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Poštovani i dragi članovi, suradnici i prijatelji Društva prijatelja glagoljice!                                                  Foto: Denis Treskanica                                             
 

U ovo teško vrijeme obilježeno pandemijom, trudimo se napraviti najviše što možemo. Ljubaznošću Nadbiskupijskog pastoralnog 

instituta, nastavljamo s održavanjem redovitih mjesečnih tribina. Umjesto male dvorane ustupili su nam veliku, tako da bez problema 

tribini može nazočiti 50-ak osoba, uz ispravno nošenje maski, poštivanje razmaka i ostalih epidemioloških preporuka. Osim toga, novi 

broj godišnjaka Bašćina je u tisku. Vjerujemo da ćemo ga moći ponuditi glagoljašima već na prvoj idućoj tribini, o čemu ćemo vas 

dodatno obavijestiti. 
 

 Zanimljivosti iz svijeta glagoljicee    
 

Zanimljivo predavanje pod nazivom Gačanski park hrvatske memorije kao hommage glagoljaškoj baštini 

Gacke održao je dana 14. listopada u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu g. Milan Kranjčević, dipl. 

pravnik, književnik i predsjednik Katedre čakavskog sabora za Gacku pokrajinu iz Otočca. Za Otočac su važne 

Bašćanska ploča, jer na njoj u posljednjem retku piše I bĕše v ti dni Mikula v Otočci sa svetuju Luciju v jedino, 

kao i još nekoliko starih glagoljskih knjiga. U današnje vrijeme pozornost privlači Gačanski park hrvatske 

memorije s 31 kamenom skulpturom kojima je poveznica po jedno reljefno glagoljsko slovo, a svaka skulptura 

je vezana uz značajna imena, povijesne događaje ili činjenice koje su bitne ne samo za Gacku nego i za cijelu 

Hrvatsku. 
 

Predstavljanje 75. sveska Krčkog zbornika, zakazano za 15. listopada u Matici hrvatskoj, bilo je, nažalost, otkazano do uspostavljanja 

bolje epidemiološke situacije u Gradu Zagrebu i državi. 
 

Dan kravate obilježava se 18. listopada. Biste i spomenici istaknutih hrvatskih 

muževa okićeni su tradicionalnim crvenim kravatama, a nas su razveselili 

uradci učenika šestih razreda OŠ Dr. Stjepana Ilijaševića iz Oriovca koji su 

lijepo spojili dva hrvatska brenda – glagoljicu i kravatu. 
 

Na desnoj slici možete vidjeti glagoljska slova ispisana na drvenoj kravati. 

Napravljena je u školskoj radionici Srednje škole Josipa Kozarca u Đurđenovcu 

kod Našica, a djelo je vrijednih ruku članova školske Učeničke zadruge Sova. 

 
 

Jesen je stigla, dunjo moja. U stankama između kiša jesenjih, u 

VRTOGRADIMA svoje okolice prepustite se bojama, zvukovima i 

plodovima jeseni, godišnjega doba koje nas kao malo što uči 

blagodatima otpuštanja dotrajaloga i prepuštanja nadolazećem. 

Tako nam poručuje Staroslavenski institut svojom glagoljskom 

riječi za mjesec listopad, na čemu im i ovog puta zahvaljujemo. 
 

 

 

Glagoljica gdje je (ne)očekujemo 
 

Gospodin sa slika (lijevo) nije htio reći svoje ime, ali je radosno pokazao 

tetovirana imena svojih kćeri na obje podlaktice. Pozdravljamo Taru i 

Tenu i zahvaljujemo gđi. Narcisi Potežica na poslanim fotografijama. 

 

Posve u skladu s epidemiološkim mjerama 

postupa gđa. Ivkica Mikuš. Masku ne skida ni na 

otvorenom, a prolaznicima upućuje lijepu poruku 

ispisanu glagoljicom: Iako mi maska lice skriva,  

                                                                                                                            moj osmijeh ispod nje uvijek biva! 
Upbu 



Posjetili smo poznatu slikaricu i dugogodišnju članicu našega Društva, gđu. 

Vjeru Reiser. Iako je njen stan teško stradao u zagrebačkom potresu i zgrada 

dobila crvenu naljepnicu (neupotrebljivo), gđa. Reiser nije napustila svoj 

dom. Utekla se zaštiti sv. Jeronima i cijelo vrijeme radila slike na kojima je 

središnji motiv upravo taj svetac. Štete na zgradi su u međuvremenu 

sanirane, a gđa. Reiser ima obilje novih slika pa se nadamo da će ih uskoro 

uspjeti predstaviti javnosti na nekoj velikoj i lijepoj izložbi. 
 

 
Na ovom mjestu već neko vrijeme 

očekujemo glagoljicu, ali kako 

izgleda nećemo je dočekati. Nakon 

preuređenja Turističkog informativnog centra na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, displej kojim 

su prolazile svijetleće poruke dobrodošlice na brojnim svjetskim jezicima i pismima, pa tako i 

na glagoljici, nije vraćen na staro mjesto, nego je zamijenjen tablom koja ni danju ne privlači 

poglede, a noću je, za razliku od starog displeja, posve neprimjetna.  
 

Jedna tužna vijest 
 

Potkraj listopada u 87. godini života napustila nas je gđa. Veronika Mašić, dugogodišnja članica Društva te prvi glas u sopranima u 

zboru Bašćina. Svojim znanjem brojnih pjesama i lijepim zvonkim glasom redovno je uveseljavala i poticala ostale članove da zdušno 

prihvate pjesmu, a znala bi i zasvirati gitaru. Rođena je u Nikincima u Istočnom Srijemu. Počivala u miru! 
 

Važne obljetnice 
 

Dana 14. prosinca navršit će se stota godišnjica smrti krčkog biskupa Antuna Mahnića, jedne od najzaslužnijih osoba svojega vremena 

za očuvanje glagoljice. 

Ove se godine u rujnu navršila stota obljetnica rođenja Branka Fučića, istaknutog hrvatskog povjesničara umjetnosti, znanstvenika, 

esejista, paleografa, arheologa, putopisca te jednog od vodećih stručnjaka i promicatelja glagoljaške baštine i srednjevjekovnog zidnog 

slikarstva Istre. 

Više o ove dvije znamenite osobe moći ćete pročitati u novom izdanju Bašćine koju ćemo, nadamo se, moći ponuditi već na tribini u 

studenome. 
 

Najave skorih događanja 
 

U sklopu programa obilježavanja Dana grada Zadra, u srijedu 4. studenoga u organizaciji zadarske Udruge glagoljaša bit će 

postavljena izložba učeničkih radova nastalih tijekom programa Dani glagoljice – Staza glagoljaša. 
 

Tjedan glagoljice pod nazivom Benja 2.0 bit će obilježen u Rijeci od 23. do 30. studenoga, s osobitim osvrtom na 490. godina od rada 

riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Zadranina (Benje). Ova manifestacija će obilovati predavanjima naših najvećih stručnjaka 

za pitanja glagoljice, uključujući i akademkinju Anicu Nazor (počasnu članicu našega Društva), Matea Žagara (člana Stručnog vijeća 

DPG-a), Marijanu Tomić, Sanju Zubčić i Željka Bistrovića, kao i radionicama i izložbama. Gotovo sva predavanja biti će u dvorani 

stalne Izložbe glagoljice, a riječka Sveučilišna knjižnica je koautor izložbe na postamentima na Korzu koja će pratiti program. 

Posebno ističemo da će dana 23. studenoga, na datum osnutka Isusovačkog kolegija u Rijeci, koji je 1627. godine započeo s radom, a 

čiji knjižni fond i danas baštini Sveučilišna knjižnica Rijeka, javnosti biti online predstavljena zbirka svih inkunabula koje postoje na 

Sveučilištu u Rijeci, a nalaze se u fondu Sveučilišne knjižnice. Zbirka će biti javno dostupna na mrežnim stranicama Knjižnice. 
 

Ako ne dođe do novih restrikcija vezanih uz pandemiju, Mješoviti pjevački zbor Bašćina našega Društva 

nastupit će na glagoljaškoj misi u nedjelju 8. Studenoga, u crkvi sv. Franje Ksaverskoga u Jandrićevoj 21 u 

Zagrebu, s početkom u 18 sati. 
 

Naredna tribina iz ciklusa Hrvatska glagoljaška baština održat će se u Nadbiskupijskom pastoralnom 

institutu na Kaptolu u srijedu, 11. studenoga s početkom u 19 sati. Došlo je do male promjene programa 

tako da ćemo kao predavače ugostiti gđu. Antoniju Zaradija Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku i 

gđu. Marinku Šimić iz Staroslavenskog instituta, a naziv njihovog predavanja je ''Cvijet kreposti u 

animalističkim predodžbama i mudrosnim izrekama'' 
 

Tribine će se održavati uz poštivanje svih epidemioloških mjera i svi ste dobrodošli! 

 

Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro!           


