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PROSLOV
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Matica hrvatska organizirali su zajedno
2015. godine, 1. Međunarodni znanstveni skup „Kroatistika unutar slavističkoga,
europskog i svjetskog konteksta“, a koji je organiziran povodom 20. godišnjice
osnutka studija hrvatskoga jezika i književnosti u Puli (15.-17. listopada 2015.,
Filozofski fakultet, Pula).
Sudjelovalo je osamdesetak izlagača (vrsnih kroatista, slavista,
komparatista, lingvista, previditelja, književnih povjesničara i teoretičara) iz
Hrvatske i petnaestak europskih zemalja, osobito slavenskih (Slovenije, Italije,
Austrije, Crne Gore, Srbije, BiH, Makedonije, Poljske, Slovačke, Njemačke, Litve,
Latvije, Rusije, Ukrajine, Finske, ...) u svim akademskim zvanjima, od akademika
do doktoranata.
Cilj je skupa bio promocija teorijskih i primijenjenih istraživanja iz područja
kroatistike unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta i okupljanje
znanstvenika i znanstvenica čiji znanstveni interes obuhvaća jednu od sljedećih
predloženih tema: povijest hrvatskoga jezika; dijalektologija hrvatskoga jezika;
suvremeni hrvatski jezik; suvremena hrvatska leksikografi ja: teorija i praksa;
hrvatski jezik: komunikativno-pragmatički aspekti istraživanja (primijenjena
lingvistika); hrvatski kao drugi i strani jezik; hrvatski jezik u međunarodnoj
komunikaciji; kontrastivna istraživanja hrvatskoga i drugih jezika: lingvistički i
metodički aspekti; prijevod kao sredstvo međukulturnoga sporazumijevanja;
hrvatska književnost unutar europske i svjetske književnosti: teorija, povijest i
suvremenost (kroatističke i komparativne studije); metodika nastave hrvatskoga
jezika i književnosti; hrvatska kultura i globalizacija te iskustva drugih srodnih
studija unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta.
U tri dana uspješnoga i plodotvornoga zajedničkoga rada raspravljalo se o
svim programom predviđenim pitanjima, a u međuvremenu i nakon radnoga
programa, uz ugodna druženja, pokazali smo sudionicima našu Pulu - tritisućljetni
istarski grad koji još od 10. st. pr. Kr. i davnih Histra, preko grčko-rimske
civilizacije, Rimljana i Bizanta, Franaka, Mletaka, Napoleona, Habsburške
Monarhije do Italije, Jugoslavije i danas konačno Hrvatske, cijelom svojom
bogatom i bremenitom poviješću baštini, čuva i dijeli tradiciju, kako hrvatske i
slavenske, tako i uopće europske kulture.
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Zahvaljujemo svim sudionicima, a osobito inozemnim kroatistima i
slavistima koji su svojim već svojim dolaskom i sudjelovanjem pridonijeli
vrijednosti i značaju skupa te svima ponaosob na njihovi znanstvenom prinosu.
Kao konkretan rezultat skupa proizlazi ovaj vrijedni zbornik kroatističkih
znanstvenih radova.
Svi radovi uvršteni u ovaj zbornik međunarodno su recenzirani (double
blind review) te kategorizirani i klasificirani.
S osobitim poštovanjem i zahvalnošću,
i ime organizatora skupa i uredništva zbornika,
Doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

