
                  

NOVOSTI  - elektroničko mjesečno glasilo Društva prijatelja glagoljice 
godište IV | broj 39 | veljača 2019. 

 
Poštovani i dragi članovi, suradnici i prijatelji Društva prijatelja glagoljice! 
 
U najkraćem mjescu u godini stisnut će se mnoga zbivanja: Dan zaljubljenih, maškare, kineska Nova godina, čut ćemo i mačke u 
veljači, obilježit ćemo Međunarodni dan materinjeg jezika i Dan hrvatske glagoljice, započet će Mjesec hrvatskog jezika, spomenut 
ćemo se datuma dovršetka tiskanja Hrvatskog prvotiska – Misala iz 1483. godine, održat ćemo godišnju skupštinu Društva prijatelja 
glagoljice i poželjeti si puno uspjeha u daljnjem radu za 26. rođendan Društva. 
 
Osvrt na minule događaje…  
Najzaposleniji dio Društva prijatelja glagoljice u prvoj polovici siječnja bio je MPZ Bašćina. Nakon adventskog koncerta održanog na 
glavnom zagrebačkom trgu tik pred Božić, darovali su nam još tri glazbena doživljaja: 
x koncert božićnih pjesama pod nazivom O, kakva to svetlost, 7. siječnja u crkvi sv. Petra u Vlaškoj ulici u Zagrebu  
x Božićni koncert u sklopu tribina iz ciklusa Hrvatska glagoljaška baština, 9. siječnja u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog 

pastoralnog instituta u Zagrebu, Kaptol 29a 
x u nedjelju, 13. siječnja u crkvi sv. Franje Ksaverskoga, Jandrićeva ul. 21 u Zagrebu, Zbor je sudjelovao na glagoljaškoj misi 

nakon koje je održao kraći koncert s programom božićnih napjeva. 

 
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 24. siječnja predstavljena je knjiga Album 
hrvatske ćirilice u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, autora dr. sc. Ivana Kosića. Knjiga donosi povijesni presjek razvitka jednoga od triju 
hrvatskih pisama – hrvatske ćirilice te obrađuje ćirilični fond – rukopise, pisma i tiskopise koji 
se čuvaju u navedenoj Zbirci. U pripremi i izdanju knjige sudjelovali su dr. sc. Nataša Bašić, 
kao i velik broj djelatnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Recenzenti su 
akademkinja Anica Nazor, akademik Josip Bratulić i dr. sc. Marinka Šimić.  
Hrvati su se tijekom svoje povijesti služili trima jezicima – hrvatskim, latinskim i 
crkvenoslavenskim, a u pisanju su se služili trima pismima – latinicom, glagoljicom i 
ćirilicom. Prilikom predstavljanja knjige, akademik Bratulić  istaknuo je vrijednost jezika i 

pisma kao znakova nacionalnog identiteta i važnost njihovog očuvanja od zaborava.  
Autor knjige, dr. sc. Ivan Kosić, bio je voditelj ove Zbirke i jedan od malobrojnih sretnika koji su 
imali stalan pristup riznici Nacionalne i sveučilišne knjižnice gdje se u strogo čuvanom, hermetički 
zatvorenom trezoru, otpornom na nuklearne i prirodne katastrofe, nalazi neprocjenjiva Zbirka 
rukopisa i starih knjiga. 
 
Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka organiziralo je u četvrtak, 31. siječnja, u knjižnici i čitaonici 
Bogdana Ogrizovića u Zagrebu predstavljanje knjige Krčka kulturna baština autora Antona Bozanića, 
Tomislava Galovića i Igora Žica. Ova bogato ilustrirana monografija sastoji se od 144 tematske 
jedinice koje daju sveobuhvatan pregled kulturne baštine Krka, našega najglagoljaškijeg otoka. 
 

 
 



 
 

31. siječnja navršilo se dvadeset godina od smrti Branka Fučića, akademika, hrvatskog povjesničara 
umjetnosti i kulture, znanstvenika, esejista, paleografa, arheologa, putopisca, vodećeg stručnjaka za 
srednjovjekovno zidno slikarstvo i promicatelja glagoljaške baštine. Na njegovu rodnom otoku Krku, kod 
mjesta Vantačići, pored crkve sv. Apolinara, akademikovo je posljednje počivalište. Grob, jednostavan i 
samozatajan, kao i pokojni Branko Fučić – kažu oni koji su imali sreću poznavati ga ili s njime surađivati – 
nosi glagoljaška obilježja.  
Daleko ljepšu i veseliju obljetnicu, 100 godina od rođenja Branka Fučića, obilježit ćemo dogodine. 
 
Najava predstojećih događanja..  
Mješoviti pjevački zbor Bašćina pjevat će na glagoljaškoj misi u nedjelju, 3. veljače u 18 sati u crkvi sv. 
Franje Ksaverskoga, u Jandrićevoj 21 u Zagrebu. Pjevanjem na glagoljaškim misama i različitim koncertima zbor Bašćina pruža nam 
priliku čuti kako zvuči glagoljica. Bašćina s radošću u svoje redove poziva nove članove i očekuje sve koji žele pjevati glagoljicu. 
 
U srijedu, 13. veljače u 19.00 sati u ulaznom prostoru Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, Kaptol 29 a u Zagrebu, održat će se 
otvorenje izložbe učeničkih radova nastalih u sklopu suradnje Društva i Hrvatskog državnog arhiva, kao i u radu ostalih glagoljaških 
središta. 
 
Održavanje redovne, godišnje skupštine Društva prijatelja glagoljice planirano je za petak, 22. veljače u Velikoj dvorani Matice 
hrvatske, s početkom u 18 sati. Poziv s potvrdom termina i prijedlogom dnevnog reda članovi Društva dobit će na vrijeme.  
 
Podsjetnik članovima  
Na samom početku godine molimo sve članove koji još nisu uplatili članarinu za prošlu godinu da 
to učine što prije, kao i da plate članarinu za tekuću godinu. Godišnja članarina iznosi 100 kn, a za 
učenike, studente, umirovljenike i nezaposlene svega 30 kn. Uplate možete obaviti putem opće 
uplatnice ili internetom na račun Društva: IBAN: HR4023600001101379457, a također i u 
gotovini na mjesečnim tribinama Društva. 

 
 
Sretni smo i ponosni što je novi, 19. broj godišnjaka Društva prijatelja glagoljice, časopis Bašćina, u prodaji. 
Časopis se po cijeni od 30 kn može nabaviti prije i poslije svake mjesečne tribine, a također se može naručiti 
elektroničkom poštom. Svi stari brojevi nalaze se na mrežnim stranicama Nacionalne sveučilišne knjižnice, na 
adresi glagoljica.hr, pod E-Izvori. Budući da nema vremena za odmor i opuštanje, novo uredništvo časopisa već 
zaprima članke i osmišljava novi broj. Pozivamo članove i prijatelje Društva da za iduću Bašćinu pošalju svoje 
priloge stručnog, znanstvenog ili popularnog karaktera, uz uvjet da odabrane teme imaju veze s glagoljicom. 
 
 
 

Glagoljca gdje je (ne)očekujemo.  
Knjižnica Medveščak na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu često nas i uvijek ugodno iznenadi 
svojim zanimljivo uređenim izlozima. Od 15. studenoga prošle godine u izlozima knjižnice 
smještena je izložba pod nazivom 11 stoljeća hrvatske glagoljice. Autorica izložbe, gđa. 
Milka Tica, dugogodišnja zaposlenica navedene knjižnice, na 
jednom je mjestu okupila preslike najvažnijih dokumenata iz bogate 
hrvatske glagoljaške prošlosti. Time su korisnici knjižnice, ali i 
slučajni prolaznici, mogli dobiti uvid u najbitnije podatke o 
nastanku, razvitku i vrstama glagoljičkih slova, najvrjednijim 

pisanim i tiskanim glagoljičkim knjigama, njihovim pisarima i tiskarama, kao i o glagoljici u suvremenom 
dizajnu. Ova izložba već je obišla knjižnice u 63 grada diljem Hrvatske, kao i u inozemstvu gdje je u prvome 
redu namijenjena djeci naših iseljenika. 
 

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

 

http://glagoljica.hr/

