
 

     NOVOSTI  - elektroničko mjesečno glasilo Društva prijatelja glagoljice 

                             Godište III | broj 33 | srpanj/kolovoz 2018. 

 

Poštovani i dragi članovi, suradnici i prijatelji Društva prijatelja glagoljice! 

Magični kvadrat u zaglavlju Novosti daje broj ovoga izdanja, a taj rezultat se dobiva zbrajanjem brojeva u redovima, stupcima i po 

dijagonalama. Ovo je inače detalj koji se nalazi na katedrali La Sagrada Família  (katedrali Svete obitelji na katalonskom) u 

Barceloni, a označava Kristove godine u vrijeme njegove smrti na križu. 

 

  Osvrt na minule događaje…  
 

Kao što smo u prethodnom broju najavili, prvoga dana lipnja u župi Draga Bašćanska 

na otoku Krku održana je proslava blagdana Pohođenja Blažene Djevice Marije u 

sklopu koje je, na njegovoj rodnoj kući, otkrivena spomen-ploča prof. Vjekoslavu 

Štefaniću. Tom prigodom nazočnima se obratila akademkinja Anica Nazor, njegova 

dugogodišnja suradnica u Staroslavenskom institutu. Nakon svete Mise u župnoj crkvi 

prigodno slovo održao je i akademik Josip Bratulić, ispričavši neke manje poznate 

detalje iz života profesora Štefanića. Večer se nastavila prigodnim druženjem i 

slavljem. 
 

 

Izvanredna izborna skupština Društva uspješno je održana u utorak, 5. lipnja u Velikoj 

dvorani Matice hrvatske u Zagrebu, s početkom u 18.00 sati. Skupštinu je pjevanjem 

glagoljskog Otče naša otvorio MPZ Bašćina. Članovi Zbora odmah su potom, nažalost, 

morali otići na veoma bitnu probu jer im se bližio veliki godišnji koncert. Na skupštini su izabrani novi članovi koji su popunili 

upražnjena mjesta u tijelima Društva kako slijedi: prof. Darko Žubrinić, jedan od osnivača i drugi po redu predsjednik ponovno je 

postao predsjednikom, a dvije nove odobornice su gđa Ivanka Koller Štefančić, članica Zbora i gđa Dubravka Horvat koja je završila 

već dva tečaja kod prof. Ćepulića. U Nadzorni odbor ušla je gđa Greta Augustinović Pavičić, također članica Zbora, a za predsjednika 

Suda časti izabran je g. Davor Pavlović, bivši dugogodišnji član Zbora koji sada nastupa po pozivu u solističkim dionicama. Čast nam 

je što su Stručno vijeće pojačala dva istaknuta imena: prof. dr. sc. Mateo Žagar, redovni profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i 

dr. sc. Jasna Vince, viša znanstvena suradnica iz Staroslavenskog instituta. Zahvaljujemo svim kandidatima na spremnosti da svoje 

znanje i energiju ulože u boljitak Društva prijatelja glagoljice, u čemu će imati svesrdnu podršku ''starih'' članova tijela Društva.  

 

Desetak dana nakon održavanja skupštine Ravnateljstvo je u svom novom sastavu 

imalo prvi radni sastanak na kojemu su temeljito pretreseni zadatci i planovi, ali i 

podijeljena zaduženja i rokovi za njihovo ostvarivanje. Svi prijatelji glagoljice i dalje 

su srdačno pozvani na uključivanje u rad Društva.  

 

U sklopu ciklusa tribina Hrvatska glagoljaška baština DPG-a u srijedu, 13. lipnja u 

prostorijama Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta doc. dr. sc. Jelena Vignjević 

održala je predavanje pod nazivom Učenje čitanja po najstarijima hrvatskim 

početnicama. Prije predavanja prof. dr. sc. Vladimir Ćepulić održao je tradicionalnu 

dodjelu svjedodžbi polaznicima svog 27. Korizmeno-uskrsnog tečaja glagoljice.  

Ovo je bila posljednja tribina u ovoj akademskoj godini 

 

Iste večeri u Muzeju Mimara u 20 sati počeo je samostalni koncert MPZ Bašćina u 

sklopu 41. susreta zagrebačkih glazbenih amatera. Unatoč djelomičnom preklapanju 

tribine i koncerta, najveći dio publike bio je nazočan na oba događanja. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia


Od 7. do 10. lipnja u Ličkom Osiku pored Gospića održan je veoma uspio 

međunarodni simpozij pod naslovom Pasionska baština Like. Među 

sudionicima s glagoljaškim temama gostovali su dr. sc. Andrea Radošević i dr. 

sc. Marinka Šimić, dr. sc. Antonija Zaradija Kiš, dr. sc. Vesna Badurina 

Stipčević, prof. dr. Mateo Žagar, prof. dr. Tanja Kuštović, akademik Josip 

Bratulić,  dr. sc. Marija-Ana Dürrigl i dr. sc. Ivan Missoni. Jedan od predavača 

bio je i msgr. dr. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski u miru i počasni član 

Društva prijatelja glagoljice, a također i prof. dr. sc. Darko Žubrinić, 

predsjednik DPG-a. Konferencija je protekla u ugodnom i kreativnom ozračju 

zahvaljujući izvrsnoj organizaciji domaćina u Župnom dvoru sv. Josipa u 

Ličkom Osiku, preč. Luke Blaževića te zahvaljujući neumornom mr. sc. Jozi Čikešu, predsjedniku udruge Pasionska baština. 

 

U sklopu 10. međunarodnog festivala rane glazbe u nedjelju, 17. lipnja održana je Noć glazbe u Zagrebu. 

Organizator ove manifestacije je Udruga Prosoli – Sveta glazba, na čelu sa svojim utemeljiteljem i 

umjetničkim ravnateljem, g. Alojzijem Prosolijem. Prvi dio te zanimljive večeri održan je u prostorijama 

Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Bogovićevoj 1, a započeo je glagoljskim napjevom Otče naš iže 

jesi na nebeseh u izvođenju vokalno-instrumentalne skupine Šušanj iz Dugopolja. Drugi dio programa 

održan je u crkvi sv. Martina, u obližnjoj Vlaškoj ulici, gdje su se nastavli smjenjivati domaći pjevači i 

svirači tradicijskih instrumenata s napjevima južne Dalmacije i Hercegovine s glazbenicima seksteta 

Ensemble Anonima Frottolisti iz talijanskog grada Assisija. 

 

U vrijeme kada je na Svjetskom nogometnom prvenstvu hrvatska reprezentacija 

igrala s Argentinom, dvadesetak zainteresiranih osoba okupilo se na predavanju 

akademika Bratulića s temom Hrvatska Biblija kao pratilac hrvatskoga jezika i književnosti u organizaciji 

Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika. Akademik Bratulić vrstan je predavač i poznavatelj ove 

velike teme te je svojim slušateljima podario zanimljivu večer. 

 

26. saziv Male glagoljske akademije Juri žakan otvorio je svoja vrata 26. lipnja u dvorištu 

Područne škole, u istarskom gradiću Roču. Program je započeo dinamičnom i 

edukativnom predstavom Inspiritland. Mala glagoljska akademija Juri Žakan u Roču smotra je učenika osnovnih 

škola iz svih krajeva Hrvatske, s ciljem očuvanja kulturne baštine i bavljenja glagoljicom, kao i učitelja hrvatskog 

jezika, povijesti, likovne kulture, glazbene kulture i razredne nastave koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti 

bave glagoljicom.  

 

G. Darko Žubrinić, predsjednik DPG-a, dana 28. lipnja u Gimnaziji Sesvete održao je pozvano 45-minutno 

predavanje na Županijskom stručnom vijeću knjižničara srednjih škola i učeničkih domova I., II. i XXI. županije, s 

temom Hrvatska glagoljaška baština u kontekstu europske kulture. Izvrsno organizirano Stručno vijeće bilo je popraćeno lijepom 

izložbom u kojoj se našlo i glagoljičkih uradaka. Voditeljice susreta bile su profesorice Iva Grisogono iz Tehničke škole Zagreb i 

Jadranka Tukša iz XVI. gimnazije. 

 
Po završetku školske godine donosimo priču iz đačkih klupa, a na njoj zahvaljujemo gospodinu M. M.-u, vrsnom pravniku, a u 

slobodno vrijeme baritonu muške klape koja na repertoaru ima tradicionalne, ali i moderne sakralne skladbe. M. M. nam kazuje kako 

je za vrijeme gimnazijskih dana njegov razred bio smješten u učionici koja je gledala na jug, a on je sjedio do prozora. Budući da nije 

bilo zastora, učenici su na prozor lijepili razne papire na koje su ispisivali podsjetnike koji su im pomagali kod pisanih ispita. No, 

učitelji su to shvatili jer su mogli pročitati. Učenici su i tome doskočili otkrivši glagoljicu pa su počeli pisati šalabahtere glagoljicom. 

Učitelji ih više nisu uhvatili jer - nisu prepoznali staro hrvatsko pismo. 

 

Osim što su aktivni u Društvu prijatelja glagoljice i daju velik doprinos njegovu radu, neki članovi Društva bilježe velike uspjehe u 

sklopu svoje profesije ili drugih hobija. Malo smo prosurfali internetom i doznali sljedeće: 

 dipl. etnolog Damir Kremenić, jedan od osnivača Društva, u ožujku je održao predavanje u Društvu Krčana o narodnim nošnjama 

otoka Krka, a u travnju izložbu Crkve Francuske na razglednicama iz vlastite zbirke  

 dr. sc. Sanja Nikčević, sveučilišna profesorica, teatrologinja i kazališna kritičarka u sklopu manifestacije Dani kršćanske kulture 

koncem ožujka u Splitu primila je nagradu Andrija Buvina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi i zastupanju kršćanskih 

vrijednosti u kulturno-javnom životu. Osim toga, upravo ovih dana iz tiska je izašla knjiga Slika Domovinskog rata u hrvatskom 

kazalištu – od svetišta do nametnute krivnje. Time je gđa. Nikčević zaokružila svoje dvadesetgodišnje istraživanje iz oblasti 

hrvatske ratne i poratne drame, koje re je rezultiralo s pet knjiga – tri antologije i dvije teorijske  

 dr. sc. Nada Bezić, poznata muzikologinja, jedna je od urednica zbornika Družina mladih koji je sredinom ožujka predstavljen u 

Hrvatskom glazbenom zavodu, a govori o skupini od dvadesetak mladih umjetnika koji su nastupali u HGZ-u u razdoblju od 

1940. do 1946., a potom je njihov rad bio zabranjen 



 prof. dr. Slavica Dodig, specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine u miru, u travnju je objavila Leksikon 

biblijskih muškaraca, a autorica je i Leksikona biblijskih žena te knjige Biblijska medicina, koju je Hrvatska knjižnica za slijepe 

snimila kao zvučnu knjigu 

 mr.sc. Narcisa Potežica redovito piše osvrte na knjige za nekoliko časopisa. Sredinom lipnja održala je predavanje u Fotoklubu 

Zagreb pod nazivom Moja Koreja tijekom kojega je nazočne upoznala sa svojim boravkom na međunarodnoj konferenciji 

bibliotekara i posjetom nizu kulturnih ustanova u Seulu, glavnom gradu Južne Koreje. Nekoliko dana kasnije otvorena je njezina 

izložba fotografija morskih motiva u Knjižnici August Cesarec u Šubićevoj ulici 40 u Zagrebu 

 g. Juraj Lokmer u okviru projekta Knjižnice Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, o čemu je bilo govora na tribini 

Društva u ožujku 2017. godine, objavljuje već treću godinu zaredom po dva znanstvena rada o zbirkama knjiga XVI. st. u 

knjižnicama ove Provincije i to u časopisu Croatica christiana periodica, kao i druge radove znanstvenog karaktera, uglavnom iz 

područja hrvatskog glagoljaštva u Senjskom zborniku. Radovi g. Jurja Lokmera iz područja glagoljaške baštine nalaze se na 

portalu Glagoljica.hr 

 

  Najava predstojećih događanja..  
 

Pozivamo Vas na predavanje Hrvatska glagoljaška baština u kontekstu europske kulture, koje će u Domu za starije osobe Centar u 

Klaićevoj 10 u Zagrebu održati prof. Darko Žubrinić u četvrtak 12. srpnja  s početkom u 10:00 sati. Osim korisnika Doma, predavanju 

će moći nazočiti i građanstvo. Zahvaljujemo Domu umirovljenika što je omogućio našem Mješovitom pjevačkom zboru Bašćina da u 

njihovom prostoru i dalje održava svoje probe. 

 

Novi ciklus tribina u akademskoj godini 2018./2019. započet će predavanjem predsjednika Društva Krčana i prijatelja otoka Krka, g. 

Jurja Mužine pod nazivom Glagoljski natpisi i rukopisi iz samostana franjevaca tećoredaca sv. Marije na Bijaru prid Osorom (1460. 

– 1841.). Predavanje je planirano za srijedu, 12. rujna, u 19 sati u Maloj dvorani Matice hrvatske, a podsjetnik na predavanje ćemo 

poslati na vrijeme. 

 

  Glagoljica gdje je (ne) očekujemo..  
 
      

Ili oko nas ima sve više glagoljice ili smo je samo naučili bolje primjećivati – nije važno, sve dok prilozi za ovu rubriku moraju čekati 

svoj red, a u jednom broju objavljujemo i po nekoliko slika. 

  
Ova fotografija je nedavno preplavila društvene mreže. Snimljena je u Parizu, a prikazuje 

dvije djevojke na obali Seine zaogrnute hrvatskom zastavom. Na zastavi je glagoljicom 

ispisano Bog i Hrvati. 

 

Na ulaze u Grad Senj postavljene su table na kojima se,  

uz pozdrav dobrodošlice, nalazi i glagoljski natpis. 

 

 

Školski autobus iz ravnokotarskog sela Polača nosi sliku grane masline, 

a glagoljskim slovima ispisan je naziv mjesta. Na taj način se i u 

manjim sredinama promiče i njeguje glagoljica. Bravo za mlade 

glagoljaše! 

 

 

 

   Podsjetnik i zamolba članovima. 

Molimo sve članove koji još nisu uplatili članarinu za tekuću godinu da to učine. Godišnja članarina iznosi 100 kn, a za učenike, 

studente, umirovljenike i nezaposlene 30 kn. Uplate možete izvršiti putem opće uplatnice ili internetom na račun Društva: 

IBAN: HR4023600001101379457, OIB: 14609641644. Zahvaljujemo! 

 

Do idućeg broja, početkom rujna, srdačno vas pozdravlja Uredništvo Novosti, želeći Vam mir i dobro. 
 

 


