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  VABILO 
 
 

Vabimo vas, da se v četrtek, 16. 3. 2017, ob 16. uri  

v predavalnici S5 Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2,  

 

udeležite jezikovnega seminarja 

 
LEKSIKALNE SPREMEMBE V HRVAŠKEM KNJIŽNEM JEZIKU 

 

Program: 
 

16.00  Uvodni pozdrav 
 

16.10  Red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži 
 leksikalno-pomenske spremembe v hrvaškem knjižnem jeziku v 90. letih 

prejšnjega stoletja 

 razpad srbskohrvaškega jezika in proces jezikovnega ločevanja, kovanje novih 

besed, preganjanje srbizmov, jezikovni purizem 

 novi jezikovni priročniki, razlikovalni slovarji, razlike med hrvaščino in 

srbščino 
 

17.30   Odmor  
 

17.45  Drugi del 

 zgledi sprememb v besedišču hrvaškega knjižnega jezika v 90. letih  

 nekatera aktualna vprašanja hrvaškega knjižnega jezika danes. 
  

20.00   Zaključek  
 
Predavateljica prof. dr. Vesna Požgaj Hadži je redna profesorica za hrvaški jezik in predstojnica 

Katedre za hrvaški in srbski jezik na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Ukvarja se 

s hrvaškim knjižnim jezikom in stilistiko, zlasti s kontrastivnim preučevanjem hrvaščine in 

slovenščine, didaktiko hrvaščine kot tujega jezika ter s psiho- in sociolingvističnimi vprašanji, ki so 

posredno ali neposredno povezana z južnoslovansko filologijo. Vodi in sodeluje pri različnih domačih 

in tujih projektih. Objavila je okrog 200 kontrastivnih, sociolingvističnih in didaktičnih razprav, 

člankov, recenzij in predstavitev strokovne literature, učbenike Vježbe iz hrvatskog ili srpskog jezika I 

(1990), Hrvatski jezik, srpski jezik: vodič za polaganje ispita na visokoj razini (2004) in Hrvatski jezik 

1 (2008, 2011), monografijo Hrvaščina in slovenščina v stiku (2002) ter v soavtorstvu monografijo 

Hrvatski izvana (2007). Je tudi ena od urednic monografije Bez predrasuda i stereotipa (2005). Vodila 

je različne bilateralne projekte med Republiko Slovenijo in novonastalimi državami nekdanje 

Jugoslavije, izsledki raziskav v teh projektih pa so objavljeni v monografijah Med politiko in 

stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije (Ljubljana 2009), ki jo je 

souredila, in Jezik između lingvistike i politike (Beograd 2013), ki jo je uredila. 
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