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Fakultetsko vijeóe Filozofskoga fakulteta Sveuðili5ta J. J. Strossmayera u
Osijeku na svojoj sjednici od 31. sijeðnja 2008. godine imenovalo nas je u
Struðno povjerenstvo koje óe provjeriti uvjete mr. sc. frene Krumes Simunovié
za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaóanje teme
disertacije Hrvatska crkvena terminologija 1 8. stoljeéa.
Struðno povjerenstvo podnosi ovo skupno

IZVJESCE

Irena Krumes Simunovió rodena je 17. veljaöe 1973. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju
Skolu zavré1la je u rodnom gradu. Upisala je studij kroatistike na Filozofskom fakultetu
Sveuðili5ta uZagrebu i diplomirala pod mentorstvom prof. dr. sc. Vinka Bre5ióa.
Nakon studija radi u Osnovnoj Skoli "Antun Gustav Mato5" uZagrebu, aubrzo nakon toga
zasniva radni odnos u Klasiðnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovióa u rodnom Slavonskom
Brodu gdje radi devet godina. Uzpoloùeni struðni ispit za profesora hrvatskoga jezika
poloZila je i struðni ispit za knjiZniðara. Organizirala je i vodila brojne izvannastavne
aktivnosti te pridonosi Sirenju i njegovanju kulture u Slavonskom Brodu.
Sest godina radila je kao izvanjski suradnik Visoke uðiteljske Skole u Osijeku, Dislocirani
studij u Slavonskom Brodu i vodila seminare iz Hrvatskoga jezikai jeziðne kulture, Metodike
nastave hrvatskom jezlka. Na tom fakultetu danas je zaposlena kao asistent od srpnj a2007 .

godine.
Pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljiljane Kolenió obranila je magistarski rad pod naslovom
Lelrsikfra lvana Velikanoviôa u tiskanim djelima na hrvatskom jeziku l2.studenoga2007.
godine.

Za disertaciju je Irena Krumes Simunovió predloZila temu Hrvatska crkvena terminologija 18.

stoljeóa. Jezik struke, terminologrja, jedna je od temeljnih pretpostavki svake znanosti. 18. je
stoljeóe vrlo zanimljivo kao stoljeóe u kojem je standardizacija hrvatskoga jezika veó dobro
poodmakla, a hrvatska se crkvena terminologija, koja je temom disertacije, uglavnom
usustavila. Razdoblje je 18. stoljeóa, pored toga, bogato razliðitim djelima teolo5ke tematike
kao Sto su katekizmi, molitvenici, zbirke propovijedi...
Poznati hrvatski jezikoslovac Milan Mogu5 u svojem djelu Povijest hrvatskoga jezikakaùe da
se "u posljednjem desetljeóu 18. stoljeóa sve viSe utvrduje terminologijai ftazeologija u
gramatiðkim, filozofskim, teoloðkim i sliðnim tekstovima." (Mogu5 1993., 129.)U svom
doktorskom radu Irena Krumes Simunovió istraäivatóe crkvenu terminologiju u relevantnijim
teolo5kim tekstovima s podruðja cijele Hrvatske, a obuhvatit óe djela na stiliziranoj Stokavskoj
ikavici iz Slavonije, kajkavske tekstove iz sjeverozapadne Hrvatske, ðakavsko-Stokavske iz
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Dalmacije, ali i tekstove bosanskih pisaca, ponajprije franjevaca franjevaðke redodrZave
Bosne Srebrene.

O jeziku 18. stoljeóa mnogo je toga istraZeno i napisano. Na podruðju leksikologije i povijesti
hrvatskoga jezlka 18. stoljeóa istaknuli su se brojnim radovima Milan Mogu5, Josip Vonðina,
Radoslav Katiðió, Marko SamardZija, Ivo Pranjkovió, Ljiljana Kolenió, Loretana Despot...
Samoj crkvenoj terminologiji nije posveóena do danas primjerena pozornost kao temi za
jezikoslovne raSðlambe. Valja izdvojiti vrijedan primjer rjeðnika iz 1976. godine Jeronima
Setke Hrvatskq lcríóanska terminologijaukojemdaje popis svih termina od 16. stoljeóa do
svojega doba, ukljuðujuói i terminologrju 18. stoljeóa. Nazivlje u Setkinu rjeðniku dobar su

predloZak za jezikoslovna prouðavanja.

Doktorski rad Hrvatska crlwena terminologija 18. stoljeóa pripada znanstvenom podruðju
humanistiðkih znanosti, polju filologije, grani kroatistike. Unutar kroatistike rijeð je o
prouðavanju hrvatske leksikologije.
Rad prouðava crkvenu terminologiju 18. stoljeóa, a kako je rijeð o terminologiji teolo5ke
struke, komentor je radu teolog, prof. dr. sc. Franjo Emanuel Ho5ko s Teologije u Rijeci.
Struðni leksik bit óe ataliziran s etimolo5koga i tvorbenoga aspekta, a djelomice óe govoriti o

prouöavanju i razvoju znanstvene terminologije i znanstvenoga stila u 18. stoljeóu.

U istraZivanju óe se naglasak staviti na uoðavanje i praóenje pojavnosti odredenih termina,
njihova oblika i variranja. Crkvena terminologija 18. stoljeóa mogla bi pokazati i dokazati
trodijalektno proZimanje i nadregionalni jezik u struðnoj terminologiji, postojanje sinonimskih
parova i nizova u odnosu na latinsku, grðku, hebrejsku ili slavensku istovrijednicu (novovirci

- uviàbanici, grð katekumeni), nagla5ena neolo5ka nastojanja u nedostatku domaóe
terminologije, vaZnost kalkiranja i posudivanja u stvaranju terminologije nekoga jezika,
postojanje i vaZnost purizma.
Crkvena terminologija 18. stoljeóa pokazuje da se hrvatski leksik sustavno bogatio,
pro5irivao, i veó krajem stoljeóa bio uglavnom standardiziran (na leksiðkoj nzini i Stokavskoj

osnovnici). Struðni leksik hrvatskoga jezika koji se odnosi na uporabne crkvene termine
upuóuje na to da je hrvatski (crkveni) leksik u podruðjima nekada5nje franjevaðke provincije
Bosne Srebrene veó uvelike ujednaðen.
Rad óe pratiti i teorijski objasniti naðin nastanka odredenih crkvenim termina, izraza i oblika u
18. stoljeóu, a koju su danas nepoznati ili óe pronaói termine koji su utkani u hrvatsku
leksiðku jezgru jo5 od srednjega vijeka i hrvatskih glagoljskih spisa.

Rad óe opisati tvorbenu strukturu crkvenih termina 18. stoljeóa, nastanak i distribuciju
crkvenih termina na podruðju Hrvatske, utjecaj purizma, i rasvijetliti pitanja standardizacije
hrvatskoga leksika.

Prvi dio priprema zaistraäivanje obuhvatio bi izbor teolo5ke literature koja bi trebala posluZiti
za ekscerpiranje leksiðke grade. Usporedo s tim potrebno je prouðiti relevantne teorijske
spoznaje o terminologiji i leksiku ograniðene uporabe opóenito kako bi se spoznaje mogle
prenij eti u hrvatski j eziðnopovij esni kontekst.
Potom bi se prikupljeni struðni termini znanstveno obradivali s obzirom na povijesnu
okomicu: nastanak, varijante, oblici. Sljedeói je korak sinkronijski presjek leksika druge
polovice 18. stoljeóa. Na temelju podataka dobili bismo analizu pojedinih struðnih naziva
(termina).
Zakljuöak se temelji na raSðlambi rezultata istraäivanja.
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Rad hrvatska crkvena terminologija 18. stoljeóa zapoé,eo bi uvodom u kojem bi se obrazloùila
metodologija i postupci. Potom bi se dao pregled povijesnih dogadanja u 18. stoljeóu. Treóe bi
se poglavlje odnosilo na teorijska prouðavanja crkvene terminologije. Samo prouðavanje
crkvenoga struðnoga nazivlja obuhvatilo bi prouðavanje sinonimije, posudivanja i prevodenja
(kalkiranja), novotvorenice, tvorbu rijeði i purizamkao stalnu teZnju hrvatskih jezikoslovaca
svih vremena. Bitan je dio rada i praóenje pojave odredenih nazivaod prvih hrvatskih
glagoljskih tekstova do danas. U zakljuðku óe se izdvojiti znaé,ajke hrvatske crkvene
terminologije 18. stoljeóa na temelju ranije provedenoga prouöavanja.
Uz doktorski bi rad bio priloZen mali rjeðnik crkvenih termina 18. stoljeóa da bi ðitatelj
mogao lak5e pratiti rad i da bi se otklonile nejasnoóe u prouðavanju disertacije.
Popis literature óe biti podijeljena na vrela, teorijsku literaturu i uskostruðnu literaturu, tj. onu
iz hrvatske crkvene terminologije.
Hrvatska je crkvena terminologija,uzpravnu, najstarija hrvatska terminologija jer su prvi
hrvatski tekstovi uklesani u kamen ili pisani perom bili crkvene ili pravne tematike. Crkveno
je strukovno nazivlje stoga vrijedno prouðavanja i znanstvenoga pristupa. Prouðavanjem
ukvene terminologije 18. stoljeóa oðekujemo vrijedne spoznaje o stvaranju hrvatske
terminologije opóenito, a nadati se da óe nam to prouðavanje donijeti i neke smjernice o
stvaranj u hrvatskoga strukovnog a nazivlja danas.

Zakljuõujemo:

Pristupnica mr. sc. Irena Krumes Si-,rttotió ispunjava uvjete iz Õlanka 51.
Zakona o visokim uõili5tima za stjecanje doktorata znanostiizvan
doktorskoga studij a, tema je disertacije prihvatljiva i potrebna u hrvatskoj
leksikologiji pa stoga Fakultetskom vijeéu Filozofskoga fakulteta u Osijeku
predlaäemo da se mr. sc. Ireni Krumes Simunovió:

a) dopusti stjecanje doktorata znanostiizvan doktorskoga studijao
b) da se prihvati predloZena tema disertacije,
c) da disertaciju pi5e pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Ljiljane Kolenió

Struðno povjerenstvo:

Izv. prof. dr. sc. Loretana

Prof. dr. sc. Ljiljana Kolenió
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Izv. profl SC Vodopija , \


