Jezik, 56., Osvrti

OSVRTI
DODIJELJENE NAGRADE
ZA NAJBOLJU NOVU HRVATSKU
RIJEČ U 2008.
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agrade „Dr. Ivan Šreter“ za najbolju novu hrvatsku riječ u 2008.
dodijeljene su 16. travnja 2008.
u Pakracu na svečanosti koju su upriličili
pokrovitelj natječaja, Zaklada „Dr. Ivan
Šreter“; pokretač i nositelj natječaja, časopis
Jezik; domaćin svečanosti, Grad Pakrac. Uz
zakladničare, Jezikovo uredništvo i članove
Jezikova Povjerenstva za izbor najbolje nove
hrvatske riječi (predsjednik Stjepan Babić,
članovi: Sanda Ham, Mile Mamić (Jezikovi
urednici), Zvonimir Jakobović, Vladimir
Loknar i Igor Čatić), nagrađenike, predstavnike Grada Pakraca i Lipika, svečanosti su
nazočili članovi obitelji dr. Ivana Šretera,
Pakračani i brojni gosti iz Osijeka.
Nazočnima su se pozdravnim riječima
obratili Davor Huška, gradonačelnik Pakraca; Antun Haramija, gradonačelnik Lipika;
Marijan Bušić, predsjednik Šreterove zaklade; Davor Foretić, zakladnik; Sanda Ham,
glavna urednica časopisa Jezika; Stjepan
Babić, urednik Jezika i predsjednik Jezikova Povjerenstva. S. Ham pročitala je govor
Drage Štambuka,1 dobitnika prve nagrade;
predala je nagrađenicima diplome i nagrade
(1. nagrada – 10 000 kn, 2. nagrada 5 000
kn, treća nagrada 3 000 kn), a od ove godine
dijelom je nagrade postao i kipić dr. Ivana
Šretera koji je izradio mladi kipar Tonko
Fabris. S. Babić održao je kraće predavanje
o Jezikovu natječaju, tvorbenim mogućnosti-
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Govor donosimo ovom broju Jezika.
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ma hrvatskoga jezika, nagrađenim riječima
i poteškoćama pri odabiru najboljih riječi
budući da ih je na natječaj pristiglo poprilici 4 000.
Prvonagarađena je riječ proširnica
umjesto naziva stent (žilni potporanj, metalna mrežica koja se usađuje u koronarne
arterije, šireći ih iznutra na mjestima suženja
i jačajući krvni protok), a predložio ju je Drago Štambuk, liječnik. Zbog posla nije mogao
doći na dodjelu nagrada – naime, D. Štambuk
hrvatski je veleposlanik u Japanu. Drugonagrađena je riječ daljinac umjesto daljinskoga
upravljača, a predlagatelja su dva pa dijele
nagradu – Vedran Primižuć i Ivana Šimić,
studenti iz Zagreba. Trećenagrađena je riječ
pretjecajnik za cestovni trak za pretjecanje.
Predložila ju je Branka Pičuljan s Raba,
ali rođena Pakračanka. U trenutku dodjele
nagrada, u riječkoj se bolnici oporavljala od
nedavne operacije, pa je nagradu umjesto nje
primila njezina prijateljica.
Ove je godine dodijeljena i posebna nagrada za riječ brozno autora Ante Kuštre.
Riječ je nastala kao odgovor na pitanje: kako
je bilo živjeti u Brozovoj Jugoslaviji?
Natječaj se nastavlja, a 4. kolo bit će zaključeno 22. prosinca 2009., na rođendan dr.
Ivana Šretera. Prijedloge, s punim imenom i
prezimenom, adresom i telefonskim brojem
valja slati ili poštom na adresu Jezikova uredništva (Bijenička 97, Zagreb) ili na e-poštu:
jezik@ffos.hr.
Sanda Ham

