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Okrugli stol 
Terminološki izazovi i novi smjerovi  

znanstvenih istraživanja
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zasjedanje Terminološke komisije  

Međunarodnoga slavističkog komiteta
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Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Knjižnica HAZU

Trg Josipa Jurja Strossmayera 14
Zagreb, četvrtak 9. svibnja 2019.



11.00 – 11.45 pozdravni govori

akademik Velimir Neidhardt 
predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

akademik Pavao Rudan 
predsjednik Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti

dr. sc. Željko Jozić 
ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
predsjednica Hrvatskoga slavističkog odbora

prof. dr. sc. Viktorija Ljudvihivna Ivaščenko 
predsjednica Terminološke komisije Međunarodnoga slavističkog komiteta

11.45 – 13.00 I. tematski blok

Terminološki izazovi – prikaz stanja i planovi

Bruno Nahod  
Struna: prvih 10 godina – gdje smo sada i kamo idemo

Siniša Runjaić  
Hrvatski terminološki portal kao sustav za pretraživanje  
raznorodnih terminoloških vrela

Anita Sujoldžić  
Projekt izgradnje temeljnoga nazivlja u antropologiji  
– iskustva rada na Struni

rasprava 

13.00 – 13.30 razgled Bašćanske ploče uz stručno vodstvo

Palača HAZU, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11

13.30 – 15.00 ručak

15.00 – 16.30 II. tematski blok

Novi međunarodni projekt: Izrada baze terminološkoga nazivlja

Вікторія Людвігівна Іващенко 
Словник термінів термінознавства: макро- та мікроструктура

Lana Hudeček, Milica Mihaljević  
Model obrade hrvatskoga terminološkog nazivlja

Сергей Дмитриевич Шелов  
Об одном многоязычном словаре терминов терминоведения

Людмила Васильевна Рычкова 
Принципы гармонизации специальной лексики в многоязычном Словаре 
терминов терминоведения

rasprava

16.30 – 17.00 stanka za kavu

17.00 – 19.00 zasjedanje Terminološke komisije MSK-a

20.00 večera

restoran Kaptolska klet, Kaptol 5

                Program Okrugloga stola Terminološki  izazovi i novi  smjerovi znanstvenih istraživanja 



Organizacijski odbor

prof. dr. sc. Viktorija Ljudvihivna Ivaščenko 
međunarodna predsjednica Organizacijskoga odbora, Sveučilište Borisa Grinčenka, 
Kijev

dr. sc. Milica Mihaljević 
predsjednica Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

akademik Pavao Rudan 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

dr. sc. Lana Hudeček 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

dr. sc. Željko Jozić 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 

dr. sc. Kristina Štrkalj Despot 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

dr. sc. Kristian Lewis 
tajnik Organizacijskoga odbora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb

dr. sc. Bruno Nahod 
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb


