
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 
i 

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
 

organiziraju svečanost 
 

DODJELA OSKARA ZNANJA 
 

Dodjela priznanja učenicima i studentima glazbenih i plesnih škola i muzičkih akademija, 
koji su tijekom 2014./2015. godine osvojili prve nagrade i prva mjesta na državnim 

natjecanjima učenika i studenata glazbe i plesa te njihovim mentorima. 
 

sri jeda 1. srpnja 2015. u 14 sati  
atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11 

 
P R O G R A M  

 
Himna Republike Hrvatske – sopranistica Lidija Horvat Dunjko uz Tamburaški orkestar Osnovne 

glazbene škole „Kontesa Dora“ iz Našica, dirigentica Marina Kopri 

Pozdravna riječ predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
akademika Zvonka Kusića 

Pozdravna riječ ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje 
gospođe Jadranke Žarković-Pečenković 

Pozdravna riječ ministra znanosti, obrazovanja i sporta 
prof. dr. sc. Vedrana Mornara 

Glazbena točka: Dmitrij Šoštaković – Daniel Kopri, Valcer br. 2, izvodi Tamburaški orkestar 
Osnovne glazbene škole „Kontesa Nera“, dirigentica Marina Kopri 

Podjela priznanja: priznanja će dodijeliti ministar znanosti, obrazovanja i sporta i ravnateljica 
Agencije za odgoj i obrazovanje zajedno s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec i 

predstavnicima Nacionalnog vijeća učenika 

Glazbena točka: Stjepan Mihaljinec – Milivoj Pašiček, skladbu Bijeli jasmini izvodi sopranistica 
Lidija Horvat Dunjko uz Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole „Kontesa Nera“, dirigentica 

Marina Kopri 

Podjela priznanja: priznanja će dodijeliti ministar znanosti, obrazovanja i sporta i ravnateljica 
Agencije za odgoj i obrazovanje zajedno s učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec i 

predstavnicima Nacionalnog vijeća učenika 

Pozdravna riječ u ime nagrađenih učenika i studenata plesa: 
Karla Pavlek Košanski, učenica Škole za balet i ritmiku, Zagreb 

Pozdravna riječ u ime nagrađenih učenika i studenata glazbe: 
Ana Defan, učenica Glazbene škole Pavla Markovca, Zagreb 

Riječ predsjednika Nacionalnoga vijeća učenika Karla Horvata 

Voditeljica programa: Matina Tenžera, studentica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu, dvostruka dobitnica Rektorove nagrade 2015. godine. 


