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

Vrijeme proljeća obilježava buđenje i stvaranje nove životne snage, a upravo ta ljepota podsjeća na čudo Isusova uskrsnuća i pruža 

nadu u vječni život. Želimo Vam blagoslovljen Uskrs! 

 

Zanimljivosti iz rada Društva i svijeta glagoljicee    
 

Mješoviti pjevački zbor Bašćina našega Društva sudjelovao je na glagoljaškoj misi u nedjelju, 6. ožujka u crkvi na Ksaveru. Izvedeni 

su napjevi iz mise iz Biograda n/M. 
 

Gost treće tribine u ovoj godini u sklopu projekta Hrvatska glagoljaška baština, dana 9. ožujka, bio je član Društva i tajnik uredništva 

časopisa Bašćina, mr. sc. Marko Brkljačić, s predavanjem kojim nas je upoznao sa zakonodavnim okvirom zaštite hrvatskoglagoljske 

baštine u Republici Hrvatskoj. 
 

U Vijencu, dvotjedniku za kulturu koji izdaje Matica hrvatska, u broju od 13. siječnja u rubrici Pozitiva objavljen je vrlo lijepi članak 

Vedrana Obućine pod nazivom: Rad Društva prijatelja glagoljice – Ustrajno čuvanje najstarijega hrvatskog pisma. 
 

U Zakladu Čujem, vjerujem, vidim glagoljica je zadnjeg dana veljače ušla na velika vrata. Ova zaklada 

mladim osobama s invaliditetom, naročito slijepima, pomaže u školovanju i osigurava prilagodbu literature. 

Sikarica Valerija Jelčić, dipl. prof. defektolog, poklonila je svojih 8 slika (ulje i akril - veličine 32 x 32) na 

temu glagoljice koje će zaklada dalje darovati svojim partnerima na ostvarivanju projekta izrade zvučnih 

knjiga Erazmus. Ove slike s glagoljskim slovima dobit će suradnici iz Slovenije i Njemačke, što zanči da će 

se mnogi izvan naše domovine upoznati s hrvatskom baštinom. Hvala gđi. Narcisi Potežica za ovu 

zanimljivu obavijest. 
 

Još jedna dobra vijest stiže nam iz Londona iz The British Library, nacionalne knjižnice Ujedinjenog 

kraljevstva. Knjižničarka hrvatskoga porijekla, gđa. Lora Afrić, primila je najnoviji primjerak Bašćine i uvrstila ga u katalog knjižnice, 

što inače nije uobičajeno za pojedinačne primjerke periodičnih izdanja. 
 

Naš stari prijatelj sa Ksavera, a sada župni i samostanski vikar u Belišću, fra Mirko Mišković, 

održao je 11. ožujka, u povodu Dana hrvatkog jezika, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u 

Donjem Miholjcu, predavanje pod nazivom ISKONI BÊ SLOVO. Bila je to prigoda vratiti se 

korjenima svoje pismenosti, ali i razmisliti o vrijednosti i očuvanju našeg najvrjednijeg blaga – 

hrvatskoga jezika. Predavanje je bilo podijeljeno u tri dijela. Prvi je dio bio posvećen 

staroslavenskome jeziku - etimologiji, postanku, razvitku, zatim braći Konstantinu i Metodu, 

njihovoj misiji opismenjavanja Slavena, borbi za dopuštenje glagoljaškoga bogoslužja. U 

središnjem dijelu predavač se dotaknuo različitih teorija o nastanku glagoljice (ima ih 

četrdesetak). U završnom dijelu kratko je predstavljeno hrvatskoglagoljsko bogoslužje.  Bila je 

to zanimljiva i poučna večer koja je obogatila slušatelje. Lijepo je istaknuti da su predavanje posjetili i mladi naraštaji, učenici koji 

pohađaju dodatnu nastavu hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Oni su čuvari našeg jezika i zato je važno u mladim ljudima 

buditi svijest o njegovoj važnosti i bogatstvu. 
 

Dana 28. ožujka na zagrebačkom Filozofskom fakultetu obilježen je 

Dan hindskog jezika, i to u dvorani gdje se nalaze statua i tepih s 

glagoljskim slovom granatim M, koje je zaštitni znak fakulteta. 

Svečanosti je nazočio veleposlanik Indije Nj. E. g. Raj Kumar 

Srivastava, dekan fakulteta izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, 

akademik Mislav Ježić, prof. dr. sc. Josip Andrijanić, pročelnik 

Odsjeka za indologiju i g. Joginder Singh Nijjar, predsjednik 

Hrvatsko-indijskog društva i član DPG-a te Darko Žubrinić, 

predsjednik DPG-a. 



Društvo je održalo svoju redovnu godišnju 

skupštinu u ponedjeljak, 14. ožujka, sukladno 

planiranom dnevnom redu koji su s pozivom za 

dolazak na skupštinu dobili svi članovi Društva. 

MPZ Bašćina otvorio je skupštinu živim 

izvođenjem glagoljaškog Otčenaša i još jednog 

glagoljaškog napjeva iz Komiže na otoku Visu. 

Želimo vjerovati da je to početak povratka 

redovnom životu i tradiciji. Skupština je protekla u 

pozitivnom i konstruktivnom ozračju, a svi 

prijedlozi su usvojeni jednoglasno. Jedine nepoznanice i otvorena pitanja imali smo u dijelu planiranja aktivnosti za tekuću godinu, 

budući da u vrijeme održavanje skupštine nije bilo nikakvih informacija na mrežnim stranicama Grada Zagreba u svezi s rezultatima 

naše prijave na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022 godinu.  
 

Zato sada s osobitim veseljem najavljujem da će Društvo od strane Grada biti financirano za svoje programe u okvirima lanjskih 

dotacija. Uz uobičajeno pažljivo gospodarenje svakom kunom i članarinama za koje računamo na naše članove, vjerujemo da ćemo 

moći realizirati sve programe, barem u obimu kako smo to uspjeli prošle godine. 
 

Desetak panoa Društva prijatelja glagoljice krasilo je do konca ožujka ulazni prostor u 

Knjižnicu i čitaonicu Ante Jagar u Novskoj. Doznajemo da su izazvali veliko zanimanje 

korisnika knjižnice i šire javnosti. 
 

Do sada najveća izložba panoa bit će postavljena u prostoru Knjižnice na Fakultetu hrvatskih 

studija u sveučilišnom kampusu na Borongaju. Otvorenje se očekuje sredinom travnja. 

Podsjećamo, u ovom semsetru predsjednik Društva, prof. Žubrinić tamo vodi kolegij Hrvatski 

glagolizam koji pohađa 36 studenata. 
 

Međunarodna putujuća izložba učeničkih radova stiže u subotu, 2. travnja u Zavičajni muzej 

Ogulin. Izložba je nastala u organizaciji našega Društva, Veleposlanstva Republike Bugarske, 

Dobrotvornog podupirajućeg društva „Sv. Ivan Pavao II.“ iz Oštarija  te škola sudionica izložbe: 

Gimnazije Sesvete, SŠ Josipa Kozarca iz Đurđenovca, Obrtničke i tehničke škole Ogulin, 

Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina, OŠ Dragutina Domjanića iz 

Zagreba, OŠ Ljudevita Modeca iz Križevaca i OŠ Josipdol. Na izložbi možete vidjeti radove na 

temu glagoljice hrvatskih i bugarskih učenika, od nižih razreda osnovne škole do gimnazija i 

obrtničkih škola. Glavna koordinatorica svih aktivnosti vezanih uz izložbe učeničkih radova je 

gđa. Jasenka Štimac, prof., voditeljica našega ogranka Glagoljca u gostima. 

 
Najava predstojećih događanja   
 

Mješoviti pjevački zbor Bašćina našega Društva sudjelovat će na glagoljaškoj misi u nedjelju, 3. travnja od 17 

sati u velikoj dvorani pokraj crkve sv. Franje Ksaverskoga, Jandrićeva ul. 21 u Zagrebu. Izvest će napjeve iz 

Dobrinjske mise. 
 

Redovita mjesečna tribina održat će se u srijedu, 13. travnja od 19 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom 

institutu, Kaptol 29a u Zagrebu. Gošća tribine je dr. sc. Romana Lekić, zaposlena kao savjetnica dekana na 

Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment u Zagrebu. Naziv predavanja je Glagoljaška 

kolonija u starom gradu Plominu. 
 

 

 

 

 

Glagoljica gdje je (ne)očekujemo    
 

Za kraj ostavljam tetovažu koju na nadlaktici nosi konobar iz jednog kafića blizu Černomerca. Kad sam pročitala riječ 

SLOBODA spremno je zavrnuo rukav i pristao pozirati. 
 
 

 

                           Neka Vas prate zdravlje, mir i dobro! 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

http://www.croatianhistory.net/glagoljica/novosti/mirna.html

