
 VI. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP HRVATSKI SINTAKTIČKI DANI       

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

jezikoslovlje 

organiziraju 

ŠESTI MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 

HRVATSKI SINTAKTIČKI DANI 
 

Osijek, 17. – 19. svibnja 2018. 

 

Pozvani predavači:  

 Martina Gračanin Yuksek (Middle East Technical University, Ankara, Turska) 

 Branimir Belaj (Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) 

 

Poštovane kolegice i kolege! 

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

jezikoslovlje organiziraju 6. Hrvatske sintaktičke dane koji će se održati od 17. do 19. svibnja 

2018. godine u Osijeku. HSD je specijalizirani skup zamišljen kao mjesto susretanja, 

upoznavanja i razmjene iskustava hrvatskih i inozemnih sintaktičara. Svaki je skup posvećen 

jednomu užem tematskom području.  

 

Tema je šestoga skupa  

 

SINTAKSA ZAVISNOSLOŽENE REČENICE 

 

Temi se može pristupiti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi te sa stajališta jednoga jezika 

ili više njih te unutar različitih teorijskih okvira. 

 

Za izlaganje na skupu predviđeno je 15 minuta, a za raspravu 5 minuta. Službeni su jezici skupa 

hrvatski, svi slavenski te engleski i njemački jezik. Sažetak na jeziku izlaganja i na engleskome 

jeziku treba sadržavati do 300 riječi, a slat će se pomoću aplikacije EasyChair. Prijave će biti 

otvorene od 1. rujna do 1. prosinca 2017. godine. Ako se izlaže na engleskome jeziku, 

organizator će osigurati prijevod sažetka na hrvatski. O prihvaćanju teme za izlaganje obavijestit 

ćemo Vas do 1. veljače 2018. godine. 

Radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje.  

http://hrcak.srce.hr/rasprave-ihjj
http://hrcak.srce.hr/rasprave-ihjj
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Kotizacija za sudjelovanje na skupu, koju je potrebno uplatiti najkasnije do 15. ožujka 2018., 

iznosi 500 kuna ili 70 eura, a uključuje troškove sudjelovanja na skupu te domjenak, izlet i 

večeru. Troškove prijevoza i smještaja snose sudionici. Slušači ne plaćaju kotizaciju, ali snose 

troškove dodatnih programa ako u njima žele sudjelovati.  

 

U uvodnome dijelu programa bit će dodijeljena nagrada „Adolfo Veber Tkalčević” za vrijedan 

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

 

Sve obavijesti o skupu objavljivat će se na mrežnoj stranici skupa 6. Hrvatski sintaktički dani 

(http://ihjj.hr/hsd/). 

 

S obzirom na to da je tema skupa povezana s područjem kojim se bavite, bilo bi nam drago kad 

biste se odazvali našemu pozivu. 

 

U očekivanju vaše prijave srdačno vas pozdravljamo. 

 

 

 

Organizacijski odbor 

dr. sc. Matea Birtić, prof. dr. sc. Branimir Belaj, dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, akademik 

Mario Brdar, dr. sc. Lana Hudeček, prof. dr. sc. Branko Kuna, dr. sc. Milan Mihaljević, , dr. sc. 

Ivana Matas Ivanković, prof. dr. sc. Ivo Pranjković, prof. dr. sc. Anita Peti Stantić 

prof. dr. sc. Diana Stolac  

 

 

 

Tajnice Organizacijskog odbora    Predsjednica Organizacijskog odbora 

Ivana Brač        Matea Birtić 

Ana Mikić Čolić  

 

 

 

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 

Ulica Republike Austrije 16 

HR - 10000 ZAGREB 

tel. +385 1 3783 833 

fax +385 1 3783 803 

e-mail: hsd@ihjj.hr 

http://ihjj.hr/hsd/

