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UDRUGA IVANA PERKOVCA - ZA OČUVANJE KAJKAVSKE IKAVICE I
PROMICANJE ZAVIČAJNE KULTURNE BAŠTINE
Putujete li tridesetak kilometara sjeverozapadno od Zagreba prateći u Zaprešiću
putokaz za Brdovec i slovensku granicu, ili pak prigradskom željeznicom od Zagreba prema
Zaprešiću do željezničke postaje SUTLA, stići ćete u ŠENKOVEC. Dočekat će vas naselje
smješteno na vinorodnim brežuljcima s kojih pogled seže na prostranu dolinu omeđenu
rijekama Sutlom i Savom, koje ovdje čine i prirodnu granicu Hrvatske i Slovenije.

U prošlosti, Šenkovec je pripadao susedgradskom vlastelinstvu i brdovečkoj sudčiji te
se prvi put spominje 1446. godine u najstarijem popisu domaćinstava po selima. Riječ je o
popisu desetine koju su kmetovi davali zagrebačkom Kaptolu. Šenkovec je od davnine
pripadao brdovečkoj Župi svetoga Vida, a administrativno je danas dio općine Brdovec i
Zagrebačke županije. Od 2003. godine u mjesecu svibnju svečano se obilježavaju Dani
Šenkovca u čast Majci Božjoj i Svibanjskim pobožnostima koje su se u prošlosti održavale
kod šenkovljanskog raspela.

Brdovečko prigorje zeleni je kutak dviju rijeka nad „terima se h jen pušlec vežeju
brigi, trnaci i trsja“. U tom zavičaju vrijednih težaka, ponosnih dvoraca i crkvenih zvona
gdje od davnina odzvanjaju gusle i lučac muzikantof, starinske popifke i domača kajkavska
rič poput žubora vijugave rijeke Sutle, i danas zvone i riči i popifke i dječji osmijesi u želji da
tradicija predaka živi u sadašnjosti i prenese se u budućnost. Zavičaj je to autohtone, relativno
malobrojne, ali čvrsto povezane skupine kajkavaca ikavaca nastanjenih u tridesetak naselja u
donjem toku rijeke Sutle i Marijagoričkog pobrđa. Naselja u kojima danas žive kajkavci
ikavci administrativno pripadaju općini Brdovec i Župi sv. Vida, području susjedne općine
Marija Gorica te dijelu općine Pušća i južnom dijelu općine Dubravica (župa sv. Ana, Rozga)
te preko Save, području grada Samobora.

Određenje podrijetla čakavaca u donjosutlanskom kraju i postojanje Kajkavskog
donjosutlanskog ikavskog dijalekta, poznatijeg kao kajkavska ikavica, može se objasniti
migracijama katoličkog stanovništva od druge polovice 16. st. nadalje. Kajkavski ikavski
dijalekt zahvaljujući ovoj povijesnoj činjenici poseban je dijalekt koji čini vrlo specifičan
hrvatski dijalektni idiom, a nastao je pokajkavljenjem doseljenih čakavaca u vrijeme
osmanlijskih osvajanja u područje Sutle i Save u tzv. sutlansko-savski kut. Govori kajkavskih
ikavaca prihvatili su neke osobine kajkavskih govora, no u njima su očuvani i mnogi tragovi
prvotnoga njegova obličja, kao npr. ikavski odraz jata, refleks a na mjestu poluglasa, a čuva
se i stara čakavska akcentuacija.
Gotovo pet desetljeća je zavičajni govor kajkavska ikavica bio predmet njegovanja i
očuvanja u programima šenkovečke osnovne škole u kojoj se upravo zavičajnoj nastavi
pružala posebna njega i skrb.

Zbornik kajkavske ikavice “Donjosutlanski govor i običaji“ (nakladnici OŠ Ivana
Perkovca i ŠK Zagreb, 2007. godina, recezenti prof. dr. Marko Samardžija s Odsjeka za
kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Josip Barlek, viši kustos Etnografskog muzeja u
Zagrebu) nastao je kao rezultat prikupljanja i njegovanja kajkavske jezične baštine i
tradicijske kulture kroz rad i djelovanje brojnih generacija učenika i učitelja šenkovečke
škole i tiskani je prilog očuvanju identiteta kajkavaca ikavaca. Naime, u Zborniku su na 330.
stranica po poglavljima objavljeni tesktovi na kajkavskoj ikavici, pučki napjevi, usmena
narodna književnost, zbirka pjesama generacija učenika od 1970.- 2007. godine, Školska
razlikovna gramatika, mali Rječnik kajkavske ikavice, podaci o znamenitim uglednicima
zavičaja, likovni prilozi, stare fotografije. Početak je to i suradnje s Institutom za hrvatski
jezik i jezikoslovlje u Zagrebu koja traje do danas. Uz objavljeni Zbornik kajkavske ikavice i

brojne druge aktivnosti njenog njegovanja i promicanja među djecom i mladima, kao što je
bogato dječje kajkavsko ikavsko stvaralaštvo, održavanje Izborne nastave kajkavske ikavice
u OŠ Ivana Perkovca i isticanje njene posebnosti, ali i sve veće ugroženosti od drugih
nekajkavskih idioma, bile su dovoljni argument da 14. svibnja 2008. godine Kajkavski
donjosutlanski ikavski dijalekt - kajkavska ikavica - bude proglašen nematerijalnim kulturnim
dobrom sa svim mjerama zaštite koje se navode u Rješenju i uvršten na Listu zaštićenih
kulturnih dobara.

Nakon dodijeljenog Rješenja o zaštiti zavičajnoga govora kajkavske ikavice, izražena
je potreba, ali i želja da njega i skrb jezične kajkavske ikavske baštine bude sustavnija i
proširi se i izvan osnovne škole u Šenkovcu. Stoga se na inicijativu skupine građana u
Šenkovcu osniva Udruga Ivana Perkovca - za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje
zavičajne kulturne baštine. Temeljni cilj Udruge je njegovanje kajkavske ikavice
(Kajkavskoga donjosutlanskoga ikavskoga dijalekta), kulturne i prirodne baštine i života i
djela zaslužnih velikana zavičaja. Udruga je registrirana na adresi tada devastirane zgrade
Opće pučke škole u Šenkovcu s namjerom da se ona, kao zgrada spomeničke baštine,
revitalizira.

Ploča s imenom i adresom Udruge na Općoj pučkoj školi u Šenkovcu

Opća pučka škola u Šenkovcu izgrađena je 1903. godine i Rješenjem Ministarstva
kulture od 2. svibnja 2007. godine ima svojstvo kulturnog dobra s cjelokupnim sustavom
zaštitnih mjera koje se u njemu navode te je upisana u Registar kulturnih dobara RH.

Zgrada Opće pučke škole 2016. godine
Opća pučka škola u Šenkovcu ima dugu prosvjetnu i kulturnu povijest, u njoj su se
opismenile brojne generacije učenika te su u njoj radili najbolji hrvatski učitelji. Brojni
velikani hrvatske umjetnosti, kulture, znanosti, društvenog i javnog života počeli su svoj
životni put upravo u učionici Opće pučke škole u Šenkovcu (slikar Mihovil Krušlin, pedagog
Vladimir Poljak, doktor medicine Slavko Sakoman i dr.).

Učitelj Ivan Semeraj sa svojim učenicama u dvorištu Stare škole, četrdesetih godina prošloga
stoljeća. Prva s lijeva je Rozalija Kožar, rođ. Šikoronja, rođena 1937. godine u Šenkovcu,
danas članica Udruge Ivana Perkovca i KUD-a Mihovila Krušlina u Šenkovcu

Generacija učenika rođenih 1950. / 1951. godine u učionici Stare škole
sa svojom učiteljicom Ljubicom Kaić
Od 1964. godine zgrada Opće pučke škole izgubila je svoju prvobitnu funkciju
izgradnjom nove školske zgrade na obližnjem šenkovečkom lokalitetu poznatom kao Kožarof
brik te je žitelji od tada nazivaju Starom školom. Nakon što se iz Stare škole iselio Poštanski
ured 1992. godine, ona je i napuštena, a s vremenom i njen školski prostor devastiran. Prvi
korak njenoj revitalizaciji učinjen je 2007. godine kada je zgrada zaštićena kao kulturno
dobro, a registracijom novoosnovanne Udruge Ivana Perkovca 2009. godine na njenoj adresi,
do tada napuštena Opća pučka škola, dobila je i svoju namjenu. Naime, namjera je bila da se
djelovanjem Udruge koja promiče zavičajnu kulturnu baštinu i osebujni i jedinstveni govor
kajkavsku ikavicu u prostorima Opće pučke škole povežu dva zaštićena kulturna dobra na
području općine Brdovec.

Zgrada Opće pučke škole i njen unutarnji prostor prije i poslije obnove 2009. - 2013. g.
Obnova devastiranoga prostora Opće pučke škole započela je u jesen 2009. godine i
završena je svečanim otvorenjem novouređenog prostora, 30. travnja 2013. godine. Tada je
Udruga započela svoje stvarno djelovanje u prostoru Opće pučke škole, četiri godine nakon
svojega osnivanja.

Marija Ledinski Anić, vijećnica u Skupštini Zagrebačke županije i članica Udruge Ivana
Perkovca na svečanom otvorenju Opće pučke škole

Načelnik Općine Brdovec Alen Prelec i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić na
svečanom otvorenju novouređenog prostora Opće pučke škole, 30. travnja 2013. godine

Članovi Udruge Ivana Perkovca - Monika Klokočar, Ivana Stančin, Katarina Komar, Daniel
Bukovinski, Jasna Horvat, Sara Ivković, Sanja Rajter –
konačno u vlastitom prostoru u Staroj školi

Najmlađi kajkavci ikavci na svečanom otvorenju Opće pučke škole

Udruga nosi ime Ivana Perkovca rođenog u Harmici, živopisnom selu na rijeci Sutli
uz samu slovensku granicu. Perkovac je svoj život i rad posvetio dobrobiti hrvatskog naroda,
a bio je, uz Bogoslava Šuleka, prvi hrvatski profesionalni novinar, književnik, urednik
časopisa Neven i Vijenac, tajnik Matice hrvatske te se šezdesetih godina 19. stoljeća nalazio
u središtu hrvatskog političkog, parlamentarnog i književnog života.

Ivan Perkovac (Harmica, 23. svibnja 1826. - Samobor, 16. travnja 1871.)
Njegovanje tradicijske kajkavsko - ikavske kulture temeljni je cilj djelovanja članova i
članica Udruge Ivana Perkovca.

Od 31. kolovoza 2015. godine Udruga Ivana Perkovca uvela je i svoje uredovno vrijeme

Članovi i članice Udruge u prostoru Opće pučke škole održavaju radionice umijeća
izrade cvijeća od krep papira i žice - rož od krep papira i drota - tradicijskog kinča te
izvornog suvenira posvitka (krpeni podložak za glavu).

Voditeljice radionice kinča, članice Udruge Katarina Komar i Sara Ivković

Kinč u Staroj školi, ožujak 2016.

U Zaboku u organizaciji Udruge “Zlatno srce” u Velikoj galeriji je 21. ožujka 2016. Udruga
je sudjelovala na izložbi “Rože i rojžice – kinč negdar i denes” i “Vuzem u Zaboku”.
Za vrijeme otvorenja izložbe članice Udruge sudjelovale su u interaktivnoj radionici
uskršnjeg kinča nakon koje je uslijedio i kinčanje raspela koja su za tu zgodu postavljeni u
galeriji.

Posvitak - krpeni podložak za glavu, u prošlosti neizostavni uporabni predmet pri
nošenju tereta na glavi. Godine 2010. projektu izrade posvitka Ministarstvo turizma dodijelilo
je financijsku potporu na natječaju „Izvorni hrvatski suvenir“. Umijeće izrade posvitka
prenijeli su članovima Udruge Antonija Maleković iz Brdovca, Rozalija Kožar iz Šenkovca i
Roman Tomašić iz Ključa Brdovečkog.

Članice KUD-a Mihovila Krušlina iz Šenkovca Marija Klokočar i Mia Kraljić s izvornim
suvenirom - posvitkom

Članovi Udruge Anica i Zlatko Šoštarić

U novouređenom prostoru Opće pučke škole održavaju se radionice, izložbe, tribine i
predavanja te se u njoj okupljaju mlađi i stariji žitelji zavičaja.

Opća pučka škola izgrađena 1903. godine ponovno je mjesto okupljanja djece i mladih

Radionica u Općoj pučkoj školi „Priprema i provedba projekata financiranih fondovima
Europske unije“održana je 2014. godine u organizaciji Regionalne razvojne agencije
Zagrebačke županije i Općine Brdovec

Otvorenje izložbe fotografija pod nazivom „Sava - rijeka koja spaja“ povodom
Međunarodnog dana rijeke Save i Svjetskog dana zaštite okoliša u lipnju 2014. godine u
organizaciji Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije i Udruge Ivana Perkovca.
Izložbu je otvorila ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Martina Glasnović

Članovi i članice Udruge Ivana Perkovca održavaju iz godine u godinu i svoje
manifestacije: Svake godine u mjesecu svibnju uz Svibanjske pobožnosti i Dane Šenkovca
Udruga organizira manifestaciju „Kosci kosiju“ u kojoj sudjeluju ekipe kosaca livadne trave
na ruke, po uzoru na davno zaboravljeni poljodjelski posao (stariji mještani tvrde i
najnaporniji) kada se travnik kosio u ranu zoru. Na ovoj manifestaciji 2015. godine okupljeno
je dvanaest ekipa kosaca, a popraćena je prigodnim običajima spremanja hrane za kosce otaščakom i težačkim gablecom te kulturno-umjetničkim programom. U manifestaciji
sudjeluju i kosci iz susjedne Republike Slovenije te iz mađarskog mjesta Bizonja. Bizonja je
najsjevernije mjesto mađarskog Gradišća nastanjeno Hrvatima s kojima Šenkovec njeguje
suradnju od 2005. godine, a 2007. su i pobratimljeni o čemu svjedoče i natpisi na ulazu u oba
mjesta.

.
Ekipe kosaca na Manifestaciji „Kosci kosiju“ u svibnju 2015. godine

Kosci kosiju

Kosci iz Bizonje i Šenkovca

Već sedam godina održava se „Večer kajkavaca ikavaca u Mariji Magdaleni“ u
suorganizaciji Magdalenščana gdje se uz kulturno - umjetnički program sastaju kajkavci
ikavci iz četiri općine i četiri župe (Brdovca, Marije Gorice, Pušće i Dubravice te Priksavci sa
samoborskog područja).

Magdalenščan Dražen Mihok na prvoj „Večeri kajkavaca ikavaca“ u Mariji Magdaleni i
Kulturno - umjetničko društvo Mihovila Krušlina, Šenkovec, siječanj 2010. godine

Od 2014. godine održava se i Manifestacija u suorganizaciji s Mjesnim Odborom
Harmica pod nazivom „Harmička ocvarkijada / čvarkijada.“ Ova kulinarsko - tradicijska
manifestacija je u ožujku 2016. godine okupila sedamnaest ekipa koje su na tradicijski način
proizvele ocvarke / čvarke te je kao ovakva jedinstvena manifestacija privukla veliki broj
posjetitelja, ali i dvije ekipe iz susjedne Slovenije.

Ekipa Udruge Ivana Perkovca na 3. Harmičkoj ocvarkijadi 5. ožujka 2016. godine
i njihovi ocvarki/čvarci

Član Udruge Ivica Jurkas iz Harmice pokretač je više projekata i manifestacija u Udruzi

Udruga Ivana Perkovca prvi put se svojim programima uključila u Noć muzeja u
Općoj školi u Šenkovcu 2015. godine te je tom prigodom u dijelu prostora Stare škole
postavljen prikaz učionice s početka 20. st., u spomen na vrlo cijenjene učitelje koji su u njoj
učiteljevali i na njene vrijedne učenike (od kojih su neki danas članovi Udruge). Mlade
članice Udruge u Noći muzeja održale su radionicu pod nazivom „Od školske pločice do
tableta“, te postav izložbe posvećen izumima Slavoljuba Eduarda Penkale „Izumi koji su
promijenili školski svijet“. Tradicionalna radionica kinča privukla je također velik broj djece
i mladih, a središnju temu Noći muzeja posvetili smo Baltazaru Adamu Krčeliću,
zagrebačkom kanoniku, povjesničaru, književniku, prosvjetitelju i utemeljitelju Nacionalne i
sveučilišne knjižnice, rođenom 5. veljače 1715. godine u Šenkovcu, a povodom njegove 300.
obljetnice rođenja. O liku i djelu B. A. Krčelića vrlo zanimljivo predavanje održala je dr.
Teodora Shek Brnardić s Hrvatskog instituta za povijest.

10. Noć muzeja u Općoj pučkoj školi bila je posvećena Baltazaru Adamu Krčeliću rođenom
1715. godine u Šenkovcu – zagrebačkom kanoniku, povjesničaru, prosvjetitelju i utemeljitelju
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Radionica „Od školske pločice do tableta“u Noći muzeja, siječanj, 2015. godine

Noć muzeja u Općoj pučkoj školi u siječnju 2016. godine bila je posvećena pjesniku
Stjepanu Jakševcu, pjesniku čija se 100. obljetnica rođenja obilježava u 2016. godini (Sveti
Križ, 16. 12. 1916. - Zagreb, 10. 5. 1994.). U znak sjećanja otvorena je izložba „Stjepanu
Jakševcu - pjesniku sretnoga djetinjstva“ uz prigodnu riječ prof. Branka Pilaša te je održan
poetsko - glazbeni program uz interpretaciju pjesnikovih stihova uz najmlađe članove
Udruge, glazbeni nastup mladih glazbenika i Kulturno - umjetničkog društva Mihovila
Krušlina. U Noći muzeja otvorena je i izložba starih igračaka „Naše mutice“ te upriličeno
slušanje Grimmovih bajki u hrvatskom prepjevu i dramaturškoj obradi Stjepana Jakševca.
Posljednja aktivnost bila je radionica izrade krpenih igračaka.

Domaći kolači naših starih mama za posjetitelje Noći muzeja u Staroj školi 29. siječnja 2016.

Književnik Branko Pilaš s djecom na poetsko - glazbenom recitalu posvećenom pjesniku
Stjepanu Jakševcu na Noći muzeja u siječnju 2016. g.

Slušanje Grimmove bajke u prepjevu pjesnika Stjepana Jakševca
u Staroj školi na Noći muzeja 2016. g.

Glazbeni nastup Lane Gerjević - flauta i Larise Bertović - klavijature na Noći muzeja 2016.g.

Radionica „Naše mutice“ - izrade igračaka, pod vodstvom Monike Klokočar, članice Udruge

U Općoj školi održava se i ciklus radionica kroz godinu pod nazivom: „Zima h Staroj
školi“, „Nakinčani Vuzam kajkafcof ikafcof“, „Protulitni pušlec“ i „Jesenski, šari panklin...“.

Izrada božićnog nakita i kićenje krizbana u Staroj školi u prosincu 2015. godine

Drinak drivo

Vuzmena radionica za najmlađe u Staroj školi, u ožujku 2014. godine

„Čitanje u starim klupama“, aktivnost za najmlađe članove Udruge

Radionica božićnog kinča - lustera od slame i kinča pod vodstvom Marice Ledinski iz Drenja
Brdovečkog u studenom 2011. Godine

Akcija „Zeleni svibanj“ 2015. - uređenje cvjetnjaka ispred Stare škole - članovi Udruge
Roman Tomašić, Damir Šavrić i Jasminka Turk

Unutrašnje uređenje sjedišta Udruge –
članovi Želimir Horvat, Nenad Hrg i Ivica Luketić, 2014.g.
Članovi i članice Udruge predstavljaju i promiču kajkavsku ikavsku baštinu na
brojnim svečanostima, manifestacijama i priredbama.

Članica Udruge Ivana Sedmak s drugim članovima izrađuje scenografiju za Božićni koncert
Kulturno - umjetničkog društva Mihovila Krušlina iz Šenkovca i Općine Brdovec

Predstavljanje kajkavske ikavske baštine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu prigodom
otvorenja izložbe „Od gojzerice do dindrlice - Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskom
jeziku“, članice Udruge Sanja Rajter, Štefica Hanzir, Ivana Stančin, Sara Ivković i Jasna
Horvat s voditeljem projekta dr. Velimirom Piškorcem, s Odsjeka za germanistiku
Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Predstavljanje kajkavske ikavske baštine na 19. međunarodnom festivalu čipke i Sajmu
tradicionalnih rukotvorina u rujnu 2015. g. u Lepoglavi - Jasna Horvat, Srebrenka Rajter,
Monika Klokočar, Sanja Rajter, Nada Lozar - Tomašić, Roman Tomašić i Rozalija Kožar

Predstavljanje jurjevskih običaja u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću - Leonarda
Živko i Matija Kovačić, 22. travnja 2015. godine

Marija Ledinski Anić, vijećnica u Skupštini Zagrebačke županije, Marica Jančić, načelnica
Općine Marija Gorica, Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije i članice Udruge na
tradicionalnoj jesenskoj manifestaciji „Štruklijada, štrudlijada i kestenijada“ u Mariji Gorici
u listopadu 2014. godine.

Antonija Mihok i Marica Planinšek iz Marije Magdalene te Nada Lozar-Tomašić iz Ključa
Brdovečkog na Kajkavijani u Kupljenovu čitaju kajkavske ikavske stihove, 2014. g.

Vlč. Filip Pavlović, kapelan Župe sv. Vida Brdovec, Jasna Horvat, predsjednica Udruge
Ivana Perkovca, vlč. Ivan Gretić, župnik Župe sv. Vida Brdovec i članice Udruge Larisa
Bertović i Sanja Rajter na Manifestaciji „4. Gastro - eko - etno“ u organizaciji Turističke
zajednice „Savsko - sutlanskanska dolina i brigi“, u studenom 2014. g. u Brdovcu

Udruga Ivana Perkovca temelji svoje djelovanje na dobrovoljnom radu svojih članica
i članova te na raznovrsnim programima u koje se uključuju njeni članovi i žitelji prema
vlastitome interesu. Sve aktivnosti u Staroj školi su besplatne.

Volontiranje članica Udruge na graničnom prijelazu Harmica na ispomoći Udruzi Remar pri
zbrinjavanju izbjeglica s Bliskog istoka, u rujnu 2015. godine - Ana Kraljić Catapano,
Tihana Mufić, Natalija Bršec Jakovina, Jasna Horvat i Sanja Rajter

Udruga je pokrenula i inicijativu da se u zgradi Opće pučke škole u Šenkovcu osnuje
Narodna knjižnica „Baltazar Adam Krčelić“ te je zahvaljujući prilozima svojih članova i
donacijama građana prikupljen knjižni fond od 4100 knjiga.

U djelu sjedišta Udruge u zgradi Stare škole, članice i članovi Udruge smjestili su
prikupljenu knjižnu zbirku Narodne knjižnice „Baltazar Adam Krčelić“u osnivanju - članice
Udruge Tatjana Kukić, Jasna Horvat i Srebrenka Rajter

U prikupljanje i popisivanje knjiga uključila su se i djeca s članicom udruge Ivanom Stančin

Od 2010. do 2015. godine proveden je zajednički projekt Udruge Ivana Perkovca i
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pod nazivom „Zaštita nematerijalnog kulturnog
dobra Kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta - kajkavske ikavice - istraživanje,
dokumentacija i izdavanje Rječnika“, autori: Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić,
dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Mijo Lončarić; recezenti: dr. sc. Marko Samardžija, dr. sc. Ivana
Kurtović Budja. Na programu zaštite, terenskom istraživanju, prikupljanju, dokumentaciji,
opisu i sistematizaciji ikavskog kajkavskog leksika te na akcentuaciji i auditivnoj
dokumentaciji govora radili su izvorni govornici kajkavske ikavice u suradnji sa stručnim
suradnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Ovim istraživanjem
kajkavska ikavica je podvrgnuta detaljnoj i stručnoj fonološkoj, akcenatskoj, vokalskoj i
konstonantskoj analizi te se dokumentiraju sve značajke govora kojih nema u književnom
hrvatskom jeziku ili ih ima, ali su ili fonološki različite od standardnih adekvata ili imaju
drugo značenje. Također, prikupljene su i obrađene riječi koje uglavnom odgovaraju i
standardnim riječima kako bi se uočile sličnosti i razlike u izgovoru fonema, u naglasku,
gramatici i u oblicima. Rječnik sadrži 11.000 prikupljenih i obrađenih ikavskih kajkavskih
riječi i svečano je predstavljen 30. svibnja 2015. godine u Brdovcu.

Svečano predstavljanje Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice u Brdovcu,
30. travnja 2015. godine

Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice prvi je Rječnik jednog zaštićenog govora u RH

.
Načelnik Općine Brdovec Alen Prelec s autorima Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice Jasnom Horvat, Šteficom Hanzir, dr. Željkom Jozićem i dr. Mijom Lončarićem na prvom
svečanom predstavljanju 30. svibnja 2015. u Brdovcu

Dr. sc. Mirela Hrovatin iz Odsjeka za nematerijalnu baštinu Uprave za zaštitu kulturne
baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske na predstavljanju Rječnika kajkavske
donjosutlanske ikavice

Autori Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice Štefica Hanzir, dr. Mijo Lončarić, Jasna
Horvat i dr. Željko Jozić te recezentica Rječnika dr. Ivana Kurtović Budja na njegovu
predstavljanju na Interliberu u studenom 2015. godine na Zagrebačkom velesajmu

Prof. dr. Marko Samardžija govori o Rječniku kajkavske donjosutlanske ikavice na 14.
Znanstvenom skupu „Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća“ u organizaciji
Hrvatske Udruge Muži zagorskog srca i Društva za kajkavsko kulurno stvaralaštvo,
u rujnu 2015. godine

Nastavak na očuvanju i dokumentiranju jezične ikavske baštine nastavlja se od 2016.
godine kroz projekt digitalizacije Rječnika kajkavske donjosutlanske ikavice čiji su nosioci
Udruga Ivana Perkovca i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz potporu Ministarstva
kulture. Realizacijom ovoga projekta, jezikoslovna javnost dobit će prvi digitalizirani
dijalektalni Rječnik u Republici Hrvatskoj.

Mladi članovi Udruge unijeli su u računalo, na terenu prikupljene, kajkavsko-ikavske riječi
Uspjeh je time i veći, što je 2015. godine predstavljen Rječnik kajkavske
donjosutlanske ikavice, ali i CD kajkavskih ikavskih popifki u izdanju Diskografske kuće
„Croatia records“. Tako je

promocija ovoga dijalekta, posebnoga i jedinstvenoga u

kajkavskom narječju, doživjela svoj potpuni uspjeh. Uz podršku članova i članica Kulturnoumjetničkog društva Mihovila Krušlina i Školskog zbora šenkovečke osnovne škole, a sve ih
je povezala upravo kajkavska ikavica i entuzijazam za očuvanjem vrijedne kulturne tradicije,
snimljene su i ikavske kajkavske popivke. Time je udruga ostvarila svoju osnovnu zadaću
koja joj je naznačena u samome nazivu - očuvanje i promicanje zavičajnoga govora u svrhu
zaštite identiteta te na toj povijesnoj ostavštini graditi nove vrijednosti za budućnost,
zajedničkom prezentacijom najljepšega spoja glazbe i materinskoga govora - kajkavske
ikavice.

Članovi Kulturno-umjetničkog društva Mihovila Krušlina iz Šenkovca na predstavljanju
nosača zvuka „Sukla popiva“ u Općoj pučkoj školi, 12. prosinca 2015. godine

Prof. Ivica Ivanković, izvršni producent nosača zvuka „Sukla popiva“

Dosadašnja objavljena tiskana izdanja Kajkavskog ikavskog donjosutlanskog dijalekta

Članica Udruge Štefica Hanzir - izvorna govornica kajkavske ikavice - sudjelovala je
od 2013. godine na bilateralnom austrijsko-hrvatskom znanstvenom projektu "Zvučni atlas
hrvatskih austrijacizama i germanizama", pod vodstvom prof. dr. Velimira Piškorca s
Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. Hannesa
Scheutza s Instituta za germanistiku Sveučilišta u Salzburgu. Projekt je rezultirao i
izložbom "Od gojzerice do dindrlice – Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku", koja
je postavljena u lipnju 2015. u predvorju knjižnice na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
(http://www.kulturforum-zagreb.org/hr/article/izloz...), a u studenom u gradskoj knjižnici u
Osijeku.
Od 2014. Štefica Hanzir sudjeluje i na projektu Zvučni atlas hrvatskih govora, koji
vodi prof. dr. sc. Velimir Piškorec (http://hrvatski-zvucni-atlas.com/). Zvučni atlas hrvatskih
govora interaktivni je prikaz hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i
izvan nje. Ustrojen je tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici kazuju mjesne
inačice sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnog jezika. U svakoj rečenici nalaze
se riječi s određenim dijalekatnim obilježjima, važnima za hrvatsku i slavensku
dijalektologiju.

Dr. Ivana Kurtović Budja s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu, Štefica Hanzir
iz Šenkovca i voditelj projekata dr. Velimir Piškorec s Odsjeka za germanistiku Filozofskog
fakulteta u Zagrebu prigodom snimanja germanizama u kajkavskoj ikavici,
Zagreb, 2014. godine
Udruga surađuje s Hrvatima u Petrovom Selu, naselju na jugu mađarskog Gradišća, s
kojima su Udruga Ivana Perkovca i Kulturno - umjetničko društvo Mihovila Krušlina,
zahvaljujući novinarki Hrvatskog glasnika Timei Horvat, održali više zajedničkih programa i
susreta i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Posredstvom novinarke Timee Horvat i Čabe Horvata,
ravnatelja Izdavačke kuće Croatica u Budimpešti, Udruga Ivana Perkovca i KUD Mihovila
Krušlina predstavili su u zgradi Croatice u Budimpešti u listopadu 2013. godine kajkavsku
ikavsku baštinu te su u dva dana razgledali grad i uživali u njegovim povijesnim i kulturnim
znamenitostima.

Savjetniku u Veleposlanstvu RH u Mađarskoj Ivanu Bušiću prigodne darove uručile su
Jasna Horvat , predsjednica Udruge Ivana Perkovca i Karmen Luketić, predsjednica KUD-a
Mihovila Krušlina, Budimpešta, studeni, 2013. godine

Članice i članovi KUD-a Mihovila Krušlina i Udruge Ivana Perkovca s prijateljima
U Šenkovcu je 8. travnja 2011. godine predstavljena knjiga gradišćanske Hrvatice,
novinarke Timee Horvat - Petrovisko pero (Panonski institut, Pinkovac, 2010.).
Predstavljanje je organizirala Udruga Ivana Perkovca te je to ujedno bila i prigoda da se dr.
sc. Mersich Zsuzsanni uruči više od šest stotina knjiga koje je prikupila Udruga za knjižnicu
Hrvatske katedre i književnosti u Sveučilišnom centru Savaria u Szombathelyu.

U predstavljanju knjige „Petrovisko pero“ sudjelovali su: predsjednica Udruge Jasna
Horvat, urednik knjige Krešimir Puklavec, autorica Timea Horvat, i novinar Nenad Piskač,
Šenkovec, travanj, 2011. godine

Udruga je objavila i pretisak „Pripoviesti“ Ivana Perkovca (Matica hrvatska 1905.) uz
pogovor prof. dr. Marka Samardžije.

Dr. sc. Ante Bežen i dr. sc. Vesna Budinski s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu s članicama
Udruge na predstavljanju pretiska zbirke pripovijedaka Ivana Perkovca „Pripoviesti“ u
Općoj pučkoj školi, 2013. godine

Članica Udruge Nada Lozar-Tomašić svojim stihovima promiče i kajkavsku ikavicu te je
izdala dvije zbirke svojih pjesama – „Sve moje ljubavi“ (2012. godine) i „Osjećaji duše“
(2014. godine), (urednik Josip Balaško, recezent Branko Pilaš).

Promicanje života i djela zavičajnika rođenih u donjosutlanskome kraju jedna je od
važnih aktivnosti Udruge.
Godine 2015. u Općoj pučkoj školi je povodom Noći muzeja upriličeno predavanje uz
300. obljetnicu rođenja Baltazara Adama Krčelića, zagrebačkog kanonika, povjesničara i
prosvjetitelja. Iste godine Udruga Ivana Perkovca inicirala je i izradu njegova spomen obilježja ispred zgrade Opće pučke škole u Šenkovcu.
Svečano otkrivanje spomen - obilježja, rad akademskog kipara Petra Ujevića, zbilo se
za Dane Šenkovca i Svibanjske pobožnosti 27. svibnja 2016. godine.
Krčelić je rođen 5. veljače 1715. u Šenkovcu, a kršten 7. veljače u Župnoj crkvi
svetoga Vida u Brdovcu. Pokopan je u zagrebačkoj katedrali 1778. godine. Prema povijesnim
izvorima, Krčelići također pripadaju onome dijelu hrvatskoga življa koje je početkom 16. st.
prebjeglo s Krbave i nastanilo se na području nekadašnje brdovečke sudčije u selu Šenkovec,
na lokalitetu poznatijem kao Vrbovščak.

Akademski kipar Petar Ujević, autor spomen - obilježja Baltazara Adama Krčelića i članice
Udruge prigodom odabira kamena za njegovu izradu u Svetoj Nedelji, prosinac 2015.

Svečano otkrivanje poprsja Baltazara Adama Krčelića ispred Opće pučke škole 27. svibnja 2016.
godine. Blagoslov je udijelio i molitvu predvodio msgr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

Poprsje Baltazara Adama Krčelića otkrio je župan Zagrebačke županije mr. Stjepan
Kožić i najmlađi stanovnici Šenkovca

mr. Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije, gđa. Marija Ledinski Anić, vijećnica u
Skupštini Zagrebačke županije, msgr. Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački, gđa. Jasna
Horvat, predsjednica Udruge Ivana Perkovca i vlč. Ivan Gretić, župnik Župe sv. Vida u
Brdovcu u Općoj pučkoj školi prigodom otkrivanja poprsja Baltazara Adama Krčelića 27.
svibnja 2016. godine

Članice Udruge Ivana Perkovca Ivana Stančin, Monika Klokočar, Jasna Horvat, Sara
Ivković i Sanja Rajter s ak. kiparom Petrom Ujevićem uz poprsje Baltazara Adama Krčelića,
27. srpnja 2016. godine

Postavljanjem poprsja Baltazara Adama Krčelića u njegovu rodnome Šenkovcu odala
se zaslužena zahvalnost i počast čovjeku koji se smatra prvim darovateljem i utemeljiteljem
Nacionalne i sveučilične knjižnice u Zagrebu.

Godine 2009. udruga je sudjelovala u postavljanju replike spomen ploče Ivanu
Perkovcu u njegovoj rodnoj Harmici, zajedno s Družbom „Braća Hrvatskog Zmaja“ i
Mjesnim odborom Harmica.

Udruga Ivana Perkovca uključila se 2010. godine, uz ostale pokrovitelje, u
postavljanje poprsja Ivana Perkovca u dvorištu osnovne škole u Šenkovcu. Autor poprsja je
akademski kipar Dragutin Grgas Beli.

Načelnik Općine Brdovec Alen Prelec i Marija Ledinski Anić, vijećnica u skupštini
Zagrebačke županije prigodom otkrivanja poprsja Ivana Perkovca, 23. svibnja 2010. godine

Članovi i članice Udruge njeguju spomen na pjesnika Stjepana Jakševca rođenog na
Svetome Križu koji je posljednja desetljeća svojega života živio u Šenkovcu. Kajkavska
ikavica nažalost nije imala Domjanića ili Galovića koji bi je promicali izvan njena govornog
područja, ali je na sreću u slikovitom Svetom Križu u općini Marija Gorica rođen književnik
Stjepan Jakševac (Sveti Križ, 1916. - Zagreb, 1994.). Zahvaljujući pjesniku Stjepanu
Jakševcu, kajkavska ikavica nije se samo zadržala u svakodnevnom govoru sutlanskih
ikavaca, već je ušla i u hrvatsku književnost.

Na poticaj Svetokrišćanke Jelke Jakovina, Udruga Ivana Perkovca organizirala je sadnju
jablana („poplina“) u spomen na pjesnika Stjepana Jakševca u njegovom rodnom Svetom
Križu, 2011. g. s Mjesnim odborom Sveti Križ, DVD-om Harmica,
KUD-om Mihovila Krušlina i OŠ Ivana Perkovca iz Šenkovca

Sedmogodišnji Andrija Kovačić čita pjesnikove stihove u Noći muzeja u Staroj školi, 2016. g.

Kći i unuk Stjepana Jakševca - Maja Jakševac Mikša i Nikola Mikša redovito posjećuju
manifestacije u rodnome kraju organizirane pjesniku u spomen

Obilježavajući stogodišnjicu prve samostalne izložbe Mihovila Krušlina (rođenog u
Ključu Brdovečkom 1882., umro 1962.) održane u poznatom Ulrichovu salonu u Ilici 40 u
Zagrebu, Galerija Mona Lisa u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu, izložbom slika i monografijom
uređenom i objavljenom u suradnji s Modernom galerijom prisjetila se istaknutoga likovnog
umjetnika koji je slikao hrvatske krajolike. Autorica monografije Maja Hunjak, tijekom njene
izrade, surađivala je i s članovima Udruge Ivana Perkovca.

Članice Udruge Ivana Perkovca s Majom Hunjak, autoricom Krušlinove monografije, na
predstavljanje monografije slikara Mihovila Krušlina rođenog u Ključu Brdovečkom i
otvorenju izložbe posvećene slikarovom opusu, u Galeriji Mona Lisa u Tkalčićevoj ulici
u Zagrebu 2010. g.
U Muzeju Brdovec, 14. lipnja 2012. godine, otvorena je izložba likovnih djela slikara
Mihovila Krušlina, a povodom njegove 130. godišnjice rođenja i 50. godišnjice smrti.
Organizatori izložbe pod nazivom „Čun se pozableni zible“ bili su Općina Brdovec - MO
Ključ i Udruga Ivana Perkovca, a pokrovitelji izložbe Općina Brdovec, Turistička zajednica
„Savsko-sutlanska dolina i brigi“ i KUD Mihovila Krušlina, Šenkovec. O djelima ovog
slavnog slikara, rođenog u Ključu Brdovečkom 1882. godine, na otvorenju izložbe govorio je
likovni kritičar Nikola Albaneže. Ova izuzetno vrijedna i odlično pripremljena izložba bila je
jedan je od najkvalitetnije pripremljenih događanja u danima obilježavanja općine Brdovec.

Otvorenje Izložbe „Čun se pozableni zible“ u Muzeju Brdovec, 14. lipnja 2012. godine
U Osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu 8. prosinca 2010. održan je Okrugli
stol u povodu 90. obljetnice rođenja prof. dr. Vladimira Poljaka, rođenog 11. prosinca 1920.
godine u Vukovom Selu. Vladimir Poljak - pedagog i utemeljitelj hrvatske didaktike bio je
đak Opće pučke škole u Šenkovcu te su povodom 90. obljetnice njegova rođenja Udruga
Ivana Perkovca, OŠ Ivana Perkovca i Matica hrvatska - ogranak Zaprešić, organizirali
Okrugli stol na kojem su o liku i djelu dr. Vladimira Poljaka te razvoju i značaju hrvatske
pedagogije druge polovice 20 st., kojom je profesor Poljak svojim znanstvenim radom pod
utjecajem njemačke škole uvelike doprinio, govorili: prof. dr. sc. Vlatko Previšić, prof. dr. sc.
Milan Matijević, prof. dr. sc. Neven Hrvatić predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva,
Štefka Batinić, viša knjižničarka Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu, Stjepan Laljak,
predsjednik Matice hrvatske Zaprešić. Vrsni pedagog, znanstvenik i praktičar, svojim je
nastavnim radom i stručnom literaturom utjecao na obrazovanje brojnih generacija hrvatskih
pedagoga, učitelja i odgajatelja.

Udruga Ivana Perkovca nastoji svojim radom i aktivnostima njegovati i promicati
tradicijsko, povijesno, duhovno, kulturno i prirodno naslijeđe, a da pritom bude primjeren
odnos materijalnog i duhovnog te da svojim djelovanjem članovi Udruge doprinose razvoju
lokalne zajednice i očuvanju identiteta sutlanskih ikavaca.
Udrugu financira Općina Brdovec, Zagrebačka županija, Ministarstva kulture i druga
resorna ministarstva te građani svojim donacijama, jer su prepoznali važnost i nužnost
očuvanja kajkavsko - ikavske baštine i entuzijazam članova i članica udruge.
Vodeći se konceptom održivoga razvoja koji bi u ovom slučaju objedinio kulturnopovijesna obilježja i tradicijsku ikavsku kulturu s mogućnošću turističkog i gospodarskog
napretka zavičaja, interes javnosti, tiskanih i elektronskih medija te odaziv članova Udruge,
ali i drugih zainteresiranih žitelja, bit će pokazatelji koliko je Udruga svojim programima
uspješna i svrsishodna u svojemu djelovanju.

Udruzi Ivana Perkovca je povodom Dana Općine Brdovec i Župe sv. Vida 15. lipnja 2014.
godine dodijeljena Povelja Općine Brdovec

„I ni te sile
kaštige te ni
da ime i rič nam zeme
il spremeni!“
Stjepan Jakševac

Šenkovec, 4. travnja 2016.

Predsjednica Udruge:
Jasna Horvat

