‘Navrh’ nam je ‘jezika’
Tatjana Ratkajec

U siječnju 2005. godine na HRT-u pokrenuta je emisija Navrh jezika“. To
”
je jedina jezična emisija u hrvatskome televizijskome prostoru namijenjena
mladima. Cilj joj je popularizacija hrvatskoga jezika. Emisija tematski
obuhvaća jezične sadržaje prema školskomu programu, ali i ostale popularnojezične sadržaje. U svakoj emisiji, uz stalne rubrike, obraduje se jedna
glavna tema. Stalne su rubrike: Hrvatski govori, Naglasak na naglasak, Govor tijela, Računalno nazivlje, Sad znam, Na rubu jezika, Jezična čistionica
i dr. Uvidjevši nužnost interneta kao novoga informativnoga medija, emisija
je nastavila popularizirati jezik i na njegovim stranicama pokrenuvši u travnju 2006. godine svoju web-stranicu “http://www.hrt.hr/navrhjezika”. Cilj
je ostao isti: učiniti hrvatski jezik i svladavanje gramatike pristupačnijim i
zanimljivijim.
Stranica obiluje brojnim sadržajima, a podijeljena je u nekoliko rubrika. U rubrici Računalno nazivlje korisnicima su dostupni najzanimljiviji
prilozi prikazivani u emisiji. Posebno je važan Mali računalni leksikon gdje
se, uz objašnjenja računalnih pojmova, navode i njihovi hrvatski nazivi.
Jezikom svakodnevnice te raznim jezičnim zanimljivostima bave se rubrike
Jezik nas okružuje (neki su prilozi napravljeni u suradnji s mr. sc. Nives Opačić) i Na rubu jezika. Medutim, mladima su najkorisnije rubrike
Jezična čistionica u kojoj dr. sc. Alemko Gluhak upozorava na jezične nepravilnosti u govornome i pisanome jeziku, te Pitanja i odgovori gdje mogu
postavljati pitanja ekipi emisije i našim jezikoslovcima. U izradi su rubrike
Hrvatski govori koja će se baviti hrvatskim dijalektima i rubrika Pismo koja
se bavi poviješću knjige, slova abecede i pisanja općenito. Budući da emisija Navrh jezika“ ima širok raspon interesa, na web-stranici nalazi se i
”
rubrika Govor tijela sa sadržajima iz neverbalne komunikacije, sve važnije
u svakodnevnome životu. Nove televizijske vrste nastale u emisiji Navrh
”
jezika“, jezični crtići i jezične igrice (još u izradi), čine ovu web-stranicu
istovremeno i zabavnom i poučnom.
Godine 2005. pokrenut je i projekt Znam hrvatski. On se nalazi na
stranici kao zasebna cjelina. Na projektu emisija Navrh jezika“ suraduje
”
s Hrvatskim filološkim društvom, njegovim Odjelom za kulturu hrvatskoga
književnoga jezika. U sklopu tog projekta organiziran je natječaj Volim hrvatski u kojem su sudjelovali i Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Modra
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lasta i Večernji list. Bio je namijenjen osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Njihovi su učenici fotografirali pogrješno napisane javne
natpise u svojim gradovima. Projekt je iznimno koristan i mladima i svima
ostalima koje se bave hrvatskim jezikom. Prilikom traženja i fotografiranja
natpisa mladi uče zašto je nešto pogrješno napisano i kako to pravilno napisati. Jezikoslovcima je projekt zanimljiv jer daje uvid u najčešće pogrješke
u praksi i u stanje osviještenosti hrvatskoga naroda o vlastitoj pismenosti.
Dakle, riječ je o vrlo zanimljivoj i korisnoj internetskoj stranici koja je
namijenjena obrazovanju mladih. Takvih je stranica malo, a prijeko su nam
potrebne. Nadamo se da će je autori redovito održavati te dalje pobudivati
zanimanje za učenje hrvatskoga jezika.
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