
 

Dani crkvene glazbe 

  

Utjecaji crkvene glazbe na 

kršćansku kulturu 

  

22. listopada 2021. 

 

 

Sveučilište u Zagrebu  
Katolički bogoslovni fakultet  
Institut za crkvenu glazbu  

Drz avni struc ni skup za uc itelje glazbene kulture  
i nastavnike glazbene umjetnosti    

 
Katolic ki bogoslovni fakultet — Institut za crkvenu glazbu  

10000 Zagreb, Vlas ka 38 
tel. 01 48 90 411 

Prijave: AZOO ili icg@kbf.unizg.hr    

Katolic ki bogoslovni fakultet  

Dvorana 1, Vlas ka 38, Zagreb 



PROGRAM 11:30    - 12:00  stanka 

12:00 
Gregorijanika - vrelo 
inspiracije kršćanske 
glazbene umjetnosti 

 prof. mr. art. Miroslav 
Martinjak, Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

12:30   rasprava 

12:45   - 14:00  stanka 

14:00 

Orfej pjeva psalme/Orfejeva 
psalmodija 
(Utjecaj psalmodije i 
prakse pjevanja falso 
bordone na prvu operu) 

 Franjo Bilić, mag. mus., 
Glazbena škola Pavla Markovca 
Zagreb  

14:30   rasprava 

14:45 

(Nepoznati) 
 crkveni glazbenici i 
skladatelji – 
oblikovatelji kršćanske 
kulture 

 mr. sc. Eva Kirchmayer Bilić, 
Muzička akademija Sveučilišta u 
Zagrebu 

15:15   rasprava 

15:30 
Utjecaji svjetovne glazbe na 
liturgijsku glazbu: problemi 
današnjega vremena 

 prof. mr. art. Ante Knešaurek, 
Muzička akademija Sveučilišta u 
Zagrebu 

16:00   rasprava 

16:15   ZAVRŠETAK SKUPA 

 8:45  
Otvaranje skupa i 

uvodne riječi  

 prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

 prof. dr. sc. s. Katarina Koprek, 
predstojnica Instituta za crkvenu 
glazbu 

 dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, 
ravnateljica Agencije za odgoj i 
obrazovanje 

 dr. sc. Anita Gergorić, viša savjetnica 

za glazbenu kulturu i glazbenu 

umjetnost  

9:00  

Prinosi glazbenih 

pedagoga zborskom 

pjevanju u crkvama  

 dr. sc. Anita Gergorić, Agencija za 
odgoj i obrazovanje 

9:20   rasprava 

 9:30  
Liturgijska glazba pred 
kulturnim izazovima 

 prof. dr. sc. Ivica Žižić, Katolički 
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 

10:10   rasprava 

10:30 
Pravo na lijepo/dobro/
sveto u umjetnosti 

 prof. dr. sc. Sanja Nikčević, 
Umjetnička akademija Sveučilišta u 
Osijeku  

 mr. art. Eva Kirchmayer Bilić, 
Muzička akademija Sveučilišta u 
Zagrebu 

11:15   rasprava 


