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LXI

ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
GOD. 61., BR. 1. – 2., 1. – 80., ZAGREB, travanj 2014.
Hrvatski se jezik voli znanjem.

RIJEČ GLAVNE UREDNICE
Dragi čitatelji,
pred vama su nova dva broja Jezika.
Za Jezik nije uobičajeno da se objavljuje u dvobrojima, pa čak i trobrojima, ali
su nas osobite okolnosti na to potaknule.
Prošlogodišnji je trobroj posvećen nasilno raspuštenom Vijeću za normu hrvatskoga književnoga jezika1 i u njem su objavljeni zapisnici Vijeća. Što nas je
potaknulo na takvo izdanje, čitateljima je poznato – s mrežnih su stranica Instituta
za hrvatski jezik i jezikoslovlje početkom 2013. obrisani dokumenti o Vijeću i svi
zapisnici sa sjednica Vijeća. Uredništvo Jezika smatra da je nedopustivo da tako
važni dokumenti o hrvatskom jeziku budu prepušteni na volju (i nevolju) osobi koja
ravna tim mrežnim stranicama pa smo dokumentaciju o radu Vijeća i zapisnike sa
sjednica Vijeća odlučili objaviti u Jeziku da bi bili dostupni svima.2 Uz to, zapisnici
Vijeća jasno govore o jezičnonormativnom smjeru kojim nas je Vijeće povelo, a taj
je smjer ponešto različit od onoga koji slijedi Institutov Hrvatski pravopis. Kako
bismo mogli jasno vidjeti i valjano razumjeti suvremenu hrvatsku jezičnu politiku i
njezine sudionike, potrebno je da nam zapisnici Vijeća budu dostupni kao što nam je
veledostupan i Hrvatski pravopis. Naime, zapisnici su imali biti odbačeni, a pravopis
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nas vreba na svakom koraku – s mrežnih stranica, s kioska, a sada i iz knjižara.
Bez obzira prihvaćamo li novi pravopis, svi imamo (zakonsko i moralno) pravo na
činjenice o jezičnoj politici, a u ovom su slučaju to zapisnici Vijeća, jednako kao i svi
dostupni dokumenti o Institutovu pravopisu. Časopis Jezik ostaje pri normativnim
i pravopisnim načelima koje je ustrojilo Vijeće za normu i koji su zaživjeli u izdanjima Hrvatskoga (školskoga) pravopisa Babić-Finke-Moguša, Babić-Ham-Moguša
i Babić-Moguša, i svoje ćemo vam razloge podastirati iz broja u broj. U ovom smo
dvobroju svoju razložnost započeli radom Nataše Bašić i Artura Bagdasarova.
Objavljivanje je trobroja, potrebnoga hrvatskoj javnosti i od Jezika očekivanoga,
zaustavilo tiskanje radova koji su nam pristigli prije godinu dana. Zaustavljeni su
autori strpljivi – svoje radove nisu povukli usprkos jednogodišnjem čekanju, pa evo,
da ne bismo njihovu strpljivost stavljali na kušnju, objavljujemo dvobroj.
Ponešto je usporen i Natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, ali samo usporen.
Riječi su nam pristigle i najbolje ćemo riječi i imena dobitnika objaviti u sljedećem
broju.
Naša tajnica Marina Čubrić zbog osobnih se razloga morala povući s dužnosti.
Zbog toga nam je iskreno žao jer je tajnički posao obavljala izvrsno. Nova je tajnica
Snježana Mostarkić, ali nije baš nova – naime, bila nam je tajnica od 2000. do 2008.
Snježana Mostarkić stručna je tajnica i to u pravom smislu te riječi – profesorica je
hrvatskoga jezika i književnosti u Osnovnoj školi Stjepana Basaričeka i doktorandica
na jezikoslovnom doktorskom studiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Profesori
i učenici poznaju je iz osnovnoškolskih priručnika hrvatskoga jezika – Hrvatski ja
volim – u kojima je suautorica. Poželimo joj dobrodošlicu (ili dobropovratnicu) i
uspješan rad.
I na koncu lijepa vijest – naš profesor Stjepan Babić, dugogodišnji glavni urednik
Jezika i sada član Uredništva, dobitnikom je nagrade Stjepana Ivšića.
„Na sjednici Organizacijskoga odbora 25. veljače 2014. razmotrene su prijave
znanstvenih i visokoškolskih ustanova i između dvadeset i dva predloženika tajnim je
glasovanjem izabrano troje laureata. Medalju Stjepana Ivšića zaslužnom hrvatskom
jezikoslovcu dobio je akademik Stjepan Babić. Medalju Antuna Barca zaslužnom
hrvatskom književnom znanstveniku dobio je dr. sc. Stanislav Marijanović, red. prof.
u miru. Medalju Vatroslava Jagića zaslužnom inozemnom slavistu-kroatistu dobila
je dr. sc. Svjetlana Olegovna Vjalova, znanstvena savjetnica u miru. Nagrade laureatima bit će uručene na svečanome otvaranju Kongresa u dvorcu Eltz u Vukovaru
10. rujna 2014. godine.“ (Organizacijski odbor 6. hrvatskog slavističkog kongresa).
Od srca čestitamo svima nagrađenicima, a osobito našemu uredniku, akademiku
Stjepanu Babiću.
Sanda Ham
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