да ли похађате концерте са 

децом?” и „Ваше дете пева / је певало у школском хору током основне школе?” 

добили смо следеће резултате. 

Табела 3. Веза између похађања концерата са децом и дечјег певања                              
у школском хору током основне школе 

    

Да ли ваше дете пева /                

је певало у школском хору 

током основне школе? 

Похађате ли 

концерте са децом? 

П -0,119 

Сиг. (2-таилед) 0,304 

ф 77 

Напомена: Учесталост (ф) у табели представља број вредности,                       

вредност (п) значи статистичку значајност, вредност Сиг. (2-таилед),                                                                                                               

с друге стране, значи статистичку карактеристику 

Очигледно не постоји веза између похађања концерата са децом и њихо-

вог укључивања у школски хор, јер је корелација благо негативна (–0.119) и 

узорак се не може пренети на популацију. 

Да бисмо потврдили хипотезу Х2, поред два израчуна Пеарсоновог кое-

фицијента, узећемо у обзир и мишљење родитеља о повезаности стимулишућег 
домаћег музичког окружења и укључивања деце у хорове. Родитељи разматрају 

следеће. 



Јенко, М., Копачин, Б.: Повезивање животног окружења деце и њиховог... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 577–592 

 

589 

Тумачећи одговоре дате о мишљењу родитеља о утицају подстицајног 

домаћег музичког окружења на дечје певање у хоровима, видимо да је просечан 

одзив тачно 4,5, што је изузетно висок просек, што потврђује да родитељи у 

великој мери верују да подстицано домаће музичко окружење има велики ути-

цај на учешће детета у хоровима. 

С обзиром на калкулацију Пеарсонових коефицијената (упркос чињеници 

да је резултат у једном случају благо негативан) и високо мишљење родитеља о 

утицају домаћег музичког окружења на учешће деце у хоровима, хипотезу Х2 у 

којој смо тврдили да охрабрујуће домаће музичко окружење повезано са већим 

укључивањем деце у хорове, потврђујемо. 

ЗАКЉУЧАК 

Сврха чланка била је упознавање са неким факторима који утичу на 

учешће деце у хору. Занимало нас је да ли је певачка група деце и родитеља 

активнија у сеоском него у урбаном окружењу и да ли је тачно да су деца која 

се нуде подстицајнијим домаћим музичким окружењем више укључена у 

хорове. 

Открили смо да наша хипотеза, у којој смо тврдили да на селу постоји 

30% више активнијих певачких група, у које смо уврстили породице у којима 

певају и деца и родитељи, није тачна и због тога је одбaчена. Резултати су нам 

показали да у урбаном окружењу има још више таквих група, што приписујемо 

„рурбанизацији“, која брисањем граница између сеоских и урбаних насеља и 

њихових функција према Кладник (2008), такође брише традиционалне 

активности и њихове карактеристике у оба окружења. 

На крају, потврдили смо претпоставку да је подстицајно домаће музичко 

окружење, како је истраживала Копачин (2011), повезано са укључивањем деце 

у хорове. Тако су показале статистичке калкулације (нажалост због мале 

величине узорка не можемо их пренети на целу популацију), у које смо 

укључили децу која певају у школским и ваннаставним хоровима, родитеље 

који певају код куће са децом, који посећују концерте са њима и мишљења 

родитеља о томе да подстицајно музичко окружење које нуде деци код куће, 

снажно утиче на њихово учешће у хоровима. 

Верујемо да ће у будућности допринос користити родитељима који би 

желели да помогну детету својим примерима и поступцима (придруживањем 

хору) до бољег музичког развоја или можда само као бављење слободном 

активношћу, а с друге стране наставници и хоровође, ће моћи да црпе знање из 

доприноса како би својим певачима или родитељима својих певача ставили до 

знања да је њихово учешће у хору и подстицајно кућно музичко окружење 

повезано са учешћем њихове деце у хоровима. 
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CONNECTING THE LIVING ENVIRONMENT OF CHILDREN                                    
AND THEIR SINGING IN CHOIRS 

Summary 

Many studies have been conducted in the field of research on the stimulating 

domestic music environment, which show that the decision to engage children in music, 

in addition to internal factors in the family, can be influenced by external factors, such as 

the environment in which families live, too. 

Active inclusion of Slovenes in choirs is one of the most widespread free activities 

in the Republic of Slovenia, because according to the Public Fund of the Republic of 

Slovenia for Culture, more than 64.000 people sing in choirs. However, given that 

Slovenia is a very diverse country, especially in geographical terms, the mentality of 

people in different environments is very different, although in Slovenia creative people 

live in both rural and urban areas. Since in the article we discover, whether singing activity 

is higher in rural than in urban areas, we will define what both is and what are the 

characteristics of choirs in Slovenia, and then explore the differences between the above 

activities of parents and children in both areas. 

In this paper, we find that there are more active singing groups in urban areas, 

which include families, where both – children and parents – sing in a choir, than in rural 

areas, which we attribute to “rurbanization”, which blurs the boundaries between rural and 

urban settlements and their functions. The paper also confirms the assumption that the 

stimulating domestic music environment (singing at home, attending concerts with parents 

and parents' opinion that the stimulating musical environment offered to children at home 

strongly influences their participation in choirs) is related children's singing in choirs. 

Keywords: choirs, urban areas, rural areas, singing environment. 

 


