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meĎunarodni znanstveni skup 

 

5. HRVATSKI SINTAKTIČKI DANI 
 

Osijek, 7.- 9. svibnja 2015. 

 

 

 

 

Poštovane kolegice i poštovani kolege, 

 

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje iz Zagreba organiziraju 5. Hrvatske sintaktičke dane koji će se održati od 7. do 9. 

svibnja 2015. godine u Osijeku. HSD je specijalizirani skup zamišljen kao mjesto susretanja, 

upoznavanja i razmjene iskustava hrvatskih i stranih jezikoslovaca različitih teorijskih i 

vremenskih usmjerenja te popularizacije sintakse i svaki je posvećen jednom užem tematskom  

području. Prvi je skup s temom Sintaktičke kategorije održan u svibnju 2006. godine, drugi skup 

2008. imao je temu Sintaksa padeža, sljedeći je 2010. bio posvećen Sintaksi glagola, a četvrti 

2012. obraĎivao je Red riječi. 

 

 

Opća tema petoga skupa jest 

 IMENSKA SKUPINA 

 



Unutar teme u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi mogu biti obraĎene sljedeće podteme: 

kategorizacija i struktura imenskih skupina čija je glava ili jezgra bilo koja imenska riječ; 

imenske i glagolske funkcionalne kategorije u imenskoj skupini; pridruživanje tematskih 

(semantičkih) uloga; odnos DP/NP u slavenskim jezicima; scrambling, odnosi pridjeva i 

genitivnih NP; relativna rečenica; razlozi nastanka imenskih skupina: aktualizacija, kvalifikacija, 

kvantifikacija i druge. Prijavljene teme mogu se odnositi na imenske skupine u hrvatskome i 

svim drugim jezicima te u dijalektnoj i povijesnoj sintaksi. 

 

U uvodnom dijelu programa bit će dodijeljena nagrada „Adolfo Veber Tkalčević“ za vrijedan 

prinos opisu sintakse hrvatskoga jezika koju je utemeljilo Sveučilište J. J. Strossmayera. 

Dosadašnji su laureati bili akademik Radoslav Katičić, prof. dr. Ivo Pranjković i prof. emeritus 

Josip Silić. Tijekom skupa bit će prireĎeno predstavljanje i prodaja novih knjiga iz područja 

sintakse te molimo sve autore, koji su zainteresirani, da nam se jave do 1. ožujka 2015. s 

naslovima knjiga i imenom predstavljača. 

 

Za izlaganje na skupu predviĎeno je 15 minuta, a službeni su jezici skupa hrvatski i svi slavenski 

jezici te engleski i njemački jezik. Sažetak na jeziku izlaganja i na engleskome jeziku treba 

sadržavati od 150 do 250 riječi u dokumentu Microsoft Word Office. Ako se izlaže na engleskom 

jeziku, organizator će osigurati prijevod sažetka na hrvatski. Prijavu i sažetak poslati obvezno 

elektroničkom poštom na adresu hsd@ffos.hr, a ispis prijavnice redovitom poštom na adresu 

tajnice 5. Hrvatskih sintaktičkih dana. Krajnji je rok za slanje prijave i sažetka 31. siječnja 2015. 

godine, a za slanje članka (preporučljivo oko jednoga autorskog arka) 31. srpnja 2015. godine. 

Radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Jezikoslovlje. (http://hrcak.srce.hr/jezikoslovlje) 

    

Kotizacija za sudjelovanje na skupu, koju je potrebno uplatiti najkasnije do 15. ožujka 2015., 

iznosi 350 kuna ili 50 eura, a troškove prijevoza i smještaja snose sudionici. Organizatori će prvi 

dan skupa prirediti domjenak te izlet i večeru drugoga dana skupa, 8. svibnja 2015. Slušači ne 

plaćaju kotizaciju, ali snose troškove dodatnih programa ako u njima žele sudjelovati. O ponudi i 

troškovima smještaja te podatcima za uplatu kotizacije obavijestit ćemo Vas krajem veljače u 

drugoj obavijesti. 

S obzirom na to da je tema skupa povezana s područjem kojim se bavite, bit će nam drago da se 

odazovete našemu pozivu.  

 

U očekivanju Vaše prijave srdačno Vas pozdravljamo. 
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Organizacijski odbor 

prof. dr. sc. Ivo Pranjković, prof. dr. sc. Diana Stolac, dr. sc. Milan Mihaljević, 

dr. sc. Ivana Matas Ivanković, dr. sc. Matea Birtić, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, 

dr. sc. Lana Hudeček, prof. dr. sc. Branimir Belaj, prof. dr. sc. Mario Brdar 

 

 

 

Tajnica Organizacijskog odbora                                 Predsjednik Organizacijskog odbora 

Dr. sc. Ana Mikić Čolić         Dr. sc. Branko Kuna, izv. prof.  
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