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Hrvatska jezikoslovna normativistika 

 

 

Ciljevi predmeta 

Cilj je kolegija upoznati studente s glavnim razvojnim smjerovima u hrvatskoj jezikoslovnoj 
normativistici od početka XX. stoljeća te osposobiti studente za razumijevanje okolnosti 
pojedinih novijih normativnih smjerova i njihovih proturječja. 

 

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi 

Identificirati i primijeniti ključne činjenice iz stilistike, tvorbe riječi, hrvatske jezikoslovne 
normativistike i jezične politike.  

Izražavati se u skladu s normama hrvatskoga standardnoga jezika i prepoznati odstupanja. 

Objasniti relevantne činjenice iz hrvatske jezične i književnojezične povijesti, usmene 
predaje, standardologije, dijalektologije i leksikografije. 

 

Očekivan ishodi učenja na razini predmeta 

1. Razumjeti zašto se u prvim desetljećima XX. stoljeća u hrvatskoj književnosti miješaju 
pravopisna i jezična pravila zagrebačke filološke škole, hrvatskih vukovaca i tzv. ekavaca. 

2. Identificirati smjernice jezične politike u monarhističkoj Jugoslaviji, Nezavisnoj Državi 
Hrvatskoj, komunističkoj Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj 

3. Razlikovati dijakronijski i strukturalistički pristup u normativistici. 

4. Definirati osnovne normativne smjernice u hrvatskoj jezičnoj povijesti. 

5. Objasniti normativna razilaženja. 

6. Analizirati razlike između prihvaćenih i neprihvaćenih savjeta, preporuka, uporabne i 
propisane norme, itd. 

 

Sadržaj predmeta 

1. Razumjeti zašto se u prvim desetljećima XX. stoljeća u hrvatskoj književnosti miješaju 
pravopisna i jezična pravila zagrebačke filološke škole, hrvatskih vukovaca i tzv. ekavaca. 

2. Identificirati smjernice jezične politike u monarhističkoj Jugoslaviji, Nezavisnoj Državi 
Hrvatskoj, komunističkoj Jugoslaviji i Republici Hrvatskoj 

3. Razlikovati dijakronijski i strukturalistički pristup u normativistici. 

4. Definirati osnovne normativne smjernice u hrvatskoj jezičnoj povijesti. 

5. Objasniti normativna razilaženja. 

6. Analizirati razlike između prihvaćenih i neprihvaćenih savjeta, preporuka, uporabne i 
propisane norme, itd. 

1. Purizam u starijih hrvatskih pisaca (od Dubrovčana do Slavonaca)  

2. Poimanje jezične norme u doba iliraca (višenarječna koncepcija)  
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3. Filološke škole u XIX. stoljeću; novoštokavski purizam hrvatskih vukovaca 

4. Kraljevina SHS/Jugoslavija i hrvatski jezik i pravopis 

5. Jezično-pravopisna raslojenost uporabne norme 20-ih i 30-ih godina 

6. Raščlamba knjige Petra Guberine i Krune Krstića „Razlike između hrvatskoga i srpskoga 
književnog jezika“ (1940.) 

7. Normativne odredbe i preporuke u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 

8. Karakteristike hrvatskoga jezika u okružju Komunističke partije u doba Drugoga 
svjetskoga rata i poslije  

9. Jezično normiranje u časopisu Jezik  

10. Novosadski dogovor (1954.) u jezičnoj praksi 

11. Gramatike  

12. Pravopisi  

13. Rječnici  

14. Jezično savjetodavstvo: gramatičke dvojbe, leksički prijepori i pravopisne nesuglasice I. 

15. Jezično savjetodavstvo: gramatičke dvojbe, leksički prijepori i pravopisne nesuglasice II. 
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