
21VEČERNJI LIST
petak, 22. lipnja 2012.vijesti dana

naše knjige za gutenberga 
Važni hrvatski naslovi obogatili 
muzej oca modernog tiskarstva
izvori pismenosti U ustanovi se našla raritetna djela o hrvatskom ranom tiskarstvu

vrijedna baština Riječko-bakarski stol Braće hrvatskog zmaja donirao obilje knjiga Muzeju u Mainzu

Pripadnici Braće s njemačkim domaćinom u Guttenbergovu muzeju   marijana dokoza
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Predstavnici Družbe Bra-
ća hrvatskoga zmaja, Stol 
riječko-bakarski su posje-
tili Gutenbergov muzej u 
Mainzu te donirali knjižnici 
Muzeja 129 naslova knjiga 
na hrvatskom, engleskom 
i njemačkom jeziku, kao i 
dva rječnika: Hrvatsko-nje-
mački i Njemačko-hrvatski 
kako bi se korisnici služili 
literaturom na hrvatskome 
jeziku. Time su željeli ovom 
središtu europskog i svjet-
skog tiskarstva dati građu o 
hrvatskom jeziku, pismima, 
tiskarstvu i kulturi. 

otkriće za nijemce
Među darovanim knjigama 
je prva hrvatska glagoljska 
početnica (Venecija 1527.), 
Šimun Kožičić: PSALTIR, 
Rijeka, 1530, Petar Zoranić: 
Planine, Senjski glagoljski 
misal iz 1494., i mnoge dru-
ge. O namjerama i hvalevri-
jednoj donaciji govorio je 
ravnatelj Državnog arhiva 
u Rijeci Goran Crnković i 
upravitelj Družbe Braće 
Hrvatskog Zmaja u Rijeci.
–Gutenbergov muzej u 
Mainzu u svojoj knjižnici 
posjeduje samo nekoliko 
izdanja knjiga/brošura iz 
60-tih godina koja govore 
o tiskarstvu na tlu Jugosla-
vije i Hrvatske. Nešto više 
je informacija iz kasnijeg 
vremena o srpskima i crno-
gorskoj tiskari. Pregledom 
web stranica i web kataloga 
knjižnice vidio sam da ne-
ma ni pretisaka hrvatskih 
inkunabula iz senjske tiska-
re npr. Misal, Spovid opće-
na, Korizmenjak i iz riječ-
ke tiskare (Knjižice krsta, 
Psaltir, Knjižice od žitija 
rimskih..., Od bitija redov-
ničkoga..,) kao ni literature 
koja govori o tim tiskarama, 
uopće o pismenosti na tlu 
Hrvatske, o hrvatskom ra-
nome tisku i glagoljici kao 
fenomenu ne samo pisma 
već i posebnosti Hrvata. 
Istina, u Njemačkoj su odr-
žane velike izložbe o glago-
ljici, ali to nije našlo odjeka 

darovane knjige su 
u knjižnici Muzeja i 
služit će i kao izvori 
za proučavanje

Među 129 naslova 
se nalazi i prva 
hrvatska glagoljska 
početnica iz 1527.

u ovom muzeju oca europ-
skog i svjetskog modernoga 
tiskarstva – kazao je Goran 
Crnković.
Knjige su, kaže član Zmaje-
va Juraj Lomajer, skupljali 
dvije godine. Pozivu Družbe 
su se odazvali Sveučilišna 
knjižnica Rijeka, Državni 
arhiv u Rijeci, KBF – Teolo-
gija u Rijeci, Gradski muzej 
Senj, Školska knjiga, Eraz-
mus naklada, Kršćanska 
sadašnjost u Zagrebu, kao 
i B. Modrić, J. Lokmer.
- Obratili smo se i Gradu 
Zagrebu, koji je još od sredi-
ne 20. stoljeća grad prijatelj 
s Mainzom, ali Bandić nam 
nije htio pomoći – otkriva 
Lokmer.
Žalosno je, kaže, da se insti-
tucije u Hrvatskoj kao što 
je MVPEI nisu sjetili uspo-
staviti kontakte s Gutte-
nbergovim muzejom, tim 
više kad se zna da u Mainzu 
postoji Njemačko-hrvat-
sko društvo prijateljstva i 
Hrvatska katolička misija, 
koji su dobro primljeni i do-
sta društveno aktivni. Još 
je žalosnije da je Društvo 
hrvatsko-njemačkoga pri-
jateljstva iz Splita lani dalo 
izraditi bistu Gutenberga 
koju će postaviti u novoj 
zgradi Sveučilišne knjiž-
nice u Splitu i da je na toj 
svečanosti bio gost pred-
stavnik Gutenbergova 
muzeja dr. Claus Maywald, 
a da su naše tiskarstvo, na-
ša pismenost i naše pismo 
u Gutenbergovu muzeju 
ostali nepoznati. Upravo je 
dr. Claus Maywald primio 
predstavnike Družbe braće 
Hrvatskoga zmaja i izrazio 
zadovoljstvo projektom. 
– Ponosan sam što vas mogu 
primiti u ovoj knjižari, mo-
glo bi se reći da je ovo povi-
jesni događaj, jer primamo 
hrvatsku kulturu u svoju 
riznicu tiskarstva – kazao 
je on. Zmajevi su najavili 

kako će pokušati oživjeti 
projekt izložbe o hrvatskoj 
pismenosti i naći mogućno-
sti da se projektom gostuje 
u mnogim zemljama. 
– Imamo vrijednu baštinu 
u europskom kontekstu. U 
Njemačkoj nismo stranci 
već dobro uhodani partneri 
iz vremena i prije XV. sto-
ljeća o čemu se malo zna u 
Hrvatskoj, a više u Njemač-
koj. Naši Hrvati su bili prvi 
suradnici njemačke refor-
macije (Vlačić) i tiskali su 
knjige u Urachu kod Tübin-
gena. Ni to nije spomenuto 
u muzeju. A nitko nas neće 
pitati za našu baštinu ako 
je sami ne poznajemo i ne 
prezentiramo drugima: mu-
zejima, galerijama i knjižni-
cama diljem Europe i šire 
– kaže Lokmer. 

povezati se sa svijetom
Barem nije teško poslati 
knjige u knjižnice širom svi-
jeta, jer mnoga izdanja koja 
bi tamo dobrodošla čame u 
podrumima institucija koje 
su za njih dobile novac iz 
proračuna i nije ih briga za 
njihovu sudbinu. Zmajevi su 
do 129 naslova skupljanih 
gotovo dvije godine došli 
privatnim kanalima ili su ih 
našli u antikvarijatima.
– Želja nam je da ovaj mu-
zej u Mainzu uspostavi 
suradnju s hrvatskim insti-
tucijama kao što su NSK, 
Staroslavenski institut, 
Gradski muzej u Senju na 
projektima izložbene dje-
latnosti, razmjene građe 
i izučavanjaranoga tiska. 
Htjeli bismo i oformiti ško-
lu glagoljice, prostore bi 
nam dala HKZ Mainz, ali 
je potrebno naći ljude spo-
sobnepodučavati. Želimo 
otvoriti i Muzej hrvatskog 
tiskarstva u Rijeci i nadamo 
se da će nam Muzej u Main-
zu pomoći – kazao je Juraj 
Lokmer.
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VEČERNJI LIST: 17.08.2011 U organizaciji Hrvatske kulturne zajednice iz Wiesbadena Donacija  knjižnici  Instituta  za  europsku  povijest  u MainzuRiječ je o transkripciji epohalnog izdanja De Republica Ecclesiatice, djela Markantuna de Dominsa, hrvatskog znanstvenika iz 17. stoljećaWIESBADEN - U okviru javne tribine posvećene Matiji Vlačiću Iliriku, Hrvatska kulturna zajednica iz Wiesbadena (HKZ) u ponedjeljak je predala vrijednu donaciju knji-žnici Instituta za europsku povijest u Mainzu. Riječ je o transkripciji epohalnog izdanja De Republica Ecclesiatice, djela Markantuna de Dominsa, hrvatskog znanstvenika iz 17. stoljeća. Ovo djelo, suvremena transkripcija u izdanju kuće Lamaro, bilo je izloženo 16. rujna 2010. u Wiesbadenu na javnoj tribini HKZ-a posvećenoj 450. godišnjici rođenja splitskog nadbiskupa Markantuna de Dominisa, koji je stavljen na UNESCO-ov popis jubilaraca. Na tom se popisu svake godine predstavljaju znanstvenici i umjetnici zaslužni za razvoj kulture u svijetu. Okviri primopredaje knjiga bili su dogovoreni na međunarodnoj konferenciji o životu i radu Matije Vlačića Ilirika koja je održana 7. lipnja 2011. na Institutu za europsku povijest u Mainzu. Ovaj je znanstveni skup bio posvećen našem Labinjaninu, uz sudjelovanje američkih, austrijskih i njemačkih znanstvenika s prilozima koji su osvjetljavali Vlačićevo djelovanje na području teologije, crkvene politike, filologije, historiografije, biblijske hermeneutike i egzegeze. Izlaganja o Matiji Vlačiću Iliriku (1520.-1575.) u Wiesbadenu pripremili su dr. Ante Bilokapić, župnik Hrvatske katoličke misije u Wiesbadenu koji je u Rimu doktorirao na temu M. Vlačić Ilirik, i magistar Luka Ilić, evangelički svećenik iz Mainza koji priprema disertaciju na Institutu u Mainzu.Luka Ilić sa suprugom Angelom zaslužan je i za objavljivanje opsežne višejezične dokumentacije o životu i radu Matije Vlačića Ilirika, koju uz ostale objavljuje i na internetu, na stranicama http://www.flacius.net. Predavanje je vodio dipl. inž. Ivica Košak, predsjednik HKZ-a Wiesbaden.http://www.vecernji.hr/kultura/donacija-knjiznici-instituta-europsku-povijest-mainzu-clanak-319240
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Prosljeđuje: Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden - http://www.hkz-wi.de/ 




