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VIJESTI
PROMOCIJE KNJIGE MARINKE ŠIMIĆ,
JEZIK SREDNJOVJEKOVNIH KAMENIH NATPISA IZ HERCEGOVINE,
MATICA HRVATSKA, SARAJEVO 2009.
(SARAJEVO, 28. XI. 2009. – ŠIROKI BRIJEG, 7. X. 2010. – STOLAC, 18. VII.
2011.)
SARAJEVO, 28. XI. 2009.: U organizaciji sarajevskoga Ogranka Matice
hrvatske, 28. studenoga 2009. godine u knjižnici Katoličkoga školskog
centra Sv. Josipa u Sarajevu priređena
je promocija knjige Marinke ŠIMIĆ,
Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine (Sarajevo: Matica
Hrvatska, 2009.). Nakon uvodnih riječi urednika don Ante Šarića, profesora
Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u
Sarajevu, o koncepciji i značaju knjige
govorio je Ante Škegro iz Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu. Istaknuvši
da je ova knjiga u kojoj su proučeni
natpisi s područja Hercegovine – početak autoričnih istraživanja u zacrtanom
smjeru, izrazio je želju da se istraže i
oni iz Bosne i na sličan način predoče
javnosti. Tom je prilikom predstavljena
i knjiga voditelja Zavoda za povijesne
znanosti Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Zadru Milka BRKOVIĆA:
Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1380–1416),

Matica hrvatska, Sarajevo 2008., o kojoj je govorio povjesničar i predavač
na Teološkom institutu u Mostaru don
Miljenko Krešić, rimokatolički župnik
iz Trebinja. Nakon što je u tematskom
kontekstu jedne i druge knjige svoja
razmišljanja o smislu ﬁlozoﬁje povijesti
iznio Stipe Kutleša (doskorašnji ravnatelj Instituta za ﬁlozoﬁju u Zagrebu),
okupljenima su se na kraju obratili i
autori Milko Brković i Marinka Šimić.
ŠIROKI BRIJEG, 7. X. 2010.: U
organizaciji širokobriješkoga Ogranka
Matice hrvatske, promocija knjige
Marinke ŠIMIĆ, Jezik srednjovjekovnih
kamenih natpisa iz Hercegovine upriličena je 7. listopada 2010. godine u
Hrvatskome domu kulture u Širokome
Brijegu. Pred više od stotinjak posjetitelja o knjizi su govorili predsjednik Ogranka Matice hrvatske Široki
Brijeg Predrag Kožul, ravnatelj radija
Herceg-Bosne Željko Raguž, urednik
Naših ognjišta fra Robert Jolić i auto351
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rica Marinka Šimić. Naglasivši kako
za Ogranak Matice hrvatske Široki
Brijeg, kao i za njega osobno – predstavlja iznimno zadovoljstvo što je promocija ove knjige o stećcima s područja Hercegovine upriličena upravo
u Širokome Brijegu, odakle potječe i
autorica – Predrag Kožul istaknuo je
kako Marinka Šimić suradnju s Ogrankom Matice hrvatske u njezinu rodnom mjestu njeguje i suradnjom s
matičinim časopisom Vitko. Važnost i
posebnost knjige, u kojoj su ovjekovječeni natpisi sa srednjovjekovnih hercegovačkih stećaka, svim nazočnima približio je ravnatelj Turističke zajednice
Zapadnohercegovačke županije Grgo
Mikulić, pročitavši neke tekstove tih
natpisa. O prilozima u knjizi govorio
je fra Robert Jolić, ukazavši na to da
je riječ o srednjovjekovnim tekstovima uklesanima hrvatskom ćirilicom na
kamenu koji su pronađeni na području
Hercegovine: Natpis Vignja Miloševića,
Natpis vojvode Masna, Natpisi iz
Brotnja, Natpisi iz Boljuna... Tom je
prilikom autorica Marinka Šimić održala predavanje o natpisima širokobriješkoga kraja. Program večeri vodila je
Željka Šaravanja.
STOLAC, 18. VII. 2011.: U sklopu
programa obilježavanja dana općine
Stolac 18. srpnja 2011. godine na nekropoli Radimlja, u organizaciji Matice hrvatske Ogranak Stolac predstavljena je
knjiga Marinke Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine.
»Marinka Šimić je znanstvenica iz zagrebačkoga Staroslavenskog instituta.
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Hercegovka, rodom Širokobriježanka,
ali i Stočanka po svom znanstvenom
interesu. Suradnica je i u Godišnjaku
Matice hrvatske Stolac – Stolačko kulturno proljeće. U njezinoj su znanstvenoj bibliograﬁji dva značajna rada za
naše područje: Jezik boljunskih natpisa (Stolačko kulturno proljeće, 2007.)
i Srednjovjekovni natpisi stolačkoga kraja (Stolačko kulturno proljeće,
2009.)«, posebno je istaknuo Mladen
Bošković, predsjednik Ogranka Matice
hrvatske Stolac. Knjigu su predstavili:
član Hrvatskoga društva čuvara baštine Ivan Dugandžić, Željko Raguž,
predsjednik Ogranka Matice hrvatske Ljubuški Radoslav Dodig i provincijal Franjevačke provincije Sv.
Jeronima u Dalmaciji i Istri fra Josip
Sopta. Autorica Marinka Šimić obratila se nazočnima s nekoliko podataka o sadržaju knjige, kao i o važnosti
proučavanja srednjovjekovnih natpisa.
Predstavljanju su, uz mnogobrojnu publiku, prisustovali i predstavnici stolačkoga Ogranka Matice hrvatske te
općine Stolac, a u glazbenome je dijelu
programa nastupila pjevačka skupina
Vidoštačka kraljica.
O pozornosti koju je predstavljena
monograﬁja izazvala dovoljano govori
činjenica da joj je Matica hrvatska dodijelila Srebrnu povelju na Glavnoj skupštini
u Čitluku 19. lipnja 2010. godine, kao i
nekoliko prikaza objavljenih u časopisima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: 1.
Hrvoje KEKEZ u Povijesnim prilozima
37: 358–361 (Zagreb 2009.); 2. Darija
GABRIĆ-BAGARIĆ u Raspravama
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Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
35: 467–469 (Zagreb, 2009.); 3. Ante
ŠKEGRO u časopisu Hercegovina 23:
275–278 (Mostar 2009.); 4. R. JOLIĆ u

časopisu Hercegovina Franciscana VI
(6): 315–318 (Mostar, 2010.); 5. Mateo
ŽAGAR u Slovu 61: 347–356 (Zagreb,
2011.); itd.
IVAN DUGANDŽIĆ

PETI HRVATSKI SLAVISTIČKI KONGRES
(RIJEKA, 7. – 10. RUJNA 2010.)
Međunarodni Peti hrvatski slavistički
kongres, održan u Rijeci od 7. do 10.
rujna 2010. g., pridružuje se već tradicionalnomu nizu najznačajnijih znanstvenih skupova koje je Hrvatski slavistički
odbor Hrvatskoga ﬁlološkoga društva
– ovaj put u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci – posvetio
recentnim istraživanjima hrvatskoga jezika, književnosti i kulture u Hrvatskoj,
Europi te diljem svijeta.
Svečanost otvorenja započela je 7.
rujna 2010. g. u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u
Rijeci zvucima hrvatske himne Lijepa
naša domovino u izvedbi vokalne skupine Octachord. Brojnu auditoriju uglednih uzvanika i sudionika Kongresa iz
cijele Hrvatske i inozemstva, pozdravnim govorima potom su se obratili:
predsjednica Organizacijskoga odbora
Petoga hrvatskog slavističkog kongresa Marija Turk; dekan Filozofskoga
fakulteta Sveučilišta u Rijeci Predrag
Šustar; rektor Sveučilišta u Rijeci Pero
Lučin; predsjednik Hrvatskoga ﬁlološkog društva Stipe Botica; dogradonačelnik Grada Rijeke Željko Jovanović;
zamjenica župana Primorsko-goranske
županije Nada Turina-Đurić; izaslanik

Ministra znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske Radovana Fuchsa –
viši stručni savjetnik Uprave za međunarodnu suradnju i europske integracije
Staša Skenžić; izaslanica Ministra kulture Republike Hrvatske Bože Biškupića
– načelnica Odjela za promidžbu knjige
i čitanja Dubravka Đurić-Nemec; te izaslanik visokoga pokrovitelja Kongresa,
predsjednika Hrvatskoga sabora Luke
Bebića – predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Petar Selem.
Vokalna skupina Octachord dojmljivom
izvedbom prisutnima je potom podarila
još jedan biser hrvatske glazbene baštine: skladbu Ivana Matetića Ronjgova
(uglazbljene stihove narodne pjesme)
Ča je more.
Otvorenje Kongresa uzveličano je i
svečanim činom dodjele triju najznačajnijih priznanja koje Hrvatsko ﬁlološko
društvo, već tradicionalno, na svakom
Hrvatskom slavističkom kongresu dodjeljuje iznimno zaslužnim hrvatskim znanstvenicima-kroatistima i jednomu slavistu iz inozemstva. Nagradom »Stjepan
Ivšić« koja se dodjeljuje hrvatskomu
jezikoslovnomu kroatistu odlikovan je
profesor emeritus hrvatskoga jezika na
Filozofskome fakultetu Sveučilišta u
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