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Jezik, 53., Osvrti
s kojom je toliki broj stručnjaka iz hrvatske i
inozemstva prihvatio iznijeti rezultate svojega bavljenja hrvatskim kao stranim i drugim
jezikom na tome skupu govori koliko je to
područje zanimljivo, važno i perspektivno.
Za hrvatski kao drugi i strani potrebno je
izraditi sve osnovne priručnike koje imaju i
svjetski jezici i na kojima rade veliki timovi
stručnjaka, a malo je onih koji se bave tim
područjem. Brojem različitih priručnika i
udžbenika za sve stupnjeve i mnogi slavenski
jezici nadmašuju ono što je dosad učinjeno
u hrvatskome kao drugome i stranome, ali
sudeći po naporima koji se ulažu na tom području posljednjih godina, po rastućem broju
kroatista koji su ga izabrali za područje svojega užega interesa, kao i po uspjehu HIDIS-a,
taj će zaostatak zasigurno biti nadoknađen.
Mladi znanstvenici izabiru hrvatski kao
drugi i strani jezik za temu svojih doktorskih
disertacija, objavljuje se sve više znanstvenih

i stručnih članaka o toj temi, raste broj studenata koji se već na dodiplomskome studiju
zanimaju za hrvatski kao drugi i strani i pišu
diplomske radove o temama u vezi s njime, a
pred izdavanjem su knjiga i dva priručnika
Zrinke Jelaske i suradnika (Hrvatski kao drugi
i strani jezik, Morfološki rječnik MORKO i
Glagolnica – hrvatski glagoli – oblici). Do
HIDIS-a stručnjaci koji se bave hrvatskim kao
stranim i drugim nisu imali priliku sresti se
u tolikome broju da bi izložili rezultate svojih
istraživanja, razmjenjivali iskustva i planirali
buduće zajedničke projekte. Uz izlaganja
koja su izuzetan doprinos struci kao veliku
vrijednost skupa treba istaknuti poticajno
ozračje suradnje i svijesti o tome da je potrebno udružiti snage u istraživanjima. Zbog
velikoga odaziva stručnjaka i kvalitete njihova
sudjelovanja vjerujemo da će HIDIS, na veliko
zadovoljstvo hrvatske jezikoslovne javnosti,
postati skup koji se održava redovito.
Sanda Lucija Udier,
Milvia Gulešić Machata

JEZIČNI DANI
eđunarodni dan materinskoga
jezika obilježujemo 21. veljače.
Taj je dan Unesko proglasio danom
svih jezika na svijetu pa onda i svakoga
jezika posebice jer je svaki jezik nekomu
materinski jezik. Tako je i naš hrvatski
– obilježimo Međunarodni dan materinskoga
jezika i kao dan hrvatskoga jezika!
Dani su hrvatskoga jezika spomen-dani
na deklaracijska zbivanja iz 1967. kada je
od 13. do 17. ožujka potpisivana i objavljena

M

Deklaracija o hrvatskom jeziku. Danas su ti
dani posvećeni jezičnoj kulturi hrvatskoga
književnoga jezika. Budući da skrb o jezičnoj
kulturi ne pripada samo institucijma, nego
pripada svima nama koji hrvatski govorimo,
kulturna je obveza svih nas obilježiti Dane
hrvatskoga jezika – predavanjem koje
možemo održati ili poslušati, izložbom
koju možemo postaviti ili pogledati, možemo
upozoravati na nepotrebne tuđice koje nas
okružuju, na jezične pogrješke koje uočimo,
možemo… što god, samo da je u prilog
hrvatskomu!
Sanda Ham
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