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GLAZBA;

o Ona je umjetnost tona koja

oplemenjuje ćud čovjeka, budi

osjećaj za red i ljepotu te time 

idealizira i karakterizira različite

narode.

o Za mene, glazba je nešto što mi 

pomogne fokusirati se na sebe

i odlučivanje nekakvih odluka.

o Glazba je umjetnost čiji je 

medij zvuk kojeg

organiziramo u vremenu i

prostoru.



o Zaokružen i cjelovit ostvaraj glazbene umjetnosti zove

se skladba, glazbeno djelo ili kompozicija.

o Međutim, glazba je reproduktivna umjetnost, slično kao

i drama ili ples, što znači da se ona ne svodi samo na

skladanje, nego da je skladano djelo potrebno i izvesti

(reproducirati, interpretirati) da bi je se moglo predati publici kao

gotov proizvod umjetnosti.



POVIJEST GLAZBE



Prvi su instrumenti bili frule, drvene ili od kostiju, bubnjevi i udaraljke i, dakako - ljudski glas, 
najsavršeniji instrument.

o Imala je veliko značenje u životu

primitivnih naroda, još i

prije civilizacije, ali ovim se 

periodom povjesničari glazbe ne 

bave previše, zanimljivija su im

glazbena dostignuća kulturnih

naroda Antike.

a) Glazba je najprije služila

kao magijsko sredstvo, koja je trebala

pomoći nekoj radnji (žetvi, braku, 

uspješnom lovu...). Takva je glazba

redovno praćena plesom, a bila je 

vezana uz religijske ceremonije.

b) Na naprednijem stupnju razvoja, služila

je kao sredstvo uzdizanja borbenog

duha i rodoljubnih osjećaja.

c) U još kasnijem periodu, kod prve

podjele rada, unosila je u njega radost i

neki ritam.



o Glazba srednjeg vijeka poznavala je dva smjera - crkvenu

(sakralnu) i narodnu (svjetovnu) glazbu.

o Starija sakralna glazba nadovezuje se na židovsku i grčko-

rimsku, a preuzela je mnogo i od nekršćanskih naroda, napose

istočnjačkih, što je vješto primijenjivala u svojem litrgijskom

pjevanju. 

oVažan dio liturgijske glazbe do danas čini gregorijansko pjevanje, 

jednoglasno i nepromjenljivo crkveno pjevanje.



ZAŠTO SE OBILJEŽAVA TAJ 
DAN?



o Ideja o Svjetskom danu glazbe začeta je 

1976. godine u Francuskoj.

oAmerički glazbenik Joel Cohen, tada

zaposlenik jedne francuske radijske

postaje, predložio je cjelonoćnu glazbenu

proslavu prvog dana ljetnoga suncostaja.

21.6.1976.g.- ...



HVALA NA PAŽNJI !


