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ZAHVALA PODUPIRATELJIMA 
ČASOPISA JEZIKA

redništvo časopisa Jezika duguje 
svoj opstanak svojim vjernim pret-
platnicima – bez njih ne bi bilo Jezi-

ka. Čitatelje Jezik uvijek ima, prema Hrčku 
(Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih ča-
sopisa) Jezik je od kolovoza 2007. do danas 
posjetio 2 424 851 čitatelj, što nam donosi 21. 
mjesto na popisu od 516 časopisa, a u 2021. 
bili smo prema posjećenosti na 11. mjestu. 
Međutim, naši su pravi podupiratelji naši 
pretplatnici i oni koji će u knjižarama Škol-
ske knjige posegnuti za časopisom. Naime, 
Jezik ne može izlaziti ako ne može platiti 
svoje troškove, a većinu tih troškova namiru-
jemo iz pretplate. Državne su dotacije toliko 
skromne da trošak jednoga broja premašuje 
njihov iznos.

Naši česti javni nastupi u svezi s time da 
nam je opstanak ugrožen bez državnih do-
tacija (a nekoliko smo godina bili bez njih, u 
doba SDP-ove vlasti za ministra Jovanovića 
i u doba ministrice Divjak), urodili su posve 
neočekivanim plodom – zapazila ih je obitelj 
Ljerke i Luke Milasa iz Amerike i zahvalju-
jući njihovim doista velikim materijalnim 
potporama, možemo i dalje objavljivati Je-
zik. Prva je donacija bila 2013., druga 2021. i 
treća ove godine. Profesor dr. sc. Luka Milas 
ugledni je liječnik i sveučilišni profesor u 
miru, dopisni je član HAZU (https://www.
info.hazu.hr/clanovi/milas-luka/). Njegova 
supruga Ljerka Milas profesorica je njemač-
koga i engleskoga jezika u miru. Obitelj Mi-
las od 1980. živi u Americi gdje uživa veliki 
ugled u hrvatskoj zajednici, ali i u američ-
kom društvu općenito. Naša dobrotvorka gđa 
Ljerka donaciju nam je protumačila „kao vid 
ljubavi za Domovinu i njezin prekrasni jezik 

hrvatski“. Kao urednica Jezika često primam 
njezina poticajna i pohvalna pisma. Ovim 
putem javno zahvaljujemo obitelji Milas na 
potpori. Ujedno ispravljamo i pogrješku koja 
nam se dogodila u prošlom godištu Jezika 
gdje smo napisali da je riječ o financijskoj 
potpori Zaklade obitelji Milas. Nije riječ o 
zakladi, nego o obiteljskim osobnim sred-
stvima. Time se velikodušnost obitelji Milas 
pokazuje još većom.

Valja zahvaliti i obitelji Katarine Brkić 
koja već nekoliko godina plaća trostruku 
pretplatu za jedan broj časopisa i na taj nas 
način podupire, a ove smo godine uz pret-
platu primili i oveću donaciju.

Iako je u Europi uobičajeno da gospo-
darstvo podupire znanost, u nas se svijest 
o tome tek polako rađa pa nam je ugodno 
iznenađenje bila donacija Tvornice turbina 
prije desetak godina, Adrisov odaziv na našu 
prijavu na njihov natječaj 2020., a ove godi-
ne odaziv Podravke d. d. na našu zamolbu 
za pomoć. Doista poslovno i brzo Podravka 
se odazvala našoj zamolbi i ovim joj putem 
zahvaljujemo.  

Ne treba zaboraviti ni Zakladu „Dr. Ivan 
Šreter“ koja od 2006. pokroviteljski sudje-
luje u natječaju za najbolju novu hrvatsku 
riječ, podupirući natječaj financijski tako da 
dodjeljuje novčane nagrade najboljim trima 
tvorbenjacima i omogućuje medijski prostor 
za promicanje natječaja, a tako se promiče i 
časopis Jezik.

Zahvaljujemo svim svojim podupiratelji-
ma i nadamo se da ćemo svojom vrsnoćom 
i svojim naporima za boljitak hrvatskoga 
jezika opravdati njihove potpore.
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