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1.	OPĆE	INFORMACIJE
1.1. Nositelj predmeta Doc. mr. art. Ruža Ljubičić 1.6. Godina studija u kojoj se predmet izvodi V.

1.2. Naziv predmeta Liturgijsko sviranje 1.7. Bodovna vrijednost (broj bodova po 
ECTS sustavu) 

4

1.3. Suradnici       1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P + V + 
S + e-učenje) 

15 P 15 V

1.4. Studijski program 
(preddiplomski, diplomski, 
integrirani) 

diplomski
1.9. Očekivani broj studenata na predmetu 

5

1.5. Status predmeta 	  obvezni  	 +		izborni 
1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. 

razina), postotak izvođenja predmeta on	
line (maksimalno 20%) 

2.	OPIS	PREDMETA
2.1. Ciljevi predmeta  Osposobiti studente za sviranje, izbor skladbi na liturgijskim slavljima i ravnanje vokalno instrumentalnim sastavima.
2.2. Uvjeti za upis predmeta i / ili 

ulazne kompetencije potrebne za 
predmet 

  
                                            Završen preddiplomski studij Crkvene glazbe 

2.3. Ishodi učenja na razini programa 
kojima predmet pridonosi 

Student će nakon stečenih znanja i vještina tijekom nastave biti spreman u svim segmentima liturgijskog i glazbenog područja.  
‐ temeljito je upoznat  sa svim segmentima na području liturgijske glazbe;                                                                                                                              
‐ posjeduje znanje i vještinu za vođenje zborova i ansambala;                                                                                                                                                     
‐ sposoban je izvoditi kompleksniji i zahtjevniji glazbeno‐liturgijski materijal;	
- osposobljen prepoznati tehnike, forme i oblikovanja u glazbenom stvaralaštvu liturgije;                                                                                                
-posjeduje široko znanje u interpretaciji kako rane tako i kasne glazbe;                                                                                                                                   
-razumije elemente i procese liturgijske glazbe kao i njenu primjenu;                                                                                                                                       
-ima razvijenu sposobnost samostalnog vođenja i djelovanja u ostvarenju  većih glazbenih cjelina;                                                                              
-može svjesno pratiti, analizirati i realizirati svaku vrstu svete, glazbe koja se primjenjuje na liturgijsko-glazbenom području.    																							

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini 
predmeta (3-10 ishoda učenja)  

 - primjena popijevki u liturgiji prema pjesmarici; Pjevajte	Gospodu	pjesmu	novu, Graduale	Romanum -comitante				organo, Liber						
Cantualis	‐	comitante	organo,	Graduale Triplex, 1979.                                                                                                                    
 - dirigirati popijevke, mise i  motete iz raznih stilskih razdoblja                                                                                                        
 - odsvirati na različitim orguljama zadane popijevke, psalme, motete raznih skladatelja i polifone mise                                         
 - uvježbati liturgijski repertorij za sva liturgijska razdoblja                                                                                                                 
 - poznavati i uvježbati repertorij tradicijske glazbe u Hrvatskoj 
 - interpretirati najstariju sakralnu glazbu  
 - svirati a	prima	vista u starim ključevima 

2.5. Opis sadržaja predmeta  
 

ZIMSKI	SEMESTAR
1. tjedan: (1 P + 1 V ): Uvodno predavanje: Svrha glazbe-sviranja u liturgiji - Sacrosanctum concilium (SC) – upute i norme 
2. tjedan: Sudjelovanje na međunarodnom seminaru za crkvene glazbenike 
3. tjedan: Uloga zbora u liturgiji i kako sačuvati izvornost skladbi pri izvedbi  
4. tjedan: Liturgijsko razdoblje: Vrijeme kroz godinu, Gospodnji blagdani i nedjelje kroz godinu 
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5. tjedan: Liturgijske popijevke u jakim liturgijskim vremenima  
6. tjedan: Crkveni glazbenik – uloga orguljaša u liturgiji 
7. tjedan: Tradicijsko izvođenje dirigiranja i sviranja gregorijanskih napjeva  
8. tjedan: Antifonijski, responzorijalni i izravni oblici u liturgiji – pristup u užem i širem smislu  
9. tjedan: Adventsko i Božićno razdoblje skladbi u liturgiji 
10. tjedan: Sviranje moteta za solo i za zbor, izvedba na koncertima i na euharistijskim slavljima   

      11.  tjedan: Uporaba i analiza psalama, prikaz njihove muzikološke i umjetničke strukture 
      12.  tjedan: Obrada jedinica za blagoslovine, promatranih u kontekstu i svrsi za koju su pisani 
      13.  tjedan: Obrada jedinica za pokojničko bogoslužje 
      14.  tjedan: Povijesni nastanak i primjena  „O Antifona“ u liturgiji 
      15. tjedan: Završna vježba: U slobodnom odabiru skladbi svirati i dirigirati na euharistijskom slavlju  
 
LJETNI SEMESTAR 

1. tjedan: (1 P + 1 V ): Uvodno predavanje: Dokumenti o crkvenoj glazbi  
2. tjedan: Povijesni razvoj himana i općenito popijevki, promatrano s muzikološkoga i liturgijskog aspekta  
3. tjedan: Odabir liturgijske glazbe za euharistijsko slavlje u razna liturgijska razdoblja                                     
4. tjedan: Tradicijsko-liturgijska glazba i prilozi glazbene prošlosti 
5. tjedan: Obrada jedinica za sakramente, sadržaj i njegova tematska povezanost s određenim činom                                       
6. tjedan: Korizmene crkvene pučke popijevke  
7. tjedan: Slavlje Vazmenog trodnevlja u skadu s tradicijom Crkve                              
8. tjedan: Uskrsne crkvene pučke popijevke i njihov povijesni razvoj                                       
9. tjedan: Interpretacija Sekvenci; Pedesetnica – Vazmene nedjelje                                             
10. tjedan: Uzašašće i Duhovi                                            
11. tjedan: Svetačka slavlja                                               
12. tjedan: Priprema i analiza moteta te solo skladbi za euharistiju                                                 
13. tjedan: Interpretacija Misâ na motivima gregorijanike                                                 
14. tjedan: Javni nastup, sviranje i dirigiranje na euharistijskom slavlju                                                       
15. tjedan: Analiza, kritički osvrt te pregled ishoda izlaznih kompentencija stečenih na kolegijumu              

2.6. Vrste izvođenja nastave: 

+ predavanja
 seminari i radionice   

+  vježbe   
 on	line u cijelosti 
 mješovito e-učenje 

+terenska nastava 

 samostalni  zadaci   
 multimedija i mreža   
 laboratorij 
 mentorski rad 
	      (ostalo upisati)															 

2.7. Komentari: 

2.8. Obveze studenata       

2.9. Praćenje rada studenata  

Pohađanje nastave DA  Istraživanje   Usmeni ispit   

Eksperimentalni rad   Referat   (Ostalo upisati)   

Esej   Seminarski rad   (Ostalo upisati)   
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Kolokvij DA  Praktični rad DA  (Ostalo upisati)   

Projekt   Pismeni ispit  NE Broj bodova po ECTS 
sustavu (ukupno) 6 

2.1. Obvezna literatura (dostupna u 
knjižnici i / ili na drugi način) 

Naslov	 Dostupnost		u	
knjižnici	

Dostupnost	putem	
ostalih	medija	

Lukačić, Odabrani moteti DA on	line 
Spomenici	Hrvatske	muzičke	prošlosti, Knjiga I.      

Albe Vidaković – Vinko Jelić, (Zagreb 1957.)  
J. S. Bach Kantata br. 4  
C. Saint Saens, Op. 4 Part II  

     	Spomenici	Hrvatske	muzičke	prošlosti, Knjiga I.
      Albe Vidaković – Vinko Jelić, (Zagreb 1957.)    

 

      Anđelko Klobučar, Mise, Moteti                       
      Anđelko Igrec, Mise, Moteti, Kantate  

Dopunska literatura        Š. Marović, Cantate Domino, Duhovne	skladbe, 
      Anzelmo Canjuga, Himni 

 

Ostalo (prema mišljenju  
        predlagatelja) 

Domenico Bartolucci
     Libri	dei	Mottetti br. II., III., IV. V. 

Albe Vidaković, Missa Simplex, Missa Caeciliana 
G. F. Handel, Moteti 
Kamilo Kolb, Mise,	Moteti 

 


