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

Siječanj nije donio zatišje nego je obilovao događanjima i aktivnostima.  Dovršili smo i predali sva financijska izvješća u Gradski ured 

za kulturu pa s nestrpljenjem i nadom čekamo rezultate natječaja za programe koje smo planirali u ovoj godini. A da do tada nećemo 

sjediti skrštenih ruku, vidjet ćete u nastavku ovog listka. 
 

Zanimljivosti iz rada Društva i svijeta glagoljicee    
 

Mješoviti pjevački zbor Bašćina našega Društva sudjelovao je na glagoljaškoj misi u nedjelju, 9. 

siječnja u crkvi na Ksaveru. Nakon mise izveden je i kraći božićni koncert. 
 

Autorica slike koju vidite u zaglavlju ovih Novosti je naša članica zlatnih ruku, gđa. Verica Kovač. 

Slika je od 8. siječnja izložena u Galerijskom prostoru u dvorani Mjesnog odbora August Šenoa u 

Ulici Pavla Hatza 8 u Zagrebu na izložbi nazvanoj Dobro. Po završetku 

izložbe, sve slike, njih dvadesetak, bit će donirane Gradskoj četvrti Donji 

grad koja je zbog potresa čak tri puta morala promijeniti svoju lokaciju, 

kako bi oplemenile taj gradski prostor. Autorica je u gornjem dijelu slike 

glagoljicom ispisala riječi poznate pjesme Vinka Coce Ribari. 
 

Gošća prve tribine u 2022. u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština dana 12. siječnja bila je 

vrijedna članica Društva i tajnica zbora, gđa. Ivanka Koller Štefančić s predavanjem posvećenim radu 

MPZ Bašćina od prvih dana do danas.   
 

Emisija Minijature za radoznale redovito je na 1. programu Hrvatskog radija u 12.23 sata. Još su dva četvrtka u siječnju bila 

posvećena glagoljici. Dana 6. siječnja prof. Žubrinić je govorio o Englezima i glagoljici, a tjedan dana kasnije, 13. siječnja, Mirna 

Lipovac je predstavila Društvo prijatelja glagoljice, rad njegovih ogranaka, planove i postignuća. I ove emisije možete poslušati na 

poveznici: https://radio.hrt.hr/slusaonica/minijature-za-radoznale?epizoda=202201131223.           

Pod ''Poslušajte'' odaberite ''starije'' i spustite se do željenog datuma i emisije. 
 

U srijedu, 12. siječnja, u 21 sat na Trećem programu HRT-a pogledali smo emisiju Bilješke o 

jeziku s temom grobničkog govora. Grobnički govor jedan je od najbolje opisanih govora 

čakavskoga dijalekta. Zahvala za tu činjenicu ide prije svega prof. dr. sc. Ivi Lukežić koja je uz 

prof. dr. sc. Sanju Zubčić autorica knjige "Grobnički govor XX. stoljeća". Osim o govoru, doznali 

smo neke detalje i o običajima toga kraja i uhvatili detalj vezan uz maškare. Tamo ih zovu 

grobničkim dondolašima, a vidimo da Grobničani njeguju i glagoljicu koja je u tom kraju prisutna od davnine.  
 

Japanska pijanistica Yoko Nishii, članica DPG-a, održala je 15. siječnja 2020. svečani koncert u Hrvatskom veleposlanstvu u Tokiju 

povodom 30. obljetnice međunarodnog diplomatskog priznanja Hrvatske. Više podataka: www.croatia.org/crown/articles/11327/1/ 
 

Darko Žubrinić i Mirna Lipovac imali su čast 18. siječnja gostovati u Hrvatskom Saboru kod gđe. 

Marijane Petir, zajedno s g. Jodinger Singh Nijjarom, predsjednikom Hrvatsko-indijskog društva koji je 

i član DPG-a. Tema razgovora bila je rad DPG-a na promicanju glagoljice, te poljoprivredna suradnja 

Indije i Hrvatske. Napravljena je zajednička fotografija ispred replike Bašćanske ploče u Saboru. 
 

Dana 18. siječnja u prostoru Matice hrvatske održano je predavanje pod nazivom Zaštita poljičke 

ćirilice. Ćiriličko pismo koje se u Poljicima koristilo sve do 20. stoljeća u svakodnevnom životu postalo 

je prepoznatljivo i u kontekstu hrvatske trojne nacionalne pismenosti. Kao što je i glagoljica kod Hrvata 

dobila svoju posebnu inačicu, tako je i s poljičicom. S obzirom na važnost ove nacionalne inačice 

ćiriličkog pisma, s kojom je regionalna identifikacija (u Poljicima, a i u Dalmaciji općenito) iznimno snažna, postoji čvrsta potreba da 

se ona proglasi zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. S ovom temom su nas upoznali prof. dr. sc. Mateo Žagar i mr. sc. 

Majda Rubić, istaknuti članovi našega Društva. 
 

Pravu poslasticu servirao nam je 1. program HRT-a u petak, 28. siječnja u udarnom večernjem terminu od 20.10 sati. U emisiji pod 

nazivom Rasuta glagoljska baština, u trajanju od gotovo sat vremena, bilo je govora o Hrvojevom misalu. Uz prof. Žagara kao 

https://radio.hrt.hr/slusaonica/minijature-za-radoznale?epizoda=202201131223
http://www.croatia.org/crown/articles/11327/1/


scenarista i glavnog naratora, imali smo prigodu čuti i vidjeti još nekoliko članova DPG-a, poput akademika Stjepana Damjanovića i 

akademkinje Anice Nazor te don Slavka Kovačića, kao i znanstvenike iz BiH i Mađarske. Svakako pogledajte ovu emisiju na: 

https://hrti.hrt.hr/videostore. 
 

Poznati su Vam problemi i neizvjesnost koji su lani do zadnjeg trena pratili izlaženje našeg časopisa. Na kraju je sve dobro završilo, a 

ovdje donosimo nekoliko komentara članova DPG-a na novu Bašćinu: 

 Čestitam Vam da ste uspjeli tiskati časopis Bašćina koji sam dobila neki dan. Naprosto je čaroban! Tekstovi su odlični! 

 Jučer sam primila zadnji primjerak Bašćine. Zaista bi bila šteta da nije tiskana. Pa naša je dužnost podržati akcije kad za to 

nema sluha institucija (ili kada one značajno kasne). 

 Bašćina izgleda fenomenalno, i grafički i sadržajno. Vjerujem da možemo biti ponosni. 

 Čestitam na uspjehu! 
 

Najava predstojećih događanja   

U nedjelju, 6. veljače u 18.00 sati MPZ Bašćina sudjelovat će na glagoljaškoj misi u Crkvi sv. Franje Ksaverskoga, Jandrićeva ul. 21 u 

Zagrebu. U knjigu nakana svetih misa fra Zvonimir Brusač stavio je našu nakanu: Za preminule članove zbora Bašćina. 
 

Iduća tribina u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština bit će održana u srijedu, 9. veljače u 19.00 sati u Nadbiskupijskom 

pastoralnom institutu, Kaptol 29 a u Zagrebu. Tema tribine je Izložbe učeničkih radova na temu glagoljice, a održat će je gđa. Jasenka 

Štimac, prof., članica našeg ravnateljstva koja je najviše angažirana upravo na organiziranju kreativnih radionica s učenicima i 

povezivanju škola i nihovih glagoljaških grupa diljem Hrvatske. Zbog epidemiološke situacije, nažalost nećemo moći održati 

uobičajeno otvorenje izložbe s pratećom priredbom u prisustvu učenika i njihovih nastavnika.  
 

S obzirom da 22. veljače obilježavamo Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, cijeli mjesec je u znaku glagoljice. 

Ove godine navršavaju se dvije okrugle obljetnice vezane uz fra Dragutina Antuna Parčića (1832. – 1902.), i to 190. obljetnica rođenja 

i 120 godišnjica njegove smrti tako da ćemo dio predavanja tijekom godine posvetiti i Parčićevom životu i djelu.  
 

Do 14. veljače u ulaznom prostoru Knjižnice grada Zagreba na Starčevićevom trgu 6 možete razgledati 

16  panoa s odabranim glagoljičkim motivima koji predstavljaju dio znatno veće zbirke poučnih panoa 

Društva prijatelja glagoljice iz Zagreba. Ovi panoi prikazuju neke od najvažnijih glagoljskih rukopisnih, 

tiskanih i klesanih zapisa i vode posjetitelje kroz tisućljetnu povijest hrvatskoga glagoljaštva. Izložba je 

obogaćena dijelom građe iz općeg i zaštićenog fonda Gradske knjižnice. 
 

U utorak 15. veljače od 18 sati u knjižari Citadela libri prof. Sanje Nikčević u Ulici 

Račkoga 11 u Zagrebu, prof. Darko Žubrinić i Mirna Lipovac održat će predavanje o 

Parčiću, njegovim glagoljskim misalima, rječnicima i bavljenju fotografijom.  
 

Na sam Dan hrvatske glagoljice, u utorak 22. veljače u 18 sati u Knjižnici Dubrava, Avenija 

Dubrava 51, prof. Darko Žubrinić i Mirna Lipovac predstavit će nekoliko znamenitih hrvatskih 

glagoljskih knjiga i pratećih poučnih panoa iz zbirke DPG-a, nakon čega će biti moguć i razgled 

knjiga. 
 

Veliku izložbu od 24 panoa planiramo postaviti u Knjižnici Samobor. Izložba će biti otvorena za razgled od 21. 

veljače do 5. ožujka, a za sada je u planu i predavanje o glagoljici koje će isti dvojac održati u četvrtak, 24. veljače. 

Naravno, sva događanja će biti potvrđena u zadnji tren, ovisno o epidemiološkoj situaciji i ograničenjima. 
 

Godišnju skupštinu planiramo za ponedjeljak, 14. ožujka u velikoj dvorani Matice hrvatske, o čemu ćemo pravovremeno poslati poziv 

s dnevnim redom. Molimo članove da u međuvremenu podmire svoje članske obveze za tekuću, a tko nije i za prethodnu godinu.  
 

Glagoljica gdje je (ne)očekujemo    
 

Naš član g. Mladen Žubrinić je u Strmcu kod Samobora fotografirao dom obitelji Šipak, 

a naš predsjednik, prof. Darko Žubrinić nazdravio je Krčkim ražulinom. To je domaća 

rakija od ruža pripremljena po glagoljicom ispisanom receptu popa Jure Čubranića iz 18. 

stoljeća, o čemu smo doznali od g. Jurja Mužine.    
   

Zanimljiv intervju s Armenskom umjetnicom i hrvatskom snahom, gđom. Alinom 

Gishyan možete pročitati na poveznici: https://www.vecernji.hr/vijesti/armenka-alina-

organizirala-sam-prosvjede-u-hrvatskoj-a-u-svojoj-keramici-koristim-glagoljicu-

1553442. Zahvaljujemo našoj članici, gđi. Slavici Dodig, za ovu informaciju. 
 

                           Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro! 
 

 

 
 

 

 

 

 

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