
INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE

Pravopis na internetu od 15. travnja

Prije konačnog objavljivanja - do ulaska Hrvatske u EU -

pravopis IHJJ-a bit će na javnoj raspravi

ZAGREB ♦ Prvi put do sada

pravopis hrvatskoga jezika,
koji su izradili znanstvenici

Instituta za hrvatski jezik i

jezikoslovlje, bit će prije ko¬

načnog izdavanja podastrt

jet stručnoj te Široj javnosti

na ocjenu i mišlienje te

predstavljen javnosti 15.

travnja u Hrvatskom držav¬

nom arhivu, izvijestio je vo¬

ditelj radne skupine za izra¬

du Hrvatskoga pravopisa i

ravnatelj IHIJ-a dr. Zeljko Jo-

zić. Taj će se pravopis 15.

travnja naći i na mrežnim

stranicama Instituta koji -

ističe ravnatelj Jozić - sma¬

tra da je za općeprihvaćeni i

općenacionalni pravopis ka¬

kav žele izraditi važan dija¬

log i dogovor stručnjaka je¬

zikoslovaca i govornika hr¬

vatskoga jezika te IHjj una¬

prijed zahvaljuje svima koji

će pridonijeti nastojanju da

pravopis bude Sto prihvatlji¬

viji i bolji.

Na svojim mrežnim stra¬

nicama Institut podsjeća

da su njegovi znanstvenici

pravopis počeli izrađivati

u-srpnju 2012. godine, na¬

kon Sto je na sjednici

Znanstvenoga vijeća odr¬

žanoj 13. lipnja proSle go¬

dine. jednoglasno prihva¬

ćen prijedlog ravnatelja

Zeljka Jozića da Institut

izradi pravopis do kraja

lipnja 2013. godine, odno¬

sno prije ulaska Hrvatske

u 1-u ropsku uniju, te da on

bude besplatan i javno do¬

stupan na internetu.

Nakon višemjesećnog ra¬

da radna inačica dovršena je

na Međunarodni dan mate¬

rinskoga jezika 21. veljače

ove godine, a zatim je Ured¬

ničko vijeće mjesec dana

dorađivalo i ujednačivalo

cjelokupan tekst. Početkom

travnja tekst pravopisa bit će

predan Znanstvenomu vije¬

ću Instituta na razmatranje i

usvajanje, a usvojeni tekst

pravopisa bit će 15. travnja

predstavljen javnosti u Hr¬

vatskom državnom arhivu i

objavljen na stranicama IH

)J-a. a time će početi i javna

rasprava o pravopisu.

Usporedno s javnom ras¬

pravom tekst pravopisa bit

će. uz molbu za stručnu oc¬

jenu. poslan svim autorima

hrvatskih pravopisa, vode¬

ćim hrvatskim jezikoslovci¬

ma. profesorima hrvatskoga

jezika na cijelom području

Republike I irvatske te znan¬

stvenim, obrazovnim, kul¬

turnim i medijskim ustano¬

vama u Hrvatskoj.

Institut očekuje da će nj¬

ihov' poziv imati širok odjek

u javnosti te ističe da je du¬

gogodišnje nepostojanje je¬

dinstvenoga pravopisa stvo¬

rilo uvjete za prihvaćanje ili

odbacivanje nekih rješenja

u praksi te zrele temelje za

plodnu i korisnu raspravu

stručne i najšire javnosu o

dvojbenim pravopisnim pi¬

tanjima. (Hina)


