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Jezik, 56., Vijesti
U slavoniji obilježeni
Dani hrvatskoga jezika
Slavonija je ove godine obilježila Dane
hrvatskoga jezika brojnim programima.
Na Filozofskom fakultetu u Osijeku Odjel
za hrvatski jezik osječkoga ogranka Matice
hrvatske upriličio je 12. ožujka javno predavanje Dunje Pavličević-Franić: Hrvatski
jezik u svakodnevnoj komunikaciji; u Pakracu su 16. ožujka časopis Jezik i Zaklada „Dr.

Sjednica odbora za obrazovanje,
znanost i kulturu
Saborski Odbor za obrazovanje, znanost
i kulturu održao je 26. ožujka sjednicu s
jednom točkom dnevnoga reda – položaj
hrvatskoga jezika.
U okviru te teme raspravljalo se o radu
Vijeća za normu hrvatskog standardnog jezika, ustrojenog pri Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i športa 2005. godine; o Odluci
o izradi strategije razvitka jezične kulture
Vlade RH iz 2003. godine; o gledištima
HAZU na međunarodni položaj hrvatskoga književnoga jezika; o međunarodnim
integracijama i položaju hrvatskog jezika; o
potrebi zakona o jeziku i zaštiti hrvatskoga
jezika u svakodnevnoj javnoj komunikaciji
u Hrvatskoj; o statusu hrvatskog jezika
nakon što je stekao zasebno mjesto u među-

Ivan Šreter“ dodijelili nagradu za najbolju
novu hrvatsku riječ; u Slavonskom su Brodu
Matica hrvatska (ogranak Slavonski Brod)
i Dislocirani studij osječkoga Učiteljskoga
fakulteta organizirali 17. ožujka predavanje
Irene Vodopije, Dubravke Smajić i Sande
Ham o najčešćim jezičnim pogrješkama; u
Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini, 18.
ožujka, Sanda Ham održala je predavanje o
Babić-Ham-Moguševu Hrvatskom školskom
pravopisu. (S. Ham)

narodnoj klasifikaciji jezika s vlastitim ISO
standardom.
O navedenim su temama pozvana izlaganja održali predsjednik HAZU Milan
Moguš, Stjepan Babić, August Kovačec i
Mislav Ježić. Budući da je akademik Radoslav Katičić bio spriječen, njegov je govor
pročitao M. Ježić. U raspravi su sudjelovali
brojni nazočni, a uz stalne članove Odbora,
sjednici su nazočili predstavnici MZOŠ-a,
voditelji odsjekâ za hrvatski jezik svih filozofoskih i učiteljskih fakulteta u Hrvatskoj,
ravnatelji i predsjednici hrvatskih kulturnih
i znanstvenih ustanova, voditelji lektorskih
službâ državne televizije i radija.
Upozoreno je na nepoštivanje postojećih
zakonskih odredaba o hrvatskom jeziku, na
sve veći prodor anglizama, a osobito se
raspravljalo o položaju hrvatskoga jeziku u
Europskoj Uniji. (S. Ham)
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