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

Nadamo se da ste se dobro odmorili tijekom ljeta. U svijetu glagoljaša nije bilo predaha. Nastojali smo zabilježiti sve što se zbivalo 

kako bismo to podijelili s Vama na početku još jedne akademske godine, za koju imamo pregršt planova sa željom da kroz nju 

kročimo zajednički. 
 

Zanimljivosti iz svijeta glagoljicee    
 

U srpnju je u časopisu Lanterna, glasniku Sveučilišta u Zadru, (god. 5, br. 11) objavljen članak autora prof. Ivice Vigata pod nazivom  

Zadarsko je područje najbogatije glagoljskim spomenicima, glagoljica se ovdje koristila kada je drugdje odavno već zamijenjena 

latinicom. U članku se stavlja naglasak na glagoljske spise Ninske biskupije u razdoblju od prve polovice 17. stoljeća do dvadesetih 

godina 19. stoljeća, od čega je dio već tiskan i znanstveno obrađen, a drugi dio je u pripremi. Također se ističe važnost Centra za 

istraživanje glagoljaštva pri Sveučilištu u Zadru.  

Članak se nalazi na poveznici: https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/lanterna/issue/view/330/30 na str. 56-58. Zahvaljujemo 

našoj članici, prof. Ana Mariji Grancarić na ovoj informaciji. 

 

Manifestacija Dvorišta ovoga je ljeta, nakon lanjske pauze uzrokovane potresom i 

pandemijom, ponovo održana. Iako u manjem opsegu, mogli smo se prisjetiti urbane ljetne 

zabave i mnogih lijepih trenutaka koje smo prethodnih godina znali provesti u zagrebačkim 

gornjogradskim dvorištima. 

 

Naša članica, prof. Ana Marija Grancarić skrenula nam je pozornost na još jednu zanimljivu 

manifestaciju: Festival umjetničkih zastavica Zagreb (FUZZ). Prošloga ljeta održan je po prvi 

put kao samostalan projekt, odvojen od tradicionalnog programa Cest is d'Best. Ove godine 

FUZZ je već postao prepoznatljiv i izvan granica Hrvatske. Tijekom kolovoza bilo je izloženo 

180 zastavica na četiri lokacije u središtu Zagreba. Foto-aparati naše članice, prof. Antonije 

Zaradije Kiš i predsjednika Društva, prof. Darka Žubrinića uhvatli su dva kadra, a gđa. Grancarić nam je obogatila galeriju jednom 

fotografijom od lani. 

 

Tijekom ljeta dnevne novine su nas obavještavale o raznim stvarima vezanima uz glagoljicu, a da nam nešto ne promakne brinuo je i 

slao nam izreske iz tiska g. Slavko Štambuk, naš vrijedni član iz Rijeke.  

 

Evo što smo doznali: 

 u srpnju su građani Hrvatske među prvih pet motiva za stražnju, tzv. nacionalnu stranu kovanica eura 

odabrali i glagoljicu. Još ne znamo kako će točno izgledati novčići od 1, 2 i 5 centa. Hrvatska narodna banka 

raspisala je natječaj za izbor dizajna poleđine kovanica eura za čije se uvođenje Hrvatska priprema 

početkom 2023. Natječaj je otvoren do 15. rujna, a pravo na sudjelovanje imaju svi punoljetni državljani 

Hrvatske 

https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/lanterna/issue/view/330/30


 tijekom kolovoza u Galeriji Juraj Klović u Rijeci održana je skupna izložba umjetničke keramike pod 

nazivom Pet godina glagoljice u Ronjgima 2015.-2020. Ronjgi su zaselak u općini Viškovo u 

Primorsko-goranskoj županiji. Ove radionice okupljaju brojne poznate, ali i mlade, još neafirmirane 

keramičare iz Hrvatske i susjednih država. Polazni impuls likovne kolonije je glagoljica, odnosno 

tradicija i baština kojima odiše ovaj kraj. Razrada motiva rezultirala je bogatstvom likovnih izraza 

 

 u organizaciji Senjskog muzejskog društva prigodno je obilježen 7. kolovoza, datum kad je 1494. 

godine završeno tiskanje Senjskoga glagoljskog misala. Ovaj datum, kao i djelovanje Senjske 

glagoljske tiskare u razdoblju od 1494. do 1508. godine, smatra se jednim od najvažnijih datuma i 

događanja, kako senjske tako i hrvatske povijesti i kulture 

 

Dopunit ćemo posljednju vijest važnim podatkom da je nakon svete mise 

prigodnu riječ o suvremenim konotacijama toga izdanja i samog događaja održao Senjanin, g. Juraj 

Lokmer, donedavni dopredsjednik našega Društva.  

Više o svemu možete vidjeti na poveznicama: https://tunera.info/obiljezeno-527-godina-od-tiskanja-

senjskog-glagoljskog-misala/ i https://www.novilist.hr/rijeka-regija/lika-senj/senjski-glagoljski-misal-

obiljezen-jedan-od-najvaznijih-datuma-hrvatske-povijesti/ 

Istoga dana postavljen je portal Senjskog muzejskog društva (SMD) na kojem će se njegovi članovi i 

zainteresirana javnost informirati o djelovanju SMD i međusobno povezivati. Ova suvremena, virtualna 

inačica Senjske glagoljske tiskare sigurno će biti zanimljiva i članovima i prijateljima DPG-a: 

https://www.facebook.com/senjskomuzejskodrustvo/ 

 

G. Lokmer nam je poslao i fotografiju iz Otočca gdje je u župnoj crkvi 

Presvetoga Trojstva uređen novi oltar i ambon na kojem je glagoljski tekst U 

početku bijaše riječ. Otočac je poznat i po Gačanskom parku hrvatske memorije koji je osmislio g. Milan 

Kranjčević, a koji se sastoji od 30-ak kamenih blokova s isklesanim glagoljskim slovima, likovima važnih 

osoba i povijesnih događaja te popratnim tekstovima. Na taj je način u kamenu ispričana priča koja je 

počela u  9. stoljeću, a završava u suvremenosti.  

 

Koncem lipnja u organizaciji Sveučilišta u Zadru i Općine Preko održan je znanstveni skup Preko i njegovo 

područje. Na skupu je sudjelovao i naš član, mladi znanstvenik zaposlen na Staroslavenskom institutu, g. 

Marko Brkljačić. Tema njegovog referata bio je sadržaj glagoljicom pisane arhivske građe samostana sv. 

Pavla Pustinjaka na Školjiću (Galevcu), otočiću kod Preka na otoku Ugljanu. 

 

U četvrtak, 29. srpnja u organizaciji Zavičajnog muzeja Ogulin u Frankopanskom kaštelu 

održano je treće izdanje kreativno-edukativne radionice nazvane Muzejska glagoljarnica.  

Pod vodstvom odgojiteljice Andree Radojčić i učiteljice Mirjane Grubišić, članica udruge 

Oštarski glagoljaši, polaznici su na kreativan način, kroz likovno izražavanje i igru učili o 

baštini Frankopana na širem ogulinskom području te o staroslavenskom pismu glagoljici, 

kojom su pisali i Frankopani. U sklopu radionice upriličena je i mala izložba dječjih radova na 

otvorenom. 

 

Dana 7. kolovoza svečano su podijeljene diplome polaznicima 30. po redu Škole glagoljice 

koja se održava u organizaciji Katedre čakavskog sabora u Korniću, na čijem je čelu 

neumorni g. Damir Kremenić, koji je član Društva prijatelja glagoljice od njegovog 

osnutka. Ovoga ljeta održao je školice u Bogovićima kod Malinske, u Korniću i u Puntu s 

ukupno 23 učenika. Također je u Korniću pokrenuo Glagoljašku pisarnicu za pisanje 

odnosno prepisivanje preslika tekstova na uglatoj, obloj ili kurzivnoj glagoljici. 
 

U Gatima, mjestu smještenom visoko u 

omiškom zaleđu, dijelu prostora povijesne 

Poljičke repubike, u sklopu Gatskog 

kulturnog ljeta – Dana Ive Marjanovića 

2021. sudjelovali su prof. Darko Žubrnić, 

predsjednik i Mirna Lipovac, tajnica DPG-a.  

Za vikend 7. i 8. kolovoza održali su dvije 

večeri glagoljice pod zvijezdama s izložbom 

i predavanjima o motivima sa čak 22 

edukativna panoa iz fundusa Društva i 

tečajem glagoljice. Zanimanje publike nadmašilo je očekivanja, a već su uslijedili pozivi za nova predavanja u Omišu za učenike 

osnovne i srednje škole. 

https://tunera.info/obiljezeno-527-godina-od-tiskanja-senjskog-glagoljskog-misala/
https://tunera.info/obiljezeno-527-godina-od-tiskanja-senjskog-glagoljskog-misala/
https://www.novilist.hr/rijeka-regija/lika-senj/senjski-glagoljski-misal-obiljezen-jedan-od-najvaznijih-datuma-hrvatske-povijesti/
https://www.novilist.hr/rijeka-regija/lika-senj/senjski-glagoljski-misal-obiljezen-jedan-od-najvaznijih-datuma-hrvatske-povijesti/
https://www.facebook.com/senjskomuzejskodrustvo/


Nekoliko dana kasnije, 20. kolovoza, uslijedilo je 

predavanje u Prvić Luci na otoku Prviću koje su 

održali dr. Vladimir Lučev, naš istaknuti član iz 

Šibenika te prof. Darko Žubrinić i Mirna Lipovac. 

Prostor pored crkvice Gospina porođenja u Polju 

sjajno je poslužio kao otvorena pozornica za izložbu 

panoa i glagoljskih knjiga koje se čuvaju u mjesnom 

župnom uredu kod don Bože Škembera te nekih koje 

su predavači donijeli sa sobom iz Šibenika i Zagreba, 

upravo za ovu prigodu. I za ovo jednosatno 

predavanje morali smo pribaviti dodatne klupe kako 

bi što veći broj ljudi ipak mogao sjediti i uživati u 

jednom od rijetkih događanja ovoga epidemiološki 

izazovnog ljeta. 
 

Najava predstojećih događanja   
 

Najavljujemo prvo predavanje u predstojećoj akademskoj godini za srijedu 8. rujna u 19 sati u prostoru Matice hrvatske. Predavanje 

pod nazivom Panoi Društva prijatelja glagoljice održat će prof. Darko Žubrinić i Mirna Lipovac, a bit će to prigoda i za razgled 

nekoliko panoa. Svi ste dobrodošli! 

 

Glagoljica gdje je (ne) očekujemo  

 
Bivša hrvatska predsjednica, gđa. Kolinda Grabar Kitarović na olimpijskim 

igrama u Tokiju promovirala je staro hrvatsko pismo elegantnim vezom na 

sakou. 
 

Originalni motiv koji spaja glagoljicu, suvremenu tehnologiju i najmanji grad na 

svijetu našli smo na majici djevojčice Maše. Na zanimljivoj glagoljskoj 

tipkovnici istaknuta su slova Hum.  

 

                     Ne znamo proizvodi li svestrani  

        riječki poduzetnik i umjetnik, g.  

        Zlatko Šakić svoju rakiju, ali je                     

   svakako čuva u bocama s gravi- 

   ranim glagoljskim natpisom  

   Zlajina rakija. Uzdravlje! 

 

 

 

Planinare će dočekati pjesma Vila Velebita ispisana glagoljicom uz latinično objašnjenje da je u 

godini sv. Jeronima, autora glagoljice, prigodom 1600. obljetnice njegove smrti, natpis ličkom 

narodu darovao težak s obitelji. Ne znamo više od toga pa bi nam bilo drago ako netko ima 

dodatnih podataka da ih s nama podijeli. Inače, prema informaciji iz Hrvatskg planinarskog saveza, 

natpis je (najvjerojatnije) uklesan na vrhu brda Krčmar (773 m) kod Smiljana u Lici. Na tom vrhu 

ima više različitih novonastalih natpisa na glagoljici.  

Evo nam ideje za glagoljaško-planinarski izlet! 

Poveznica: https://www.hps.hr/info/hrvatski-vrhovi/krcmar-vrh/ 

 
Na Facebooku smo naišli na ovu fotografiju i doznali da se putokazi nalaze u općini Posušje u 

Hercegovini, kod skretanja u mjesto Bage, na cesti od kružnog toka na Ričini prema graničnom 

prijelazu Osoje. 

 

                          Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro! 

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

https://www.hps.hr/info/hrvatski-vrhovi/krcmar-vrh/
http://www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html

