
 

 

Ur.br. 1556 
Zagreb, 28.7.2017. 

Kulturnoj mreži HSK 
PJEVAČKIM ZBOROVIMA, SVIMA 

 
PREDMET: Poziv na međunarodni znanstveno-stručni skup „Zborski amaterizam u 
Hrvatskoj i regiji“, Zagreb, 11. studenoga 2017. 
 

Poštovani, 
  

pozivamo Vas na međunarodni znanstveno-stručni skup na temu „Zborski amaterizam u 
Hrvatskoj i regiji“  koji će biti održan uz 50.-u obljetnicu Susreta hrvatskih pjevačkih zborova, dana 
11. studenoga 2017. godine u velikoj dvorani Hrvatskog sabora kulture (Ulica kralja Zvonimira 17, 
10000 Zagreb). 
Glavni ciljevi Skupa su: 

- okupiti istaknute stručnjake i predstavnike zborske scene koji dugi niz godina prate zborski 
amaterizam u Hrvatskoj i regiji, 

- predstaviti nositelje i okosnice povijesnog razvoja zborske glazbe i repertoara u Republici 
Hrvatskoj i regiji kao prilog istraživanjima povijesti glazbe RH,  

- identificirati obilježja, specifičnosti i vodeće aktere zborskog amaterizma u RH i regiji danas te 
predložiti nove mogućnosti njihovog umrežavanja i suradnje, 

- predstaviti aktualno stanje, probleme i potrebe zborskog amaterizma u RH i regiji, te primjere 
dobre prakse, 

- ukazati na važnost očuvanja i poticanja prakse amaterskog glazbovanja u kontekstu izvođenja 
i promocije (nove) glazbe, ali i razvoja kulturnih i kreativnih industrija te civilnog društva, 

- predstaviti teme vezane uz obrazovanje zborskih dirigenata i pjevača, probleme i dostupnost 
repertoara, odgoj publike i dr. specifičnosti vezane za zborski amaterizam,  

- predložiti smjernice razvitka zborskog amaterizma u RH i regiji 
Ovim putem pozivamo zainteresirane stručnjake i predstavnike amaterske zborske scene da prijave 
prijedlog teme za izlaganje na Skupu najkasnije do 15. listopada 2017. nakon čega će stručna služba 
Hrvatskog sabora kulture u suradnji sa Stručni savjetom za vokalnu glazbu HSK-a odlučiti o finalnom 
programu Skupa. Predviđeno trajanje izlaganja je do 15 minuta po izlagaču. Cjeloviti tekstovi 
izlaganja bit će objavljeni u Zborniku radova sa Skupa. Uz prijedlog teme, izlagači trebaju dostaviti 
pisani sažetak izlaganja (pola kartice teksta) na mail: glazba@hrsk.hr. U prilogu pronađite obrazac za 
prijavu. 
Skup će biti održan uz materijalnu potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Turističke 
zajednice Grada Zagreba. Točan raspored Skupa i imena izlagača bit će objavljena početkom 
studenog 2017. godine. Zahvaljujemo uz srdačan pozdrav! 
S poštovanjem, 

 

Stručna suradnica za glazbenu kulturu 
Hrvatskog sabora kulture 

Srđana Vrsalović, dipl. muzikolog 

Tajnik 
Hrvatskoga sabora kulture 

Dražen Jelavić, prof. 
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