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5. HRVATSKI SINTAKTIČKI DANI 

More sintakse uz Dravu  
 

Objavljeno 6.svibnja, 2015.  

 

OSIJEK - Na Filozofskom fakultetu u Osijeku danas (6. svibnja) u 11 sati počinje trodnevni 

međunarodni znanstveni skup na kojem se raspravlja o pitanjima rečeničnog ustrojstva i značenja. 

Uz hrvatske jezikoslovce sudjelovat će i gosti iz Japana, Njemačke, Mađarske, Bosne i 

Hercegovine, Bugarske i Slovenije, a bit će održana 33 referata. 

- Tema je ovogodišnjega skupa “Imenska skupina”, jezična pojava kojoj je svrha strukturirati i 

opisati našu stvarnost univerzalnim jezičnim postupkom, zajedničkim svim prirodnim jezicima, a 

to je imenovanje. Predmetima i pojavama jezik pridružuje imena, no kada treba prikazati sve 

različite pojavnosti nekog predmeta, primjerice knjige, tada bi bilo neekonomično, preskupo za 

našu memoriju, pripisivati mu svaki put novo ime, stoga se postojeće može preinačiti, dopuniti ili 

aktualizirati dodatnim izrazima koji s imenom čine imensku skupinu: ona knjiga, njihova knjiga, 

knjiga sažetaka, knjiga mog života. Tako ekonomičan i zbijen sustav može biti samo jezik, a 

sintaksa unutar jezikoslovlja ima najodgovorniju zadaću: odgonetnuti i opisati sve tajne kojima se 

čovjek nesvjesno služi u prijenosu značenja i znanja – ističe prof. dr. sc. Branko Kuna, pokretač 

Hrvatskih sintaktičkih dana. 

Skup je pokrenut 2006. godine u suradnji sa zagrebačkim Institutom za hrvatski jezik i 

jezikoslovlje i do 2012. održavao se svake druge godine. Od ove se prelazi na trogodišnji ritam 

okupljanja “ljubitelja” slaganja riječi ili „skladanja“ kako bi to nazvao hrvatski filolog Adolfo 

Veber Tkalčević, autor prve samostalne sintakse hrvatskoga jezika koja je izašla 1859. u Beču pod 

nazivom “Skladnja ilirskoga jezika”. U znak sjećanja na zapostavljenog gramatičara osječko je 

sveučilište utemeljilo nagradu koja nosi Veberovo ime i koja se za održavanja skupa dodjeljuje 

jezikoslovcu za vrstan prinos sintaktičkom opisu hrvatskoga jezika. Dosadašnjim dobitnicima 

Radoslavu Katičiću, Ivi Pranjkoviću i Josipu Siliću, ove će se godine pridružiti i Milan Mihaljević 

iz Staroslavenskoga instituta kojeg je izabralo peteročlano povjerenstvo s akademikom Rankom 

Matasovićem na čelu. Nagradu će slavljeniku danas nakon otvaranja predati rektor Željko Turkalj. 

D. Kovačević 
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NASTUP MLADIH GLAZBENIKA 

Na svečanosti otvorenja nastupit će trio saksofona iz Glazbene škole Franje Kuhača te tamburaški 

komorni ansambl osječke Umjetničke akademije. Organizatori zahvaljuju na pokroviteljstvu, 

pomoći i razumijevanju Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta, Osječko-baranjskoj županiji i JUPP-u “Kopački rit”. 

 


