
RIJEČKA NADBISKUPIJA

Nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu
Pokroviteljstvo: Papinski institut za crkvenu glazbu iz Rima 

Smjer
LITURGIJSKA GLAZBA

VODITELJ LITURGIJSKE GLAZBE

ORGULJE

Način upisa:

Obrazac za upis treba dostaviti tajništvu škole do 15. listopada.
Prijave nakon navedenog datuma bit će prihvaćene ovisno o broju 
slobodnih mjesta. 

Uvjeti za upis:

Redovni polaznici za upis u prvi stupanj (smjer Voditelj liturgijske 
glazbe) trebaju pokazati da posjeduju glazbenu nadarenost (dobar 
sluh, intonaciju, osjećaj za ritam, itd.). 

Polaznici koji se žele izravno upisati u drugi stupnj (smjer Orgulje) 
trebaju: 
 
• Pokazati osnovno poznavanje glazbene teorije.
• Izvesti ritmički solfeggio srednje težine.
• Izvesti ritmički i meloritmički diktat i pjevanje a vista do dva 

predznaka. 
• Odsvirati na klaviru sljedeći program: 

- Ljestvice (paralelno i s protupomakom) kroz dvije oktave s 
arpeggima 
- Jednu skladbu iz Male kompozicije ili Knjižica za Anu 
Magdalenu J. S. Bacha od dviju predloženih po izboru kandidata.
- Jednu etidu J. B. Duvernoy, H.Lemoine, E. Pozzoli, C.Czerny 
Op.849, Burgmuller op.100 od četiri predloženih po izboru 
kandidata.
- Jednu sonatinu po izboru:  
Sonatina C dur  T. Haslingera, Sonatina C dur, Sonatina F dur J. 
Vanhala, Sonatina C dur op.36 br.1 
M. Clementia,  Sonatina G dur, Sonatina F dur L. v. Beethovena

Prijemni ispit održat će se u listopadu. Datum će biti objavljen 
naknadno.
Tko donese dokument kojime potvrđuje navedenu naobrazbu bit će 
oslobođen od polaganja prijemnog ispita.
Za sve dodatne informacije obratite se tajništvu škole.

Školarina:
Smjer Voditelj liturgijske glazbe: 3000 kn 
Smjer Orgulje: 2000 kn
Za više informacija o načinu plaćanja kontaktirati tajništvo škole.

Mjesto održavanja nastave:
Riječka nadbiskupija, Ul. Ivana Pavla II., br. 1, Rijeka
Teologija u Rijeci, Omladinska 14, Rijeka (bivši Filozofski fakultet)

Tajništvo škole: 
Tajništvo Riječke nadbiskupijske škole za crkvenu glazbu
Ul. Ivana Pavla II, br.1, 51000 Rijeka.

Za više informacija ili za osobni razgovor obratite se: 
Mob.: 091/9752909
E-mail: crkvena.glazba@ri-nadbiskupija.hr
Internetske stranice: www.facebook.com/crkvenaglazba.skola



Cilj školovanja:
Prema pastoralnim smjernicama Katoličke crkve donesenim na 
II vatikanskom koncilu, Riječka nadbiskupijska škola za crkvenu 
glazbu nudi stručnu izobrazbu crkvenih glazbenika koji su vrlo 
važni u župnim i redovničkim zajednicama.
  
Stručni naslov:
Kandidatu koji je uspješno završio predviđeno školovanje Riječka 
nadbiskupija izdaje sljedeću potvrdu: 

Kvalifikacija za VODITELJA LITURGIJSKE GLAZBE. 
Kvalifikacija za LITURGIJSKOG ORGULJAŠA
-   Smjer: Pratnja liturgijskih pjesama
-   Smjer: Orguljaška literatura .

Organizacija školovanja:
Jedna školska godina podijeljena je u 24 nastavna tjedana: od 
listopada  do  svibnja. 
Predavanja će se izvoditi u popodnevnim i večernjim satima na 
sljedeći način:  
Klavir   24 individualna nastavna sata  
 po 45 minuta
Teorija i solfeggio 24 grupnih predavanja po jedan sat 
Tehnika zborskog pjevanja 12 grupnih predavanja po jedan sat 
Orgulje 12 individualnih nastavnih sati  
 po 45 minuta
Osnove harmonije 12 grupnih predavanja po jedan sat
Liturgijska muzikologija 4 radionice po dva sata 

Svaki redovni student dužan je obvezno pohađati sve predmete u 
smjeru koji je izabrao. Tko predoči dokument kojime potvrđuje 
navedenu naobrazbu bit će oslobođen od pohađanja istih.

Profil polaznika:
Riječka nadbiskupijska škola za crkvenu glazbu predviđa dva 
profila polaznika: 
1. Redovni polaznici su oni koji pohađaju sve predmete 
predviđene u smjeru za Voditelja liturgijske glazbe ili Orgulja.
2. Izvanredni polaznici su oni koji su završili jedan od dva 
navedena smjera, te žele nastaviti školovanje jednog ili više 
predmeta. Raspored i troškovi biti će naknadno objavljeni. 

Riječki nadbiskupijski zbor:
Redovni i izvanredni polaznici, osobito oni koji posjeduju 
glasovne sposobnosti, moraju sudjelovati u zborskim aktivnostima 
koje provodi Riječki nadbiskupijski zbor. 
U njemu mogu sudjelovati i pjevači dobrih glasovnih sposobnosti 
koji nisu učenici škole.

Dodatne aktivnosti:
Tijekom godine škola organizira liturgijska slavlja i prigodne 
duhovne koncerte. Takve inicijative mogu poslužiti za 
predstavljanje i vrednovanje škole. Učenici uz pripremu i vodstvo 
svojih nastavnika, mogu iskušati pred publikom svoje liturgijsko-
glazbeno znanje.

Prvi stupanj 
Cilj prvog stupnja je usvajanje znanja iz osnova liturgije i glazbe. 
Smjer Voditelja liturgijske glazbe traje sve dok polaznik ne stekne 
traženo znanje. Na kraju školovanja, nakon položenog ispita, 
polaznik stiče kvalifikaciju i može pristupiti drugom stupnju. 

Smjer
VODITELJ LITURGIJSKE GLAZBE

Osnovni predmet
Individualna predavanja svaki tjedan Klavir 

Osnovni predmet
Grupna predavanja svaki tjedan Teorija i solfeggio

Osnovni predmet
Radionica Liturgijska muzikologija

Dodatni predmet
Grupna predavanja svaka dva tjedna Tehnika zborskog pjevanja

Drugi stupanj 
Cilj drugog stupnja je usvajanje teorijsko-praktičnih osnova 
iz orgulja i zborskog dirigiranja za potrebe liturgijskih slavlja. 
Polaznik može izabrati jedan od dva predviđena smjera orgulja: 
smjer Pratnja liturgijskih pjesama (promjenjivi i nepromjenjivi 
dijelovi mise) ili smjer Orguljaška literatura (studij pedala, Mali 
preludij i fuga J. S. Bacha, jedna skladba iz razdoblja romantizma, 
pet liturgijskih popijevki iz kantuala). Na kraju školovanja, nakon 
položenog ispita, polaznik stiče kvalifikaciju.

Smjer  
ORGULJE

Smjer: Pratnja liturgijskih pjesama
Smjer: Orguljaška literatura

Godina I II
Osnovni predmet
Individualna predavanja 
svaka dva tjedna

Orgulje Orgulje

Osnovni predmet
Radionica

Liturgijska
muzikologija

Liturgijska
muzikologija

Dodatni predmet
Grupna predavanja svaka dva tjedna Osnove harmonije Zborsko 

dirigiranje

Radionice:
- LITURGIJSKA MUZIKOLOGIJA
Predviđena su četri susreta-radionica u jednoj školskoj godini. 
Održavat će se u velikoj dvorani Nadbiskupije. Ovi susreti-
radionice liturgijske muzikologije obavezni su za sve učenike 
škole, te također otvoreni su svima zainteresiranima. Datumi 
i satnica biti će naknadno objavljeni i razglašeni putem javnih 
medija. 
- OSNOVE GREGORIJANSKOG PJEVANJA
Tijekom godine održati će se predavanja iz Osnova gregorijanskog 
pjevanja za studente drugog stupnja.


