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Увођење општих знања о музици (теоријских и практичних) у програме основног и 

средњег образовања започето је још крајем 19. века уз свест о њиховој значајној васпитној, 

развојној и етичкој улози. Такво схватање функције музичке наставе одржало се и након 

Првог светског рата, с тим да је потреба за темељнијим приступом обавезном основном, а 

потом и средњем образовању, која се манифестовала кроз бројне законодавне и 

административне подухвате, подстакла промишљање њених нових видова организовања и 

спровођења. О задацима, циљевима и формама наставе музике расправљало се у стручним 

круговима, као и у периодици с намером да се постојећи наставни програми подвргну 

критичкој анализи или да се укаже на искуства из других средина. Захваљујући чињеници 

да су сачувани бројни реферати о уџбеницима за музику из тог периода које је, у својству 

инспектора Министарства просвете Краљевине Југославије, написао Петар Крстић, затим 

рукописи законских прописа и правилника са његовима коментарима, као и преписка са 

ауторима уџбеника, могуће је изнети шири поглед на проблеме који су пратили обликовање 

овог вида наставе. Поред поимања опсега и разноврсности литературе о музици намењене 

настави у основним и средњим школама, архивска и публикована грађа омогућава да се 

стекне увид у стручне дискусије и осврте, те различита схватања садржаја и форме музичке 

наставе. Посебну занимљивост, с тим у вези,  имала су и несродна разумевања улоге 

музичке наставе у југословенском контексту о чему ће у раду такође бити речи. 

 Кључне речи: музичка педагогија, уџбеници, основно образовање, средње 

образовање, југословенска музика.                 
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Rad je osmišljen sa idejom da ukaţe na tradiciju i kontinuitet koji u procesu obrazovanja ima 

Muziĉka akademija na Cetinju, i dalje jedina visokoškolska institucija tog tipa u Crnoj Gori. 

Uslovi za njeno osnivanje stekli su se 1980. godine u Titogradu, znatno kasnije nego u ostalim 

republikama tadašnje SFR Jugoslavije, gdje u to vrijeme već uveliko djeluju Muziĉke akademije 

ili Fakulteti muziĉke umjetnosti u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Sarajevu i Skoplju. Temeljno 

muziĉko obrazovanje su u Crnoj Gori, uz veliku pomoć eminentnih struĉnjaka iz okruţenja, a u 

okviru razliĉitih odsjeka, sticali studenti i budući profesori muzike ne samo iz svih krajeva ove, 

već i iz ostalih republika iste drţave, koje su danas samostalne.  

 Ĉitav dosadašnji period od 35 godina djelovanja Muziĉke akademije obiljeţen je 

promjenama, koje se odnose na sredinu u kojoj se izvodi nastava (Titograd/Podgorica - Cetinje), 

strukturu, razvoj i nazive odsjeka, nastavne planove i programe, zastupljene predmete, broj 
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