POZIVNICA

Odsjek za kroatistiku Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u
povodu obilježavanja 20 godina kroatistike u Puli poziva Vas na gostujuće
predavanje prof. dr. sc. Ive Pranjkovića, redovitoga profesora s Filozofskoga fakulteta
u Zagrebu. Ove akademske godine želimo mjesečnim zbivanjima na Odsjeku
podsjetiti na vrijednost prošlih suradnji te ukazati na važnost budućih ugovora
kroatistika i slavistika u Hrvatskoj i svijetu.

Predavanje pod naslovom GRAMATIKA „MALIH RIJEČI“ prof. dr. sc. Ive
Pranjkovića održat će se u utorak, 20. siječnja 2015. u 10 sati u Svečanoj dvorani
„Tone Peruško“, Ronjgova 1.

Tim predavanjem, o gramatičkome ustrojstvu hrvatskoga jezika, ujedno podsjećamo i
na vrlo važnu monografiju prof. dr. Ive Pranjkovića Gramatička značenja, objavljenu
2013. u Matici hrvatskoj. Njome se autor ponovno istaknuo kao vodeći gramatičar
hrvatskoga jezika. Suautor je, s prof. dr. sc. Josipom Silićem, moderne hrvatske
gramatike pod naslovom Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta,
prve gramatike u nas koja se otvara tekstu. Autor je i srednjoškolskoga udžbenika i
priručnika za jezik. Neupitne su i njegove zasluge u izdavanju vrijednoga
leksikografskoga djela Enciklopedijski rječnik hrvatskoga jezika. Brojne druge
autorske knjige i knjige u suautorstvu te brojni znanstveni članci koji donose teme iz
suvremenoga jezikoslovlja svjedoče da će pred nama biti ugledni predavač i priznati
jezikoslovac u nas i u svijetu.

Odsjek za kroatistiku ima čast ugostiti ga i pozvati Vas na inspirativno predavanje o
jeziku. Dobro došli!

BIOGRAFIJA

Prof. dr. sc. Ivo Pranjković rođen je 1947. godine u Kotor Varošu. Franjevačku
klasičnu gimnaziju pohađao je u Visokom. Studij kroatistike (tada jugoslavenskih
jezika i književnosti) i komparativne književnosti završio je 1973. godine. Od jeseni
1974. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta, gdje je najprije
bio lektor, zatim asistent, docent, izvanredni profesor, a od 1996. redoviti je profesor
na Katedri za hrvatski standardni jezik. Izvodi predavanja i seminare iz kolegija
Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika i Sintaksa složenih struktura. Trenutačno je
predstojnik Katedre. Predaje i na poslijediplomskim studijima kroatistike u Zagrebu,
Rijeci i Osijeku te na poslijediplomskim studijima lingvistike u Zagrebu i Sarajevu. Od
1984. do 1986. bio je lektor na Sveučilištu u Bochumu (Njemačka) te držao
raznovrsna predavanja na sveučilištima u Oslu, Aarhusu (Danska), Leipzigu, Berlinu,
Parizu, Beču, Grazu, Klagenfurtu, Trstu, Budimpešti, Szombathelyu, Pečuhu,
Ljubljani, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Beogradu, Novom Sadu, Cetinju i drugdje.
Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
Magistrirao je 1978. s temom Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, a
doktorsku disertaciju pod naslovom Sintaktička jukstapozicija u hrvatskom
književnom jeziku obranio je 1982. godine. Objavio je dosada dvadesetak autorskih
knjiga (neke i u više izdanja) te nekoliko stotina raznolikih znanstvenih i stručnih
radova. Veći je broj knjiga uredio ili priredio za tisak. Tematske su cjeline njegove
znanstvene djelatnosti sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, povijest hrvatskoga
jezika i jezikoslovlja, jezik franjevaca Bosne Srebrene, normativistička problematika i
stilistika.
Član je Međunarodnoga slavističkog komiteta, Hrvatskoga filološkog gdruštva, Matice
hrvatske, HKD Napredak i Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije – Visoko.

