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Poziv na sudjelovanje u radu međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa 

Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija 

Zagreb, 30. lipnja i 1. srpnja 2016. 

 

Poštovane kolegice i poštovani kolege, 

 s radošću Vas pozivamo da sudjelujete u radu znanstveno-stručnoga skupa organiziranoga 
u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno 
istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika 
hrvatske redakcije (eng. Theoretical and applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church 
Slavonic texts with the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic compiling) koji se 
provodi na Staroslavenskome institutu u Zagrebu. 

Nakana je skupa dijelom potaknuti, a dijelom nastaviti razmišljanja i razmjenu znanja i 
ideja povezanih s različitim vidovima kako crkvenoslavenske tako i hrvatske povijesne 
leksikografije, posebice u pogledu korpusa, (višesveščanih) rječnika, indeksa, ali i drugih 
leksikografskih djela.  

 
Nadamo se prilozima kojima su u očištu: 
- razmišljanja i (prijedlozi) rješenja načelnih i konkretnih leksikografskih problema; 
- metodologija izrade leksikografskih djela te njihove digitalizacije; 
- dovršeni i nedovršeni, postojeći i planirani leksikografski projekti;  
- povijest, sadašnjost i budućnost crkvenoslavenske i hrvatske povijesne leksikografije;  
- jezikoslovni i filološki, akademski i društveni položaj leksikografskoga rada; 
- druge teme relevantne za crkvenoslavensku i hrvatsku povijesnu leksikografiju. 

 
Za izlaganje je predviđeno 20 minuta, a službeni su jezici skupa hrvatski, drugi slavenski 

jezici i engleski. Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 190 kuna (25 EUR-a). 
 U nadi da ćete moći sudjelovati u radu navedenoga skupa, prilažemo prijavnicu u koju 
je zasada – kako je vidljivo – dovoljno upisati naslov izlaganja. Molimo Vas da popunjenu 
prijavnicu pošaljete do 31. prosinca 2015. na e-adresu: povijesna.leksikografija@stin.hr ili 
zemljanom poštom na adresu: Staroslavenski institut (s napomenom »Za skup«), Demetrova 11, 
10 000 Zagreb, Hrvatska. 
 

Radujući se Vašem sudjelovanju srdačno Vas pozdravljamo. 
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