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no sredstvo u radu sa studentima filoloških,
ponajprije kroatističkih usmjerenja. Knjiga
će, zbog savjetodavnog karaktera nekih
poglavlja, zasigurno naći primjenu i u široj
društvenoj zajednici – autorica na jasan i
pristupačan način odgovara na pitanja kao
što su je li isto ako kažemo sljedeći tjedan i
sljedećega tjedna; je li bolje reći pri pisanju
molbe ili kod pisanja molbe; može li čovjek
u ranim tridesetima biti vremešan, a u se-

damdesetima mladić te što znače frazemi
svako čudo za tri dana i od srijede do petka.
Sveobuhvatan i sustavan pristup kategoriji vremena čini ovu knjigu vrijednim prinosom ne samo kroatistici, nego i slavistici
te nezaobilaznom literaturom za sva buduća
proučavanja vremena u jeziku, ali i jezika u
vremenu.
Ana Mikić Čolić

VIJESTI
Kategorizacija časopisa Jezika. Područno nacionalno vijeće za humanističke
znanosti Nacionalnoga vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 8.
studenoga 2017. započelo je reviziju klasifikacije časopisa (a1) i (a2) kategorije. Rezultati su revizije objavljeni ove godine, a
časopis Jezik, koji je prije revizije pripadao
(a1) časopisima, istu je kategoriju zadržao i
poslije revizije – dakle, Jezik je bio i ostao
časopis (a1) kategorije.
Jezik dobio financijsku pomoć Zaklade HAZU i namjensku donaciju Zaklade
Adris. Časopis Jezik već drugu godina nema
financijsku pomoć MZO, šest je godina bez
pomoći MK i Grada Zagreba. Izlazimo zahvaljujući svojim pretplatnicima i pojedincima poštovateljima hrvatskoga jezika koji
nam novčano pomažu. Ove smo se godine
uspješno natjecali za pomoć Zaklade HAZU
i dotaciju Zaklade Adris. Sredstva koja smo
dobili omogućuju da Jezik i dalje izlazi.
Natječaj za novu hrvatsku riječ, Nagrada „Dr. Ivan Šreter“. O rođendanu dr.
Ivana Šretera, 22. prosinca završava se 14.
kolo Jezikova natječaja za novu hrvatsku
riječ, a istoga dana započinje i novo natječaj-

no kolo. Pojedinac može na jezik.hr@gmail.
com ili na adresu Jezika Bijenička 97, 10 000
Zagreb, poslati najviše pet novih riječi. Riječi
ne smiju biti potvrđene u hrvatskim rječnicima, a prednost imaju zamjene za nepotrebne
tuđice. Najbolje nove riječi za 2019. proglasit
ćemo sljedeće godine.
Jezik na Hrčku. Ove smo godine na Hrčak (Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih
časopisa) postavili 10., 11., 12. i 46. godište
Jezika. Nova godišta postavljamo sa šest
mjeseci zadrške. Na Hrčku je 481 časopis,
a prema podatcima o posjećenosti časopisa,
Jezik je na visokom 16. mjestu što ga čini
najposjećenijim jezikoslovnim časopisom.
(Uredništvo)
Gdje se sve hrvatskim služi u pismu?
Rasprostranjenost se interneta danas može
smatrati mjerom rasprostranjenosti civilizacije. Važeći ISO 3166 standard dijeli svijet
na 254 vršne internetske domene, od čega
su 193 suverene zemlje, članice UN-a, 56
su tzv. teritoriji, a preostalih 5 satelitski su
pružatelji usluga i slični, zemljopisno neodredivi subjekti. Svima njima raspodijeljeno je oko 4 milijarde internetskih adresa.
Najviše internetskih adresa imaju SAD, za
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njima slijedi Kina itd., dok je najmanje internetskih adresa pridruženo Malim udaljenim otocima SAD-a u Tihom oceanu (United States Minor Outlying Islands), svega
četiri, za njima slijede teritoriji kao što je
npr. Otok Bouvet, nenastanjeni subantarktički otok u južnom Atlantiku pod norveškim
suverenitetom s 256 internetskih adresa
itd. Hrvatski akademski spelling checker
https://ispravi.me/, zvan Hašek, vodi evidenciju otkud mu stižu tekstovi na obradu.
Do 1. listopada 2019. zabilježeno je služenje
uslugom iz 184 vršne domene. Ostalih 70
vršnih domena, odakle se uslugom do sada
nije služilo, raspolažu s ukupno 3,6 milijuna
internetskih adresa. Iz navedenih podataka
slijedi da se hrvatski jezik u pismu koristi
u 99,9 % civiliziranoga svijeta. Ne znam ni
za jedan drugi „mali“ jezik koji se sličnom
rasprostranjenošću, na temelju provjerljivih
podataka, može podičiti. (Šandor Dembitz)
Mjesec hrvatske kulture u Moskvi.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji u listopadu ove godine, u suradnji s Centrom slavenskih kultura Ruske
državne knjižnice strane književnosti „M.
I. Rudomino“ u Moskvi, ul. Nikolojamskaja
1, organizira Mjesec hrvatske kulture. Cilj
je Mjeseca hrvatske kulture upoznati vrlo
široku i brojnu moskovsku i rusku javnost s
Hrvatskom i njezinom kulturom, poviješću,
zemljopisom te turističkom ponudom. Svečano je otvaranje Mjeseca hrvatske kulture
u četvrtak, 3. listopada 2019. godine u 19,30
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sati u Državnoj knjižnici strane književnosti
„M. I. Rudomino“ u Moskvi. Program je raznolik: izložba hrvatskih knjiga, predavanja
iz hrvatske povijesti, književnosti i jezika,
koncert suvremene hrvatske glazbe. (Artur
Bagdasarov)
Ispravak. U članku Leopolda Auburgera: Naslonjenica se uz glagole i glagolske
oblike u hrvatskom književnom jeziku, uz
dopunu o naslonjenici si – objavljenom u
prošlom broju Jezika (god. 66., br. 3., lipanj
2019., str. 97. – 118.), potkrala nam se pogrješka. Na 112. stranici u bilješci 19., otisnuta
je rečenica:
U skladu se s tim može razumjeti naziv
časopisa „Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika“ kao neosobna aktivna izreka čiji akuzativni objektni
izraz (hrvatski jezik) morfološki nije obilježen, a moglo bi se razumjeti također
osobno-pasivno sa subjektnim izrazom
hrvatski jezik.
Ta bi rečenica trebala glasiti ovako:
U skladu se s tim geslo časopisa „Jezik.
Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika“, naime Hrvatski se jezik voli
znanjem., može razumjeti kao neosobna
aktivna izreka čiji akuzativni objektni
izraz (hrvatski jezik ) morfološki nije obilježen, a moglo bi se razumjeti također
osobno-pasivno sa subjektnim izrazom
hrvatski jezik.
Ispričavamo se autoru i čitateljima. (Uredništvo)

