
Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara – HDGT, Gundulićeva 4, HR-10000 ZAGREB  
MB: 1353721, Žiro-račun: 2360000-1101500068, tel./faks: (01) 4830-767, www.hdgt.hr  
Kontakt: Tihomir Petrović, prof. savjetnik, predsjednik Hrvatskog društva glazbenih teoretičara,  
priv. tel. (01) 4823-140, bez mobitela 
Elektronička adresa: tihomir.petrovic@inet.hr  
  
 Prodekanu za nastavu glazbene akademije, 
 ravnateljstvu glazbene škole/učilišta, 
 pročelniku teorijskoga odjela glazbene škole/učilišta, 
 učiteljima i profesorima glazbenoteorijskih predmeta, 
 članovima Hrvatskog društva glazbenih teoretičara 
 
 U zagrebu, 19. svibnja 2008. 
 
 Predmet: Poziv na sastanak u vezi s predmetom Teorija glazbe 
 
 Tema sastanka: Nastavnim planom i programom za osnovnu glazbenu školu, koji je stupio na snagu 
2006. godine (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne 
škole, Narodne novine br. 102, od 15. 9. 2006), predmet Teorija glazbe izbačen je iz skupine redovnih 
predmeta i postavljen u kategoriju izborne nastave, a objavljen nastavni program za taj predmet sasvim 
je promašen. 
 Smatrajući ovo rješenje dalekosežno lošim, jer se njime ukida pozitivna selekcija učenika prema 
teorijskom odjelu glazbene škole pa tako i prema svim odsjecima glazbenih studija prema kojima taj 
odjel vodi, pozivam vas na sastanak u vezi predmeta Teorija glazbe. 
 
 Mjesto:  Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Zagreb, Gundulićeva 4 
 Dan: Utorak, 24. lipnja 2008. 
 Vrijeme: 12.00 – 14.00 sati 
 
 Dnevni red sastanka:  
 
 1. Analiza Plana i programa za predmet Teorija glazbe 
 2. Iznošenje prijedloga novoga nastavnoga plana i programa za predmet Teorija glazbe 
 3. Diskusija, formuliranje i prihvaćanje dokumenta o traženim promjenama nastavnoga plana i 
programa za predmet Teorija glazbe, koji će se uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 
 
 Povijest problema i prijedlog rješenja objavljeni su na elektroničkoj stranici www.hdgt.hr pod 
naslovom Teorija glazbe. 
  
 Molim vas da se aktivno uključite u pripremu sastanka. Svako će se poslano mišljene o problemu i 
prijedlog rješenja objaviti na istomu mjestu. Mišljenja i prijedloge pošaljite elektroničkom poštom na 
adresu tihomir.petrovic@inet.hr  
  
 Molim vas da se odazovete pozivu. Dalekosežno, riječ je o budućnosti teorijskoga odjela glazbene 
škole i svih studija prema kojima taj odjel vodi, zapravo o budućnosti cijele naše struke. 
  
 Molim vas da svoj dolazak potvrdite na elektroničku adresu: tihomir.petrovic@inet.hr
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