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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

ima čast pozvati Vas na predavanje koje će održati 

prof. dr. sc. VINKO GRUBIŠIĆ, 
dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

 

pod naslovom 

 
HRVATSKI JEZIK I NJEGOVO IZUČAVANJE NA 

SJEVERNOAMERIČKOM KONTINENTU 
 I U AUSTRALIJI 

 

 
u utorak, 25. listopada 2016. s početkom u 11 sati 

dvorana Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Trg J. J. Strossmayera 14, Zagreb 

 

Hrvatski intelektualci koji su bili prisiljeni nakon Drugoga svjetskog rata napustiti 
Hrvatsku, meñu kojima je bilo malo jezikoslovaca, prvenstveno su bili zaokupljeni 
egzistencijalnim problemima, pitanjem kako se snaći u novoj sredini, s jezikom 
zemlje u kojoj su se našli. Malo su se bavili pitanjima hrvatskog jezika i 
eventualnih škola u kojima bi se podučavao taj jezik. Nije u tom poratnom 
razdoblju bilo ni znamenitijih kroatista, posebno ne onih hrvatskog porijekla, a ni 
zapaženijih kroatističkih radova na engleskom ili na drugim stranim jezicima. 

Spominju se ipak neka važnija imena hrvatskih lingvista i pisaca, kao Christopher 
Krsto Spalatin, Jurica George Jerkovich, Ante Anthony Nizeteo, Branko Franolić, 
koji su uglavnom na engleskom pisali o hrvatskom jeziku (s izuzetkom Franolića, 
koji je pisao i na franuskom) i pratili dogañanja na području hrvatskoga jezika, 
posebno u pogledu njegovih odnosa prema njemu sličnom srpskom jeziku.  

Autor se podrobno zadržava na izučavanju hrvatskog jezika od dječjeg vrtića pa do 
sveučilišta. Tu je naglašena uloga odgojno-školske organizacije Hrvatske 
izvandomovinske škole Amerike, Australije i Kanade (HIŠAK) te udruženja Croatian 
Studies Association u SAD-u. Govori se i o uvoñenju hrvatskog jezika i književnosti 
u srednje škole u Australiji i Kanadi, zatim o dvjema katedrama hrvatskog jezika i 
kulture, o onoj na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu, u Australiji, te na Sveučilištu 
Waterloo u provinciji Ontario, u Kanadi. Naglašava se kako danas postaju sve 
popularniji tzv. internetski sveučilišni tečajevi hrvatskoga jezika, što je svakako 
uvjetovano golemom prostornom raspršenošću studenata koji su zainteresirani za 
učenje hrvatskoga jezika. 
 

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju! 


