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Nekadašnjoj frankfurtskoj šefici katedre glazbene pedagogije  Siegrid Abel Struth,
1
 

izdavačka je kuća  Schott  2005,  post mortem, objavila  (drugo dopunjeno izdanje) Grundriss 

der Musikpädagogik (doslovno:  Nacrt glazbene pedagogije), koji se (nacrt) u duhu 

hrvatskoga jezika može shvatiti kao  uvod.  Siegrid Abel Struth napisala  je, dakle, Uvod u 

glazbenu pedagogiju. Ta knjiga (koja je prvo izdanje doživjela  1985), ima 702 stranice, i u 

njoj samo Kazalo, Predgovori (24 stranice) te  Bibliografija i  Popis pojmova (78 stranica) 

obuhvaćaju gotovo isti broj stranica kao cijeli  Uvod u suvremenu glazbenu pedagogiju  S. 

Dobrote.  Siegrid Abel Struth je svoje djelo nazvala nacrtom iz puke znanstvene skromnosti 

premda je po riječima Hansa Günthera Bastiana (pisca predgovora  novom izdanju), riječ o 

„temeljnom djelu naše struke (za one koji obrazuju i za one koji se obrazuju) visoke 

informativnosti,  refleksivnosti i reprezentativnosti. (...) Abel-Struth ne donosi samo nacrt 

kuće znanosti glazbene pedagogije, nego, s vrhunskim poznavanjem oblikuje osam etaža 

(poglavlja), štoviše, marljivo, u dojmljivoj sveobuhvatnosti, kompetentno  namješta i 

najmanje niše pojedinih soba.“ Osam opsežnih poglavlja te kuće znanosti glazbene 

pedagogije  nose sljedeće naslove: Zasnovanost glazbene pedagogije, Uvjeti učenja glazbe, 

Procesi učenja u glazbi, Učinci učenja glazbe, Podučavanje glazbe, Učitelj glazbe, Glazbena 

nastava  i Obrazovanje nastavnika glazbe. Na kraju, kao još jedno poglavlje,  naslovljeno 

jednostavno kao  zaključak pojavljuje se  Glazbena pedagogija kao područje istraživanja i 

proučavanja.  

Ako je takvoj jednoj skromnoj znanstvenici trebalo 700 stranica da „pokrije“ područje 

glazbene pedagogije, pitamo se je li moguće na svega 112 stranica napisati   uvod u glazbenu 

pedagogiju  i to još i suvremenu, odnosno pitamo se je li S. Dobrota napisala to što piše u 

naslovu njezine knjige? 

Već površan pogled na knjigu – na kojem ćemo i ostati u cijelom prikazu –  pokazuje 

da to, nažalost, nije tako.   

Knjiga S. Dobrote ima ukupno 112 stranica.  Podijeljena je u tri poglavlja i to: 1.  

Metodika glazbene kulture kao specijalna didaktika (9-38),  2. Osnove psihologije glazbe (39-

66) i 3. Interkulturalno glazbeno obrazovanje. Na početku knjige je Sadržaj  i autoričin  

Predgovor (7-8) i, na kraju, na pola stranice  O autorici.  Svako poglavlje završava 

zaključkom i  „vlastitim“ popisom literature. 

Prvi dio knjige Metodika glazbene kulture kao specijalna didaktika nažalost nije ono 

što bi sugerirao naslov – dakle, neka (teorijska) rasprava o  metodici glazbene kulture kao 

takvoj (zašto samo glazbene kulture?) nego je zbirka metodičkih uputa, ne uvijek 

„suvremenih“ i konzistentnih, za rad u razrednoj nastavi, tj. u prvim trima razredima osnovne 

škole. Naslovi  Igre u motivacijskom dijelu sata, Glazbeni diktat  (sic!), Brojalica, Pjevanje, 

Sviranje, Slušanje glazbe, Dječja glazbena kreativnost i  Korelacija u glazbenoj nastavi  jasno 

pokazuju da je riječ o metodici a ne o onome što bi čitalac očekivao na osnovi naslova. Tu je 

čak osam stranica „potrošeno“ na tekstove brojalica  napisanih verzalom, uz rastavljanje riječi 

crticama što bi trebalo sugerirati način njihova izgovaranja. Poglavlje, uostalom, završava 

Zaključkom kojemu prva rečenica  glasi ovako:  „Glazbeni pedagog u nižim razredima 

                                                           
1
  Knjiga je prvi put objavljena 1985. a autorica je umrla sljedeće, 1986. godine. 
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osnovne škole ima vrlo zahtjevnu i odgovornu funkciju, a to je uvođenje djeteta u svijet 

kvalitetnih glazbenih ostvarenja.“ (37) 

Drugi dio Osnove psihologije glazbe  s podnaslovima Glazbene sposobnosti  i  Glazba 

i emocije govori o strukturi i razvoju glazbenih sposobnosti, mjerenju glazbenih sposobnosti 

(Psihometrijsko gledište u psihologiji glazbe), glazbenim preferencijama (Afektivno gledište  u 

psihologiji glazbe), emocionalnom značenju glazbe, rezultatu enkulturacije ili glazbeno-

strukturnih osobina? (Procjena emocija u glazbi) i interkulturalnim istraživanjima odnosa 

glazbe i emocija.  Autorica uglavnom telegrafski kompilira iz novije i starije literature da bi u  

Zaključku poglavlju konstatirala  da su „glazbene  sposobnosti  veoma (su) složen fenomen i 

zbroj su onoga (ist. P. R.) što je pojedinac naslijedio i onoga što je naučio.“ (62) Tako su, eto. 

Osnove psihologije glazbe svedene na dva područja i na  dvadeset tri stranice! 

Trećem poglavlju pod naslovom Interkulturalno glazbeno obrazovanje pripalo je 

najviše prostora – 44 stranice.  U poglavlju se pojavljuju potpoglavlja  Kultura, 

Interkulturalno obrazovanje te Interkulturalno glazbeno obrazovanje. To posljednje 

potpoglavlje dalje se razrađuje   kao  Povijesni razvoj interkulturalnog glazbenog 

obrazovanja, Zapadna umjetnička glazba nasuprot glazbama svijeta, Glazbe svijeta, 

Autentičnost i glazbe svijeta, Zapadna umjetnička glazba nasuprot popularnoj glazbi, Pristupi 

interkulturalnom glazbenom obrazovanju  i  Primjeri iz prakse gdje se na deset stranica 

pojavljuju notni primjeri pjesama  – ukupno 21. I to se poglavlje, nažalost (kao i drugo), 

uglavnom zasniva na kompiliranju raznoraznih, uglavnom američkih autora. Na kraju se, kao 

što je rečeno, dodaje dvadeset jedan glazbeni (notni) primjer. Samo se za prvi primjer daje 

kakvo-takvo objašnjenje – ostali su navedeni samo kao „još nekoliko pjesama iz različitih 

dijelova svijeta kojima možemo obogatiti glazbenu nastavu.“ (92) 

U detalje nismo ulazili. S. Dobrota je napisala to što je napisala, ali to, nažalost, nije ni  

uvod, ni u suvremenu, ni u glazbenu pedagogiju. Riječ je o trima međusobno nepovezanim 

poglavljima, od kojih je prvo  metodički priručnik za nastavu glazbe u prvim trima razredima, 

drugo kratka kompilacijska varijacija na dvije glazbenopsihološke teme, a treće to isto na 

temu interkulturalnog glazbenog obrazovanja uz (nelogičan) metodički završetak.  

Autorica knjigu smatra udžbenikom. „Ovaj je udžbenik nastao kao plod 

dugogodišnjeg rada na kolegiju Metodika nastave glazbene kulture na Odsjeku za učiteljski 

studij ...“(7) Ona se nada  da će „udžbenik biti korisna literatura kako učiteljima razredne 

nastave tako i profesorima glazbene kulture te im pomoći u njihovu svakodnevnom radu.“ (2)  

Autor ovoga prikaza ne dijeli tu nadu. On, naime, ne smatra tu knjigu udžbenikom – 

pogotovo ne sveučilišnim – i ne vidi kako će onima kojima je namijenjen „pomoći u njihovu 

svakodnevnom radu.“ S tom se konstatacijom, jasno, neće složiti prof. dr. sc. Mirjana 

Siriščević koja je u svojoj recenziji napisala da  „... Sveučilišni udžbenik  Uvod u suvremenu 

glazbenu pedagogiju razmatra problematiku suvremene glazbene pedagogije koja proširuje  

svoje granice prema područjima psihologije glazbe i interkulturnoga glazbenog obrazovanja.  

(...) ... imajući u  vidu činjenicu da kod nas nije objavljen ni jedan udžbenik (ist. P. R.) koji 

se bavi navedenom problematikom, preporučujem objavljivanje rukopisa  ... kao sveučilišnog 

udžbenika“ (stražnja strana korica). 

 Na kraju, riječ-dvije o vanjskom izgledu ili „tehničkoj izvedbi“ knjige. Tih, letimice 

opisanih 112 stranica uvezano je u tvrde, razmjerno masivne korice debljine oko dva 

milimetra (svaka) pa su one same, stavljene skupa, otprilike jednake debljini polovice teksta. 

Moglo je biti jednostavnije (č. skromnije). Ovako djeluje pretenciozno. 


