Jezik, 55., Osvrti

OSVRTI
ZAVRŠEN NATJEČAJ ZA NAJBOLJU
NOVU HRVATSKU RIJEČ U 2007.

zZ

avršen je Jezikov natječaj za
najbolju novu hrvatsku riječ u
2007. Pokrovitelj je natječaja i
ove godine Zaklada „Dr. Ivan Šreter“ koja
novčano nagrađuje pobjednike – za prvo
mjesto 10 000 kn, za drugo mjesto 5 000
kn, za treće 3 000 kn.
Za Nagradu „Dr. Ivan Šreter“ natjecala
su se 134 sudionika koja su nam poslala 603
nove hrvatske riječi. Više je to nego prošle
godine, i natjecatelja i riječi, pa je jasno da
natječaj ima dobroga odjeka u javnosti. I ove
su godine natjecatelji iz cijele Hrvatske, pa
čak i inozemstva. Različitih su zanimanja i
različitih godina – od djece do umirovljenika.
Povjerenstvo – predsjednik Stjepan
Babić, članovi: Sanda Ham, Mile Mamić
(Jezikovi urednici), Sobodan Novak, Zvonimir Jakobović, Vladimir Loknar i Igor
Čatić – izabrali su u tri pobjedničke riječi,
tri dobitnika Šreterove nagrade:
1. naplatnica – naplatna kućica
Vilim Pantlik, Zagreb
2. opuštaonica – wellness
Slavko Perković, Valpovo
3. borkinja – žena borac
Ljiljanka Mitoš Svoboda, Osijek
Naplatnica je tvorbeno dobra riječ, zamjenjuje dvorječni naziv naplatna kućica.
Opuštaonica za zamjena za englesku riječ wellness. Pripada riječima na –onica, npr.
čekaonica, kupaonica; najduža je propovjedaonica (7 slogova). Prednost je opuštaonice
što je inventivna tvorenica. Analogijom prema opuštaonici, fitnes bismo mogli nazvati
jačaonica (vježbaonica).

Borkinja je dobra i potrebna riječ. Označuje osobu ženskoga spola koja se bori (za
što). Primjerice, borkinja za zaštitu okoliša.
Neki rabe u tom značenju i borica, koja
zaista nije dobra pa je bolje upotrijebiti
borkinja.
Uz tri pobjedničke riječi, u užem su
izboru bile i ove riječi: raskolnica (crta
koja razdvaja kolnik na dva dijela), tvrđavljani (stanovnici tvrđave), brzogriz (engl.
fast food), samoskrbni roditelj (samohrani
roditelj), tjelobranitelj (tjelohranitelj), smećica (vrećica za smeće), kavovar (džezva),
okvirnica (paspartu), nastolnik (engl. desktop), kopničar (sidaš, čovjek koji je obolio
od side, kopnice), posteljariti (baviti se iznajmljivanjem postelja), mokrionik (zahodska
školjka u koju se mokri), opojnik (narkotik),
stalnica (konstanta), ubrznik (akcelerator),
promidžbenica (reklama), dobitnina (dobitak na temelju porezne prijave), glasavaonica
(prostorija u kojoj se glasuje), bezgrudnjak
(engl. topless), notnica (kajdanka), lučnik
(laser), kroativno (hrvatsko i kreativno),
slavnik (engl. celebrity).
Prijedlozi novih riječi i dalje nam stižu pa
zbog zanimanja hrvatske javnosti otvaramo
novi natječaj za Nagradu „Dr. Ivan Šreter“,
za najbolju novu hrvatsku riječ u 2008. Najbolje tri riječi novčano nagrađujemo. Uvjeti
su natječaja isti: riječ ne smije biti zabilježena
ni u jednom hrvatskom rječniku. Prijedlozi
se šalju ili na Jezikovu adresu u Zagrebu,
Bijenička 97 ili e-poštom: jezik@ffos.hr. U
prijedlogu treba navesti značenje predložene riječi, svoje puno ime i prezime, adresu,
telefonski broj. Prijedloge ćemo primati do
22. prosinca 2008., do rođendana dr. Ivana
Šretera, a pobjednike ćemo proglasiti u ožujku, za Dane hrvatskoga jezika.
Uredništvo
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