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U lipnju 2020. godine objavljena je knjiga pod naslovom Hrvatsko-engleski 

rječnik školskoga jezika s podnaslovom Priručnik za studente i nastavnike 

engleskoga jezika – Prvi svezak. Knjiga ima i naslov na engleskom: Croatian-

English Dictionary of Classroom Discourse, kao i engleski podnaslov A Handbook 

for University Students and Teachers of English – Volume One.   Autorice, 

Lovorka Zergollern-Miletić i Marija Lütze-Miculinić, do sada su objavile velik 

broj radova iz primijenjene lingvistike, sudjelovale na većem broju konferencija u 

Hrvatskoj i inozemstvu, imaju veliko iskustvo u poučavanju dva strana jezika u 

školama za učenje stranih jezika (prva je predavala engleski i francuski u Školi za 

strane jezike, Varšavska 14, u Zagrebu, a druga njemački i francuski u Centru za 
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strane jezike, Vodnikova 12, u Zagrebu) i poučavanju stranih jezika na 

Filozofskom fakultetu te Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Od ostalih podataka vezanih uz radno iskustvo, ne smijemo zaboraviti spomenuti 

da je dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić radila sedam godina na Zavodu za 

lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na raznim jezikoslovnim 

projektima. Na Učiteljskome je fakultetu u znanstveno-nastavnim zvanjima 

predavala veći broj kolegija iz primijenjene lingvistike i anglosaksonskih kultura 

te već duže vrijeme upoznaje studente s problemima i tajnama prevođenja, u 

kolegiju Prevođenje za učitelje. U tome kolegiju do izražaja dolazi sinergija 

njezina bogatog nastavničkog i plodonosnog prevodilačkog iskustva (prevodi s 

engleskog i francuskog na hrvatski te s hrvatskog i francuskog na engleski jezik). 

Predavala je i bila mentorica na Poslijediplomskom specijalističkom studiju 

prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu, a na istome fakultetu predaje i kolegij 

Kulturološki elementi u nastavi stranih jezika na Doktorskom studiju 

glotodidaktike. Valja istaknuti njezinu knjigu Član u engleskome i govornici 

hrvatskoga, objavljenu 2014. također u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade, a 

koja se bavi jezičnim vidom koji predstavlja problem čak i anglistima na visokom 

stupnju usvojenosti engleskoga jezika. Lovorka Zergollern-Miletić svojim je 

prilogom sudjelovala i u knjizi Translating from Croatian into English: A 

Handbook with Annotated Translations (Hrvatska sveučilišna naklada, 2019) koju 

su uredili Snježana Veselica Majhut i Jim Hlavač. 

Dr. sc. Marija Lütze-Miculinić u znanstveno-nastavnim zvanjima djeluje na 

Katedri za didaktiku nastave njemačkoga jezika (njezina je predstojnica) te predaje 

i na Poslijediplomskom doktorskom studiju glotodidaktike. Bila je voditeljica na 

pet glotodidaktičkih znanstvenih projekata pod pokroviteljstvom Sveučilišta u 

Zagrebu. Kao rezultat jednoga od njih, u suautorstvu s prof. dr. sc. Zrinkom 

Jelaskom objavila je knjigu pod naslovom Hrvatsko-njemački rječnik školskoga 

jezika. Od ostalih aktivnosti Marije Lütze-Miculinić važno je istaći da je i autorica 

udžbenika, da izrađuje ispitne materijale za državnu maturu te da radi kao 

ispitivačica metodike nastave njemačkoga jezika na stručnim ispitima.  

Knjiga koju ovdje predstavljamo (u izdanju Hrvatske sveučilišne naklade iz 

Zagreba) ima 210 stranica. Sadržaj knjige podijeljen je u tri velika poglavlja. 

Njihovi su naslovi sljedeći: 

1. Uvod  

2. Sadržaj i ustroj rječnika   

3. Dvojezičnik.  

Prije ovih poglavlja čitatelj vidi Sadržaj, a potom slijede Predgovor i Zahvale. Iza 

Dvojezičnika čitatelju stoje na raspolaganju dva popisa: Natuknice na hrvatskom i 

Natuknice na engleskom jeziku.  
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Drugo poglavlje pod naslovom Sadržaj i ustroj rječnika čitatelju daje upute kako 

se služiti ovim rječnikom te nalazi Popis referentne literature koja obuhvaća 75 

jedinica. 

U Predgovoru autorice otkrivaju namjenu ove knjige kao i pozadinu njezina 

nastanka. Iz samoga naslova razvidno je da je ona dvojezični rječnik. Namjena mu 

je da bude priručnik kroatofonim korisnicima pa mu je polazišni jezik hrvatski. To 

je i istaknuto poretkom jezika u njegovu naslovu: hrvatsko-engleski, a ne englesko-

hrvatski, jer ovaj rječnik ne polazi od inoga jezika prema materinskom, već 

obratno, od materinskoga jezika ide prema engleskom kao inome jeziku. Nadalje, 

iz podnaslova se vidi da je namijenjen prije svega određenoj grupi kroatofonih 

korisnika: studentima i nastavnicima. To bi značilo da je prije svega namijenjen 

studenticama i studentima anglistike na filozofskim i filološkim fakultetima te 

onima koji studiraju engleski na učiteljskim fakultetima kako bi postali učitelji 

toga jezika. Međutim, rječnik se ne ograničava samo na njih, već može poslužiti i 

mnogo široj čitateljskoj publici: naprednim učenicima viših razreda osnovnih i 

srednjih škola i njihovim roditeljima, odnosno svima onima koji nisu sigurni u 

odgovarajući ekvivalent u engleskom jeziku za izraze vezane uz školu i 

obrazovanje – one koje koriste nastavnici razgovarajući s učenicima, ali i učenici 

međusobno, na nastavi i izvan nje. U školskoj svakodnevici tako rabimo izraze 

poput razrednik, sjednica nastavničkog vijeća ili mali odmor. Skloni smo ih 

prevoditi kako se tko sjeti, tj. onako kako dotična osoba, npr. nastavnik, student ili 

učenik misli da je najbolje, ili onako kako je od nekoga čuo, ali smo često i nadalje 

nesigurni kaže li se to baš tako, pa se čovjek može zapitati: A zar se ne može reći...?   

Ovaj je rječnik zamišljen kao prvi u nizu od nekoliko svezaka. Prvi se svezak 

ograničava na nazive sudionika u školskom životu i opće komunikacijske obrasce 

za uljudno ophođenje. Oni uključuju pozdrave, isprike, zahvale, kao i općenita 

poticanja, pohvale, ohrabrivanja, prijekore te odgovore i reakcije na rečeno u 

različitim registrima. Uvršteni su i mnogi uzvici: fuj, oh ne, brr, i riječce: pa, ma, 

li… prilozi i višečlani izrazi: to bi bilo to. Iz ovoga se vidi novo obilježje rječnika 

– prenošenje dijelova usmenoga izričaja u pisani. Autorice uvrštavanjem 

poštapalica, riječca i uzvika žele olakšati spontanu i fluentnu uporabu takvih izraza 

u razrednoj situaciji. Izostavljeni su svi oni leksemi koji se čuju u školskim 

prostorima, a koje učenici ne bi trebali upućivati jedni drugima, kao što su psovke 

i šatrovački izrazi. Naredni svesci trebali bi obuhvatiti teme poput školskoga 

prostora i predmeta u njemu, organizaciju života u školi i izvan nje, učenički rad i 

procjenjivanje rada te djelatnosti u nastavi, a i neke posebne komunikacijske 

obrasce. 

Ovaj rječnik napisan je u okviru pet projekata Sveučilišta u Zagebu u kojima su 

autorice bile aktivne sudionice: 

1. Glotodidaktička terminološka baza razrednoga jezika 

2. Višejezični rječnik razrednoga jezika 
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3. Razredni jezik kao jezik struke u didaktici inih jezika 

4. Pragmalingvističko istraživanje razrednoga diskursa 

5. Pragmalingvističko sustavno istraživanje školskoga jezika.  

U sklopu projekata sastavljen je dio višejezičnoga e-rječnika (francuski, njemački, 

engleski i talijanski) s dvije tisuće hrvatskih polaznih natuknica,  a cijeli bi e-

rječnik trebao biti dovršen tijekom 2021. godine. 

Uvod kao prvo poglavlje proteže se na dvadesetak stranica. U njemu se obrađuje 

termin školski jezik kao i ostalo srodno nazivlje i termini koji se dijelom s njime 

preklapaju: razredni jezik, nastavni jezik, predmetni jezik, obrazovni jezik, radni 

jezik, nastavnički jezik, učenički jezik i poučavateljski jezik, te se objašnjava što 

sve podrazumijevamo pod pojmom strani jezik kao jezik struke za nastavnike 

stranoga jezika. Autorice potom daju izvrsnu obradu teorijskog okvira školskoga 

jezika, odnosno razrednoga jezika, gdje objašnjavaju tri najvažnija smjera 

istraživanja toga jezičnog varijeteta: analizu diskursa, etnometodološku analizu 

konverzacije i funkcionalnu pragmatiku. Potom slijedi potpoglavlje u kojemu se 

navode priručnici razrednoga jezika te potpoglavlje u kojemu autorice detaljno 

objašnjavaju kako je nastala građa za ovaj rječnik, kao i za prethodnik – Hrvatsko-

njemački rječnik školskoga jezika (Lütze-Miculinić i Jelaska, 2018) u izdanju 

Hrvatskog filološkog društva. Ovo će potpoglavlje biti izrazito zanimljivo i 

korisno svima koji se žele upoznati s teorijskom pozadinom školskoga jezika kao 

jednoga od varijeteta jezika i njegovim podvarijetima. 

Glavni dio ove knjige čini sam rječnik, odnosno poglavlje naslovljeno 

Dvojezičnik, s podnaslovima Hrvatsko-engleski rječnik školskoga jezika – Prvi 

svezak; Croatian-English dictionary of classroom discourse – Volume one. Prije 

samoga Dvojezičnika čitatelja se upoznaje s Popisom kratica i Popisom znakova. 

Rječnička je građa u ovome svesku obrađena u 410 rječničkih natuknica na oko 

120 stranica.  

Te su natuknice napisane na drugačiji način nego u tradicionalnim rječnicima. Nisu 

pisane kanonskim ili citatnim oblikom riječi, već se raspon onoga što može činiti 

rječničku natuknicu i podnatuknicu proteže od cijele rečenice (Tko ti je kriv!) do 

samo jednoga glasa (eh). Postoji dobar razlog za takav način pisanja; namjena je 

rječnika učenje jezika koji se pojavljuje u razredu u nastavi engleskoga kao 

stranoga jezika. Hrvatska je natuknica polazna, jer je rječnik namijenjen, kao što 

već spomenusmo, primarno hrvatskim korisnicima. Uz svaku se hrvatsku 

natuknicu daje engleska istovrijednica. Kad god je potrebno, daje se podatak o 

registru i vrsti riječi i u hrvatskom i engleskom. Upozorava se korisnika kada se 

registri ne poklapaju u oba jezika. Kao izrazito važnu pozitivnu značajku ovoga 

rječnika uočili smo činjenicu da je svaka natuknica oprimjerena hrvatskom 

rečenicom ispod koje se nalazi njezina engleska prijevodna inačica. Ponekad ćemo 



Hrvatski sjever, vol. XV, br. 54 (2020.) 

159 
 

naići i na jedan ili dva kraća dijaloga kako bi se što zornije dočarala školska zbilja. 

Evo primjera: 

Ma ne [naprotiv] 

Oh yes 

○  Profesore [Vollmer], zar Vi ne idete s nama? – Ma ne, nećete me se tako lako 

riješiti. 

●  Mr Vollmer, you are not coming with us? – Oh yes I am! You won't get rid of 

me so easily. 

○ nije valjda pao na maturi? – Ma ne, naprotiv, prošao je!!! Čak je bio izvrstan! 

● He didn't pass his A levels? – Oh yes he did. He passed with top grades! 

→ Termin ‘A-levels’ odnosi se na obrazovni sustav u većem dijelu Ujedinjenog 

Kraljevstva. Radi se o ispitu koji učenici polažu na kraju srednjoškolskoga 

obrazovanja ako žele studirati. U Sjedinjenim Američkim Državama učenici koji 

žele studirati na sveučilištu moraju postići dobre rezultate na ispitu koji nosi naziv 

‘SAT’ (Scholastic Aptitude Test). Oba ispita znatno se razlikuju od mature u 

Republici Hrvatskoj. 

→ Termin profesor u anglofonim se zemljama rabi samo za profesore na 

sveučilištu – za invanredne i redovite profesore, a na nekim sveučilištima samo za 

redovite profesore. 

Svi su ti primjeri na hrvatskom, kao i njihove engleske istoznačnice, pomno 

odabrani s izvrsnim prijevodima na engleski. 

U navedenom primjeru uočavamo još jednu pozitivnu osobinu ovoga rječnika – 

strelice ukazuju na kulturološke razlike. Na takva ćemo ukazivanja naići svugdje 

gdje je to potrebno pa nije moguće da korisnik ne bude upozoren na razlike u 

nekom pojmu. Ta se razlika, npr. za pojmove matura ili profesor, objašnjava 

uvijek kada se taj leksem upotrebljava, bez obzira je li ta riječ iz natuknice ili iz 

primjera rabljenoga za tumačenje drugoga pojma. Poznato nam je da anglofono 

područje uključuje veći broj zemalja u kojima je engleski prvi i jedini službeni 

jezik (SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo), a i one u kojima je taj isti jezik jedan od 

službenih jezika (u Kanadi uz francuski, u Republici Irskoj uz irski, u Indiji uz 

hindi i 21 nacionalni jezik). Autorice su se zbog toga trebale odlučiti koja će 

inačica engleskoga jezika biti zastupljena kao prijevodna inačica u rječniku. 

Vidimo da su se odlučile za standardni britanski engleski, varijetet koji se rabi u 

Ujedinjenom Kraljevstvu te standardni američki engleski, koji se rabi u SAD-u, 

što je naglašeno u Uvodu. Tu i tamo ima i nekih primjera iz drugih varijeteta 

engleskoga jezika (Irska, Kanada). Uz standardne oblike uključeni su i kolokvijalni 

i regionalni izrazi koji su kao takvi opisani u rječniku (oznakom razg. za 
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razgovorni, žarg. za žargon, reg. za regionalni). Stilska su obilježja također 

označena i u hrvatskom dijelu svake natuknice, primjerice Adio! reg. 

Ovaj rječnik ukazuje na mnoge potencijalne učeničke greške. Tako se upozorava 

na poredak riječi u malo zahtjevnijim slučajevima, npr. s negativnim riječima na 

početku iskaza: Nikako mu ne možeš vjerovati. By no means can you believe him. 

Osim toga, čitatelj može naučiti razlike u gradaciji, npr. između lijen i lijenčina: 

Goran je lijen – Goran is lazy; Kevin je prava liječnina! – Kevin is bone-lazy! 

Knjiga ilustrira kako pokazati u engleskome jeziku razlike između svršenog i 

nesvršenog glagolskog vida hrvatskih leksema, kao i realizaciju razlika između 

prijelaznih i neprijelaznih glagola. 

Zaključno bismo trebali napomenuti da se ovo vrijedno djelo može čitati na 

različite načine. Možemo ga koristiti kao bilo koji drugi dvojezični hrvatsko-

engleski rječnik, da pronađemo najispravniji izraz na engleskom za hrvatsku riječ, 

čiji prijevod uopće ne znamo ili nismo sigurni da je naš odabir sasvim ispravan, 

odnosno, da rječnik otvorimo kada nam se za to ukaže potreba. Međutim, čitatelj 

može uzeti onaj najvažniji, središnji, dio, Dvojezičnik, i pročitati ga od prve do 

zadnje stranice kao bilo koju drugu knjigu. Tako će se upoznati sa svim leksemima, 

naučiti one izraze koji mu nisu bili poznati ili pak otkloniti nedoumice. Zbog toga 

ne možemo zamisliti da bi mogla postojati ikoja školska knjižnica koja uskoro neće 

posjedovati barem jedan primjerak ove knjige. Ne smijemo zaboraviti da Uvod, 

osim učenicima i profesorima, može biti koristan i svima zainteresiranima za 

lingvistički teorijski okvir školskoga varijeteta jezika. Na kraju, čestitamo 

autoricama i želimo im da i ostali planirani svesci što prije ugledaju svjetlo dana, 

kako bismo imali zaokruženu obradu engleskih ekvivalenata hrvatskih izraza 

zastupljenih u varijetetu školskoga jezika. Sigurni smo da će ova knjiga, i one koje 

će tek nastati kao njezini nastavci, poslužiti kao izvrsni rječnici i priručnici svim 

sudionicima u nastavi na engleskom jeziku, kao i svima onima koji se tim jezikom 

svakodnevno ili povremeno služe, ili ga jednostavno samo vole. 


