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Jezik, 57., Vijesti
mode te žurnalistike zbog analiziranja prvih
hrvatskih ženskih časopisa i njihovih sadržaja, nego i svim drugim čitateljima koji žele

upoznati jedan, do sada zapostavljani, dio
naše jezične baštine i u njoj transponirane
svakodnevice prve polovine XX. st.
Ljubica Tikvica

vijesti
Nova Jezikova tajnica. U Jezikovu je
tajništvu došlo do promjene – naša je nova
tajnica od ovoga godišta Anđa Lovrić. Dosadašnja tajnica Barbara Kovačević napustila
je tajničku dužnost zbog zauzetosti svojim
redovitim poslovima. Novoj tajnici želimo
uspjeh, a bivšoj zahvaljujemo na dosadašnjem radu.
Jezik na Hrčku. Na hrvatski je časopisni
portal, Hrčak, postavljeno 54. godište Jezika.
Do internetskog je izdanja Jezika lako doći –
u tražilicu treba upisati: jezik hrčak. Za sada
je postavljeno samo 52., 53. i 54. godište, novija godišta Jezika ne postavljamo na Hrčak,
ona se mogu nabaviti u pretplati.
Završeno 3. kolo Šreterova natječaja.
O Božiću je prošle godine, točnije 22. studenoga, završeno 3. kolo Šreterova natječaja
za najbolju novu hrvatsku riječ. Proglašenje
pobjednika bit će u Pakracu za Dane hrvatskoga jezika. Prijave za 4. kolo primaju se
do 22. studenoga 2010., a mogu se slati na
e-poštu jezik@ffos.hr, jezik@gmail.com ili
običnom poštom na adresu Jezikova uredništva, Bijenička 97, 10 000 Zagreb. Predložene riječi trebaju biti ponajprije zamjene
za suvišne tuđice, ne smiju biti potvrđene ni
u jednom hrvatskom rječniku. Jedna osoba
može poslati najviše pet prijedloga.

Seminar hrvatskoga jezika i kulture.
Hrvatska matica iseljenika podružnica Vukovar i Ogranak MH u Vinkovcima organizirali su Seminar hrvatskog jezika i kulture
za učitelje, nastavnike, profesore i predavače
hrvatskog jezika u vojvođanskim školama.
Seminar je održan u Vinkovcima 22. siječnja 2010. Ovo je 2. takav seminar, prvi je
održan 2007., a organizatori se nadaju da će
se seminar održavati ubuduće svake godine
– podržavamo organizatore u toj namjeri jer
je seminar dobro organiziran, izvrsno posjećen i polaznicima od koristi. Predavanja i
radionice održali su Ružica Pšihistal (Fenomenologija ljubavi u šokačkim pismicama),
Đurđica Božić (Najčešće jezične pogrješke),
Hrvoje Vulić (Vinkovci u svijetu arheologije), Višnjica Sorčik (Izvannastavne aktivnosti u nastavi hrvatskoga jezika u osnovnim
i srednjim školama), Sanda Ham (Pitanja
hrvatskoga pravopisa).
Jezični dani u 2010. Podsjećamo – Međunarodni dan materinskoga jezika obilježava se 21. veljače, Spomen tjedan Dani hrvatskoga jezika obilježavaju se 11. – 17. ožujka,
Europski dan jezika obilježava se 26. rujna.
U svim se tim jezičnim danima treba osobito
osvrnuti na hrvatski jezik – kao materinski
jezik, kao poseban i različit od svih drugih
jezikâ, kao jedan od europskih jezika.
Sanda Ham
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