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ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO

GOD. 66., BR. 1., 1. – 40., ZAGREB, veljača 2019.

Hrvatski se jezik voli znanjem.

UVODNA RIJEČ

Uredničko vijeće časopisa Jezik ušla je doc. dr. sc. Dubravka Smajić. Surad-
nica je Jezika već godinama, kao autorica i kao ocjenjivačica. Čitateljima 
je Jezika i široj hrvatskoj javnosti poznata po radovima o (ne)valjanosti 

naziva kurikulum i zalaganju za naziv kurikul.
Rođena je i živi u Osijeku, zaposlena je na Odsjeku za filologiju Fakulteta za 

odgojne i obrazovne znanosti. Predaje kolegije iz suvremenoga hrvatskoga književ-
noga jezika, jezičnoga izražavanja i jezične kulture na Učiteljskom studiju i studiju 
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Proučavala je i osobitosti jezika učenika i 
studenata razredne nastave. Organizirala je međunarodne znanstvene skupove Dijete 
i jezik danas i uređivala istoimene zbornike tih skupova. Jezikoslovna su područja 
njezina proučavanja norma suvremenoga hrvatskoga jezika, a i njegova povijest, 
napose norma druge polovice 19. st. i početka 20. st., a iz tih je područja autoricom 
brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Ulaskom D. Smajić Jezikovo je uredništvo osnaženo – radno i uže Uredništvo 
čine, kao i do sada, glavna i odgovorna urednica Sanda Ham, urednici Nataša Bašić 
i Mario Grčević. U radnom su, ali širem Uredništvu – Uredničkom vijeću – urednici 
Mile Mamić, Stefan Rittgasser i Dubravka Smajić. Stjepan Babić i Radoslav Katičić 
počasni su članovi Uredničkoga vijeća. 

Jezik od ovoga godišta ima i novu stručnu tajnicu, dr. sc. Ljubicu Josić. Lj. Josić 
živi i radi u Zagrebu, zaposlena je u LZ Miroslav Krleža. Napisala više desetaka 
znanstvenih i stručnih radova iz jezikoslovlja i znanosti o književnosti, dio njih 
objavljen je i u Jeziku. Znanstvena je suradnica od 2015. Naslovna je docentica 
na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije Akademska 
pismenost i Elektronički tekstovi.

Sanda Ham
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