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IZVJESÓE O TEMI DOKTORSKOGA RADA ANE MARIJE ZItlÃÓ
NAZIW ZANIMANTA U HRVATSKIM RTEëAACIMA DO 19. ST.

Zn¡nstveno podruðje: humanistiðke znanosti
Polje: filologija
Grana: kroatistik¡

1. Uvod
2.

Predmet su istraZivanja ovoga znanstveno garudastari hrvatski deðnici objavljeni do
19. stoljeóa (F. vranðió, J. Mikalja, J. Habdelió, I. Belostenec, L. Sitovió, T. Babió, A.
Della Bella, M. A. Reljkovió, M. Lanosovió, A. Jambreðió). Svi su rjeðnici vi5ejeziðni. U
radu ée se istraZiti n:azivi zanimarrjau starim hrvatskim rjeðnicima. Ispitat óe se podrijetlo
naziva (domaói, germanizmi, talijanizmi i s1.), tvorbeni uzorci, õestotnost pojave
odredenih naziva, sinonimija itd.

3. Suvremene relev¡ntne spoznaje o temi

Svi su stari rjeönici bili predmetom prouðavanja mnogih istaknuti hrvatskih i stranih
jezikoslovaca, o öemu svjedoðe brojne znanstvene knjige, ölanci, poglavlja u knjigama.
Oni su dali temeljitprikaznastanka, strukture, sadrùajarjeðnika kao i grafijski sustav
svakoga pojedinog autora s biografskim podatcima autora.
Spoznaje se pro5iruju prouðavanjem samoga leksika, znaöenjarijeði i promjene koje
nastaju u znaðenju odredenih rijeöi, usporeduju se leksemi u pojedinim rjeðnicima,
istraZuje se podrijetlo i prvo pojavljivanje odredenih leksema u rjeðnicima, istraZuju se
nazivi pojedinih struka kroz stare rjeönike. Na tom je tragu i prijedlog teme ovoga
doktorskogarcda.

4. UÍe podruðje rada

Znanstveno je podruðje humanistiðke znanosti, polje filologija, grana kroatistika. UZe
je podruðje ovoga znanstveno garada leksikologija, upravo nazivoslovlje (terminologija).
Prouðavat óe se nazivízazanimanja u starim hrvatskim rjeönicima.

Ciljevi i svrha istraãivanja i oðekivani znanstveni doprinos

Prvi je dio posla popisati sve nazive zanimanjanavedenih hrvatskih rjeönika s
oznakom za rjeðnik u kojem se naziv pojavljuje. Cilj je doktorskogaradausporediti
po.iedine nazive s istim nazivimaiz drugih navedenih rjeðnika, odnosno usporediti
podrijetlo naziva za pojedinu struku, sinonimiju, nadredenice, podredenice, a posebno
tvorbu nazivazanimanja. Kako rad na starim tekstovima nije moguó bezpoznavanja
slovopisnoga sustava navedenoga rjeðnika, predradnja opisa naziva zanimanja mora biti
upoznavanje s grafijskim sustavom pojedinoga rjeðnika.

Cilj je istraZiti koji su nazivi zarimanjaprisutni u svim rjeðnicima, a koji s¿rmo u
nekima, kada se koji naziv pojavljuje u rjeðniku, kada nestaje (ako prestaje takvo
zanimanje), koji su nazivi s dana5njega stajali5ta zastarjelice, ima lioZivljenica.
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Prouðavanj e naziva u starim hrvatskim rjeönicima osim leksikolo5koga ima i Sire
druStveno znaðenje jer daje druStvenu sliku i raslojenost druStva od 16. do 19. stoljeóa.

Ovo óe istraZivanje pridonijeti boljem uvidu u hrvatsko rjeðniðko blago 19. stoljeóa,
osvijetlit óe tvorbene naðine zanazive zanimanja u pro5losti. Takvo prouðavanje
osvjetljava tvorbu naziva u pro5losti, ali daje i putokaz za tvorbu novih nazivadanas i u
buduónosti.

5. Metodolo5ki postupci

Podatci i korpus koji óe biti prikupljeni temeljit óe se na prouðavanju navedenih
rjeðnika metodama popisivanja i usporedivanja, kao i prouðavanja svih dostupnih
znanstvenih ðlanaka. Temeljna je metoda komparativna.

6. Struktura rads

U uvodnom óe se dijelu rada dati kratak prikazrjeðnikã i njihov nastanak kao i
biografski podatci o autorima, sve to temeljeno na postojeóoj literaturi.

U sredi5njem óe se dijelu iznijeti temeljne osobine rjeönika, utvrdit óe se koji rjeðnici
imaju najviðe nazivazanimanjai koja su to zanimanja po znaðenjskim poljima (ðkola,
crkva, vojska, selo, grad, moda). Potom óe se usporediti nazivi zaistazarumanjai utvrditi
po ðemu se razlikuju: fonolo5ki, tvorbeno, podrijetlom rijeði. Svi opisi temeljit óe se na
popisu újeði iz navedenih rjeðnika koji óe biti priloZen zavr5nom dijelu rada tako da je
gradivo dostupno ðitateljima i kao mali rjeönik naziva za starahrvatska zanimanja.
ZavrÉni óe dio prema tomu ðiniti tabelarni popis nazivazanimartjarasporeden u l0
stupaca iz 10 rjeðnika prema abecednom redu.

7. Temeljna literatura:

1. Milan Mogu5, Povijest hrvatskoga lcnjiÈevnogajezikn, Zagreb 1955.
2. Milan Mogu5, Ivan Belostenec - ëlan ozaljskoga knjiÈevnoga lcruga, Lepoglavski

zb ornik, 7 -l I (1996) Zagreb.
3. Josip Vonðina, Belostenðev hibridni jezik, Suvremena lingvistika-23 (1997.),1-2,

str. 3 25. -3 3 9., Hrvatsko fi lolo5ko dru5wo u Zagreb:u.
4. Valentin Putanec, Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum (.1992),

monografij a, (knj iga).
5. Valentin Putanec, Luteransko-protestantski biljeg u Vranðióevu petojeziðnom rjeðnilat

iz 1595. (1991), analitika (ðlanak).
6. valentin Putanec, Zbornik o Faustu vranðióu (2001),monografija (knjiga).
7. Ljiljana Kolenió, Rijeð o rijeðima. Iz hrvatske leksikologije i frazeologije hrvatskoga

jezika, sveuðili5te u Osijeku, Osijek 1998. str. 195.
8. Lìiljana Kolenió, Brodski jezikoslovci. Djelomiðni pretisci gramatika Blaáa

Tadijanovióa, Marijana Lanosovióa i lgnjata Alojzija Brlióa s komentarima,Matica
Hrvatska, Slavonski Brod, 2003., str.336.

9. Ljiljana Kolenió, Rijeði u svezama. Povijest hrvatske frazeologije, Osijek 2006
10. Despot, Matija Antun Reljkovió i prvi slavonski rjeðníll', zbomik Matija Antun

Relkovió i Slavonija 18. stoljeóa,Davor-Zagreb 2000., radovi sa znanstvenog skupa
Matija Antun Relkovió i Slavonija 18. stoljeóa (u povodu 200. godi5njice smrti),
Zagreb-Yinkovci-Davor,24.-25. travnja 1998. luredni5tvo Damir Agiðió...et al. -
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Davor : Poglavarstvo opóine; Zagreb: Filozofski fakultet, 2000., ISBN 953-97493-3-
6, str. 245-25L

I 1. Isusovac Ardelio Della Bella, (1655.-1737.), radovi medunarodnoga znanstvenoga
simpozija, Split, 1988., priredio Drago Simunda

12. Zbornik o Tomi Babióu, zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Fra Toma Babió i
njegovo vrijeme", Skradin-Visovac, 3 1 7. str., 200 I .

13. Grarnatika Lovre Sitovióa u kontekstu hrvatske gramatikologrje, Zbornik radova sa
znanstvenoga skupa "Lovro Sitovió i njegovo doba", urednik Pavao Knezovió, Zagreb,
2009.

14. Marko samardzija, Leksikologija s povije5óu hrvatskoga jezika, SK, zagreb, 1995.
15. Marko SamardZija, O egzotizmima u hrvatskom knjiZevnom jeziku, Jezik, XXXVII

(1989.-1990.), str. 77 .-81.
16. Marko SamardZija, Nekoó i davno: odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti

hr:vatsko ga standardno ga jezika, Rij eka, 2002.
17. stjepan Babió, Tvorba rijeði u hrvatskom knjiZevnom jeziku, zagreb,1986.
18. Robert Lawrence Trask, Temeljni lingvistiðki pojmovi, ÉK, Zagrab ,2005. þreveo

Benedikt Perak).
19. Mijo Lonðarió i Ljiljana Sarió, Nazivlje zanimanja,SN, 1993., str. 59.-66.
20. Milica Mihaljevió, Odnos opóeg i znanstvenog nazivlja, Jezík,1992., str. 107.-11 1.
21. Milica Mihaljevié, Definicija nazivau terminoloðkim deðnicima, rasprave Zavodaza

hryatski jezik, 1993., str. 243.-254.
22. Marija znika, sinonomija i kontekst na primjerima, Filologija,24/25, (1995.), str.

387.-390.
23. Vesna Dinamovski, Neologizmi, Problemi teorije i primjene, FF press, Zagreb,2005.
24.Igor Gostl, Vi5ejeziðni rjeðnici u Hrvata, Jezik,38, br. 2, Zagreb, 1990.
25. Vlddoje Dukat, JambreSióev "Lexicon Latinum", Rad 162, JlZtJ,Zagreb,1905., str.

t92.-234.
26.i|l4.ile Mamió, Hrvatsko krSóansko nazivlje, ðlanci i rasprave, Split,2004.
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