
                   

NOVOSTI  - elektroničko mjesečno glasilo Društva prijatelja glagoljice iz Zagreba 

godište VI | broj 66 | lipanj 2021. | ISSN 2718-4307 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Minijatura Tijelovo,  

Poštovani i dragi članovi, suradnici i prijatelji Društva prijatelja glagoljice!                                                           Ročki misal, folija 33v 

 

S dolaskom toplijih dana i popuštanjem epidemioloških mjera, lagano raste broj glagoljaških događanja i susreta uživo. Uz odgovorno 

ponašanje možemo očekivati nastavak ovakvog trenda. I sami ste vidjeli da Društvo prijatelja glagoljice nije prekinulo svoje aktivnosti 

čak ni u doba najstrožeg zatvaranja (lockdowna), a nove okolnosti će samo dati dodatni zamah našem radu na popularizaciji 

glagoljice. 
 

Zanimljivosti iz svijeta glagoljicee    
 

U srijedu 12. svibnja g. Velimir Mikac i gđa. Jelena Piasevoli Mikac bili su gosti redovite mjesečne tribine našega Društva. Po struci 

konzervatori-restauratori, imaju iskustvo u spašavanju većeg broja glagoljskih knjiga. Oduševili su nas zanimljivostima iz svoje 

profesije koje su popratili brojnim fotografijama građe snimljene prije i poslije njihovih stručnih zahvata. 
 

U 179. broju časopisa Hrvatski glasnik, glasila Hrvata Crne Gore iz svibnja ove godine, objavljen je članak pod naslovom Ljubica 

Štambuk – jedan život posvećen obitelji, svijetu brojeva, glagoljici i ljubavi za Perast i Boku. S radošću i sjetom prisjetili smo se naše 

istaknute članice iz Rijeke, njene energije i svestranosti. Sretni smo što je njen suprug, g. Slavko Štambuk, ostao s nama u kontaktu i 

obavještava nas o glagoljaškim zbivanjima u Rijeci i okolici. 
 

Dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Katedre za hrvatsku 

jezičnu povijest i dijalektologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, dobitnica je vrijedne nagrade za svoj predani 

rad. Predsjedništvo HAZU donijelo je odluku da se gđi Blažević Krezić dodjeljuje nagrada za najviša znanstvena 

i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu u području filoloških znanosti. Njena knjiga 

Književnimi radnjami za crkvu i domovinu. O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893. 

proglašena je filološkom knjigom godine. 

Raduje nas što je autorica ovom knjigom interes hrvatske filologije za glagoljaškim temama 19. stoljeća vratila 

upravo na djelo jednoga od tada najvrsnijih i najmarljivijih njegovatelja i razvijatelja hrvatske glagoljske baštine, 

Dragutina Antuna Parčića.  

 

Udruga Pasionska baština utemeljena je 1991. g., a zaštitni znak joj je glagoljičko slovo A. To je društvo dalo 

veliki doprinos poznavanju glagoljaške pasionske baštine, kao i glagoljaškog pjevanja. Do sada je objavilo 

dvanaest opsežnih zbornika. Zbog pandemije i epidemioloških mjera, u sklopu 30. svečanosti Pasionske baštine 

u ožujku ove godne održan je samo dio galerijskog programa sa ciljem približavanja korizmenog ozračja i 

uvođenja u misterij Uskrsa. Glazbeni dio programa obljetničkih svečanosti održat će se od 5. do 19. lipnja 2021. 

Udruzi Pasionska baština i njihovom suosnivaču i predsjedniku, mr. sc. Jozi Čikešu, čestitamo ovu vrijednu  

obljetnicu i želimo puno uspjeha u daljnjem radu. 
 

Još u siječnju ove godine raspisan je nagradni natječaj pod nazivom Iskoni bje slovo za učenike osnovnih škola u 

Republici Hrvatskoj i učenike dopunskih škola na hrvatskom jeziku, u organizaciji Udruge glagoljaša Zadar i OŠ 

Zadarski otoci te pod pokroviteljstvom Zadarske županije i Grada Zadra. Cilj natječaja bio je osvijestiti važnost 

glagoljice, njeno povijesno značenje, pronaći njenu vizualnu ljepotu i pretočiti je u svoje likovne uratke. Na 

natječaj pristiglo je ukupno 110 radova iz dvadeset osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Sredinom svibnja odabrani 

su najbolji radovi. Zbog pandemije koronavirusa izložba i prigodni program nažalost se nisu mogli održati u školi, 

a nagrađeni učenici i njihovi mentori  primit će svoje nagrade i pohvalnice putem pošte.  
 

101 lice glagoljice naziv je međunarodnog projekta koji je potekao iz OŠ Kajzerica iz Zagreba odakle je upućen 

poziv učenicima Hrvatima diljem Europe i svijeta da se putem e-Twinning platforme priključe upoznavanju 

hrvatskog jezika i kulture, počevši od glagoljice kao prvog hrvatskog pisma. Učenici su tijekom ove školske godine odradili 101 

zadatak. Njihove uratke oslikane glagoljicom (čestitke, straničnike, lepeze, nakit i sl.) učitelji su fotografirali i slali voditeljima 

projekta. Po završetku programa svi učenici će dobiti zahvalnice za sudjelovanje u projektu, a učitelji dobivaju Nacionalnu oznaku 

kvalitete kao potvrdu da je projekt ispunio određene državne i europske standarde. 



Ne možemo preskočiti glagoljsku riječ mjeseca svibnja koju nam je podario Staroslavenski institut: 

ljetorasal u značenju izdanka ili mladice.  

I mi ljudi želimo biti mladice. Zeleni nas i rascvjetani svibanj potiče da ne odustajemo od te želje te da 

uvijek iznova rastemo i donosimo plodove svojih talenata i truda.  
Mi ćemo samo nadodati da ovu želju i nastojanja protežemo i na ostale 

mjesece u godini kao i na sve godine u našim životima.  
 

Zahvaljujući društvenim mrežama doznajemo da će akademik, prof. dr. sc. Milan Mihaljević, počasni član 

našega Društva, dana 24. lipnja održati online predavanje za sudionike iz Slavensko-euroazijskog 

istraživačkog centra na Sveučilištu Hokaido (Sapporo, Japan). Tema predavanja je Mjesto i uloga crkveno- 

slavenskog jezika u srednjovjekovnoj hrvatskoj kulturi. 
 

Kad smo kod društvenih mreža, autoricu ovog listka je posebno razveselila objava na koju je slučajno 

naišla tražeći podatke o zbivanjima vezanima uz glagoljicu. Gospođi Ivkici Mikuš, našoj članici, Novosti su 

jednom uljepšale tmuran jesenji dan, što možete vidjeti na ovoj poveznici, a onda se krug zatvorio i 

urednici popravilo raspoloženje dok je kasno navečer prikupljala i odabirala građu za ovaj broj Novosti. 
 

U petak, 28. svibnja na stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je središnja svečanost 

obilježavanja 30. obljetnice formiranja Oružanih snaga, Dana 

Hrvatske vojske i Dana hrvatske kopnene vojske. Ovo je 

zastava Prvog hrvatskog gardijskog zdruga iz Domovinskog 

rata koja se nalazila na postrojavanju pripadnika Hrvatske 

vojske, Ministarstva unutarnjh poslova i hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata. Kasnije su se pojavile snimke proslave i na 

youtube kanalu pa je vidljivo da je ova zastava bila na udarnom mjestu u TV prijenosu. 

Zahvaljujemo g. Mladenu Žubriniću na ovoj vijesti i slikama. U donjem dijelu zastave, u plavom polju glagoljicom je ispisano Prvi 

hrvatski gardiiski zdrug. 
 

Društvo prijatelja glagoljice izložilo je tijekom svibnja svoje panoe na dva mjesta: 11 

panoa bilo je postavljeno u izlogu i u unutarnjem prostoru knjižnice I. G. Kovačića u 

Vukovarskoj ulici 35 u Zagrebu. Nekoliko dana prije završetka izložbe, Darko Žubrinić 

i Mirna Lipovac održali su predavanje o glagoljskim znamenitostima koje prikazuju 

izloženi panoi.   

 

U preostalih 12 panoa mogli su uživati 

učenici, nastavnici i ostalo osoblje OŠ 

Dragutina Domjanića iz Zagreba u kojoj povijest predaje članica Ravnateljstva DPG-a, 

gđa. Jasenka Štimac. Ovu školu pohađa preko tisuću učenika i jedna je od najvećih u 

Zagrebu pa smo sigurni da je i naše panoe vidjelo mnogo djece i odraslih. 
 

Najava predstojećih događanja   
 

Posljednja tribina u ovoj akademskoj godini održat će se  u srijedu 9. lipnja u Dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta, 

Kaptol 29a u Zagrebu s početkom u 19 sati. Gošća će biti naša stara znanica, dr.sc. Hrvojka Mihanović Salopek s temom Zagrebačka 

Gospa od Kamenitih vrata. Nakon kraćeg predavanja uslijedit će projekcija filma i potom prigodno druženje prijatelja glagoljice.  
 

Glagoljica gdje je (ne)očekujemo 
 

G. Ted Marra je po struci profesor matematike. Porijeklom iz Bostona, velik dio radnog staža proveo je u 

inozemstvu, živeći u 40-ak država diljem svijeta, radeći kao poslovni konzultant za rukovodstva najvećih 

svjetskih kompanija. Neko vrijeme proveo je i u Hrvatskoj i tada je nastala glagoljska tetovaža orla s 

natpisom Mudrost na podlaktici. Upitan kako to da se odlučio za glagoljicu, odgovorio je ovako:  I 

suppose it was just that I was living in Croatia and I am also very interested in ancient civilizations and 

their languages. I thought it was the right and appropriate thing to do at the time. 
 

Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro! 

Svi raniji brojevi Novosti nlaze se na: http://www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html 

https://www.facebook.com/ivkica.mikus/posts/357914061886963
http://www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html

