
 

           (11. – 17. ožujka) 

 

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2013. godine pokrenuo je posebnu manifestaciju Mjesec hrvatskoga jezika. Potaknuti 

činjenicom kako je hrvatski jezik od 1. srpnja 2013. godine postao službeni jezik Europske unije željeli su u svih govornika 

hrvatskoga jezika podići razinu svijesti o važnosti očuvanja tog temelja hrvatskoga nacionalnoga identiteta: materinskoga 

jezika. Upravo je Međunarodni dan materinskoga jezika 21. veljače uzet kao početak Mjeseca hrvatskoga jezika, a završetak 

je 17. ožujka, na dan objave 'Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika' iz 1967. godine. Hrvatski je sabor 

1997. godine utemeljio Dane hrvatskoga jezika koji traju od 11. do 17. ožujka. 

Jezik je najsnažnije obilježje naroda. Jezikom se narod međusobno povezuje, identificira… 

Hrvatski jezik pripada obitelji slavenskih jezika. Slavenskim jezikom govore Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi – to je istočna slavenska 

obitelj. Poljaci, Česi, Slovaci, Lužički Srbi – zapadnoslavenska jezična obitelj. 



Hrvati, Slovenci, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Makedonci, Bugari – južnoslavenska jezična obitelj.  

Hrvatska pisana jezična baština svoje početke bilježi već krajem XI. stoljeća. Najstariji su hrvatski tekstovi pisani 

svojevrsnom mješavinom hrvatske inačice crkvenoslavenskog jezika i arhaične čakavštine te isključivo glagoljicom. Konstantin 

Ćiril stvorio je prvo slavensko pismo – GLAGOLJICU. Od XII. stoljeća Hrvati razvijaju vlastitu inačicu ćiriličnoga pisma koja 

se najčešće naziva bosančicom, a od XIV. stoljeća sve se češće počinju koristiti i latiničkim pismom. 



 

 

 

 



Korisni linkovi 

Iz povijesti hrvatskoga jezika 

Jezični savjetnici hrvatskoga jezika 

Gramatike hrvatskoga jezika 

Hrvatski pravopis 

Hrvatska školska gramatika 

Jezični savjetnik 

Hrvatski na maturi 

Frazemi 

Dobro je znati… 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine raspisuje javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena iz posebnog fonda 

Nagrada Dragutina Tadijanovića: 

 

 pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna, 

 jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije, 

 jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije. 

 

 
 
Prezentaciju izradila: Slavica Kovačević, prof. pedagogije i dipl. knjižničar 

http://ihjj.hr/iz-povijesti-hrvatskoga-jezika/
http://ihjj.hr/stranica/jezicni-savjeti/27/
http://ihjj.hr/stranica/gramatike-hrvatskoga-jezika/11/
https://pravopis.hr/
https://gramatika.hr/
https://jezicni-savjetnik.hr/
http://matura.ihjj.hr/
http://hrvatski.hr/frazemi/

