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Katedra	za	jezik	Odsjeka	za	kroatistiku	
Filozofskoga	fakulteta	u	Puli	

i	
Regionalni	aktiv	

Hrvatskoga	društva	za	primijenjenu	lingvistiku	Pula		
	

pozivaju	Vas	na	predavanje	
	

Hrvatski	jezik	u	tisku	i	na	mreži	
	

dr.	sc.	Željka	Jozića,		
višega	znanstvenog	suradnika	i	ravnatelja		
Instituta	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje		

te	
dr.	sc.	Milice	Mihaljević,		

znanstvene	savjetnice	u	trajnome	zvanju	
s	Instituta	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje	iz	Zagreba	

	
u	četvrtak,	12.	srpnja	2018.	u	12:30		

	
u	Dvorani	Slavka	Zlatića,	
Ivana	Matetića	Ronjgova	1.	

	



Radujemo	se	Vašem	dolasku!	
	

		Dr.	sc.	Željko	Jozić,	viši	znanstveni	suradnik	

Rođen	 je	1970.	godine	u	Vinkovcima;	odrastao	 i	osnovno	obrazovanje	 stekao	 je	u	Županji.	
Klasičnu	 gimnaziju	 završio	 je	 u	 Zagrebu	 i	 Đakovu,	 a	 studij	 jugoslavistike	 na	 osječkome	
Pedagoškom	 fakultetu	 (danas	 Filozofski	 fakultet)	 upisao	 je	 1990.	 godine.	Od	 1991.	 godine	
prelazi	u	Zagreb,	gdje	na	Filozofskome	fakultetu	nastavlja	studij	kroatistike.	Studij	latinskoga	
jezika	 upisao	 je	 1992.	 godine.	 Od	 1993.	 godine	 radi	 kao	 honorarni	 suradnik	 na	 Hrvatskoj	
televiziji	 u	 Službi	 za	 jezik	 i	 govor	 sve	 do	 2003.	 godine,	 i	 to	 ponajprije	 kao	 lektor	 i	 jezični	
savjetnik,	ali	i	kao	novinar	za	potrebe	jezičnih	emisija.	Godine	1996.	diplomirao	je	s	temom	o	
jeziku	proznih	djela	Ivana	Kozarca.	Od	svibnja	1997.	godine	zaposlen	je	na	TV	kući	Mreža,	a	
usporedno	 upisuje	 poslijediplomski	 studij	 opće	 lingvistike	 na	 Filozofskome	 fakultetu	 u	
Zagrebu.	 Od	 1997.	 godine	 zaposlen	 je	 u	 Institutu	 za	 hrvatski	 jezik	 i	 jezikoslovlje	 kao	
znanstveni	 novak	 na	 projektu	Hrvatski	 dijalektološki	 atlas.	 Godine	 2001.	 stekao	 je	 stupanj	
magistra	humanističkih	znanosti	obranom	magistarskoga	rada	Fonologija	govorâ	brodskoga	
Posavlja.	Iste	godine	upisao	je	doktorski	studij	kroatistike	također	na	Filozofskome	fakultetu	
u	 Zagrebu.	 Od	 2003.	 godine	 prelazi	 na	 institutski	 projekt	 Rječnik	 hrvatskoga	 kajkavskoga	
književnog	 jezika	 sa	 zadaćom	 digitalizacije	 istoimena	 rječnika.	 U	 dvogodišnjem	 razdoblju	
digitalizirao	 je	 šest	 svezaka	Rječnika	 te	preostala	 četiri	 računalno	ujednačio	 (sveukupno	10	
svezaka).	 Godine	 2005.	 obranio	 je	 doktorsku	 disertaciju	Morfološko-naglasna	 poredbena	
analiza	ikavskojekavskih	štokavskih	govora	oko	Županje	i	Orašja.	Od	svibnja	iste	godine	radi	
u	Institutu	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje	na	projektu	Hrvatska	jezična	mrežna	riznica,	a	uz	to	
je	 i	 suradnik	 na	 regionalnome	 međujadranskom	 projektu	 Interadria,	 Interreg	 IIA	 –	
Transfrontaliero	Adriatico:	Digitalizacija	 rukopisnoga	 rječnika	 Ivana	 Tanzlinghera	 Zanottija,	
što	 je	 rezultiralo	 mrežnim	 izdanjem	 navedenoga	 rječnika.	 Od	 2007.	 godine	 voditelj	 je	
znanstvenoga	 projekta	 Digitalna	 obradba	 hrvatske	 narječne	 građe.	 Od	 2012.	 u	
znanstvenome	je	zvanju	višega	znanstvenog	suradnika.	

U	 lipnju	2012.	 godine	pokrenuo	 je	 izradu	Hrvatskoga	pravopisa	 Instituta	 za	hrvatski	 jezik	 i	
jezikoslovlje.	 Konačna	 inačica	predstavljena	 je	 javnosti	 27.	 lipnja	2013.	 godine	 i	 od	 tada	 je	
trajno	 javno	 dostupna	 na	 internetu.	 U	 ožujku	 2014.	 godine	 pokrenuo	 je	 znanstveno-
popularni	 časopis	 Hrvatski	 jezik,	 kojemu	 je	 glavni	 i	 odgovorni	 urednik.	 Zajedno	 sa	 svim	
suautorima	 kao	 idejni	 začetnik	 i	 glavni	 urednik	Hrvatskoga	 pravopisa	 dobitnik	 je	 najvišeg	
državnog	priznanja	u	području	odgoja	 i	 obrazovanja	Nagrade	 Ivan	 Filipović	 za	 znanstveni	 i	
stručni	rad	za	2013.	godinu.	Zajedno	sa	suautorima	Prvoga	školskoga	pravopisa	hrvatskoga	
jezika	 Lanom	Hudeček,	 Kristianom	 Lewisom	 i	Milicom	Mihaljević	 dobitnik	 je	Nagrade	 Ivan	
Filipović	za	znanstveni	i	stručni	radu	za	2016.	godinu		

	



Od	15.	svibnja	2012.	godine	ravnatelj	je	Instituta	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje,	a	od	2016.	
godine	ravnatelj	je	Instituta	u	drugome	mandatu.	

	

(Izvor:	http://ihjj.hr/istrazivac/zeljko-jozic/27/)	

	Dr.	sc.	Milica	Mihaljević,	znanstvena	savjetnica	u	trajnome	zvanju	

U	Zagrebu	je	završila	osnovnu	školu	i	V.	gimnaziju.	Jednu	godinu	svojega	školovanja	provela	u	
Sjedinjenim	 Američkim	 Državama,	 u	 gradu	 Seattleu,	 a	 jednu	 godinu	 u	 Heidelbergu	 u	
Njemačkoj.	 Završila	 je	 studij	 engleskoga	 jezika	 i	 književnosti,	 opće	 lingvistike	 i	 fonetike	 na	
Filozofskome	 fakultetu	 u	 Zagrebu.	 Magistrirala	 na	 Filozofskome	 fakultetu	 u	 Zagrebu	
obranivši	 magistarski	 rad	 pod	 naslovom:	 Engleski	 glagol	 walk	 u	 odnosu	 na	 ostale	 glagole	
kretanja	i	njegovi	ekvivalenti	u	hrvatskom	ili	srpskom	jeziku	i	doktorirala	na	istome	fakultetu	
u	 Zagrebu	 obranivši	 disertaciju	 pod	 naslovom:	 Lingvistička	 analiza	 računalnog	 nazivlja.	
Nakon	 diplome	 godinu	 dana	 bila	 je	 nastavnica	 engleskoga	 jezika	 u	 Školi	 za	 strane	 jezike,	
zatim	 knjižničarka	 na	 Prirodoslovno-matematičkome	 fakultetu	 te	 znanstvena	 asistentica	 u	
Zavodu	za	 lingvistička	 istraživanja	HAZU	na	projektu	Terminološki	 rječnici.	Od	1987.	godine	
radi	 u	 Zavodu	 za	 hrvatski	 jezik	 (danas	 Institut	 za	 hrvatski	 jezik	 i	 jezikoslovlje).	 Radila	 je	 na	
projektima	 Suvremeni	 hrvatski	 književni	 jezik	 i	 Rječnici	 hrvatskoga	 jezika,	 Jednosvezačni	
normativni	 rječnik	 hrvatskog	 jezika,	 Hrvatsko	 strukovno	 nazivlje	 –	 projekt	 koordinacije	
(voditeljica).	 Od	 2006.	 do	 2009.	 godine	 sudjelovala	 u	 međunarodnome	 projektu	 Die	
Unterschiede	 zwischen	 dem	 Bosnischen/Bosniakischen,	 Kroatischen	 und	 Serbischen	 I:	
Slawische	Sprachkorelationen.	Jedan	je	od	autora	i	urednika	Hrvatskoga	jezičnog	savjetnika,	
Školskoga	 rječnika	 hrvatskoga	 jezika	 i	 Hrvatskoga	 pravopisa.	 Trenutačno	 je	 znanstvena	
savjetnica	u	trajnome	zvanju	i	voditeljica	Odjela	za	hrvatski	standardni	jezik.	Autorica	je	triju	
samostalnih	monografija,	brojnih	monografija	u	suautorstvu,	školskih	udžbenika	i	priručnika	
te	 brojnih	 znanstvenih	 i	 stručnih	 članaka.	 Urednica	 je	 časopisa	 Hrvatski	 jezik,	 urednica	
mrežnih	stranica	Bolje	je	hrvatski	i	članica	uredništva	časopisa	Rasprave:	časopis	Instituta	za	
hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje.	

Sudjelovala	na	brojnim	znanstvenim	skupovima	u	Hrvatskoj	i	u	inozemstvu	te	je	održala	niz	
pozvanih	 predavanja	 u	 inozemstvu.	 	 Od	 akademske	 godine	 2000./2001.	 do	 2013.	 na	
Hrvatskim	studijima	držala	je	kolegij	Jezično-stilske	vježbe.	Od	travnja	2002.	godine	do	2005.	
u	okviru	kolegija	Suvremeni	hrvatski	jezik	predavala	je	leksikografiju	i	sintaksu	na	Učiteljskom	
fakultetu.	 Od	 2005.	 do	 2007.	 držala	 je	 izborni	 kolegij	 Publicistički	 funkcionalni	 stil	 na	
Hrvatskim	studijima.	Od	2009.	na	Fakultetu	elektrotehnike	i	računarstva	predaje	na	kolegiju	
Hrvatski	 jezik	u	 inženjerskoj	praksi	 (s	Bernardinom	Petrović).	Od	2010.	do	2013.	godine	na	
Filozofskome	 fakultetu	 držala	 je	 kolegij	 Nazivoslovlje	 i	 nazivlje	 na	 hrvatskome	 jeziku.	
Sudjelovala	je	u	izradbi	dviju	međunarodnih	terminoloških	baza:	EMITEL	e-Encyclopaedia	of	
Medical	Physics	and	Multilingual	Dictionary	of	Terms	i	Multilingual	Archival	Terminology.	Od	
2008.	 do	 2012.	 bila	 je	 članica	 Matičnoga	 odbora	 za	 filologiju.	 Dobitnica	 je	 Nagrade	 Ivan	



Filipović	za	Hrvatski	pravopis	(s	ostalim	autorima	i	urednicima)	te	Nagrade	Grada	Zagreba	za	
Školski	 rječnik	 hrvatskoga	 jezika	 (s	 ostalim	 autorima	 i	 urednicima).	 Njezin	 je	 znanstveni	
interes	u	prvome	redu	usmjeren	na	hrvatski	 standardni	 jezik,	 terminologiju,	normativistiku	
(sve	jezične	razine	i	pravopisnu	razinu),	jezično	planiranje,	leksikologiju	i	leksikografiju.	

(Izvor:	http://ihjj.hr/istrazivac/milica-mihaljevic/40/)	


