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Dan   hrvatske   glagoljice 
Povodom obilježavanja dana kada je 22. veljače 1483. godine tiskana 
prva hrvatska knjiga "Misal po zakonu Rimskoga dvora", Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) ove je godine odlučio pokrenuti 
manifestaciju "Dan hrvatske glagoljice" s ciljem popularizacije jednog od 
najprepoznatljivijih obilježja hrvatske pismenosti i kulture. 
 

"Dan hrvatske glagoljice" inicijativa je Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, 
Maticom hrvatskom, Staroslavenskim institutom, Nacionalnom i 
sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu i Društvom prijatelja glagoljice, a bit će 
inauguriran u četvrtak 22. veljače. 

Riječ je o nadnevku tiskanja prve hrvatske knjige "Misal po zakonu 
Rimskoga dvora" iz 1483. godine koji je ocijenjen najprikladnijim za 
promicanje tog dijela hrvatske pisane i kulturne baštine. 

"'Misal po zakonu rimskoga dvora' prva je tiskana hrvatska knjiga, a 
ujedno je i prvi misal u Europi koji nije tiskan latinicom i latinskim jezikom. 
Ta hrvatska inkunabula (tako se nazivaju knjige tiskane do 1500. godine) 
otisnuta je dvobojno: crnom i crvenom bojom, i to samo 28 godina nakon 
tiskanja Gutenbergove Biblije". 

Taj je hrvatski prvotisak važan i zbog toga što nam dokazuje da su Hrvati 
već u 15. stoljeću bili izrazito razvijeni u društvenom, gospodarskom i 
kulturnom smislu. 

U povijesti pismenosti na području jugoistočne Europe poznato je 
postojanje više tipova glagoljičkoga pisma, koje datira još iz 9. stoljeća, a 
jednako tako poznato je da je uglata glagoljica nastala i razvijala se 
isključivo na hrvatskome govornom području. 
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"Uglata glagoljica poseban je tip glagoljice koji se razvija na područje 
Hrvatske od 13. stoljeća i zato se s pravom smatra hrvatskom glagoljicom. 
Zbog jasne definiranosti oblika mnogi uglatu glagoljicu smatraju ujedno i 
najljepšim tipom glagoljice". 

 

Ideja je u budućnosti "Dan hrvatske glagoljice" obilježavati kroz razne 
manifestacije i programe, a zasad se sunositelji zadovoljavaju medijskim 
pokrivanjem inicijalne ideje uz publiciranje i distribuiranje raznih tiskanih i 
digitalnih materijala putem dnevnoga tiska, te je načelno postignut 
dogovor da se u što skorije vrijeme Hrvatskomu saboru uputi zahtjev za 
proglašenje službenoga spomendana "Dan hrvatske glagoljice". 

Cijela se ideja uklopila i u poseban projekt Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice (NSK) i pokretanje portala glagoljica.hr, koji će također biti 
predstavljen 22. veljače 2018. godine. 

 
Izvor :    http://www.skole.hr/skole/informator?news_id=15592 

 

 


