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upotrebu hrvatskoga strukovnoga nazivlja.
U domaćim i stranim časopisima objavio je
oko 650 stručnih napisa, prikaza, kritika i
polemika, od toga polovicu iz mjeriteljstva
i normizacije. Među njima je deset knjiga,
od kojih je sedam iz mjeriteljstva, a najpoznatija mu je Mjerenje i računanje u tehnici
i znanosti (1971.), kapitalno djelo hrvatskoga
mjeriteljstva, kojemu je teško naći premca.
Ta, popularno nazivana Brezina knjiga, opsežno djelo na 1312 stranica, i danas je nezaobilazno štivo svakoga stručnjaka koji se
upušta u mjeriteljstvo. Marijan Brezinšćak
izravno je ili posredno bio učitelj današnjih
hrvatskih mjeritelja, aktivni član mnogih
stručnih društava i poticatelj osnivanja Hrvatskoga mjeriteljskoga društva 1978., u kojem je bio višegodišnji predsjednik. U njemu je pokrenuo stručni časopis Mjeriteljski
vjesnik i bio mu prvim glavnim urednikom
(1983. – 1994.).
U svojim nastojanjima za ispravan način prikazivanja mjernih podataka, primjenu

međunarodne normizacije i zakonskoga mjeriteljstva, uz uporabu hrvatskoga strukovnoga nazivlja, Marijan Brezinšćak poučavao je
pisanjem i predavanjima. U tom je nastojanju
u nizu časopisa objavljivao i brojne britke
kritike i oštre polemike, upozoravajući na
neznanje, površnost i pogrješke.
Rasprave o hrvatskome strukovnome
nazivlju objavljivao je i u časopisu Jezik,
člancima kao što su Nazivi četvorni metar i
kvadratni metar (br. 1., 1989.), Tri desetljeća
Dapčevih rječnika (br. 2., 1990.), Vratimo
se nazivima norma i normalizacija (br. 5.,
1991.), Nekoliko napomena uz članak o mjernim jedinicama (br. 4., 1995.).
Opsežni stručni, publicistički i društveni
rad inženjera Marijana Brezinšćaka utkan je
u temelje hrvatskoga mjeriteljstva. Zahvaljujući tomu što je mnogo pisao, ostavio je
svoje znanje i zamisli i sljedećim naraštajima
hrvatskih mjeritelja.
Z. J.

vijesti
Jezični natječaj. Ovogodišnji Jezikov
jezični natječaj završava 22. prosinca 2009.,
na rođendan dr. Ivana Šretera. Njegova je
zaklada pokroviteljica natječaja, a nagrade
će se dodijeliti za Dane hrvatskoga jezika
sredinom ožujka u Pakracu.
Natječaj se nastavlja početkom nove
godine i traje do 22. prosinca 2010. Pozivamo čitatelje da nam šalju prijedloge na
e-adresu jezik@ffos.hr ili jezik.hr@gmail.
com ili običnom poštom na adresu uredništva u Bijeničkoj 97, Zagreb. Prednost imaju
zamjene za anglizme, a nova riječ ne smije
biti zabilježena ni u jednom od hrvatskih
rječnika. (Ur.)
*

Dani Julija Benešića. U Iloku su od 15.
do 16. listopada 2009. održani IX. dani Julija Benešića u organizaciji Muzeja grada
Iloka, Katedre za standardni hrvatski jezik
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, iločke
Gradske knjižnice i čitaonice te iločke MH.
Na skupu je pročitano nekoliko jezikoslovnih
priopćenja: Marko Samardžija, Dvije ocjene
Benešićeve gramatike hrvatskoga za Poljake:
Nikole Andrića i Aleksandra Belića; Sanda
Ham, Benešićeva gramatika u ozračju jezikoslovne misli svojega doba; Anja Nikolić-Hoyt, Novi svesci staroga rječnika: uz
dovršavanje Benešićeva Rječnika hrvatskoga
književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića; Ivana Filipović, Frazemi u Rječniku
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