Jezik i društvo
Željko Jozić

Mjesec hrvatskoga jezika, 21. veljače – 17. ožujka
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ove godine treći put obilježava Mjesec hrvatskoga
jezika, koji počinje na Međunarodni dan materinskoga jezika, 21. veljače, a traje do
17. ožujka, dana objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz
1967. godine. Hrvatski je sabor 1997. godine utemeljio spomen-tjedan Dane hrvatskoga
jezika, koji traju od 11. do 17. ožujka. Tako Mjesec hrvatskoga jezika zaokružuje priču o
materinskome hrvatskom jeziku – jeziku naše pismenosti, kulture i identiteta.
Tim se događanjem želi istaknuti važnost očuvanja materinskoga jezika, svih njegovih
narječja i dijalekata te upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom baštinom i
sjajnom jezičnom poviješću. Hrvatski je jezik prošao prilično burna razvojna razdoblja,
ali je unatoč svim poteškoćama uspio očuvati samobitnost i samosvojnost bez obzira
na silne pritiske koji su u povijesti
dolazili s različitih strana. Danas je
življi nego ikad, slobodno se razvija,
njime se slobodno piše i govori, a na
međunarodnoj sceni zadobio je veliko
priznanje postavši 24. službenim
jezikom Europske unije.
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
u povodu Mjeseca hrvatskoga jezika
organizira i niz događanja: javna
predavanja, predstavljanja jezikoslovnih
izdanja te brojne medijske objave od
Čakovca do Dubrovnika.
Već drugu godinu zaredom početkom
Mjeseca hrvatskoga jezika Institut
za hrvatski jezik i jezikoslovlje i
Predstavništvo Europske komisije u
Hrvatskoj organizirali su internetski razgovor uživo (live chat) o hrvatskome jeziku, a
ove godine naglasak je bio na hrvatskim dijalektima. Također je u suradnji s Večernjim
listom i listom Radost drugu godinu zaredom otvoren nacionalni natječaj Biramo najljepši
hrvatski rukopis.
U ožujku izlazi i poseban prilog Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Večernjem
listu posvećen Mjesecu hrvatskoga jezika: Hrvatski, jezik naših majki i naše djece po uzoru
na prošlogodišnji prilog (http://ihjj.hr/uploads/content/Hrvatski_jezik_IHJJ.pdf ),
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a uz Jutarnji list također u ožujku izlazi poseban prilog Instituta za hrvatski jezik i
jezikoslovlje 100 praktičnih jezičnih savjeta.

Potvrdio UNESCO
Ugroženi jezici

Uz jezičnu asimilaciju, izvanjezični čimbenici poput migracija, depopulacije
i zemljopisne izoliranosti određenoga područja neprekidno utječu na
stvaranje jezičnih mikrooaza ili potpuno izumiranje pojedinih govora.
Prema UNESCO-ovu atlasu među 24 najugroženija europska jezika nalaze
se i tri jezika koja se govore u Hrvatskoj. Na 13. je mjestu istrorumunjski
(dijalekt rumunjskoga jezika) s manje od 200 govornika koji žive na
Ćićariji u selu Žejane, u Šušnjevici, Novoj Vasi, Jasenoviku, Letaju,
Kostrčanima i Brdu na rubu Čepićkoga polja. U Queensu, jednoj od
njujorških četvrti, danas živi više govornika istrorumnjskoga nego u Istri.
Istriotski ili istroromanski, autohtoni predmletački romanski jezik, našao
se na 16. mjestu, a čuva ga još 400-tinjak govornika u samo šest mjesta
jugozapadne Istre: Rovinju, Vodnjanu, Balama, Fažani, Galižani i Šišanu.
Na 18. mjestu jezik je zadarskih Arbanasa, a riječ je o arhaičnome obliku
sjevernoalbanskoga (gegijskoga) narječja. Tim se idiomom svakodnevno
služi manje od 500 govornika.
iz prošlogodišnjega priloga Večernjemu listu

U tjednu od 14. do 17. ožujka Institut
otvara svoja vrata svim posjetiteljima,
posebno učenicima osnovnih i srednjih
škola kako bi se pobliže upoznali s
djelatnošću i znanstvenim dostignućima
naših znanstvenika.

primjeri s internetskoga razgovora uživo
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