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HRVATSKOGA FILOLOŠKOGA
DRUŠTVA
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Zagrebu je 15. rujna 2014. održana
izborna skupština HFD-a. Dosadašnja predsjednica Ivana Vidović
Bolt nije se natjecala, budući da ju znamo
kao izvrsnu predsjednicu koja je uspješno
preustrojila i vodila HFD u složenim i ne
uvijek prijateljskim uvjetima, sa žalošću smo
prihvatili njezino povlačenje. Vjerujemo da
će nova predsjednica Anita Skelin Horvat
biti uspješna kao i prethodnica i jednoglasno
smo joj dali povjerenje.
Anita Skelin Horvat 1999. diplomirala je
opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je u Poliklinici SUVAG
kao audiorehabilitatorica, te u jezičnim centrima INlingua i Litterata kao predavačica
hrvatskoga jezika za strance. Od akademske
godine 2003. – 2004. zaposlena je u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u
Zagrebu. Doktorirala je 2009. na Poslijediplomskom znanstvenome studiju lingvistike
na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike),
s temom Hrvatski sleng kao odraz identiteta
mladih. U zvanju je docenta od 2013. u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u
Zagrebu, u kojemu od 2013. obnaša i dužnost
predstojnice. Od 2008. sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima: Sociolingvistika,
Kultura i jezik, Kontaktna lingvistika i Jezici, kulture i identiteti mladih na Katedri
za skandinavistiku, Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti, Odsjeku za
lingvistiku i Odsjeku za romanistiku. Bavi
se temama iz područja sociolingvistike,
dodirnoga jezikoslovlja, analize diskursa,
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problemima odnosa jezika i identiteta. Do
sada je sudjelovala u nekoliko znanstvenih
domaćih i međunarodnih projekata. Izlagala
je na dvadesetak međunarodnih i domaćih
znanstvenih skupova, održala je više javnih
predavanja, objavila je znanstvene i stručne
radove iz jezikoslovlja u zemlji i inozemstvu.
Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. Voditeljica je, zajedno s
doc. dr. sc. Lucijom Šimičić, Odjela za sociokulturnu lingvistiku Hrvatskoga filološkoga društva. U rujnu 2014. izabrana je za predsjednicu Hrvatskoga filološkoga društva.
Predsjedništvo HFD-a prema Statutu
čine predsjednik, potpredsjednik i tajnik
te 12 predstavnika djelatnosti HFD-a. U
skladu s tim za potpredsjednika HFD-a izabran je Davor Nikolić, za tajnicu Nikolina
Sokolić, a potvrđeni su dosadašnji članovi:
Vlado Pandžić (Odjel za metodiku nastave
hrvatskog jezika i književnosti; urednik časopisa Hrvatski), Melita Kovačević (Odjel
za rani jezični razvoj), Zrinka Jelaska (Odjel
za kulturu hrvatskog jezika i Odjel za inojezični hrvatski; urednica časopisa Lahor),
Zdravka Matišić (Odjel za orijentalistiku),
Irena Lukšić (Odjel za teoriju književnosti),
Lidija Cvikić (Odjel za rano učenje jezika),
Vesna Mildner (urednica časopisa Govor),
Sanda Ham (urednica časopisa Jezik), Dalibor Blažina (urednik časopisa Književna
smotra), Ida Raffaelli (urednica časopisa Suvremena lingvistika) i Davor Dukić (urednik
časopisa Umjetnost riječi). U Nadzorni su
odbor izabrani Damir Horga, Stipe Botica,
Dubravka Sesar, Ivana Vidović Bolt i Diana
Tomić. Skupština je jednoglasno, javnim
glasovanjem, izabrala i potvrdila članove
Predsjedništva i Nadzornoga odbora.
Sanda Ham

