
НАШИМ ЧИТАОЦИМА

Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, 
покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на стручан и научно 
утемељен, али разумљив и широком читалачком кругу доступан начин, поговори о 
актуелним језичким проблемима. Часопис је био намењен пре свега „онима који 
непосредно, свакодневно утичу на данашњи ниво језичке културе (средњошколцима, 
студентима, профе сорима, лекторима, новинарима, писцима свих струка)”, од којих 
се оче кивала и помоћ „у заједничком напору да се језик ... улепша, ојача, оплемени, 
учини гипкијим, природнијим, изражајнијим, богатијим, сигурнијим у себе”.

Стицајем околности публикација је, после неколико година, престала да излази 
2005. Потреба за њом је, међутим, остала – у живом језичком бићу дошло је до 
промена па су се јавила нова огрешења, а многа стара нису престала да постоје; у 
међувремену је изашла допуњена и у извесној мери измењена верзија Правописа, 
а појавила се и Нормативна граматика српског језика са неким новим решењима; 
друштвена брига о језику није постала ни већа ни организованија. Због свега овога 
Матица српска је донела одлуку да поново покрене Језик данас. Овим бројем по
чи ње његова нова серија, али заснована на старим темељима.

Наводимо тематске области којима се Језик данас бавио и којима ће се и убудуће 
бавити: неговање и нормирање савременог српског језика; ортоепија, неговање 
правилног изговора и акцента, посебно на радију и ТВ; статус екавице и ијекавице 
у новим условима; настава матерњег језика у основним и средњим школама; језик 
уџбеника и приручника (у оквиру ове тематске целине обратићемо посебну пажњу 
на појмове и речи које су савременим генерацијама стране, непознате); језик 
средстава јавног информисања; политички и правни језик; стручне терминологије, 
могућности њиховог уједначавања и стандардизације; начини борбе против 
бирократизације језика; однос према туђицама (посебно англицизмима) у 
данашњим условима; питања преводилаштва (књижевног, стручног превода 
страних филмова и серија на телевизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на 
она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезичку норму без обзира на то да ли 
је и колико о њима писано. 

Очекујемо да нам постављате питања, указујете на проблеме и предлажете 
теме које вас интересују.

Уредништво 

НОВИ САД 2014. Година X Број 1–2

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ
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Милица Радовић Тешић

ПОПУЛАРИСАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

1.

Го во ри се, че сто без кон крет не ар гу мен та ци је, да нам је је зик у кри зи, а 
притом се ви ше ми сли на по ли тич ка ра сло ја ва ња срп ског (срп ско хр ват ског) 
је зи ка, на по ти ски ва ње ћи ри ли це у јав ној (по не кад и слу жбе ној) упо тре би, 
а ма ње на ње го ву ко му ни ка тив ну и са знај ну функ ци о нал ност. (С овим у 
ве зи је и пи та ње не до стат ка лек тор ске и ко рек тор ске слу жбе у но ви на ма, 
елек трон ским ме ди ји ма, из да вач ким ку ћа ма, што за по сле ди цу има пре ве
ли ку де мо кра тич ност, да не ка же мо анар хи ју и суп стан дард ну упо тре бу 
је зи ка у ме ди ји ма, на по се токшоу еми си ја ма и та бло и ди ма, али све то, 
опет, за ди ре у тран зи ци о на со ци о ло шка ста ња на ци је и не за ви дан еко ном
ски по ло жај ста нов ни штва.) Од го вор на пи та ње да ли нам је књи жев ни је зик 
за пу штен, до би ће мо ако по ка же мо шта он има на струч ном и на уч ном по љу, 
тј. има ли ква ли тет не гра ма ти ке, пра во пис, реч ни ке. Ако има од го ва ра ју ће 
је зич ке при руч ни ке, од школ ских и уни вер зи тет ских до оп штих (на уч нопо
пу лар них) на ме ње них нај ши рем кру гу го вор ни ка – он да не тре ба го во ри ти 
о угро же но сти је зи ка. Та кви при руч ни ци ће омо гу ћи ти да се пра вил на упо
тре ба књи жев ног је зи ка са вла да кроз обра зо ва ње, у основ ним и сред њим 
шко ла ма – где се је зик и гра ма ти ка ини ци јал но и те мељ но усва ја. Оста ло 
је ствар при ме не тог зна ња у оп штој кул ту ри.

По бољ ша њу је зич ке кул ту ре да нас по себ но до при но се но вин ске је зич ке 
ру бри ке (По ли ти ка, НИН), jeзичке три би не (Ко лар чев уни вер зи тет), али и 
раз ли чи те је зич ке по у ке ко је се об ја вљу ју у ча со пи си ма (нпр. Наш је зик) или 
у об ли ку по себ них це ло ви тих нор ма тив них при руч ни ка на ме ње них раз ли
чи тој уз ра сној пу бли ци.

Го ди на ма уна зад по ја вљи ва ли су се раз ли чи ти при руч ни ци ко ји су до
при но си ли не го ва њу оп ште је зич ке кул ту ре. Ако из дво ји мо зва нич не пра
во пи се (срп ско хр ват ски Ма ти чин из 1960, и срп ски Ма ти чин са дватри 
до ра ђе на и до пу ње на из да ња – 1993, 2002, 2010) ко ји по сво јој при ро ди 
кре и ра ју нор ма тив на „пра ви ла и њи хо ве осно ве”, да кле, да ју те о риј ске осно
ве и при ме ну тих осно ва (у пра во пи сном реч ни ку) – оста ли при руч ни ци 
је зич ке кул ту ре, са не ко ли ко из у зе та ка, има ју пре вас ход но прак тич ну на ме
ну. Пре сти жне срп ске гра ма ти ке, уни вер зи тет ске и школ ске – Сте ва но ви ће ва 
и Ста ној чи ћа–По по ви ћа, има ју угра ђе не и нор ма тив не аспек те, а по слу жи ле 
су као пре те жна ба за за она пра во пи сна ре ше ња ко ја се ти чу гра ма тич ке стан
дард но сти. Њи ма се од ско ра при дру жу је Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
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је зи ка (2013) Пи пе ра и Клај на ко ја, по ред при ме не мо дер них лин гви стич ких 
те о ри ја и од сту па ња од кла сич них гра ма тич ких ана ли за, пре скрип тив ност 
има екс пли цит но у на сло ву. Кад је реч о не го ва њу је зич ке кул ту ре, зна чај
ну уло гу за нор ма ти ви сти ку имао је и Срп ски је зич ки при руч ник (два из да
ња, 1991. и 2004) гру пе ауто ра (Ивић, Клајн, Пе ши кан, Бр бо рић). Иван Клајн 
са ви ше књи га (Реч ник је зич ких не до у ми ца, Стран пу ти це сми сла и др.) и 
Ми лан Шип ка (Кул ту ра го во ра, При че о ре чи ма и др.) у раз ли чи то про фи
ли са ним тек сто ви ма кон ти ну и ра но су се ба ви ли пи та њи ма је зич ке и го вор не 
кул ту ре. Ви ше го ди на XX и по чет ком XXI ве ка бри гу о је зи ку, са ве ли ком 
енер ги јом и струч но вр ло по у зда но, во ди ли су у ин ди ви ду алним при руч ни
ци ма или за јед нич ки (Сло во о је зи ку, 1996, 2002) Е. Фе ке те, Д. Ћу пић и Б. Тер
зић. Ме ђу ком пе тент не ауто ре ко ји се по ред дру гих лин гви стич ких обла сти 
из ср би сти ке ба ве и кул ту ром упо тре бе је зи ка, ових го ди на на мет ну ла се 
Ра да Сти јо вић (тек сто ви ма у По ли ти ци и две ма књи га ма: Срп ски је зик – 
нор ма и прак са и Је зич ки са вет ник). Без на ме ре да да је мо ис цр пан пре глед 
ра до ва, на по ме ну ће мо још да је би блио гра фи ја из ове обла сти да ле ко бо га
ти ја. У из да вач кој про дук ци ји, „Про ме теј” из Но вог Са да до при но си по пу
ла ри за ци ји је зич ке кул ту ре об ја вљу ју ћи (у пре по зна тљи вој мо дрој бо ји) де ла 
ви ше раз ли чи тих ауто ра (Клајн, Шип ка, Те ле бак и др.) ко ји се ба ве, на раз
ли чи те на чи не, пи та њи ма је зич ке кул ту ре – у ужем или ши рем сми слу.

2.

За ову при ли ку из два ја мо књи гу Ви о ле те Ба бић 365 је зич ких цр ти ца ... 
чи ји је на слов ци ља но до пу њен ре чи ма „за све оне ко ји же ле да го во ре и 
пи шу пра вил но”. Да кле, реч је о нор ма тив ном при руч ни ку на ме ње ном нај
ши рој чи та лач кој пу бли ци, али по опре ми из да ва ча, већ уве ли ко про фи ли
ра ног „Кре а тив ног цен тра”, по ди зај ну и илу стра ци ја ма те укуп ној ви ше бој
ној тех нич кој опре мље но сти, Је зич ке цр ти це ће се по себ но сви де ти школ ској 
по пу ла ци ји. (Аутор ка ове за ни мљи ве књи ге је ина че ду го го ди на би ла тех
нич ки уред ник ве ли ког Реч ни ка СА НУ, ве ро ват но у це ло куп ном из да ва штву 
за штам па ње нај ком пли ко ва ни јег де ла, али и це ње ни лек тор и ре дак тор у 
„Кре а тив ном цен тру”, па у ње ну ком пе тент ност не тре ба сум ња ти.) Осо бе
ност 365 је зич ких цр ти ца ... је из ме ђу оста лог и у то ме што на сло вом су ге ри
шу усва ја ње јед не по у ке днев но за 365 да на у го ди ни, да тум ски од 1. ја нуа  ра 
(Но ва го ди на) до 31. де цем бра. Уче ње и са вла да ва ње пра во пи сних пра ви ла, 
ко ја су ина че че сто у гра ма ти ка ма и пра во пи су та ко пред ста вље на да су 
не до вољ но при јем чи ва за пам ће ње, олак ша ва то што се ов де пра вил но ре
ше ње ну ди кроз (че сто) ду хо вит раз го вор ни дис курс, ко ји се обич но во ди 
у ку ћи, у шко ли, на ули ци, у про дав ни ци и дру где. 
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Књи га об у хва та ра зно вр сне пра во пи сне са др жа је, ак ту ел не при ме ре сва
ко днев не упо тре бе је зи ка – од ве ли ког сло ва (на зи ви ули ца, тр го ва, ре јо на, 
пра зни ка, ме ста итд.), спо је ног и одво је ног пи са ња ре чи (не га ци је, по здра ви, 
из ра зи, реч це и др.), гра ма тич ког об ли ка ре чи (ком па ра ти ви, гл. кре та ња и 
ми ро ва ња, гл. тре ба ти, им. на лац у па де жи ма, за ме ни це итд.), гла сов них 
про ме на и ал тер на ци ја (под ши ша ти, Ми ли чин, Бе о гра ђан ки, до ве зен, ка
ми он и др.) до тран скрип ци је стра них ре чи (Ди сел дорф, бе би си тер ка, ин
фаркт, ва ку ум и сл.) и ви ше раз ли чи тих син так сич ких обр та и из ра за. Сва
ко пра во пи сно пи та ње има свој на слов из ко га се мо же за кљу чи ти о че му 
је реч. Нпр.: Је си ку ћи, Вр ши мо услу жно пе че ње јаг ње ти не, Да ли не смеш 
или не ћеш, Не ма њић ска кул ту ра и пле мић ски мо рал, Ни шта ми не хва ли, 
На ше ре чи по ре клом из не мач ког, Те шки тре нут ци, Обу ци ци пе ле, па да 
по ђе мо, итд. Ови на сло ви ни су да ти у об ли ку са др жа ја, ње га за ме њу је Ин
декс ре чи да тих у пра вил но упо тре бље ном об ли ку на кра ју књи ге.

Уве ре ни смо да ће 365 је зич ких цр ти ца Вио ле те Ба бић по себ но до бро 
по слу жи ти на став ни ци ма у шко ла ма, а на по се у но ви нар ству и елек трон ским 
ме ди ји ма. Књи га (16 см) се мо же но си ти у џе пу одн. жен ској или му шкој 
та шни, али и у ђач ком рук са чи ћу.




