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OSIJEK - Trodnevni međunarodni znanstveni skup 5. Hrvatski sintaktički dani, s ovogodišnjom 

temom “imenska skupina”, jučer je svečano otvoren na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Uz 

hrvatske jezikoslovce o pitanjima rečeničnog ustrojstva i značenja raspravljat će i gosti iz Japana, 

Njemačke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Slovenije, a bit će održana ukupno 33 

referata. 

Predsjednik Organizacijskog odbora i osnivač Hrvatskih sintaktičkih dana Branko Kuna, najavio je 

znanstveni skup, a ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić pohvalio je sada 

već tradicionalni znanstveni skup u Osijeku, brojna predavanja te zbornik radova, koji je redovito 

tiskan nakon skupa. Dekanica Filozofskog fakulteta u Osijeku Loretana Farkaš Brekalo, čestitala je 

organizatorima i poželjela uspješan rad i boravak predavačima i ostalim sudionicima skupa. 

Uz napomenu da je Osijek najkongresniji grad u Hrvatskoj, rektor osječkog Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera Željko Turkalj otvorio je skup te uručio nagradu “Adolfo Veber Tkalčević” Milanu 

Mihaljeviću iz Staroslavenskoga instituta. Njega je ove godine izabralo peteročlano povjerenstvo s 

akademikom Rankom Matasovićem na čelu, koji je jučer i oblazložio dodjelu nagrade koja se 

sastoji od plakete, diplome i novčane nagrade. Dobitnik Milan Mihaljević uz zahvalu, govorio je o 

značaju te nagrade. 

- Na skupu i ove godine najveći broj sudionika dolazi iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 

ustanove koja zapošljava najviše kroatista u državi. Pomak naprijed jest činjenica da se 

„tradicionalnim“ sudionicima iz najsnažnijih naših sveučilišnih centara: Zagreba, Rijeke i Osijeka, 

pridružuju jezikoslovci iz Zadra, a posebno raduje dolazak novog naraštaja, mladih sintaktičara 

koji su jamstvo budućnosti ovog jedinstvenog specijalističkog skupa koji Osijek promiče u 

hrvatsko sintaktičko središte. Primjetan je dolazak i jezikoslovaca iz susjednih zemalja, a ove će 

godine Motoki Nomachi, profesor iz Istraživačkog slavističkog centra Sveučilišta Hokaido u 

Saporu, održati pozvano predavanje koje posvećuje pokojnom osječkom sintaktičaru Dubravku 

Kučandi – rekao je prof. Kuna. 

Tijekom svečanog otvaranja glazbeni predah izveli su trio saksofona iz Glazbene škole Franje 

Kuhača, te tamburaški komorni ansambl Umjetničke akademije. “Osječkom Sveučilištu, 
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Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjskoj županiji i JUPP-u „Kopački rit“ 

organizatori zahvaljuju na pokroviteljstvu, pomoći i razumijevanju”, dodao je Kuna. D. Kovačević 

 

U tri dana, do 9. svibnja, bit će održana ukupno 33 referata 


