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ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
GOD. 56., BR. 3., 81. – 120., ZAGREB, lipanj 2009.

Hrvatski se jezik voli znanjem.

U OVOM BROJU

sS

aborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu održao je 26. ožujka tematsku sjednicu o položaju hrvatskoga jezika, a u okviru te teme predložena
je rasprava o sljedećim pitanjima:
- Zadaća, dosadašnja dostignuća i iskustva u radu Vijeća za normu hrvatskog
standardnog jezika, ustrojenoga pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
2005. godine. Osvrt na Odluku o izradi strategije razvitka jezične kulture Vlade
RH iz 2003. godine.
- Stajališta HAZU o međunarodnom položaju hrvatskog književnog jezika – Izjava
o položaju hrvatskog jezika iz 2005. Koji su bili povodi i odjeci?
- Međunarodne integracije i položaj hrvatskog jezika. Programi kulturne razmjene
i afirmacija hrvatskog jezika u inozemstvu.
- Treba li normirati i sankcionirati zakonom okolnosti službene i javne upotrebe
hrvatskog jezika? Što bi to bio – Zakon o jeziku?
- Hrvatski jezik u postupku donošenja pravnih akata.
- Status hrvatskog jezika nakon što je stekao zasebno mjesto u međunarodnoj
klasifikaciji jezika s vlastitim ISO standardom za bibliografsku i terminološku
primjenu, s primjenom od 1. rujna 2008. godine.
Na sjednicu su pozvani, uz stalne članove Odbora, predstavnici MZOŠ-a, voditelji
odsjekâ za hrvatski jezik svih filozofskih i učiteljskih fakulteta u Hrvatskoj, ravna81
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telji i predsjednici hrvatskih kulturnih i znanstvenih ustanova, voditelji lektorskih
službâ državne televizije i radija.
Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora Petar Selem. Pozvana su predavanja
održali Milan Moguš, Mislav Ježić (koji je pročitao izlaganje Radoslava Katičića),
Stjepan Babić i August Kovačec. U raspravi su sudjelovali (ovdje navedeni redom
kojim su govorili) Zorislav Lukić, Tihomil Maštrović, Dunja Brozović, Neven Šimac,
Ante Žužul, Božidar Petrač, Marija Peakić Mikuljan, Nela Gudelj, Ivo Pranjković,
Frano Matušić, Dubravka Smajić, Branka Tafra, Tihomir Dujmović, Sanda Ham,
Jelka Pavišić.
Uz pozvana izlaganja, osobito su zanimljiva, dobro pripremljena i poticajna bila
izlaganja Tihomila Maštrovića (o ISO standardu za bibliografsku i terminološku
primjenu), Dunje Brozović (o hrvatskom strukovnom nazivlju – projekt STRUNA,
o Hrvatskoj jezičnoj riznici), Nevena Šimca (o priznavanju hrvatskoga jezika u
Europskoj Uniji) i Dubravke Smajić (o položaju hrvatskoga jezika na učiteljskim
fakultetima u Hrvatskoj) i bilo bi vrijedno zabilježiti ih u Jeziku, ali zbog ograničenoga časopisnoga prostora u ovom broju donosimo samo pozvana izlaganja Milana
Moguša, Radoslava Katičića, Mislava Ježića, Augusta Kovačeca, Mile Mamića i
Stjepana Babića. Uz izlaganje Stjepana Babića donosimo i dva njegova rada koja
su dopuna i pojašnjenje izlaganju.
Sanda Ham

POLOŽAJ HRVATSKOGA JEZIKA
POZVANA IZLAGANJA
NA SJEDNICI ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU
HRVATSKOGA SABORA
(26. ožujka 2009.)
I.
Milan Moguš
Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, kolegice i kolege. Osvrnuo
bih se ovdje na neke probleme koji su u vezi s našom temom, i to kao član ovoga
saborskoga Odbora, a ne iz nekih drugih razloga.
Dobra je okolnost što sam i po struci filolog. Mislim da nema boljega načina
da se počne razgovor o položaju hrvatskoga jezika ako se pođe upravo od Sabora.
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