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LXII

ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
GOD. 62., BR. 1., 1. – 40., ZAGREB, veljača 2015.
Hrvatski se jezik voli znanjem.

UVODNA RIJEČ
Jezik posvećen 90. obljetnici Stjepana Babića

G
g

odina 2015. zbog nekoliko je razloga za Jezik obljetnička. Prije 65 godina,
1950., osnovano je Hrvatsko filološko društvo, Jezikov izdavač. Zaslugama HFD-a pokrenut je 1952. godine Jezik i evo, uspješan je sve do danas.
Krajem ove godine, 29. studenoga, bit će 90 godina da rođen je Stjepan Babić,
jedan od najdugovječnijih časopisnih urednika u nas. Više od polovice svojega
života posvetio je časopisu Jezik koji je pod njegovim uredništvom izrastao u naš
najugledniji i najčitaniji jezikoslovni časopis. U Jezikovo uredništvo ulazi 1963., a od
1970. glavni je i odgovorni urednik. Dužnost je preuzeo od Ljudevita Jonkea, prvoga
Jezikova urednika. Na toj je dužnosti Stjepan Babić bio pune 34 godine, do 2005., a s
ovim je godištem njegovo urednikovanje dosegnulo više od pola stoljeća, 52 godine.
Svoju je dužnost glavnoga urednika 2005. prepustio sadašnjoj urednici i autorici
ovih redaka, pa se ove godine navršava i deset godina urednikovanja Sande Ham.
Stjepan Babić povukao se iz javnoga života i zamolio nas je da ga razriješimo
članstva i dužnosti u Uredništvu Jezika jer svoje mjesto želi prepustiti mlađim jezi1
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koslovnim snagama. Zbog toga je od ovoga godišta Stjepan Babić član Uredničkoga
vijeća, a svoje je mjesto u Uredništvu prepustio Mariju Grčeviću.1
Jezikoslovna djelatnost Sjepana Babića dostojna je poštovanja, a njegova djelatnost u Jeziku obvezuje nas i čini nam čast da mu obljetnicu osobito i obilježimo
– posvećujemo mu cijelo ovo godište Jezika.
Pozvali smo suradnike, prijatelje i poštovatelje djela Stepana Babića da nam pošalju svoje radove za ovo osobito godište tako da će se u sljedećim brojevima nizati
ti radovi. Dakako, poziv još uvijek vrijedi i svi su radovi za obljetničko Babićevo
godište dobro došli.
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Mario Grčević suradnik je Jezika od 1996., a 2005. bio je i stručnim tajnikom. Rođen je 14. veljače
1969. godine u Varaždinu. Izvanredni je profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Predaje kroatističke predmete. Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka koji su dostupni na
stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261803. Novom
članu Uredništva želimo dobrodošlicu.
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P

rofesoru Stjepanu Babiću pripadaju ponajveće zasluge što je Jezik uspješan
časopis, prepoznatljivo hrvatski, što okuplja znamenita imena hrvatskoga jeP
zikoslovlja, ali nije zatvoren ni jezikoslovnim početnicima, što redovito izlazi,
što ima svoje čitatelje i pretplatnike, što je prepoznatljivo ustrojen – jednom riječju, S.
Babić zaslužan je za dugovječnost i opstanak Jezika. Dakako, ni zasluge prvoga Jezikova urednika Ljudevita Jonkea nisu ništa manje, ali Lj. Jonke uređivao je Jezik samo
17 godina. U odnosu na Babićevo urednikovanje, doista se može reći samo – S. Babić
u Jezikovo uredništvo ulazi 1963., a od 1970. glavni je i odgovorni urednik. Na toj je
dužnosti bio pune 34 godine, do 2005. Do danas je članom Uredništva, a od ovoga godišta članom je Uredničkoga vijeća. Dakle, 52 godine posvećene Jeziku doista su godine
kojima treba pristupiti s poštovanjem.1

Časopis Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, prvim je svojim
brojem iz rujna 1952. započeo plodonosni znanstveni i stručni jezikoslovni život.
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U tisku je knjiga Hrvatski znanstveni časopisi (urednica Ivana Hebrang Grgić) i u toj knjizi i moj
rad: Uloga časopisa Jezik i njegovih urednika u hrvatskoj jezičnoj kulturi. Riječ je o radu tematski
sličnom ovom, međutim bitno opširnijem i sadržajno bogatijem.

