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Ger hard Stic kel (ed.). Na ti o nal Lan gu a ge In sti tu ti ons and Na ti o nal Lan gu a ges. 
Bu da pest: Re se arch In sti tu te for Lin gu i stics ‒ Hun ga rian Aca demy of Sci en ces 

(= Con tri bu ti ons to the EF NIL Con fe ren ce 2017 in Man nhe im), 299 p.

Овај збор ник са др жи ра до ве из ло же не на – по ма ло ју би лар ном – пет на-
е стом за се да њу Европ ског удру же ња ин сти ту ци ја за на ци о нал не је зи ке EF NIL 
(= Eu ro pean Fe de ra tion of Na ti o nal Lan gu a ge In sti tu ti ons), одр жа ном у Ман хај му, 
5–7. ок то бра 2017. го ди не. До ма ћин је био Ин сти тут за не мач ки је зик (In sti tut 
für de utsche Sprac he), ина че је дан од осни ва ча ЕФ НИЛ-а, чи ји је не ка да шњи 
ди рек тор, Гер хард Шти кел (Ger hard Stic kel), од и грао кључ ну уло гу у за сни-
ва њу, раз ви ја њу и ја ча њу овог све е вроп ског удру же ња. Те ма ман хајм ског 
ску па би ло је упра во оно што пред ста вља су шти ну ове ор га ни за ци је – ин-
сти ту ци је за на ци о нал не је зи ке и на ци о нал ни је зи ци. Сто га збор ник пру жа 
ви ше стру ко за ни мљи во и ко ри сно шти во за ши рок спек тар струч ња ка ко ји 
се ба ве са вре ме ним је зи ком, је зич ким пла ни ра њем и је зич ком по ли ти ком. 

Мо жда ни је на од мет под се ти ти шта је ЕФ НИЛ. Украт ко, то је ор га ни-
за ци ја осно ва на 2003. го ди не (на скуп шти ни у Сток хол му) са ци љем да 
„про мо ви ше стан да рд не је зи ке европ ских зе ма ља и је зич ку ра зно вр сност 
Евро пе као су шти ну ње не кул тур не ра зно вр сно сти и бо гат ства” (ка ко сто ји 
на ко ри ца ма збор ни ка; за ви ше по да та ка в. http://www.ef nil.or g/).1 Бит но је 

1 „All the mem ber sta tes of the Eu ro pean Union ha ve in sti tu ti ons who se ro le in clu des mo ni-
to ring the of fi cial lan gu a ge or lan gu a ges of the ir co un try, advi sing on lan gu a ge use, or de ve lo ping 
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да ЕФ НИЛ на сто ји да об је ди ни ин сти ту ци је зва нич но за ду же не за бри гу о 
на ци о нал ним је зи ци ма у свим евр оп ским зе мља ма, би ло да су оне чла ни це 
Евр оп ске уни је или не.2

Збор ник отва ра увод на реч уред ни ка, проф. Ге р хар да Шти кла, са крат ком 
ре ка пи ту ла ци јом пу та ко ји је ЕФ НИЛ пре шао од осни ва ња до сво је петна-
е сте го ди шње скуп шти не, као и по пи сом те ма прет ход них че тр на ест кон-
фе рен ци ја, одр жа них од 2003. до 2016. го ди не.3 Да ље збор ник вер но пра ти 
ток кон фе рен ци је, бу ду ћи да осим са мих ра до ва са др жи и по здрав не ре чи 
из го во ре не на отва ра њу, а на кра ју и тран скрипт за вр шне па нел-ди ску си је 
на сло вље не „По ре ђе ње је зич ких по ли ти ка: «Оста ви те је зик на ми ру» пре ма 
«О је зи ку се мо ра во ди ти бри га»”, у ко јој су уче ство ва ли пред став ни ци не-
ко ли ко ин сти ту ци ја тј. зе ма ља.

Па жљи вом чи та о цу за ни мљи ва мо гу би ти и по здрав на обра ћа ња, на ро-
чи то ак ту ел ног ди рек то ра Ин сти ту та за не мач ки је зик, Лу дви га Ај хин ге ра 
(Lud wig Eic hin ger, стр. 15–17, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli-
ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-04-Eic hin ger.pdf ), ко ји је на кон ре чи 
до бро до шли це у име до ма ћи на, из ра зио за до вољ ство што су пред став ни ци 
го то во свих евр оп ских зе ма ља оку пље ни у овој ор га ни за ци ји са ци љем да 
не гу ју европ ску ви ше је зич ност – при том во де ћи ра чу на о раз ли чи то сти си-
ту а ци ја у по је ди ним зе мља ма и има ју ћи у ви ду ак ту ел ни раз вој по је ди них 
аспе ка та је зич ке по ли ти ке. 

По том је Га бри је ла Бе не ман (Ga bri e la Ben ne mann, стр. 19–21, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-
05-Ben ne mann.pdf ) из не мач ког Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, у свом 
крат ком обра ћа њу из ву кла две ефект не по ен те: ци ти ра ла је пр во Ге те о ву ми сао 
о по тре би не го ва ња ма тер њег је зи ка: „За да так је ум них љу ди да исто вре ме-
но чи сте и обо га ћу ју свој ма тер њи је зик”, а за тим и до сет ку по пу лар ног ТВ 

lan gu a ge po licy. ... The Eu ro pean Fe de ra tion of Na ti o nal In sti tu ti ons for Lan gu a ge pro vi des a fo rum 
for the se in sti tu ti ons to ex chan ge in for ma tion abo ut the ir work and to gat her and pu blish in for ma tion 
abo ut lan gu a ge use and lan gu a ge po licy wit hin the Eu ro pean Union. ... In ad di tion, the Fe de ra tion 
en co u ra ges the study of the of fi cial Eu ro pean lan gu a ges and a co or di na ted ap pro ach to wards mot her-
ton gue and fo re ign-lan gu a ge le ar ning, as a me ans of pro mo ting lin gu i stic and cul tu ral di ver sity wit hin 
the Eu ro pean Union.” 

2 У пр вом слу ча ју су од го ва ра ју ће ин сти ту ци је чла но ви ЕФ НИЛ-а са по два пред став-
ни ка, а у дру гом су од го ва ра ју ће ин сти ту ци је зе ма ља при дру же них чла но ва за сту пље не са мо 
са јед ним пред став ни ком (осим Ср би је, та кав ста тус има ју још Исланд, Нор ве шка и Швај цар-
ска). Не за ви сно од зе мље по ре кла, сва ки пред став ник има по је ди нач но пра во гла са. 

3 Збор ни ци са свих кон фе рен ци ја до ступ ни су на сај ту (в. http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons), а по сто је и у па пир ној фор ми (осим пр ва три, ко ји ни кад ни су би ли 
штам па ни), уп. Lin gu i stic fun cti o nal do ma ins, lan gu a ge plan ning and na ti o nal lan gu a ges (Stoc kholm 
2003), Eu ro pean co o pe ra tion in te r mi no logy – do ma ins and net works (Pa ris 2004), Fo re ign lan gu a ges 
te ac hing and lan gu a ge po licy in Eu ro pe (Brus sels 2005), Exam ples and mo dels of plu ri cen tric lan-
gu a ges (Ma drid 2006), Lan gu a ge po li ci es in Eu ro pe (Ri ga 2007), Lan gu a ge use in bu si ness and 
com mer ce in Eu ro pe (Lis bon 2008), The re la ti on ship bet we en of fi cial lan gu a ges and re gi o nal and 
mi no rity lan gu a ges in Eu ro pe (Du blin 2009), Lan gu a ge, lan gu a ges and new tec hno lo gi es: ICT in the 
ser vi ce of lan gu a ge (Thes sa lo ni ki 2010), The ro le of lan gu a ge edu ca tion in cre a ting a mul ti lin gual 
Eu ro pe (Lon don 2011), Le xi cal chal len ges in a mul ti lin gual Eu ro pe (Bu da pest 2012), Tran sla tion and 
in ter pre ta tion in Eu ro pe (Vil ni us 2013), Lan gu a ge use in uni ver si tiy te ac hing (Flo ren ce 2014), Lan gu a ge 
use in pu blic ad mi ni stra tion – the ory and prac ti ce in the Eu ro pean sta tes (Hel sin ki 2015), Ste re otypes  
and lin gu i stic pre ju di ces in Eu ro pe (War saw 2016). 
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за ба вља ча, Ру ди ја Ка ре ла: „Ка да сам до шао у Не мач ку, ја сам го во рио са мо 
ен гле ски. Али да нас не мач ки је зик са др жи ја ко мно го ен гле ских ре чи, та ко да 
ја сад теч но го во рим не мач ки”. Иа ко је ина че за ду же на за бри гу о шко ла ма 
не мач ког је зи ка у ино стран ству (њих 100.000), за кљу чи ла је да без об зи ра 
на то ко ји се је зик учи као стра ни – ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, шпан ски 
– ко рист од тог уче ња ле жи у упо зна ва њу стра них кул ту ра и дру гих љу ди. 

Ис пред гра да Ман хај ма уче сни ци ма се крат ко обра ти ла Ул ри ке Фројн длиб 
(Ul ri ke Fre un dli eb, стр. 23–24, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-06-Fre un dli eb.pdf ) скре нув ши 
па жњу на чи ње ни цу да је Ман хајм „пре сто ни ца не мач ког је зи ка” бу ду ћи да се 
у ње му на ла зе Би бли о граф ски ин сти тут, чу ве на лек си ко граф ска ку ћа Ду ден 
и Ин сти тут за не мач ки је зик. 

Да ље је Ха ви јер Ер нан дес-Са се та (Ja vi er Her nan dez-Sa se ta, стр. 25–29, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-07-Her nan dez-Sa se ta.pd f), као пред став ник Европ ске ко ми си је,4 у 
свом обра ћа њу на сло вље ном пи та њем „Да ли је ви ше је зич ност ва жна за 
Европ ску уни ју?” ис та као да је од го вор на то пи та ње ите ка ко по зи ти ван. У 
при лог то ме је на вео не са мо низ за кон ских ака та5 ко ја ре гу ли шу пи та ња 
упо тре бе је зи ка (у крај њој ли ни ји да ју ћи пра во сва ком гра ђа ни ну да се обра-
ти ма ко јој ин сти ту ци ји или те лу у ЕУ на свом је зи ку, и да до би је од го вор 
на истом том је зи ку), већ пре све га за то што је у Евро пи је зич ка ра зно вр сност 
жи вот на чи ње ни ца. У ду ху па ро ле „Ује ди ње ни у раз ли чи то сти” (под ко јом је 
ЕУ и осно ва на), спо соб ност да се ко му ни ци ра на ви ше је зи ка бит на је пред-
ност за по је дин це, ор га ни за ци је и ком па ни је. Је зи ци не са мо што игра ју 
кључ ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту Европ ске уни је већ су од су штин ског 
зна ча ја за по што ва ње кул тур не и је зич ке ра зно вр сно сти у ЕУ. 

По след ње увод но обра ћа ње (и то тро је зич но, не мач ко-ен гле ско-фран-
цу ско) чи нио је осврт пред сед ни ка удру же ња, Гер хар да Шти кла (Ger hard 
Stic kel, стр. 31–34, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/mann-
he im-2017/EF NIL-Man nhe im-08-Stic kel.pdf) на про те кли пе ри од ак тив но сти 
ЕФ НИЛ-а, као и на чи ње ни цу да се уло га ко ју по је ди не ње го ве ин сти ту ци је-
-чла ни це има ју на ло кал ном ни воу раз ли ку је од зе мље до зе мље, за ви сно од 
спе ци фич но сти си ту а ци је са на ци о нал ним је зи ком – што се ви ди из ис ку ства 
до са да шњих кон та ка та а на ро чи то из по да та ка ко је до но си про је кат ELM 
(Eu ro pean Lan gu a ge Mo ni tor, в. http://ef nil.or g/pro jects/elm ). Шти кел је увео и 
те му за вр шне па нел-ди ску си је на сло вље не ди ле мом „Оста ви те је зик на ми ру!” 

4 Он је за пра во пред сед ник Oдељења за ви ше је зич ност и по др шку обу ци пре во ди ла ца при 
Ге не рал ном ди рек то ра ту за пре во ђе ње Европ ске ко ми си је, Di rec to ra te-Ge ne ral for In te r pre ta tion 
of the Eu ro pean Com mis sion (DG SCIS, где дру ги део акро ни ма сто ји пре ма пр во бит ном, фран-
цу ском име ну овог те ла: Ser vi ce Com mun In ter préta tion-Conféren ces). Овај по да так на во ди мо 
не то ли ко ра ди пре ци зно сти пред ста вља ња ви со ког го ста, ко ли ко да би смо скре ну ли па жњу 
на са мо по ста ја ње ова квог оде ље ња у кон тек сту озбиљ не па жње ко ја се у Европ ској уни ји 
по кла ња пре во ђе њу.

5 Не ка ак та су ци ти ра на у пот пу но сти, а не ка са мо на ве де на, нпр. члан 31 Спо ра зу ма 
о Европ ској уни ји (TEU = Tre aty on the Eu ro pean Union), члан 165.2 Ли са бон ског спо ра зу ма 
(Tre aty of Lis bon), члан 165(2) Спо ра зу ма о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (TFEU = Tre aty on 
the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union), чла но ви 21 и 22 По ве ље о основ ним пра ви ма Европ ске 
уни је (The Char ter of Fun da men tal Rights of the Eu ro pean Union).
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или „О је зи ку се мо ра во ди ти бри га”, ука зу ју ћи на чи ње ни цу да се, упр кос 
ши ро кој при хва ће ност пр вог ста но ви шта, бри га о је зи ци ма ите ка ко во ди – 
ба рем о они ма чи ја је исто ри ја па жљи во про у че на. Та бри га се огле да у, обич-
но ви ше ве ков ном, про це су еман ци па ци је по је ди них ди ја ле ка та ко ји је во дио 
фор ми ра њу стан дард них је зи ка – што се од и гра ва ло у сва ком је зи ку раз ли чи то 
(илу стро вао је то при ме ром не мач ког је зи ка чи ја је стан дар ди за ци ја те кла 
бит но друк чи је не го у слу ча ју нпр. ита ли јан ског, фран цу ског или шпан ског).

На ред ни сег мент збор ни ка, „Оп шта раз ма тра ња”, чи ни ску пи на од че-
ти ри пре да ва ња ме ђу ко ји ма је, с об зи ром на те о риј ски оквир и кон крет не 
ре зул та те спро ве де них по ре ђе ња, нај за ни мљи ви је оно пр во, проф. Пе те ра 
Ау е ра (Pe ter Au er, Uni ver sity of Fre i burg) под на сло вом: „The Ger man neo-stan-
dard in a Eu ro pa con text” (стр. 37–56, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-10-Au er.pd f). По сто ја ње но вог 
стан дар да у не мач ком је зи ку ау тор раз ма тра у ши рем кон тек сту ове по ја ве 
ко ја по след њих де це ни ја за о ку пља па жњу со ци о лин гви ста из ра зних европ-
ских зе ма ља (на ро чи то у Ита ли ји, Дан ској, Бел ги ји, Ен гле ској, Не мач кој).6 
Че ти ри струк тур не од ли ке нео-стан дар да и њи хо ве пер цеп ци је (усме ност, 
не фор мал ност, су бјек тив ност/пер со на ли зо ваност, мо дер ност) Ау ер бо га то 
илу стру је при ме ри ма (осим из не мач ког, не кад и из фран цу ског је зи ка) као 
и ре зул та ти ма ан ке те спро ве де не у шест не мач ких гра до ва. На за кључ на 
пи та ња „Да ли је нео-стан дард ре зул тат је зич ке про ме не?” и „Да ли је нео-
стан дард ре зул тат де стан дар ди за ци је?” ау тор од го ва ра од рич но: нео-стан дард 
ни је са мо ре зул тат про ме не тра ди ци о нал ног стан дар да, већ је у пи та њу ње-
го ва но ва ва ри јан та. Исто та ко, нео-стан дард ни је ре зул тат де стан дар ди за-
ци је тра ди ци о нал ног стан дар да, већ два стан дар да тре ба по сма тра ти у окви-
ру мо де ла у ко ме они ко ег зи сти ра ју вр ше ћи раз ли чи те функ ци је у дру штву. 
Да кле, но ви стан дард ни ни су са со ци о лин гви стич ког ре пер то а ра ели ми ни-
са ли тра ди ци о нал не стан дар де – за њи ма још увек по сто ји по тре ба. 

Три при ло га ко ји сле де ба ве се са свим прак тич ним те ма ма из сфе ре 
ди ги та ли за ци је, на ро чи то при ка зом ра да на ак ту ел ним про јек ти ма ко ји се 
об је ди ње но ба ве (ско ро) свим европ ским је зи ци ма. 

Ви лем Ва слан дер (Wil lem Wa slan der, Dutch Mi ni stry of Ju sti ce) у при ло-
гу „How to esta blish trust in di gi tal pu blic ser vi ces in the Eu ro pean Com mu nity” 
(стр. 57–62, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-11-Wa slan der.pd f), об ја шња ва ка ко се по ве ре ње у ди-
ги тал не јав не слу жбе у Европ ској уни ји мо же ус по ста ви ти за хва љу ју ћи 
про гра ми ма као што је е-SENS ко ји се односи на ви ше вр ста елек трон ских 
до ку ме на та.

Фран ци ска де Јонг (Fran ci ska de Jong, Uni ver sity of Utrecht) у из ла га њу 
на сло вље ном „The sco pe of CLA RIN: From lan gu a ge as lin gu i stic da ta to lan gu a ge 

6 Сам тер мин „нео-стан дард” ско вао је, по ла зе ћи од ита ли јан сках при ли ка, Га е та но Бе-
ру то (Ga e ta no Ber ru to, 1987), да опи ше со ци о лин гви стич ки фе но мен но ви не у је зи ку ко ја ни је 
ре зул тат струк ту рал них про ме на тра ди ци о нал ног стан дар да, већ из ме не ње го вог ста ту са и 
пре сти жа. У окви ру оп шти јих по ја ва де мо ти(ци )за ци је је зи ка (Mat the i er 1997), нео-стан дар ди 
де лу ју не фор мал но, су бјек тив но / лич но, мо дер но, кре а тив но и сл., та ко да по ста ју при влач-
ни ји у од но су на тра ди ци о нал не стан дар де ко је од ли ку ју тра ди ци о нал ност, објек тив ност /
де пер со на ли зо ва ност, фор ма ли зам, стро гост и бли скост пи са ној ре чи.

186



as so cial and cul tu ral da ta” (стр. 63–69, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe-
ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-12-de Jong.pd f), пред ста вља 
ци ље ве и до са да шње ре зул та те на про јек ту CLA RIN (= Com mon Lan gu a ge 
Re so ur ces and Tec hno logy In fra struc tu re)7 ко ји ис тра жи ва чи ма у обла сти ху-
ма ни стич ких и дру штве них на у ка омо гу ћа ва при ступ је зич ким ре сур си ма 
и тех но ло ги ја ма. По ка за но је ка ко се струк ту ра и при ме на CLA RIN-а укла-
па ју у кон цепт отво ре не на у ке (Open sci en ce) та ко што он по др жа ва про на ла-
же ње, при сту пач ност, уза јам ну опе ра тив ност и по нов но ко ри шће ње по да та ка 
(ти еле мен ти се опи су ју као Fin da ble, Ac ces si ble, In ter-ope ra ble, Re-usa ble, па 
отуд тзв. „FA IR da ta prin ci ple”). Та ко ђе се об ја шња ва ка ко ис тра жи вач ка 
ин фра струк ту ра CLA RIN до при но си по тен ци јал ним ди ги тал ним је зич ким 
ре сур си ма при ис тра жи ва њу кул тур них и дру штве них по ја ва, пре ла зе ћи гра-
ни це је зи ка, а на ро чи то ком па ра тив ним сту ди ја ма у мул ти ди сци пли нар ном 
кон тек сту.

Хенк ван ден Хе у вел и Ха лид Шу кри (Henk van den He u vel, CLST, Rad boud 
Uni ver sity & Pre si dent of the EL RA Bo ard) & Kha lid Cho u kri (Sec re tary Ge ne ral 
EL RA & CEO of EL DA) у при ло гу „EL RA’s cen tral ro le in ma na ging lan gu a ge 
re so ur ces in Eu ro pe” (стр. 71–81, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli-
ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-13-van den He u vel-Cho u kri.pdf ), де-
таљ но об ја шња ва ју ко је услу ге пру жа EL RA (= Eu ro pean Lan gu a ge Re so ur ces 
As so ci a tion), као не про фит но удру же ње ко ри сни ка је зич ких ре сур са осно ва но 
1995. го ди не са ци љем да по сре ду је у раз ме ни је зич ких ре сур са из ме ђу сво јих 
ака дем ских и по слов них чла но ва. Пре гле ди члан ства, услу га и ак тив но сти, 
ме сто ЕЛ РА у окру же њу упра вља ња је зич ким ре сур си ма, као и ин вен тар, 
ка та лог и оп шти ка та лог је зич ких ре сур са ко је ЕЛ РА ну ди пред ста вље ни 
су та бе ла р но и ше мат ски (че сто уз ука зи ва ње на од го ва ра ју ће веб сај то ве). 
Ау то ри за вр ша ва ју освр том на прав ну по др шку ко ју ор га ни за ци ја пру жа 
сво јим чла но ви ма и пре гле дом фак то ра (на бро ја но их је чак 20) ко ји ути чу 
на ње ну дру го роч ну одр жи вост. 

Цен трал ни део збор ни ка, „Из ве шта ји о по је ди ним зе мља ма”, са др жи 
18 при ло га, углав ном из пе ра ак ту ел них или бив ших ди рек то ра ин сти ту та 
или ин сти ту ци ја, ко ји при ка зу ју си ту а ци ју у 15 евр оп ских зе ма ља.8 Не ки од 
њих пр вен стве но опи су ју струк ту ру и функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја за ду же-
них за на ци о нал не је зи ке по је ди них зе ма ља (нпр. Есто ни ја, Исланд, Ле то ни ја, 
Ли тва ни ја, Ма ђар ска, Пољ ска, Хо лан ди ја, Хр ват ска), а не ки су усред сре ђе-
ни на при ка зи ва ње оп ште је зич ке си ту а ци је у од ре ђе ним зе мља ма (Бу гар ска, 
Ита ли ја, Не мач ка, Нор ве шка, Сло вач ка, Фран цу ска, Швед ска) – при че му су 

7 B. www.cla rin.eu за ви ше ин фор ма ци ја о овом про јек ту ко ји је осно ван 2012. као ERIC 
(Eu ro pean Re se arch In fra struc tu re Con sor ti um), а од 2016. го ди не пред ста вља је дан од ме ђа ша 
на ма пи ES FRI (= Eu ro pean Stra tegy Fo rum on Re se arch In fra struc tu res), о то ме в. https://ec.eu ro pa.
eu /re se arch/in fra struc tu res/in dex.cf m?pg =eric .

8 Осим два ко ји се ба ве фран цу ским је зи ком, па су њи ме и пи са ни, сви оста ли су на 
ен гле ском, при че му је сва ки снаб де вен са по два ре зи меа, на ма тер њем је зи ку и на ен гле ском. 
Ве о ма за ни мљи ви слу чај Ко ре је ов де ипак не ће мо пред ста ви ти – за ре фе рат He e won jung 
(Na ti o nal In sti tu te for Ko rean Lan gu a ge) „Ko re a’s lin gu i stic po li ci es: Sta tus and chal len ges” (стр. 
127–143) уп. http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-19-Jung.pdf .
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се у сва ком слу ча ју у фо ку су на шли раз ли чи ти аспек ти: про бле ма ти ка је-
зич ког за ко но дав ства, рас по де ла над ле жно сти ме ђу ор га ни за ци ја ма /те ли ма 
за ду же ним за бри гу о је зи ку и/ли во ђе ње је зич ке по ли ти ке, кон крет не ме ре 
ко је се пред у зи ма ју у том ци љу, од нос ма ти це и ди ја спо ре, од нос ве ћин ског 
је зи ка пре ма ма њин ски ма, про бле ма ти ка по ли цен трич них (плу ри цен ти рич-
них) је зи ка, уса гла ша ва ње два/ви ше стан дар да у јед ној ис тој зе мљи итд. 

У на став ку ће мо, пра те ћи њи хов ре до след у збор ни ку, при ка за ти све 
при ло ге, не увек под јед на ко по дроб но. На кон сва ког на сло ва, у за гра ди сто-
ји па ги на ци ја у збор ни ку, као и линк на елек трон ску вер зи ју члан ка ко ја се 
на ла зи на сај ту ЕФ НИЛ-а. 

Си ту а ци ју у С л о  в а ч  к о ј  при ка за ла је Júlia vrábľová (Ľudovit Štur 
In sti tu te of Lin gu i stics, Slo va kian Aca demy of Sci en ce) у ре фе ра ту „Spe ci fics of 
in sti tu ti o nal ma na ge ment of the na ti o nal lan gu a ge in Slo va kia” (стр. 85–99, http://
www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-15-Vra blo va.pdf ). Еле мен те је зич ке по ли ти ке ко ја се во ди у тој зе мљи пр во 
је сме сти ла у ши ри те о риј ски оквир, да би за тим ука за ла на спе ци фич ност 
прак се ко ја про ис ти че из не у са гла ше ност за кон ске ре гу ла ти ве ко ја јед ним 
ак том (из 2001. го ди не) пре по зна је Ин сти тут за сло вач ки је зик као на уч ну 
уста но ву ко ја „про у ча ва и опи су је сло вач ки је зик, пи та ња је зич ке кул ту ре 
и прак се и про фе си о нал но се ди ште ак тив но сти на нор ми ра њу стан дард ног 
сло вач ког је зи ка”, док по то њи (из 2014. и 2016. го ди не) екс пли цит но на во де 
Ин сти тут као са мо са ве то дав но те ло. Та ко Ми ни стар ство кул ту ре, у име 
др жа ве, има по след њу реч по свим пи та њи ма је зич ке нор ме и пла ни ра ња 
др жав ног је зи ка. 

Де лат ност Ин сти ту та за х р  в а т  с к и  је зик и је зи ко сло вље пред ста вио 
је Želj ko joZIć (In sti tu te for Cro a tian Lan gu a ge and Lin gu i stics) у ре фе ра ту „The 
In sti tu te for Cro a tian Lan gu a ge and Lin gu i stics and its ro le in de ve lo ping the mo dern 
Cro a tian lan gu a ge” (стр. 101–106, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-16-Jo zic.pd f). За по чео је освр том 
на пре пре ке ко је је за је зич ко пла ни ра ње у Хр ват ској то ком 90-их го ди на 
про шлог ве ка по ста вља ла не кон зи стент на др жав на по ли ти ка у до ме ну је зи ка, 
по нај ви ше пра во пи са – осим ре сти ту ци је ста рог из 1971, ина у гу ри са но је 
ви ше но вих, та ко да их је у зби ру би ло чак три де сет! Ин сти тут9 у том пра во-
пи сном ха о су ни је уче ство вао, већ је у ње му 2012. до не та од лу ка да се при-
сту пи пи са њу пра во пи са по но вим прин ци пи ма: на кон јав не рас пра ве о под не-
тим пред ло зи ма (у ко јој су уче ство ва ле сто ти не за ин те ре со ва них из струч не 
и кул тур не јав но сти – и уз ве ли ку по др шку ме ди ја), На уч но ве ће Ин сти ту та 
је, из ја шња ва ју ћи се о сва ком по на о соб, ве ћи ном гла со ва усва ја ло ко нач на 
пра ви ла.10 Ме диј ска па жња ко јом је чи тав про цес про пра ћен, као и тран спа-
рент ност са ко јом се од ви јао, до ве ле су до то га да је Ин сти тут пре по знат као 

9 Ин сти тут је осно ван 1948. са за дат ком да окон ча из ра ду ве ли ког Рјеч ни ка хр ват ско га 
или срп ско га је зи ка Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти да би, по што је тај по сао 
до вр шен 1975. го ди не, са рад ни ци на ста ви ли да се ба ве раз ли чи тим те ма ма (гра ма ти ком, сти-
ли сти ком итд.)

10 Да би се по ми ри ле по сто је ће раз ли ке, за по је ди на пра ви ла уста но вље не су по две вер-
зи је, пре по ру че на и до зво ље на (у обра зов ном си сте му при зна је се са мо пр ва, пре по ру че на). Цео 
при руч ник је по ста вљен на ин тер нет као јав но до бро, и за пр ве че ти ри го ди не имао је пре ко 
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цен трал на уста но ва за про у ча ва ње хр ват ског је зи ка у ме ди ји ма, у јав но сти 
– а на кра ју и у по ли тич ким струк ту ра ма. 

За тим је ау тор пред ста вио де лат ност Ин сти ту та – ви дљи ву на ин тер не ту, 
на сај ту (www.ihjj.hr) и на по себ ним пор та ли ма на ко је се са њега упу ћу је – и 
то у два до ме на, обра зов ном и на уч ном. Осим пра во пи са, ши рој јав но сти је 
на ме њен он лајн је зич ки са вет ник, збир ка те сто ва за хр ват ски у шко ли, он лајн 
те сто ви за по ла га ње ма тур ског ис пи та, као и пор тал „Хр ват ски је бо ље”. 
На уч ни про фил уста но ве, а на ро чи то ње ну ори јен та ци ју на мо де ран при ступ 
раз во ју он лајн ре сур са, од ра жа ва нпр. ба за по да та ка STRU NA (си сте ма ти зо ва-
не тер ми но ло ги је свих стру ка, по ста вље на 2012. го ди не), за тим Me ta.Ne t.HR  
он лајн лек сич ка и се ман тич ка ба за по да та ка (нај бо ље пре по зна та на ме ђу на-
род ном пла ну јер ко ри сти нај ви ши ни во NLP и AI за да та ка), а од мар та 2017. 
по кре нут је и про је кат он лајн реч ни ка MRE ŽNIK, за сно ва ног на ко ру пу су. 
Оста ли он лајн ре сур си су ба за ва лен ци хр ват ског гла го ла, реч ник ко ло ка ци ја, 
он лајн ди ја хро ни кор пус хр ват ског је зи ка, ети мо ло шки реч ник, оно ма стич ка 
ба за по да та ка, ди ја лек то ло шки е-реч ни ци, као и про јек ти ре тро-ди ги та ли-
за ци је исто риј ских реч ни ка и гра ма ти ка.

Си ту а ци ју са м а  ђ а р  с к и м  је зи ком опи сао је Gábor PrósZéKy (Re se arch 
In sti tu te for Lin gu i stics, Hun ga rian Aca demy of Sci en ce) у ре фе ра ту „Sup por ting 
the Hun ga rian Lan gu a ge both in si de and out si de Hun gary” (стр. 107–112, http://
www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-17-Pros zeky.pdf/vi ew). На кон освр та на ма ђар ски је зик у Ма ђар ској и у 
све ту, као и на дру ге је зи ке у Ма ђар ској,11 ау тор да је пре глед ра да Ин сти ту-
та за лин гви сти ку Ма ђар ске ака де ми је на у ка, осно ва ног 1949. са за дат ком 
да се ба ви те о риј ским и при ме ње ним ис тра жи ва њи ма у обла сти оп ште лин-
гви сти ке, по ред хун га ро ло ги је и урал ских сту ди ја. Да нас се Ин сти тут ба ви 
још и пси хо-, не у ро- и со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма као и ком пју-
тер ском лин гви сти ком (фор ми ра ње кор пу са и ба за по да та ка за је зич ке тех-
но ло ги је и апли ка ци је за об ра ду го во ра), те из ра дом све о бу хват ног реч ни ка 
ма ђар ског је зи ка ба зи ра ног на кор пу сним ис тра жи ва њи ма.12 Ту су и про јек-
ти ко ји ис тра жу ју ва ри јан те ма ђар ског је зи ка (и ма њин ске је зи ке у Ма ђар-
ској), пи та ња је зич ке по ли ти ке. Још из прет ком пју тер ске ере не гу је се низ 
јав них сер ви са. Ин сти тут је на ро чи то ак ти ван у обла сти тех но ло ги ја људ ских 
је зи ка, а нај ва жни ји ре сур си и слу жбе су му Ма ђар ски на ци о нал ни кор пус, 
Пор тал са пра во пи сним са вет ни ком, Ма ђар ски исто риј ски кор пус, Пре тра-
жи вач гла гол ског ар гу мен та, Урал ска ети мо ло шка ба за по да та ка. Још мно го 
то га на ла зи се на Пор та лу на ци о нал ног кор пу са.

три ми ли о на пре гле да. Осим то га, сто хи ља да при ме ра ка је по де ље но као при лог днев ним но-
ви на ма, а штам пан је и као књи га. 

11 Ма ђар ски је је ди ни слу жбе ни је зик у зе мљи још од 1844. го ди не, а од 2004. је је дан 
од 24 је зи ка ЕУ, као 14. по ве ли чи ни; има око 13 ми ло на го вор ни ка, од то га пре ко 3 ми ли о на 
у ди ја спо ри, до брим де лом као ма њин ски је зик у су сед ним зе мља ма – број ке су так са тив но 
на ве де не. Иа ко је Ма ђар ска из ра зи то јед но је зич на зе мља, у њој се го во ри чак 13 ма њин ских 
је зи ка (јер мен ски, бо ја шки, бу гар ски, хр ват ски, не мач ки, грч ки, пољ ски, ром ски, ру мун ски, 
ру син ски, срп ски, сло вач ки, сло ве нач ки, укра јин ски и ма ђар ски зна ков ни је зик) ко ји ма се слу жи 
је два 3% ста нов ни штва.

12 За ни мљи во је да Ин сти тут у са рад њи са Уни вер зи те том „Етвеш Ло ранд” др жи је дин-
стве ну вир ту ел ну ка те дру са про гра мом из те о риј ске лин гви сти ке. 
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Де лат ност ин сти ту та за п о љ  с к и  је зик при ка зао је Pi o tr ŻmIgrodZKI 
(The In sti tu te of the Po lish Lan gu a ge at the Po lish Aca demy of Sci en ces) у ре фе-
ра ту „The Po lish ex pe ri en ce of a na ti o nal in sti tu te for lan gu a ge” (стр. 113–126, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-18-Zmi grod zki.pdf ). На кон пре гле да исто ри ја та и струк ту ре ове 
уста но ве, осно ва не 1973. го ди не из по тре бе да се об је ди не не ко ли ко већ по-
сто је ћих на уч но-лек си ко граф ских је ди ни ца сме ште них у ви ше гра до ва,13 
ау тор је де таљ но пред ста вио нај бит ни је ре зул та те ви ше де це ниј ског ра да у 
че ти ри основ не обла сти по ло ни сти ке: син хро на про у ча ва ња пољ ског је зи ка,14 
ди ја хро на про у ча ва ња пољ ског је зи ка,15 ди ја лек то ло ги ја,16 оно ма сти ка.17 Ту 
су и еди ци је о пољ ском је зи ку у за гра нич ним обла сти ма, те пољ ски је зик у 
по ре ђе њу са дру ги ма.18 У оста ле аспек те ра да Ин сти ту та ау тор убра ја из да-
ва ње 3 ча со пи са, око 150 мо но гра фи ја и не ко ли ко се ри ја збор ни ка, би бли о-
гра фи је пољ ске оно ма сти ке, би бли о гра фи је исто риј ске гра ма ти ке, као и уче-
шће у ра ду на кор пу су пољ ског је зи ка. На сај ту се (http://ijp.pan.pl) у сло бод ном 
при сту пу на ла зе број ни реч ни ци, ка та ло зи и све оста ле пу бли ка ци је на ста ле 
у Ин сти ту ту.

Је зич ке при ли ке у Л е  т о  н и  ј и  при ка за ли су Ina druvIete (Uni ver sity 
of La tvia) и Jānis valdmanIs (La tvian Lan gu a ge Agency) у ре фе ра ту „The ro le 
of na ti o nal lan gu a ge po licy in sti tu ti ons in the im ple men ta tion of the law on the 
Of fi cial Sta te Lan gu a ge in La tvia” (стр. 145–156, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-20-Dru vi e te-Vald-
ma nis.pdf/vi ew). Ле тон ску је зич ку по ли ти ку од ли ку је вр ло ви сок сте пен ор га-
ни зо ва но сти, цен тра ли зо ва но сти и ин сти ту ци о на ли зо ва но сти, што је по сле-
ди ца из ра зи то бит не уло ге је зи ка у де фи ни са њу на ци о нал ног иден ти те та 
Ле то на ца и по сто ја ња За ко на о је зи ку (до нет 1989, до пу њен 1992) ко јим се 

13 До тле су ста ро пољ ски, оно ма сти ка и ди ја лек то ло ги ја би ли у Кра ко ву, ди ја лек то ло ги ја 
и исто ри ја пољ ског је зи ка XVII и XVI II ве ка у Вар ша ви, при ме ње на лин гви сти ка у По зна њу, 
син так тич ко-ге не ра тив ни реч ник пољ ских гла го ла у Ка то ви ца ма. Да нас Ин сти тут има око 
100 за по сле них, од то га 80 ис тра жи ва ча (не ра чу на ју ћи док то ран де, спољ не са рад ни ке и пен-
зи о не ре). Сви су они са око 90% фи нан си ра ни др жав ним сред стви ма, а оста ло од до ма ћих и 
ме ђу на род них гран то ва.

14 Ту је ви ше гра ма ти ка: мо ну мен тал на тро том на (1984, 1995), јед на мо дер на у ду ху 
ге не ра тив не гра ма ти ке (1993), син так тич ко-ге не ра тив ни реч ник пољ ских гла го ла (1980–1992, 
в. http://zil.ipi pan.waw .pl/SGDPV); ка пи тал на лек си ко граф ска де ла: ве ли ки реч ник пољ ског 
је зи ка – бес плат но до сту пан пре ко ин тер не та (http://wsjp.pl), но ви пољ ски реч ник, реч ник 
ко ло кви јал них ре чи (1970–2014. иза шло 10 то мо ва, А‒П) итд.

15 Ту су ста ро пољ ски реч ник (1953–2002), реч ник је зи ка Ја на Ко ха нов ског, елек трон ски 
реч ник пољ ског је зи ка XVII и XVI II ве ка, реч ник кон це па та ста ро пољ ског је зи ка (http://spjs.
ijp.pan.pl ); но ва из да ња ста рих тек сто ва, са чи та вом би бли о те ком спо ме ни ка пољ ске сред њо-
ве ков не пи сме но сти.

16 Глав ни по ду хват је мо ну мен тал ни реч ник пољ ских ди ја ле ка та (1977–2017), за тим 
не ко ли ко реч ни ка по је ди них обла сти, атлас ма зов ских го во ра итд.

17 Нпр. реч ник ста ро пољ ских лич них име на (1965–1984), из ње га из ве де ни реч ник ети-
мо ло ги ја и мо ти ва ци ја ста ро пољ ских име на (1995–2002), пољ ска ан тро по ни ми ја од XVI до 
кра ја XVI II ве ка (2017–2016), пољ ска то по ни ми ја (1996–2016), а но ви ји реч ни ци об ја вљу ју се 
ис кљу чи во у елек трон ском об ли ку, нпр. реч ник пољ ских хи дро ни ма (http://eshp.ijp.pan.pl).

18 Ту спа да реч ник сред њо ве ков ног ла ти ни те та у пољ ском (1953–2014), ди ги тал ни кор-
пус ла ти ни те та на пољ ском тлу у пе ри о ду 1000–1550. го ди не (http://scrip to res.pl), као и ак тив но 
уче шће са рад ни ка у из ра ди Оп ште сло вен ског лин гви стич ког атла са и Атла са је зи ка Евро пе.
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ле тон ски де фи ни ше као је ди ни др жав ни је зик. Ле тон ски је зик се три пу та 
по ми ње у пре ам бу ли Уста ва до да тој 2014. го ди не. Ау то ри ис ти чу да се ти ме 
под у пи ре ста тус ле тон ског у усло ви ма озбиљ не кон ку рен ци је два ја ка свет-
ска је зи ка иза ко јих сто ји ве ли ки еко ном ски по тен ци јал, ру ског и ен гле ског, 
али и ма њин ских је зи ка (ко ји се до жи вља ва ју као на сле ђе со вјет ске епо хе). 
Ле тон ски се на ла зи из над гра ни це од ми ли он го вор ни ка,19 али да он не би пао 
ис под те број ке и тако ушао у ред ма лих је зи ка, је дан о глав них ци ље ва др жав-
не је зич ке по ли ти ке је сте по ве ћа ње је зич ке ком пе тен ци је на ле тон ском међу 
го вор ни ци ма из ре да ма њи на.20

Три су ин сти ту ци је за ду же не за бри гу о ле тон ском је зи ку: 1) Цен тар за 
др жав ни је зик (осно ван 1992. при Ми ни стар ству прав де, a 2000. ње гов сек-
тор за сер ти фи ко ва ње сте пе на вла да ња др жав ним је зи ком пре ме штен је у 
над ле жност Ми ни стар ства про све те и на у ке; од 2009. при дру жен му је и 
цен тар за пре во ђе ње и тер ми но ло ги ју, в. http://vvc.gov.lt);21 2) Ко ми си ја за 
др жав ни је зик (осно ва на 2002. под па тро на том пред сед ни ка Ле то ни је, https://
www.pre si dent.lv/en/ac ti vi ti es/com mi si ons-and -co un cils/sta te-lan gu a ge-com mis-
sion);22 3) Аген ци ја за ле тон ски је зик (осно ва на 2003. у над ле жно сти ми ни стра 
про све те и на у ке, http://www.va lo da.lv .en /) са ци љем да про мо ви ше и ја ча ста-
тус и одр жи ви раз вој ле тон ског као др жав ног је зи ка и зва нич ног је зи ка Европ-
ске уни је.23

19 Од укуп но 1.950.000 ста нов ни ка Ле то ни је, њих 62% су Ле тон ци, 25,4% Ру си, 3,4% Бе-
ло ру си, 2,2% Укра јин ци, 2,1% По ља ци, 1,2 Ли тван ци, а 3,8% је оста лих на род но сти (по да ци 
из 2017. го ди не).

20 Са 18% 1989. го ди не, она је по ра сла на 63% 1995, и до сти гла 92% 2017. го ди не. Од осни-
ва ња На ци о нал не аген ци је за под у ча ва ње ле тон ском је зи ку кроз ин тен зив ну обу ку про шло 
је пре ко 100.000 по ла зни ка.

21 Глав ни за да так Цен тра је да над зи ре уса гла ше ност за ко на и про пи са у ве зи са упо тре-
бом зва нич ног је зи ка, и да те за ко не и про пи се пре во ди на је зи ке чла ни ца ЕУ. У свом са ста ву 
има не ко ли ко од се ка, из ме ђу оста лог и Од сек за кон тро лу је зи ка ко ји, осим над зор не уло ге, 
има и над ле жност да спро во ди ме ре за за шти ту пра ва и ин те ре са го вор ни ка зва нич ног је зи ка, 
те да ис тра жу је слу ча је ве кр ше ња За ко на о зва нич ном је зи ку и да про пи су је ад ми ни стра тив не 
ка зне пре ма про це ду ри пред ви ђе ној за ко ни ма и про пи си ма.

22 Ко ми си ја про у ча ва си ту а ци ју и да је пре по ру ке за ја ча ње ста ту са и да љи раз вој, иден-
ти фи ку је стра те шке прав це је зич ке по ли ти ке пу тем ис тра жи ва ња све о бу хват не ана ли зе си-
ту а ци је, над гле да при ме ну про гра ма др жав не је зич ке по ли ти ке и уче ству је у при ме ни од го-
ва ра ју ће ле ги сла ти ве.

23 За да ци Аген ци је су сле де ћи: а) да ана ли зи ра ста ње ле тон ског је зи ка и ди на ми ку со цио-
лин гви стич ких про це са; б) да по ве ћа ва кон ку рент ност ле тон ског у зе мљи и у све ту: 3) да пру-
жа по др шку ле тон ском у зе мљи и ино стран ству. Ау то ри ис ти чу да су ре дов на ис тра жи ва ња 
је зич ке си ту а ци је је ди ни на чин да се вред ну ју ре зул та ти је зич ке по ли ти ке и да се пла ни ра ју 
бу ду ће ак тив но сти. Ис тра жи ва ња и пра ће ње је зич ке си ту а ци је ко ја спро во ди Аген ци ја слу же 
као осно ва за што пре ци зни је де фи ни са ње нај хит ни јих за да та ка у при ме ни је зич ке по ли ти ке, 
крат ко роч не и ду го роч не. Про у ча ва ња је зич ке си ту а ци је у пе то го ди шњим ци клу си ма по ка зу ју 
на пре дак по стиг нут у при ме ни је зич ке по ли ти ке, као и глав не смет ње у при ме ни и про мо ви-
са њу кон ку рент но сти ле тон ског као зва нич ног др жав ног је зи ка. Глав не те ме су: је зич ка по ли-
ти ка у Ле то ни ји и ле тон ски у ЕУ; је зич ке ве шти не, упо тре ба је зи ка и је зич ка сре ди на у Ле то-
ни је; упо тре ба зва нич ног је зи ка у ве ћи ни јав них со ци о лин гви стич ких до ме на (цен трал на и 
ло кал на др жав на ад ми ни стра ци ја, про све та, ма сме ди ја, јав не слу жбе итд.); је зич ки ста во ви 
и је зич ко по на ша ње у дру штву; ле тон ски и гло ба ли за ци ја. Ре зул та ти се пу бли ку ју да би би ли 
ши ро ко до ступ ни. Осим то га, сва ке го ди не се, у ци љу по пу ла ри за ци је на уч них до стиг ну ћа 
на по љу со ци о лин гви сти ке и је зич ке по ли ти ке и ван уско струч них кру го ва, штам па књи га 
или ис тра жи ва ње на ту те му, а тај са др жај је на сај ту Аген ци је (www.va lo da.lt ) до сту пан и у 
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Де лат ност Ин сти ту та за л и  т в а н  с к и  је зик при ка за ла је Jo lan ta Zabar-
sKaItė (In sti tu te of the Lit hu a nian Lan gu a ge) у ре фе ра ту „How do es your in sti-
tu tion track lan gu a ge? The ca se of the In sti tu te of the Lit hu a nian Lan gu a ge” (стр. 
157–167, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/
EF NIL-Man nhe im-21-Za bar ska i te.pd f). Ка ко је ли тван ски је зик део ли тван ског 
иден ти те та, очу ва ње и ја ча ње је зи ка стра те шки је циљ ли тван ске др жа ве. 
Ин сти тут за ли тван ски је зик је 1939. го ди не (под име ном пр вог пред сед ни ка 
Ли тва ни је, Ан та на са Сме то не) из ра стао из лек си ко граф ског од се ка при Ака де-
ми ји на у ка, осно ва ног 1930. са за дат ком да из ра ди Реч ник ли тван ског је зи ка.24 
Од шест ин сти тут ских од се ка, ау тор ка се усред сре ди ла на оне ре ле вант не за 
пра ће ње мо дер ног раз во ја ли тван ског је зи ка: Од сек за стан дард ни је зик, Од сек 
за ге о лин гви сти ку, Од сек за со ци о лин гви сти ку, Од сек за тер ми но ло ги ју.25 

Оно што ау тор ка ви ди као за да так за XXI век26 је сте пра ће ње и пред ви-
ђа ње про ме на у обла сти се ман ти ке – у том ци љу Ин сти тут спро во ди но ва 
ис тра жи ва ња на по љу се ман тич ких про ме на. Дру га област је пра ће ње про-
ме на у пи сме но сти ђач ке/сту дент ске по пу ла ци је.27 Тре ћа област је пра ће ње 
и пред ви ђа ње про ме на у ди ја лек ти ма.28 Че твр та област је пра ће ње и вред но-
ва ње је зич ких ста во ва, чи ме се ба ви Од сек за со ци о лин гви сти ку (со вјет ско 
на сле ђе итд.). Пе то је пра ће ње и пла ни ра ње раз во ја тер ми но ло ги је, у че му 
Ин сти тут са ра ђу је са Др жав ном ко ми си јом за ли тван ски је зик.

Ва жну уло гу у пра ће њу је зи ка има ин фра струк ту ра. Ана ли за и вред но-
ва ње про ме на у ли тван ском је зи ку осла ња ју се на ба зу по да та ка ли тван ских 
нео ло ги за ма (http://na u ja zod zi ai.lk i .lt ) по ста вље ну 2011. го ди не (и дан да нас 
раз ви ја ну) у окви ру про јек та ME TA-NORD ко ји фи нан си ра ЕУ.29 Осим то га, 
LKI IS, нај ве ћа ин фор ма тич ка ин фра струк ту ра за ли тван ске је зич ке ре сур се 
(www.lki is.lki .lt), не пре ста но се ши ри и раз ви ја.30 Лин гви стич ка ин фра струк-
ту ра од ра жа ва про ме не у пра ће њу је зи ка и по др жа ва те про це се. За убу ду ће 

елек трон ском об ли ку, на ле тон ском (http://www.va lo da.lt /pe ti ju mi/so ci o lin gvi sti ka) и на ен гле-
ском је зи ку (http://www.va lo da.lv /en /re se arch/study-of-the-lin gu i stic-si tu a tion). 

24 Ње го вих 20 то мо ва, штам па них од 1941. до 2002. (пре ма гра ђи са ку пља ној од 1902. 
го ди не) на 22.000 стра ни ца са др же око по ла ми ли о на од ред ни ца и пре ко 11 ми ли о на ре чи 
тек ста (в. www.lkz.lit).

25 По стра ни је остао Од сек за бал тич ке је зи ке и оно ма сти ку као и Од сек за пи са но на-
сле ђе – не са мо ли тван ско већ и ру ско, ста ро ве рач ко и пољ ско (чи ји су но си о ци ли тван ски 
Та та ри).

26 Тра ди ци о нал не ви до ве бри ге о је зи ку (кроз про це се ко ди фи ка ци је, тј. опи си ва ње 
раз ли чи тих ва ри јан ти и би ра ње „нај бо ље”, на осно ву по ста вље них прин ци па) ау тор ка сма тра 
и да ље аде кват ним за по ље тер ми но ло ги је, је зич ке пи сме ност, као и за не ке обла сти јав не 
упо тре бе је зи ка – у че му Ин сти тут са ра ђу је са Др жав ном ко ми си јом за ли тван ски је зик. 

27 Због про ме на у ак це нат ском си сте му (опо зи ци ја ду ги : крат ки во ка ли – ко ја се пре ма 
ли тван ском пра во пи су бе ле жи – не ста је из го вор ног је зи ка), омла дин ска по пу ла ци ја че сто 
пра ви гре шке.

28 Од сек за ге о лин гви сти ку је спро вео обим ну сту ди ју о ста њу ди ја ле ка та у XXI ве ку 
(www.tar mes.lt). Од нос пре ма ди ја лек ти ма као дру штве ном и кул тур ном до бру од сли ка ва 
од лу ка Пар ла мен та да се 2013. про гла си го ди ном ди ја ле ка та.

29 Ба за је на ста ла у са рад њи са Ин сти ту том за ма те ма ти ку и ин фор ма ти ку Уни вер зи-
те та у Виљ ну су, а циљ јој је да пру жи си сте ма ти зо ва ну сли ку но ве лек си ке као не по сред ну 
ин фор ма ци ју ко ја се не мо же на ћи у дру гим лек си ко граф ским из во ри ма.

30 До сад је ди ги та ли зо ва но 11 те за у ру сних и дво је зич них реч ни ка, 5 ка та ло га раз ли чи-
тих је зич ких по да та ка, а ин те гри шу се и елек трон ске ба зе по да та ка о ди ја лек ти ма, пре зи ме ни ма, 
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се пла ни ра њен да љи раз вој у ви ду веб не та ре чи (зна че ња), уз ин те гри са ње 
ве ли ког Реч ни ка ли тван ског је зи ка и Реч ни ка стан дард ног ли тван ског је зи ка 
у ба зу нео ло ги за ма (ко ја би би ла по ве за на са се ман тич ким мре жа ма ен гле-
ског и фран цу ског је зи ка). То је са мо део на сто ја ња Ин сти ту та да сво ју уло гу 
у ана ли зи ра њу и пла ни ра њу упо тре бе је зи ка про ши ри на иден ти фи ко ва ње 
по тре ба за при ме ном је зи ка и на пру жа ње прак тич них пре по ру ка у дру штве-
ном, кул тур ном и по слов ном кон тек сту. 

Лин гви стич ку сли ку Ита  ли је да ла је Ce ci lia robustellI (Di par ti men ti 
di Stu di Lin gu i sti ci e Cul tu ra li, Università de gli Stu di di Mo de na e Reg gio Emi lia) 
у ре фе ра ту „Lan gu a ge po licy in Italy: the ro le of na ti o nal in sti tu ti ons” (стр. 169–181, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-22-Ro bu stel li.pd f ). На кон освр та на но ви ју исто ри ју раз во ја је зич-
ке по ли ти ке у Ита ли ји од ње ног ује ди ње ња 1861. го ди не до да нас,31 ау тор ка 
опи су је нај бит ни је еле мен те са вре ме не је зич ке по ли ти ке у тој зе мљи. Упр кос 
ве ли ком за ла га њу струч не јав но сти, на по ли тич кој сце ни је зич ка по ли ти ка 
не за у зи ма зна чај но ме сто.32 За ње но спро во ђе ње над ле жни су Ми ни стар ство 
ино стра них по сло ва (!), Ми ни стар ство про све те, Дру штво Дан те Але ги је ри 
и Ака де ми ја де ла Кру ска. На и ме, јав ност као нај зна чај ни ји за да так ви ди про-
мо ци ју ита ли јан ског је зи ка у ино стран ству, за тим за шти ту „исто риј ских” ма-
њин ских је зи ка, а на ро чи та па жња се по кла ња раз во ју „ја сног је зи ка”.33 Ау тор-
ка се на кра ју за др жа ла на уло зи ко ју чу ве на Ac ca de mia dellа Cru sca да нас34 

то по ни ми ма. Раз ви ја се ин тер фејс за јав ни при ступ овим ре сур си ма, а у ба зу се ин те гри шу и 
елек трон ске услу ге (е-обу ка, е-ка та лог, е-реч ник).

31 У но во фор ми ра ној др жа ви вла да ло је из ра зи то ша ре ни ло ло кал них је зи ка и пот пу но 
од су ство јед ног за јед нич ког: ка да је 1868. го ди не Ми ни стар ство про све те усво ји ло Ман цо ни јев 
пред лог да се као је дин стве ни је зик усво ји и да ље не гу је ак ту ел ни уче ни го вор гра да Фи рен-
це, њи ме се тад слу жи ло је два 2,5% ста нов ни штва. За то је про цес „ита ли ја ни за ци је” био дуг и 
му ко тр пан, па се од ви јао са про мен љи вим успе хом и бр зи ном, ма да су му дру штве не окол но сти 
(уну тра шње ми гра ци је, ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, ад ми ни стра ци ја, вој на слу жба) и 
тех но ло шки раз вој (ра дио из ме ђу два ра та, те ле ви зи ја од 1954, по том и дру ги ма сов ни ме ди ји) 
углав ном ишли у при лог тј. по го до ва ли су уз ми ца њу ди ја ле ка та пред књи жев ним ита ли јан ским. 
Па ипак је пе де се тих го ди на ХХ ве ка са мо 36% ста нов ни штва под јед на ко до бро вла да ло и 
ло кал ним го во ром и ита ли јан ским, док је 64% ко ри сти ло ис кљу чи во свој ди ја ле кат. Чак ни 
син хро ни зо ва ним уво ђе њем оба ве зног шко ло ва ња до 14. го ди не и пот пу ним ис кљу че њем ди-
ја ле ка та из про свет ног си сте ма, ло кал ни го во ри ни су мо гли би ти по ти сну ти из жи во та, па је 
1979. Вла да ак том о сред њо школ ском про гра му до зво ли ла да се „узи ма ју у об зир раз ли чи те 
тра ди ци је и је зич ки ре сур си”. Да нас упо тре ба ло кал ног го во ра ви ше ни је знак не пи сме но сти 
– ве ћи на го вор ни ка ла ко пре ла зе са ди ја лек та на ита ли јан ски, не гу ју ћи та ко сво је вр сни об лик 
би лин гви зма.

32 Отуд и па ра докс да ита ли јан ски у Уста ву још увек не фи гу ри ра као др жав ни је зик у Ита-
ли ји, иа ко се по ми ње у За ко ну о ма њин ским је зи ци ма из 1999. Рас пра ва о овој те ми не дав но је 
ак ту е ли зо ва на, де ли мич но и у ве зи са уло гом ита ли јан ског као јед ног од зва нич них је зи ка ЕУ.

33 Бри га за ја сну и тран спа рент ну ко му ни ка ци ју огле да се у ор га ни зо ва њу кур се ва за 
обу ку ад ми ни стра тив них рад ни ка, Ко дек су о сти лу пи са не ко му ни ка ци је за ад ми ни стра тив ну 
упо тре бу (1993), Ди рек ти ви о по јед но ста вље њу ад ми ни стра тив ног је зи ка (2002) итд., укљу чу-
ју ћи ту и озбиљ но ан га жо ва ње Ака де ми је де ла Кру ска.

34 Осно ва на 1582–1583. го ди не са ци љем да нор ми ра књи жев ни је зик на осно ву де ла Дан-
теа, Пе трар ке и Бо ка ча, Ака де ми ја је ета бли ра на чу ве ним реч ни ком из 1612. (на кнад на из да ња 
1623, 1691, 1729–1738), да ље до пу ња ва ним но вим ре чи ма по де сним за књи жев ну упо тре бу – све 
до 1923. го ди не, ка да је са до ла ском фа ши ста на власт об у ста вљен рад на реч ни ку и ње го во 
пу бли ко ва ње. Тек 1965. по кре нут је про је кат из ра де но вог реч ни ка, на но вим прин ци пи ма: да 



има у про у ча ва њу гра ма ти ке, пра во пи са, нео ло ги за ма и исто ри је ита ли јан-
ског је зи ка.

Не дав но је у Ака де ми ји по кре нут но ви про је кат, ди на мич ки реч ник са-
вре ме ног ита ли јан ског Vo ca bo la rio di na mi co del l’i ta li a no mo der no (Vo DIM).35 
Ака де ми ја је за др жа ла свој из вор ни про фил удру же ња ис так ну тих струч-
ња ка ко ји се ба ве опи си ва њем и про мо ви са њем ис тра жи ва ња ита ли јан ског 
је зи ка, са мо ви ше ни је та ко пу ри стич ки на стро је на као не кад. Ак тив на је у 
ме ђу на род ној на уч ној са рад њи, ко му ни ка ци ји са европ ским ин сти ту ци ја ма 
(је дан је од осни ва ча ЕФ НИЛ-а), а на ро чи то у ор га ни зо ва њу на уч них ску по ва, 
по др шци цен три ма за про у ча ва ње ита ли јан ске фи ло ло ги је, лек си ко гра фи је 
и гра ма ти ке. У окви ру ње ног цен тра за са ве то ва ње о са вре ме ном ита ли јан ском 
је зи ку (Cen tro di Con su len za del la lin gua ita li a na con tem po ra nea, CLIC, осно ва-
ног 2001), го ди шње се од го во ри на ви ше хи ља да по ста вље них пи та ња. Иа ко 
не ма ни зва нич ну уло гу ни ти зва нич ну од го вор ност за ита ли јан ски је зик, 
Ака де ми ја де ла Кру ска пред ста вља не за ви сно са ве то дав но те ло од ве ли ког 
ау то ри те та. 

Је зич ку си ту а ци ју у Б у  г а р  с к о ј  при ка за ла је Sve tla Koeva (In sti tu te 
for Bul ga rian Lan gu a ge, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces) у ре фе ра ту „The lan-
gu a ge si tu ta tion in Bul ga ria” (стр. 183–192, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con-
fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-23-Ko e va.pd f ), ко ји се 
пре те жно осла ња на ста ти стич ке по дат ке са број ним ре фе рен ца ма на сај то ве 
на ко ји ма се они на ла зе. Бу гар ски је је ди ни зва нич ни је зик у зе мљи, и ма тер-
њи је зик пре ко 85% ста нов ни штва; сле де тур ски (9,1%) и ром ски (4,2%), а за 
оста ле се по да ци не да ју. Та бе лар но је при ка зан рас по ред го вор ни ка та три 
је зи ка по ре ги о ни ма ове зе мље, пре ма по пи су из 2011. Сле ди по гла вље о ди-
на ми ци те је зич ке ра зно вр сно сти (у те о риј ским окви ри ма ко је су по ста ви ли 
Грин берг 1956. и Ли бер сон 1981), са та бе лар ним при ка зом по да та ка за по след-
њих 120 го ди на. Да ље се ау тор ка ба ви је зи ком ме ди ја,36 као и бу гар ским на 
ин тер не ту, по себ но на Ви ки пе ди ји где он (са око 240.000 чла на ка у фе бру а ру 
2018) за у зи ма 36. ме сто ме ђу укуп но 285 је зи ка. На кра ју је дат осврт на бу-
гар ски је зик у обра зо ва њу, где је он оба ве зан на свим ни во и ма, од пред школ-
ског до уни вер зи тет ског.37 Ау тор ка за кљу чу је да, и по ред знат ног раз ви ја ња 
елек трон ских је зич ких ре сур са (реч ни ка, кор пу са, лек сич ких ба за по да та ка 
http://ibl.bas.bg/re sur si) то ком по след ње де це ни је, они и да ље ни су до вољ но 

се до ку мен ту је на ста нак и раз вој на ци о нал ног је зи ка а не, као ра ни је, да се пред ста ви иза бра-
ни ка нон чи стог је зи ка и ис прав ног пи са ња. Из фи нан сиј ских раз ло га овај про је кат је убр зо 
пре то чен у дру ги, реч ник сред њо ве ков ног ита ли јан ског.

35 В. www.ac ca de mi a del lac ru sca.it /it /even ti/cru sca-tor na-vo ca bo la rio-les si co gra fia-di na mi ca-
del li ta li a no-post-uni ta rio.

36 Фо ку си ра се на ути цај стра них је зи ка, пр вен стве но ен гле ског, на са вре ме ни бу гар ски 
то ком по след њих 30-ак го ди на, и ис ти че да се на ра ди ју и те ле ви зи ји не по кла ња до вољ на 
па жња лек тор ским слу жба ма. 

37 По том се де таљ но ана ли зи ра ју по да ци, из не ко ли ко го ди на, о успе ху бу гар ских ђа ка 
на те сто ви ма PI SA и PIRLS (Pro gress in in ter na ti o nal re a ding li te racy study), и ко мен та ри шу 
за кључ ци ко ји се из тих број ки мо гу из ве сти. Kао смер ни ца за по бољ ша ње, ина че со лид не 
си ту а ци је (нпр. на те сти ра њу 2016. го ди не бу гар ски че твр та ци су за у зе ли 14. ме сто у кон ку-
рен ци ји 50 др жа ва) ви ди се по ве ћа ње оби ма на ста ве бу гар ског је зи ка у шко ла ма и уво ђе ње у 
на ста ву је зич ких тех но ло ги ја ка ква је нпр. си стем уче ња је зи ка уз по моћ ком пју те ра CALL 
(Com pu ter-as si sted lan gu a ge le ar ning).
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ква ли тет ни и број ни за раз вој од го ва ра ју ћих тех но ло ги ја ну жних да по др же 
раз вој бу гар ског дру штва. 

Де лат ност ин сти ту ци ја за хо ланд ски је зик опи са ли су Hans bennIs и 
Jo han Van hoorde (Ne der land se Ta a lu nie) у ре фе ра ту „Dif fe rent co un tri es, one 
lan gu a ge – an in te gra ted lan gu a ge po licy: lan gu a ge po licy in the Dutch lan gu a ge 
area and the ro le of the Ta a lu nie” (стр. 193–199, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-24-Ben nis-Van Ho or de.
pdf ). По сле освр та на број ке ве за не за хо ланд ски је зик,38 ау то ри ис ти чу да 
хо ланд ска је зич ка по ли ти ка по ла зи од ста ва да је хо ланд ски је зик у здра вом 
ста њу. Ни ка да до сад ни је би ло то ли ко мно го ак тив но сти и ства ра ла штва на 
хо ланд ском је зи ку, ка ко го вор ном та ко и пи са ном, са до сад не за бе ле же ним 
ша ре ни лом те ма из дру штве ног жи во та, зна ња и ра зних сек то ра људ ске ак тив-
но сти.39 Да кле, сма тра се да хо ланд ски је зик ни је уоп ште угро жен, ни ти је у 
де фан зив ном по ло жа ју, већ је то здрав је зик у дру штву ко је се убр за но ме ња, 
спо со бан да се адап ти ра у усло ви ма не пре ста них про ме на.

По том ау то ри пред ста вља ју две глав не ин сти ту ци је за ду же не за је зич-
ко пла ни ра ње и је зич ку по ли ти ку, чи ја је струк ту ра и по де ла ин ге рен ци ја 
усло вље на ра ци о нал ним ста вом пре ма по тре ба ма овог плу ри цен трич ног је-
зи ка. Пр вен стве но на по ли тич ком ни воу то је Је зич ка уни ја (http://over.ta a lu nie.
or g /dutch-lan gu a ge-union), ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 1980. го ди не 
спо ра зу мом Кра ље ви на Хо лан ди је и Бел ги је, са ци љем да об је ди ни је зич ку 
за јед ни цу у Хо лан ди ји и хо ланд ски го во ре ћу за јед ни цу у Бе ли ги ји, а под 
над ле жно ћу два пар ла мен та, хо ланд ског и фла ман ског.40 Ти ме су се обе др жа-
ве од ре кле де ла свог су ве ре ни те та ко ји се од но си на област је зи ка, и пре не ле 
га на Уни ју (нпр. Уни ја је је ди на над ле жна за зва нич ни пра во пис). На ин-
фра струк тур ном ни воу, над ле жна уста но ва је Ин сти тут за хо ланд ски је зик 
(http://ivdnt.org/the-dutch-lan gu a ge-in sti tu te), на стао тран сфор ма ци јом пре ђа-
шњег Ин сти ту та за хо ланд ску лек си ко гра фи ју, та ко да са др жи не са мо реч-
ни ке и кор пу се тек сто ва већ и дру ге је зич ке ре сур се као што су тер ми но ло-
шки по да ци, гра ма ти ке и је зич ка ору ђа ка кви су PAR SERS, NA MED-EN TITY 
RE COG NI TION и сл. Ин сти тут је не за ви сан прав ни ен ти тет (сме штен у Лај-
де ну и у Лу ве ну, кам пус Ан твер пен), а не по сред но је од го во ран ко ми те ту 
ми ни ста ра Уни је.41 

Уни ја и Ин сти тут те сно са ра ђу ју и ме ђу соб но42 и са дру ги ма (нпр. на-
уч на уста но ва Ме ер тенс ин сти тут из Ам стер да ма, Уни вер зи тет у Ген ту), са 

38 Са око 24 ми ли о на го вор ни ка у Хо лан ди ји, бел гиј ској по кра ји ни Флан дри ји, на Су-
ри на му и још не ким Ка рип ским остр ви ма, хо ланд ски је „сред ње ве ли ки” је зик: че тр де се ти је 
на све ту, осми у ЕУ и тре ћи гер ман ски (по сле ен гле ског и не мач ког). Око 1.250.000 љу ди учи 
хо ланд ски као дру ги је зик, од то га 100.000 су од ра сли, а око 400.000 су ђа ци у шко ла ма су сед-
них др жа ва; сту ди ра га око 30.000 сту де на та на фа кул те ти ма у 40 зе ма ља све та.

39 Тврд ња се ба зи ра на ис тра жи ва њу о ста њу хо ланд ског је зи ка ко је је 2017. спро ве ла 
гру па ис тра жи ва ча са Ме ер тенс ин сти ту та у Ам стер да му и Уни вер зи те та у Ген ту.

40 У фе де рал ној др жа ви Бел ги ји, пи та ња је зи ка и кул ту ре су у ис кљу чи вој над ле жно сти 
је зич ких за јед ни ца.

41 Од ње ног бу џе та од око 10 ми ли о на евра, ко ји хо ланд ска вла да фи нан си ра са две тре-
ћи не а флан дриј ска са јед ном, око пе ти не сред ста ва од ла зи на Ин сти тут.

42 Ва жни про из во ди на ста ли из са рад ње Ин сти ту та и Уни је су (ди ги тал ни) пра во пи сни 
реч ник хо ланд ског (тзв. „зе ле на књи га”), на уч на гра ма ти ка ко ја је део Ta al por tal-a, оп шта 
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ци љем да сво зна ње, ре сур си и ала ти раз ви је ни за хо ланд ски је зик бу ду 
до ступ ни свим ко ри сни ци ма, и у на уч не свр хе и за да љи раз вој „тр жи шта” 
хо ланд ског је зи ка, у зе мљи и ино стран ству.

Си ту а ци јом са ф р а н  ц у  с к и м  је зи ком ба ве се два ау то ра: Nat ha lie 
marchal (Ser vi ce da la lan gue françaisе, Bru xel les) у ре фе ра ту „Les dis po si tifs 
de co opéra tion lin gu i sti que dans l’e spa ce fran cop ho ne” (стр. 201–211, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-
25-Mar chal.pdf ), и Jean-François baldI (Déléga tion généra le à la lan gue française 
et aux lan gu es de Fran ce) у ре фе ра ту „En Fran ce, un dro it et une in sti tu ti ons au 
ser vi ce de la po li ti que lin gu sti que” (стр. 213–219, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-26-Bal di.pdf ). На кон 
ски ци ра ња исто риј ског и по ли тич ког окви ра у ко ме да нас, као на сле ђе фран-
цу ске ко ло ни јал не про шло сти, по сто ји фран ко фо ни ја,43 као и освр та на спе ци-
фич ност фран цу ског у од но су на дру ге свет ске је зи ке,44 пр ва ау тор ка опи су је 
де лат ност две глав не ор га ни за ци је на тлу фран ко фо ни је: OIF (l’ Or ga ni sa tion 
In ter na ti o na le de la Fran cop ho nie) и OPA LE (Or ga ni smes Fran cop ho nes de Po li ti que 
et d’A me na ge ment Lin gu i sti qu es). OIF је осно ва на 2005, да нас има 84 чла ни це 
(58 чла но ва и 26 по сма тра ча), а ви ше не го је зи ком ба ви се ге о по ли тич ким пи-
та њи ма и на ро чи то по др жа ва њем ви со ког обра зо ва ња и на у ке пу тем Agen cie 
Uni ver si ta i re de la Fran cop ho nie. OPA LE су 1991. го ди не осно ва ле че ти ри тзв. 
„се вер не” фран цу ске зе мље: Фран цу ска, ка над ски Кве бек, фран цу ски део 
Швај цар ске и фран цу ски део Бел ги је, ко је су пред ста вље не раз ли чи тим те-
ли ма, док OIF има ста тус по сма тра ча. Ор га ни за ци ја је из ра зи то ори јен ти-
са на на пи та ња је зич ке по ли ти ке: осим за јед нич ке ре фор ме пра во пи са спро-
ве де не (не баш у пот пу но сти) то ком по след ње де це ни је про шлог ве ка, зе мље 
чла ни це са ра ђу ју на за да ци ма као што су: па ри ра ње гло бал ном иза зо ву 
ен гле ског, обез бе ђи ва ње ме ста фран цу ског у ин фор ма ти ци и тех ни ци, из ра да 
за јед нич ке тер ми но ло ги је, жен ски на зи ви за ни ма ња, не де љи фран цу ског 
је зи ка и фран ко фо ни је (око 20. мар та), а на го ди шњим кон фе рен ци ја ма за јед-
нич ки се до но се ре зо лу ци је (нпр. о ја сном је зи ку, ра зу мљи во сти тех нич ких 
и ад мин стра тив них тек сто ва, ути ца ју ди ги тал них тех ни ка на је зик, је зич кој 

гра ма ти ка по пу лар не на ме не, је зич ки са вет ник у ви ду веб сер ви са Ta a la dvi es.ne t , ра зни дво-
је зич ни реч ни ци (од арап ског и ин до не жан ског до ско ро свих европ ских је зи ка, за кључ но са 
фин ским и хр ват ским). Јед но је зич ке лек си ко граф ске из во ре чи не исто риј ски реч ни ци раз ли-
чи тих пе ри о да, од нај ста ри јих до ку ме на та до да нас. Сви су они ди ги та ли зо ва ни и ин те гри са ни 
у јед ну лек сич ку ба зу, тзв. Ge in te gre er de Ta al bank („ин те гри са на је зич ка бан ка”).

43 У до ме ну лин гви сти ке она се по сма тра као скуп свих го вор ни ка фран цу ског је зи ка: 
да нас их је око 274 ми ли о на (про јек ци ја за 2050. је чак 500 ми ли о на, од то га 12% у Евро пи, 85% 
у Афри ци), у 32 зе мље где је фран цу ски (сам или уз још не ки) слу жбе ни је зик (ово су број ке 
из на ред ног ре фе ра та, стр. 218–219). У до ме ну ге о по ли ти ке и ди пло ма ти је фран ко фо ни ја је 
још ши ри по јам: то су зе мље и ре ги о ни у ко ји ма је фран цу ски lin gua fran ca или не ки од је зи ка 
у упо тре би, као и они где је до ста го вор ни ка фран ко фо но или где је при су тан зна ча јан ути цај 
фран цу ске кул ту ре.

44 За раз ли ку од из ра зи то по ли цен трич них (плу ри цен трич них) је зи ка ка кви су дру ги 
европ ски је зи ци ко ји су се про ши ри ли на ви ше кон ти не на та (ен гле ски, шпан ски, пор ту гал ски), 
фран цу ски је и да ље из ра зи то цен тра ли зо ван: Фран цу ска је епи цен тар је зич ких ино ва ци ја 
та ко да го вор ни ци ван ма ти це осе ћа ју не си гур ност при упо тре би је зи ка, што је ствар тра ди-
ци је усло вље не чвр стом ко ди фи ка ци јом још у XVI ве ку. Ова си ту а ци ја се тек у нај но ви је 
вре ме по ла ко ме ња. 
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ин те гра ци ји ми гра на та). Пла ни ра се про ши ре ње са рад ње са „ју жним” фран-
ко фо ним зе мља ма, евен ту ал но и фор ми ра ње за јед нич ког те ла ко јим би се 
је дин ство фран цу ског је зи ка одр жа ва ло исто вре ме но са рав но те жом из ме ђу, 
с јед не стра не ње го ве рас ту ће по ли цен трич но сти и раз ли чи то сти, и с дру ге 
екс трем ног нор ми ра ња и цен тра ли за ци је под ка пом Ака де ми је. 

Дру ги ре фе рат ба ви се за кон ском ре гу ла ти вом и ин сти ту ци ја ма у слу-
жби је зич ке по ли ти ке. Устав (у чла ну 2) про пи су је да је „је зик Ре пу бли ке 
фран цу ски”, те да је он обе леж је су ве ре ни те та – исто као што су то за ста ва, 
хим на итд. Упо ре до са овим уни тар ним и цен тра ли стич ким кон цеп том фран-
цу ског је зи ка, Устав (у чла ну 75, уве де ном тек 23. ју ла 2008) пре по зна је и оне 
ре ги о нал не је зи ке ко ји чи не не де љи во на сле ђе Фран цу ске: ок си тан ски/про-
ван сал ски, ба скиј ски, бре тон ски – не као те ри то ри јал но огра ни че не већ у 
упо тре би у це лој Фран цу ској. Тре ћи устав ни стуб је зич ке по ли ти ке је сте 
фран ко фо ни ја, пре по зна та та ко ђе тек ре ви зи јом Уста ва од 23. ју ла 2008., чла-
ном 87: „Фран цу ска Ре пу бли ка уче ству је у раз во ју со ли дар но сти и са рад ње 
из ме ђу др жа ва и на ро да са фран цу ским на сле ђем”. 

Те ло за ду же но за при ме ну ових на че ла је сте DGLFLF (Déléga tion généra le 
à la Lan gue française et aux lan gu es de Fran ce), чи ји су основ ни ци ље ви да: 1) 
га ран ту је упо тре бу фран цу ског је зи ка у дру штву; 2) обез бе ди да фран цу ски 
бу де мо де ран и ино ва ти ван је зик, ко ји пра ти но ви не у на у ци, тех но ло ги ји и 
дру штву (ства ра ње но вих ре чи за но ве пој мо ве); 3) ста вља ди ги тал не тех-
но ло ги је у слу жбу фран цу ског је зи ка (нпр. упо тре ба фран цу ске та ста ту ре); 
4) раз ви ја свест о зна ча ју упо тре бе фран цу ског у зе мљи и у све ту (не де ља фран-
ко фи ни је, дан фран цу ског је зи ка у ме ди ји ма – те ма ни је са мо пра вил ност 
го во ра, већ је фо кус на је зи ку, ње го вој исто ри ји, раз во ју, бу дућ но сти); 5) пра-
ти је зич ке прак се у зе мљи пре ко оп сер ва то ри је је зич ких прак си (Ob ser va to i re 
des pra ti qu es lin gu i sti qu es – да је ин фор ма ци је о ста њу је зи ка у Фран цу ској, 
из да је ча со пис Lan gu es et cité итд.); 6) под сти че упо тре бу ре ги о нал них је зи-
ка у дру штву, у јав ном про сто ру, у ди ги тал ној сфе ри, у на ста ви, у кул ту ри 
и умет но сти – што је бит но ка да се има у ви ду да Фран цу ска ни је пот пи сник 
Евр оп ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма. Иза зо ви ко ји се 
по ста вља лу пред DGLFLF су сле де ћи: 1) уло га и зна чај на ци о нал не је зич ке 
по ли ти ке у све тлу ин тер на ци о на ли за ци је и де ма те ри ја ли за ци је зна ња; 2) 
„брег зит” (уз прет по став ку да се на ру ши при мат ен гле ског); 3) бу дућ ност 
фран цу ског у Афри ци (в. нап. 43); 4) ак ци о ни план за ин сти ту ци о на ли за ци ју 
фран ко фо ни је. 

Је зи ци ма и је зич ком по ли ти ком у Не мач кој ба ве се Astrid adler и 
Ra hel beyer (In sti tu te for the Ger man Lan gu a ge) у ре фе ра ту „Lan gu a ges and 
lan gu a ge po li ci es in Ger many / Sprac hen und Sprac hen po li tik in De utschland” 
(стр. 221–242, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-27-Adler-Beyer.pdf). Овај ре фе рат је је дан од нај оп шир-
ни јих у збор ни ку, и ве о ма до бро до ку мен то ван ре зул та ти ма не ко ли ко но ви-
јих ис тра жи ва ња (пре те жно Ин сти ту та за не мач ки је зик, IDS).45 У Не мач кој 
је не мач ки не са мо је ди ни др жав ни је зик у слу жбе ној и јав ној упо тре би у свим 

45 Нпр. цео је дан сег мент по све ћен је за ни мљи вом раз ма тра њу до ме та и не до ста та ка 
– са мог пи та ња, а он да и од го во ра – до би је них на пи та ње по ста вље но (пр ви пут по сле 1939.) 
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до ме ни ма, већ и је ди ни ма тер њи је зик за не што пре ко 90% ста нов ни штва. 
Ау тох то ни ма њин ски је зи ци су дан ски, фри зиј ски, лу жич ко срп ски и ром ски, 
а ре ги о нал ни је зик је до њо не мач ки (у се вер ним по кра ји на ма, где се њи ме, 
пре ма ис тра жи ва њу IDS-а, ком пе тент но слу жи око 1/3 ста нов ни штва).46 Је-
зич кој ра зно ли ко сти то ком по след њих по ла ве ка бит но до при но се ими гран-
ти, ра ни ји „га стар бај те ри” с ју га Евро пе и нај но ви ји са Бли ског и Сред њег 
Ис то ка и из Афри ке. По сто ји и не мач ко-ру ска дво је зич ност (као ре зул тат 
ре па три ја ци је Не ма ца из Со вјет ског Са ве за). Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, 
пре ко 18 ми ли о на љу ди у Не мач кој има усе ље нич ко по ре кло. Не мач ки је зик 
се не по ми ње у Уста ву, ни ти у би ло ком за ко ну ви шег ран га на фе де рал ном 
ни воу, већ са мо у не ким по моћ ним за ко ни ма по кра јин ског ран га ко ји га екс-
пли ци те на во де као је зик ад ми ни стра ци је и суд ства. Са дру ге стра не, ма њин-
ски је зи ци, од но сно ма њи не ко је го во ре ау тох то ним ма њин ским је зи ци ма, 
ве о ма су за шти ће не за ко ном.47 

Зва нич на ре гу ла ти ва по сто ји у пла ни ра њу кор пу са, на ро чи то у обла сти 
пра во пи са. На кон ре фор ме 1996. го ди не, и рас пра ва ко је су усле ди ле (уз 
до пу не 2004, 2006, 2011, 2017), Стал на кон фе рен ци ја ми ни ста ра про све те и 
кул ту ре свих по кра ји на, уста но ви ла је Са вет за не мач ки пра во пис (Rat für 
de utsche Rechtschre i bung), над на ци о нал но те ло од 41 чла на из 7 зе ма ља и ре-
ги о на,48 чи је су од лу ке оба ве зу ју ће у школ ству и слу жбе ној упо тре би. Оста ли 
аспек ти је зи ка (гра ма ти ка, лек си ка, нео ло ги зми итд.) ни су пред мет за кон ских 
од ред би ни на ком ни воу. За кон ска ре гу ла ти ва по сто ји са мо у до ме ну усва-
ја ња не мач ког је зи ка од стра не усе ље ни ка из евр оп ских и дру гих зе ма ља у 
кон тек сту њи хо ве ин те гра ци је.49 По моћ ни за ко ни тре ти ра ју и пи та ња за ви-
чај них је зи ка (до пун ска на ста ва и сл.) али не на са ве зном већ са мо на по кра-
јин ском ни воу. Укуп но узев, је зич ка по ли ти ка пре ма ау тох то ним ма њин ским 
је зи ци ма ори јен ти са на је на њи хо во про мо ви са ња, док се она у ве зи са алох-
то ним или но вим ма њи на ма (тј. ими гран ти ма) фо ку си ра на њи хо во овла да-

на по пи су ста нов ни штва из 2017. го ди не: „Ко јим се је зи ком пре вас ход но го во ри у ва шем до-
ма ћин ству?”.

46 Ди ја лек ти су ина че у од у ми ра њу (иду ћи од ста ри јих ге не ра ци ја пре ма мла ђи ма) а оно 
што оп ста је је су тзв. ре ги о лек ти, тј. ва ри јан те књи жев ног је зи ка чи ји се из го вор од ли ку је 
раз ли чи тим ло кал ним фо но ло ги ја ма. Не ка да шња „уну тра шња ви ше је зич ност” (нем. In ne re 
Me hr sprac hig ke it, за пра во ди гло си ја) од 1970-их усту па пред јед но ва ри јант но шћу (нем. 
monovarietäre Kom pe tenz). Пра ву ви ше је зич ност чи ни пре сти жно вла да ње бар још јед ним европ-
ским је зи ком, у но ви је вре ме ен гле ским, а још од сре ди не ХХ ве ка и фран цу ским (из вор но, 
би ла је то ме ра фран цу ско-не мач ког по ми ре ња).

47 Сход но прин ци пу те ри то ри јал но сти и кул тур ног су ве ре ни те та по кра ји на, нпр. у Шле-
звиг-Хол штај ну је по кра јин ским за ко ном од 2004. до зво ље на упо тре ба фри зиј ског у ло кал ној 
вла сти и у јав ном про сто ру. На са ве зном ни воу из два ја се са мо јед на ма њи на, Лу жич ки Ср би, 
ко ји ма се га ран ту је упо тре ба њи хо вог је зи ка у суд ству у ре ги о ни ма са лу жич ким ста нов-
ни штвом.

48 Не мач ка има 18 пред став ни ка, Ау стри ја 9, Швај цар ска 9, по је дан је из Лих тен штај-
на, Ју жног Ти ро ла и не мач ке за јед ни це у Бел ги ји, плус је дан по сма трач без пра ва гла са из 
Лук сем бур га и пред се да ва ју ћи. Чла но ви по ти чу из ра зних стру ка ве за них за је зик (про све та, 
из да ва штво, но ви нар ство, на у ка – од то га су два из Ин сти ту туа за не мач ки је зик у Ман хај му, 
где је Са ве ту и се ди ште у ком се са ста је два пут го ди шње, в. www.rechtschre i brat.com). 

49 Ин ди ка тив но за не при ко сно ве ни по ло жај не мач ког је и то што кон крет ни члан 43, став 3 
За ко на о до се ља ва њу (Zu wan de rung sge setz), не на во ди име је зи ка ко јим усе ље ни ци тре ба да 
овла да ју.
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ва ње не мач ким је зи ком. Ау тор ке на кра ју по дроб ни је при ка зу ју не ко ли ко 
ре пре зен та тив них сту ди ја о је зи ку и ста во ви ма пре ма је зи ку, све но ви јег 
да ту ма (из 2008, 2010, 2016. го ди не). 

Си ту а ци јом на И с л а н  д у  ба ве се чак два ау то ра: Ari Páll KrIstInsson 
(Árni Magnússon In sti tu te for Ice lan dic Stu di es) у ре фе ра ту „Na ti o nal lan gu a ge 
po licy and plan ning in Ice land – aims and in sti tu ti o nal ac ti vi ti es” (стр. 243–249, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-28-Kri stin sson.pdf ) и Gu ðrún Kvaran (Ice lan dic Lan gu a ge Co un cil) 
у ре фе ра ту „The Ice lan dic Lan gu a ge Co un cil: past, pre sent and fu tu re” (стр. 251– 
258, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/
EF NIL-Man nhe im-29-Kva ran.pdf ). Пр ви ау тор да је и оп шти пре глед исланд-
ских је зич ких при ли ка и оцр та ва не ке од њи хо вих осо бе но сти,50 ме ђу ко ји ма 
по себ но ме сто за у зи ма из ра зи ти пу ри зам (гра ма тич ки, пра во пи сни и лек сич-
ки) ко ји се огле да и у ма сов ном за ни ма њу свих сло је ва ста нов ни штва за је зич ка 
пи та ња.51 Као на уч на уста но ва, Ин сти тут „Ар ни Маг ну сон” те сно са ра ђу је 
са Исланд ским уни вер зи те том, а исто вре ме но се ба ви ши ре њем зна ња о 
исланд ском је зи ку, ја ча њем и очу ва њем ње го вог усме ног и пи са ног из ра за, 
пру жа њем са ве та о упо тре би је зи ка (на ро чи то тер ми на и нео ло ги за ма), а по-
себ но се тру ди да ње го ви збир ке и ре сур си бу ду до ступ ни ши ро кој пу бли ци 
у зе мљи и ино стран ству.52 Кри стин сон за кљу чу је да се Ин сти тут ба ви пла-
ни ра њем кор пу са, ис пу ња ва ју ћи та ко свој део по сла у окви ру по де ле за да та ка 
са Са ве том за исланд ски је зик, над ле жним за де ло ва ње на по љу пла ни ра ња 
ста ту са. 

Дру га ау тор ка се на до ве зу је на прет ход но из ла га ње та ко што опи су је 
ка ко је за ко ном из 2006. го ди не (ко ме су прет хо ди ли пар њих из 1985, 1990) 
спро ве де на ве ли ка ре кон струк ци ја ин сти ту ци ја и те ла за ду же них за бри гу 
о исланд ском је зи ку: Ин сти ту та за исланд ски је зик (осно ва ног 1946, са за дат-
ком из ра де Уни вер зи тет ског реч ни ка, за пра во исто риј ског, уз оба ве зу са-
ста вља ња збир ки нео ло ги за ма) и Са ве та за исланд ски је зик (осно ва ног 1964, 
чи је чла но ве – на пред лог ра зних ин сти ту ци ја и удру же ња – име ну је Ми ни-
стар ство пр о све те) за ду же ног да ко ор ди ни ра рад ко ми те та за тер ми но ло ги-
је и њи хо вих ко ри сни ка. Са вет од 2006. пру жа Вла ди са ве то дав не услу ге из 
обла сти исланд ског је зи ка; Ми ни стар ству пр о све те и Ми ни стар ству кул ту ре 
да је пре по ру ке у ве зи је зич ке по ли ти ке; из да је го ди шње из ве шта је о ста њу 

50 Нпр. Исланд је рет ка зе мља без ин ди ге них ма њин ских је зи ка (осим зна ков ног, ко јим 
се слу жи око 300 љу ди), та ко да је исланд ски је ди ни слу жбе ни је зик; исланд ски не ма ди ја ле-
ка та не го са мо два вр ло слич на ва ри је те та, се вер ни и ју жни (али у ди ја спо ри се ва ри је те ти 
ите ка као раз ли ку ју); за са мо по след њих 20-ак го ди на, осим ен гле ског, у јав ну упо тре бу ула-
зе и пољ ски, ле тон ски, фи ли пин ски и тај ланд ски, као је зи ци нај број ни јих гру па ими гра на та 
(чи ји је удео у укуп ној по пу ла ци ји за то вре ме по рас тао са 2% на 10%); и по ред сво је вре ме ног 
сто по стот ног успе ха у „чи шће њу” је зи ка од да ни за ма (рас про стра ње них на кон пет ве ко ва 
дан ске вла да ви не Ислан дом), да нас се исланд ски те шко од у пи ре на ди ра њу ен гле ског, на ро-
чи то у обла сти туриз ма, тр го ви не и сл., као и у ви со ком обра зо ва њу.

51 Сми шља њем нео ло ги за ма ба ве се и по је ди ни ци, ма да чи та ве гру пе пре во ди ла ца и 
не ко ли ко ко ми те та за тер ми но ло ги ју си сте мат ски ра де на из град њи до ма ће тер ми но ло ги је у 
свим обла сти ма – са по себ ном бри гом за фи то ни ми ју и их ти о ни ми ју.

52 Исланд ска вла да и Пар ла мент на ме ни ли су зна чај на сред ства за уна пре ђе ње је зич ких 
тех но ло ги ја у пе ри о ду 2018–2022.
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је зи ка; из ра жа ва по хва ле по зи тив ним при ме ри ма упо тре бе је зи ка у јав но сти 
– и скре ће па жњу на слу ча је ве на ко ји ма сма тра да „још тре ба ра ди ти”; са ста-
вља пра во пи сна пра ви ла ко ја се при ме њу ју, из ме ђу оста лог, у шко ла ма – а 
што пр о пи су је Ми ни стар ство пр о све те. Оно је над ле жно за спро во ђе ње је-
зич ке по ли ти ке у са рад њи са Са ве том.53 На осно ву два оп се жна из ве шта ја 
по себ не ко ми си је Са ве та из 2010. и 2011. го ди не, Пар ла мент је до нео За кон 
о ста ту су исланд ског је зи ка и исланд ског зна ков ног је зи ка. И нај зад, као глав-
ни за да так Са ве та у бли ској бу дућ но сти ау тор ка ис ти че ак тив но сти про тив 
си ро ма ше ња реч ни ка исланд ске де це и омла ди не.54 Ово је озби љан про блем 
и у до ме ну кул ту ре, с об зи ром на по сто ја ње бо га те и још увек жи ве књи жев-
не тра ди ци је на Ислан ду. 

Ста њем у обла сти н о р  в е  ш к о г  је зи ка ба ви се Åse Wetås (Lan gu a ge 
Co un cil of Nor way) у ре фе ра ту „100 years of lan gu a ge plan ning in Nor way” 
(стр. 259–263, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-30-We tas.pd f). Овај је зик ве ли ке ди ја ле кат ске раз у-
ђе но сти не ма је дан стан дард ни из раз већ две ва ри јан те пи са ног стан дар да, 
ни норск (Nynorsk, NN, ба зи ран на го вор ном нор ве шком) и бок мал (Bokmål, 
BN, тра ди ци о нал но осло њен на дан ски књи жев ни је зик). Сва ка ва ри јан та 
по на о соб пр ву зва нич ну пра во пи сну ре фор му про шла је 1901. тј. 1907. го ди не, 
да би 1917. би ла уве де на за јед нич ка ре фор ма са ду го роч ним ци љем да се два 
стан дар да вре ме ном сто пе у је дан.55 Ни чи тав век ка сни је, и на кон још две 
за јед нич ке ре фор ме, 1938. и 1959. го ди не, за ко је су ве за на и не ка дра ма тич на 
де ша ва ња56 (као и не ко ли ко екс пе ри ме на та, нпр. дво сте пе ни си стем са ис хо-
дом уве ћа ња бро ја пра во пи сних раз ли ка то ком по след њих пар де це ни ја ХХ 
ве ка), ис по ста ви ло се да циљ за цр тан 1917. го ди не ипак ни је оства рен. Сто га 
се од ње га зва нич но од у ста ло 2002. го ди не, а 2005. осно ван је но ви Са вет за 
норве шки је зик,57 при Ми ни стар ству ве ра и кул ту ре. Са вет ни је на уч на уста-
но ва већ те ло са број ним за да ци ма на по љу спро во ђе ња је зич ке по ли ти ке у 
јав ном сек то ру, шко ла ма, ви со ком обра зо ва њу, при ват ном сек то ру и тр го-
ви ни – што об у хва та лек си ко гра фи ју, тер ми но ло ги ју, јед но ста ван је зик итд. 
Са вет одо бра ва реч ни ке за школ ску упо тре бу и уно си сит не ко рек ци је у пра-
во пис оба стан дар да, бок ма ла и ни нор ска (ко ји су под врг ну ти још по јед ној 
ре фор ми, 2005. и 2012. го ди не). Гру па струч ња ка ко ји су ра ди ли на ре фор ми 

53 Са вет се у фор му ли са њу је зич ке по ли ти ке исланд ског је зи ка у ве ли кој ме ри угле дао 
на Де кла ра ци ју о је зич кој по ли ти ци нор диј ских је зи ка (до не ту 2006, об ја вље ну 2007). За тим 
је па жљи во пр о у че но ко је обла сти јав ног жи во та тре ба ис тра жи ти (до шло се до бро ја од њих 
11, и сва кој је по све ћен по се бан сим по зи јум). Пар ла мент је раз ма трао на осно ву њих под не те 
пред ло ге, и 12. мар та 2009. се са гла сио са исланд ском је зич ком по ли ти ком фор му ли са ном 
ак том „Исланд ски за све на ме не /у сва кој при ли ци”. 

54 У усме ном из ра жа ва њу ве ли ка је ин тер фе рен ци ја ен гле ског је зи ка, а у пи сме ном се 
ис по ља ва ју по сле ди це чи ње ни це да ти неј џе ри (на ро чи то де ча ци) чи та ју ја ко ма ло или ни ма ло.

55 На по ли тич ку те жи ну овог по те за ука зу је чи ње ни ца да је вла да мо ра ла да за пре ти 
остав ком у слу ча ју да не до би је ве ћи ну гла со ва у при лог ре фор ми.

56 То ком педeсетих го ди на ХХ ве ка раз ме ре пра вих де мон стра ци ја по при ми ли су про-
те сти ро ди те ља не за до вољ них што се, у скла ду са ре фор мом из 1938, њи хо вој де ци у шко ла-
ма уме сто тра ди ци о нал ног пра во пи са на ме ће но ви.

57 Прет ход ни Са вет је нор ве шки па ра ла мент још 1972. осно вао као са ве то дав но те ло 
за ду же но да ус по ста ви кон сен зус у обла сти је зич ке по ли ти ке и је зич ког пла ни ра ња, што ни је 
оства ре но. 
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2012. ис ко ри сти ли су пло до ве ди ги та ли за ци је је зич ких ре сур са ко ја се од 
по чет ка но вог ми ле ни ју ма спро во ди на Уни вер зи те ту у Ослу (кор пу си и 
гра ђа лек сич ких збир ки), чи ме је оства рен при ступ огром ном је зич ком ма-
те ри ја лу.

По што оба стан дар да и нај но ви јим пра во пи сним ре фор ма ма још увек 
са др же ва ри јан те ал тер на тив ног пи са ња, пре скрип тив ну функ ци ју са да вр-
ше ди ги тал ни реч ни ци – ка да год Са вет за нор ве шки је зик про ме ни пи са ње 
не ке ре чи, то се мо мен тал но од ра зи у ди ги тал ном реч ни ку. Ду го роч ни циљ 
ра да на стан дар ди за ци ји је сте сма ње ње бро ја пра во пи сних ва ри јан ти.

Је зич ким при ли ка ма у Ш в е д  с к о ј  ба ви се Jen nie sPetZ (Swe e dish Lan-
gu a ge Co un cil) у ре фе ра ту „Swe dish in the spo tlight” (стр. 265–269, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im- 
31-Spetz.pdf). Ау тор ка ис ти че да је и по ред зна чај ног ин те ре со ва ња јав но сти 
за је зич ка пи та ња, окол но сти под ко ји ма су се про ме не, пр вен стве но у до ме ну 
пра во пи са, од ви ја ле то ком ХХ ве ка (од ре фор ме пра во пи са 1906. до ста би-
ли зо ва ња нор ме то ком на ред не две де це ни је) из ра зи то су мир не (на ро чи то 
у по ре ђе њу са су сед ном Нор ве шком и Фин ском). Ово је, из ме ђу оста лог, и 
по сле ди ца то га што је швед ски је зик ве ко ви ма, још од раз гра ни че ња са нор-
ве шким и дан ским у XVI ве ку, имао не при ко сно ве ни по ло жај у др жа ви и ни је 
био би тан фак тор на ци о нал ног иден ти те та. Сво је вр сну пре крет ни цу до не ло 
је тек члан ство у ЕУ (од 1995), јер се швед ски тад пр ви пут на шао у уло зи 
ма њин ског је зи ка – пре ма је зи ци ма оста лих др жа ва чла ни ца и пре ма ен гле-
ском. Про бу ђе на свест о швед ском је зи ку до ве ла је до фор му ли са ња је зич ке 
по ли ти ке (1997. фор ми ран је Од бор за швед ски је зик, ка сни је Са вет за швед-
ски је зик), де фи ни са ња ње го вог по ло жа ја као глав ног је зи ка у др жа ви – мада 
је пр во ре гу ли сан ста тус ма њин ских је зи ка (фин ски, ме ан ки е ли, ром ски, са ми 
и ји диш) за ко ном из 2000. го ди не, а тек на кон мно гих уса гла ша ва ња и За кон 
о швед ском је зи ку је пред ло жен 2005. и ко нач но усво јен 1. ју ла 2009. Раз лог 
овом окле ва њу да се швед ски про гла си глав ним је зи ком у др жа ви58 ле жи у 
чвр стом иде о ло шком опре де ље њу за очу ва ње раз ли чи то сти и мул ти кул ту-
рал но сти, пре ма ко ме би се ус по ста вља ње лин гви стич ке хи је рар хи је мо гло 
схва ти ти као ста вља ње јед не ет нич ке гру пе у при ви ле го ван по ло жај!59 Та ко 
за кон о је зи ку из 2009. го ди не – за ви сно од тач ке гле ди шта – пред ста вља ком-
про мис, су коб иде о ло шких ста во ва или злат ну сре ди ну. 

Си ту а ци ју у Е с т о  н и  ј и  пред ста вио је Tõnu tender (In sti tu te of the Esto-
nian Lan gu a ge) у ре фе ра ту „In tro duc tion to lan gu a ge plan ning and ma in te nan ce 
in Esto nia” (стр. 271–282, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/ 

58 Ни је, ме ђу тим, би ло пре пре ка да се он про гла си ве ћин ским је зи ком још пред ло гом 
из 2005. ко ји по ста вља че ти ри по ли тич ка ци ља у ве зи са је зи ком: 1) швед ски је ве ћин ски је зик 
у Швед ској; 2) швед ски тре ба да бу де ком пле тан је зик, тј. да бу де у упо тре би у свим обла сти ма 
дру штва; 3) је зик ад ми ни стра ци је тре ба да бу де пра ви лан, јед но ста ван и ра зу мљив; 4) сва ко 
има пра ва на је зик: да учи швед ски, да учи стра не је зи ке, и да ко ри сти свој ма тер њи је зик или 
ма њин ски је зик.

59 Са дру ге стра не, због ра сту ћег зна ча ја ен гле ског у швед ском дру штву, на ро чи то у обла-
сти кул ту ре и ви со ког школ ства, а има ју ћи у ви ду и ви сок ни во вла да ња тим је зи ком у ши ро ким 
сло је ви ма ста нов ни штва, не ки струч ња ци чак пред ла жу да ен гле ски у Швед ској до би је ста тус 
дру гог је зи ка, а не стра ног.
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man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-32-Ten der.pdf ). Ви со ко ор га ни зо ва ном и 
син хро ни зо ва ном бри гом за естон ски је зик, као је дан од нај ва жни јих еле ме-
на та естон ског иден ти те та (што сто ји и у пре ам бу ли Уста ва), по ред Ин сти-
тут за естон ски је зик као цен трал не уста но ве за ду же не за не го ва ње, за шти ту 
и раз вој естон ског је зи ка (https://www.eki.ee/EN/), ба ве се још Ми ни стар ство 
пр о све те и на у ке, Са вет за естон ски је зик и Дру штво за ма тер њи је зик. Осим 
на уч не де лат но сти усме ре не на ду го роч ни оп ста нак естон ског је зи ка (стан-
дар ди за ци ја, лек си ко гра фи ја, оно ма сти ка, ди ја лек то ло ги ја, тер ми но ло ги ја, 
кор пу си), Ин сти тут је из ра зи то ори јен ти сан на из но ше ње ре зул та та свог ра да 
у јав ност, пре ко бес плат них елек трон ских сер ви са (https://www.eki.ee/EN/ser-
vi ces) и пре ко ди ги тал не би бли о те ке са пре ко 70 реч ни ка (https://www.eki.ee/
EN/dic ti o na ri es).

На са мом кра ју кон фе рен ци је одр жа на је па нел-ди ску си ја у ко јој су упо-
ре ђе не раз ли чи те вр сте је зич ке по ли ти ке, оли че не у опреч ним ста во ви ма: 
„Оста ви те је зик на ми ру”60 или „О је зи ку се мо ра во ди ти бри га” (http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe-
im-34-Pa nel.pd f). Уз мо де ра то ра То ма ша Ва ро ди ја, уче ство ва ли су Џон Симп-
сон, Ина Дру ви е те, Га бор Про се ки и Ханс Бе нис, по ла зе ћи од ста ња у сво јим 
је зи ци ма тј. зе мља ма. На спрам фор мал но не де фи ни са не си ту а ци је са ен гле-
ским (за ко ји не ма ни ка квих ре гу ла тор них те ла ни ти за кон ских од ред би, а 
је зик се ипак хо мо ге ни зу је под ути ца јем ме ди ја и про свет них про гра ма – при 
че му „ин сти ту ци ја” у ко јој је он оли чен, Окс форд ски реч ник, у ко ме је Симп-
сон је дан од уред ни ка, за др жа ва де скрип тив ну а не пре скрип тив ну уло гу), 
сто ји ви со ки сте пен над зо ра над ле тон ским (о ко ме се, због ње го ве иден ти-
тет ске уло ге, во ди на ро чи та бри га на др жав ном ни воу). Из ме ђу ових екс тре ма 
сто ји ма ђар ски (где се ве ли ка па жња по кла ња обра зо ва њу го вор ни ка и стан-
дар ди за ци ји на по љи ма тер ми но ло ги је и пра во пи са) као и хо ланд ски (где се 
је зич ка про ме на схва та као при род на по ја ва, те се је зик не под вр га ва нор ми-
ра њу – али се за то во ди бри га о го вор ни ци ма ко ји ма се обез бе ђу ју са ве ти у 
ве зи са упо тре бом је зи ка).

Из овог пред ста вља ња 17 ре фе ра та ко ји опи су ју си ту а ци ју у 15 европ-
ских зе ма ља (од то га 2 ван ЕУ), ја сно је да сви (или бар по ло ви на европ ских 
др жа ва) има ју од ре ђе них про бле ма, да је сву где си ту а ци ја у не кој вр сти пре-
ви ра ња, и да се сви са тим ак тив но но се – би ло да су у пи та њу „ве ли ки” и/ли 
ши ро ко рас про стра ње ни је зи ци (као фран цу ски, не мач ки, хо ланд ски) би ло 
„ма ли”, као што су три бал тич ка и исланд ски; би ло да су зе мље јед но је зич не 
(и то у раз ли чи тој ме ри, од Ислан да и Ма ђар ске до Ле то ни је) или ви ше је зич-
не (од ак тив но дво је зич не Бел ги је до ни за зе ма ља чи јим број ним ма њин ским 
је зи ци ма го во ри ско ро за не мар љи ви број ста нов ни ка); би ло да им је слу жбе ни 
је зик про пи сан уста вом (Фран цу ска, Ле то ни ја, Есто ни ја) или не (Ита ли ја, 
Не мач ка, Швед ска). Осим то га, из увод них ре фе ра та о не ким све е вроп ским 
про јек ти ма, ја сно је да су мно ге зе мље већ да ле ко од ма кле у из ра ди за јед нич-

60 Le a ve your lan gu a ge alo ne! (што је од сре ди не ХХ ве ка био мо то аме рич ког струк ту ра-
ли зма, при хва ћен и у Евро пи) пре ма чу ве ном на сло ву Хо ло ве књи ге (Ro bert A. Hall Jr., It ha ca/
NY; Lin gu i sti ca, 1950), уп. и Фи шма но во са свим су прот но ста но ви ште у на сло ву: DO NOT 
le a ve your lan gu a ge alo ne! (Jos hua Fis hman, New Jer sey ‒ Lon don: Law ren ce Erl ba um, 2006).
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ких кри те ри ју ма и стан дар да за пра ће ње раз во ја је зич ке си ту а ци је у европ-
ским окви ри ма. На оста ли ма је да им се при дру же. 

Ја сна Вла јић-По по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 
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