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Jezik, 52., S. Babić, Promjene u uredništvu

PROMJENE U UREDNIŠTVU
Malo čitatelja čita impresum pa mnogi ne bi zapazili da je nastala promjena u
uredništvu: ja nisam više glavni i odgovorni urednik.15. lipnja prošle godine Glavnoj skupštini HFD-a predložio sam da nova glavna i odgovorna urednica bude dr.
Sanda Ham, a ja ostanem član uredništva, jer je došlo vrijeme za promjene. Na
dužnosti sam glavnoga i odgovornoga urednika bio dugo, 34 godine. Nije to bilo
zato što sam to žarko želio, nego što se dogodilo da je naraštaj iza mene tek samo
u maloj mjeri podmetnuo leđa pod uredničke i suradničke poslove, nije se javljao
ni brojem članaka, niti je svojim djelovanjem pokazao da mu je časopis Jezik na
srcu. Učinio je to naraštaj iza njih, a među njima se istaknula dr. Sanda Ham. Ona
je bila član uredničkoga vijeća od kada je osnovano, tj. od 4. broja 41. godišta
dok nije postala član uredništva, od prvoga broja 47. godišta, ali se kao suradnica javila već prije, u 2. broju 37. godišta i od tada povremeno objavljivala, a kad
je postala urednica, javlja se u svakome godištu s više članaka. Svojim je stručnim djelovanjem, knjigama i člancima, pokazala stručno i društveno prihvatljiv
odnos prema problemima hrvatskoga književnoga jezika, a svojim je radom kao
suurednica ovladala svim poslovima koji su potrebni za uspješno urednikovanje.
Zato je promjena provedena bez bojazni da će time biti ugroženo daljnje redovito
izlaženje Jezika i smjer koji je naznačen njegovim podnaslovom, kojim je dosada išao koliko je to u našim prilikama bilo najviše moguće. Novoj glavnoj i odgovornoj urednici ne će biti mnogo lakše jer iako je prestao srpski pritisak, javio se
novi, prodor anglizama, koji je toliko opasniji što prema njemu nema onako snažnoga otpora kao što je bilo prema srbizmima. Osim toga ostalo je podosta problema iz prošlosti, a javljaju se i novi koje donosi novo vrijeme i nove prilike.
Što je uredništvo u Zagrebu, a glavna i odgovorna urednica u Osijeku, to uz
moderna sredstva veza (telefon, faks, pošta, e-pošta) ne će zadavati veće uređivačke teškoća, kao što pokazuje uređivanje od 3. broja i dalje koje je gotovo samostalno uredila i e-poštom sredila sa slagarom i tiskarom.
Sada je na suradnicima da joj pomognu svojom suradnjom i čitateljima da je podupru svojom pretplatom, jer kao što stalno naglašavamo: Jezik je zajednica uredništva, suradnika i čitatelja, tek zajedničkim dobrim i upornim radom možemo postići da Jezik i dalje uspješno obavlja onu ulogu koju ima u hrvatskome društvu.
Čitatelje zanima što je Sanda Ham profesoru Josipu Hammu, jednom od prvih
urednika Jezika. Jednom sam prilikom već napisao, ali vidim da je potrebno ponoviti: ona je unuka njegova brata.
I na kraju da kažem nekoliko pomalo osobno obojenih riječi. Kad je promjena službeno bila provedena, zapitala me kako se pri tome osjećam. Odgovorio
sam joj:
– Ugodno zato što imam komu predati uredništvo, neugodno bih se osjećao
tek da nemam komu.
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