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Drugi razred

Učenik/učenica Bodovi Mentor/mentorica Škola

1. Petra Koceić-Bilan 95 Drinka Bedalov Treća gimnazija, Split

2. Daniel Čulin 91 Maja Cikatić Četvrta gimnazija Marko Marulić – Split 

3. Dorotea Prosnik 90 Valerija Bilić Treća gimnazija – Zagreb 

3. Kristina Čajko 90 Katarina Halambek Švec Gimnazija A. G. Matoša – Zabok 

3. Tom Kovačić 90 Goranka Lazić Prirodoslovna gimnazija V. Preloga

3. Ivana Maršić 90 Ivana Eterović Gimnazija dr. Mate Ujevića – Imotski 

Treći razred

Učenik/učenica Bodovi Mentor/mentorica Škola

1. Matija Čepulić Polgar 93 Marija Bilić XV. gimnazija – Zagreb

2. Marija Franić 92 Kristina Prlić III. gimnazija – Split

3. Katarina Rajković 91 Paula Jurić Gimnazija Tituša Brezovačkog – Zagreb

Četvrti razred

Učenik/učenica Bodovi Mentor/mentorica Škola

1. Gabrijela Soldan 94 Ivan Janjić I. gimnazija – Zagreb

2. Hana Vlahov 93 Nikolina Stulić Gimnazija Franje Petrića – Zadar

3. Ema Šepl 93 Romana Žukina Gimnazija Daruvar – Daruvar

ZAVRŠENO 16. KOLO ŠRETEROVA 
NATJEČAJA ZA NAJBOLJU NOVU 

HRVATSKU RIJEČ

z moralnu i materijalnu pomoć 
Zaklade „Dr. Ivan Šreter“, časopis 
Jezik i ove je godine proveo natječaj 

za najbolju novu hrvatsku riječ. Riječ je o 16. 
kolu natječaja na kojem se dodjeljuju nagrade 
za najbolje nove riječi, Nagrada nosi ime hr-
vatskoga mučenika Ivana Šretera. Hrvatsku 
javnost svake godine upoznajemo s rezultati-
ma natječaja za Dane hrvatskoga jezika (11. – 
17. ožujka) u znak poštovanja prema žrtvama 

prinesenima za opstojnost hrvatskoga jezika, 
dajući tako svoj prinos obilježavanju tih dana 
i kulturi hrvatskoga jezika.

Riječi su 2021. primane na e-adresu je-
zik.hr@gmail.com, a rječnik je novih riječi 
izradila naša tajnica Ljubica Josić. O riječima 
je odlučivalo povjerenstvo: Jezikovo Ured-
ništvo – Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile 
Mamić, Dubravka Smajić; znanstvenici iz 
tehničkih područja Igor Čatić i Zvonimir Ja-
kobović, književnik Hrvoje Hitrec i naš novi 
član, prevoditelj Marko Kovačić. Predsjed-
nica je glavna urednica Jezika Sanda Ham.
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Naš počasni predsjednik Stjepan Babić 
preminuo je krajem kolovoza 2021. tako da je 
ovo prvi natječaj koji je proveden bez njega. 
Vrijedno ga je spomenuti u svezi s natječa-
jem jer ga je 1992. pokrenuo, a Zaklada „Dr. 
Ivan Šreter“ uočila nas je i podupire naše 
napore već 17 godina, od 2005. Na žalost, 
napustio nas je i zakladnik Željko Žilić. Me-
đutim, pristupaju nove snage i naš natječaj i 
suradnja sa Zakladom nastavljaju se.

Iako se prijavilo mnoštvo tvorbenjaka – 
102 i pristiglo je 250 novih riječi, najbolje 
nove riječi ove godine nisu izabrane. U uži 
je krug ušlo 30 riječi, a među njima izdvajam 
one koje se odnose na pandemiju – protucje-
pnik i protucjepiša za antivaksera, prodišnik 
za respirator, kovidnica za kovid potvrdu. Na 
žalost, prutcjepnik i protucjepiša nisu dobili 
dovoljan broj glasova, uz prodišnik postoji 
već hrvatska riječ dišnik u istom značenju. 
Kovidnica, riječ koja je dobila najviše glaso-
va i koju je predložilo četvero tvorbenjaka 
neovisno jedni o drugima, upotrebljava se 
već, ali ne za kovid potvrdu, nego za kovid 
novčani dodatak (isti tvorbeni način kao bo-
žićnica i uskrsnica). U uži je izbor ušlo i po-
tresište kao naziv za mjesto potresa, mjesto 
stradalo potresom. Uz potresište stigla je i 
riječ poplavište kao mjesto poplave. Pozor-
nost je Povjerenstva privukla i riječ naleđnik 
za ruksak, iako postoji hrvatska riječ naprt-
njača; obuvalica za žlicu za cipele (međutim 
ta je riječ već potvrđena u upotrebi), dosje-
tica za aforizam; rajčić za cherry tomato.

Ponovno smo dobili hrvatske riječi za in-
fluencera – utjecajnik i utjecatelj, međutim 
riječ utjecajnik smislio je i upotrijebio naš 
član Igor Čatić prije nekoliko godina. Zabi-
lježili smo i da naš natječaj ima već i stalne 
sudionike, a nekima su od njih novotvorenice 
ili nagrađivane ili zapažene. Primjerice, Ani-
ta i Denis Peričić u ovom su nam kolu poslali 
zapaženu riječ protucjepnik, u 2020. bila je 

to riječ šekspiriti se, a 2016. nagrađena im je 
riječ istovrijednik. Naš je redoviti sudionik i 
Drago Štambuk, nagrađenik za riječi premo-
snica i dišnik, tu su i Ognjen Ožegić i Tomi-
slav Meštrović, tvorci društvostaja u 2020., a 
u ovom kolu pojačnice za booster dozu. Oni 
u svojim sredinama, prema vlastitim riječi-
ma, nastoje nepotrebne anglizme zamijeniti 
hrvatskim riječima i popularizirati novije 
hrvatske riječi u svojem svakodnevnom radu.

Bez obzira na to što nismo proglasili 
najbolje riječi, natječaj je iznjedrio nove do-
bre riječi, pokazao da u govornika postoji 
želja da se nepotrebni anglizmi zamijene 
hrvatskim riječima i da se za nove pojmove 
koji ulaze u hrvatski jezik pronađu hrvat-
ske riječi. Usporedimo li se s Amerikanci-
ma i Nijemcima (koji su svoje najbolje nove 
riječi proglasili u siječnju), razlikujemo se. 
U njih se uvijek biraju riječi već potvrđene u 
upotrebi i najčešće iz političkoga i društve-
noga života. Riječi u njih ne moraju biti nove, 
mogu biti i poznate riječi kojima se pripisuje 
novi sadržaj. Tako su Amerikanci izabrali 
riječ insurrection – nasilni pokušaj preuzi-
manja vlasti koji se u njih dogodio 6. siječnja 
2021., a Nijemci Wellenbrecher – lukobran, 
ali doslovni prijevod jasnije kaže o čemu je 
riječ – onaj koji lomi valove – a odnosi se na 
zaštitne mjere protiv pandemijskih valova, 
mjere koje su ih lomile.

Naš natječaj traje. Ovo kolo završava 22. 
prosinca 2022. Izabere li Povjerenstvo tri 
najbolje riječi, nagrade su novčane i svečano 
se i javno uručuju u Lipiku. Prijedloge (naj-
više pet riječi), šaljite na jezik.hr@gmail.
com. Prednost imaju zamjene za nepotrebne 
anglizme, a riječi ne smiju biti potvrđene u 
upotrebi.

Sanda Ham
sham@ffos.hr

https://doi.org/10.22210/jezik.2022.69.15
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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.

Sanda Ham
sham@ffos.hr
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