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VIJESTI
Najbolje nove hrvatske riječi • U prosincu 2017. završilo je 11. kolo natječaja časopisa Jezik za najbolju novu hrvatsku riječ,
natječaja za Šreterovu nagradu. Vjerujem da
je čitateljima dobro poznata narav našega
natječaja i komu je nagrada svojim imenom
posvećena – znamenitom Pakračaninu dr.
Ivanu Šreteru. Zaklada „Dr. Ivan Šreter“
dodjeljuje novčane nagrade za tri najbolje nove riječi – 5 000 kn prva je nagrada,
3 000 kn druga i 1 500 treća. Podupirući
Jezikov natječaj, Zaklada čuva i pronosi ime
pakračkoga liječnika Ivana Šretera, hrvatskoga mučenika ubijenoga u Domovinskom
ratu. Zakladnici su njegovi prijatelji i poštovatelji koji Zakladom čuvaju uspomenu na
Ivana Šretera, utiskujući tu uspomenu i u
općehrvatsko sjećanje.
Najbolje su riječi trebale biti proglašene
i svečano dodijeljene u Pakracu, Šreterovu
rodnom mjestu, u ožujku za Dane hrvatskoga
jezika. Na žalost, nismo dobili tako dobre
riječi da bismo mogli proglasiti slavodobitnike. Pristiglo nam je stotinjak novih riječi,
ali nismo mogli izabrati dobre pa ni najbolje
riječi. „Biti dobra riječ“ znači da je riječ tvorena prema pravilima hrvatskoga tvorbenoga
sustava, da je nova (nepotvrđena u hrvatskim
rječnicima) i da je zamjena za nepotrebnu
tuđicu.
Naš natječaj traje. Ovo natječajno kolo
završava 22. prosinca 2018. (na rođendan
Ivana Šretera), a novo započinje već 1. siječnja 2019. Svoje nam prijedloge šaljite na jezik.hr@gmail.com ili zemaljskom poštom na
Časopis Jezik, Bijenička 97, Zagreb. Možete
nam poslati najviše pet prijedloga – možda
baš Vi postanete slavodobitnici.
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Jezik na Hrčku • Ove smo godine na
Hrčak postavili 15 starijih godišta Jezika –
godište 21., 22., 25., 29., 31. – 36., 38., 43.
– 45. i 51.
Međunarodni znanstveni skup o Bibliji • Odjel za kulturu hrvatskoga jezika
Hrvatskoga filološkoga društva i Katolički
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
organizirali su u Zagrebu 26. – 28. rujna
2018. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski prijevodi Biblije. U okviru skupa održan
je okrugli stol uz 50. obljetnicu Zagrebačke
Biblije. Skup je sadržajno tekao četirima velikim temama: Izvornik, prijevodi, usporedbe; Stari prijevodi i hrvatski idiomi; Biblija i
hrvatski jezik; Biblija, književnost i kultura.
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Znanstveni skup Od norme do uporabe • Katedra za suvremeni hrvatski jezik
Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Osijeku organizirala
je znanstveni skup Od norme do uporabe,
održan 28. i 29. rujna 2018. na Filozofskom
fakultetu u Osijeku. Na skupu se izlagalo
u dvjema sekcijama: Jezična stilizacija administrativnih tekstova – od Vinodolskoga
zakonika do suvremenih administrativnih
tekstova i Normativna pitanja hrvatskoga
jezika. Predstavljen je zbornik radova s
prošloga skupa, Od norma do uporabe 1, u
izdanju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatske sveučilišne naklade, Zagreb. Urednica je
Zbornika Jadranka Mlikota.
Uredništvo
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