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A - KNJIGE – pretežito iz jezikoslovlja (23 naslova)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ipak pišem, publicistički i novinarski članci, Split, 1994., str. 80
Ipak pišem, publicistički i novinarski članci, Split, drugo izdanje, 1996., str. 174
Pravilno govorim hrvatski – praktični jezični savjetnik, Split, 1997., str. 224
Pravilno govorim hrvatski 2 – praktični jezični savjetnik, drugo, izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, Split, 1998., str. 224
Pravilno govorim hrvatski 3 – praktični jezični savjetnik, treće, izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, Split, 2000., str. 256
Hrvatski na dlanu, slovnica, pravopis, rječnik, književnost i medijska kultura za
osnovnu školu, Split, 2003., str.136
Hrvatski u šaci, slovnica, pravopis, rječnik, književnost i medijska kultura za
srednju školu, Split, 2003., str.116
Pravilno govorim hrvatski 4 – praktični jezični savjetnik, četvrto, izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, Split, 2004., str. 272
Hrvatski za maturu i upis na studij, književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje,
Split, 2005., str. 152
Hrvatski za maturu i upis na studij, književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje,
Split, 2006., drugo, prošireno izdanje, str. 176
Hrvatski u razrednoj nastavi, (prema HNOS-u) slovnica, pravopis, rječnik,
književnost i medijska kultura za osnovnu školu, Split, 2007., str. 96
Hrvatski za maturu i upis na studij, književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje,
Split, 2007., treće dopunjeno izdanje, str. 176
Hrvatski po HNOS-u, slovnica, pravopis, rječnik, književnost i medijska kultura za
osnovnu školu, prvo izdanje, Split, 2007., str. 136
Hrvatski za maturu i upis na studij, književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje,
Split, 2008., četvrto dopunjeno izdanje, str. 176
Hrvatski po HNOS-u, slovnica, pravopis, rječnik, književnost i medijska kultura za
osnovnu školu, Split, 2008., drugo dopunjeno izdanje, str. 136
Hrvatski po HNOS-u, slovnica, pravopis, rječnik, književnost i medijska kultura za
osnovnu školu, Split, 2009., treće dopunjeno izdanje, str. 136
Hrvatski za maturu i upis na studij, književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje,
Split, 2009., peto dopunjeno izdanje, str. 206
Hrvatski za učenike, (sve za predmet hrvatski jezik od 2. r. osnovne škole do 4. r.
srednje škole) književnost, jezik, pravopis, jezično izražavanje, medijska kultura,
pravogovor, popisi lektira i dr. Split, 2009., str. 376
Pravopis, pravogovor, rječnik hrvatskoga književnog jezika, najčešća pravopisna
pravila, pravogovor sačinjen od najčešćih jezičnih pogrješaka s točnim rješenjima i
pravopisni rječnik, Split, 2010., prvo izdanje, str. 120
Lektirni vodič za peti razred, raščlamba 12 djela; fabula, kompozicija, karakterizacija
likova, jezik i stil, o piscu …, Split, 2010., str. 96
Lektirni vodič za šesti razred, raščlamba 12 djela; fabula, kompozicija, karakterizacija
likova, jezik i stil, o piscu …, Split, 2010., str. 96
Lektirni vodič za sedmi razred, raščlamba 12 djela; fabula, kompozicija,
karakterizacija likova, jezik i stil, o piscu …, Split, 2010., str. 96
Lektirni vodič za osmi razred, raščlamba 14 djela; fabula, kompozicija, karakterizacija
likova, jezik i stil, o piscu …, Split, 2010., str. 96

B –

OSTALI NASLOVI – pretežito iz jezikoslovlja (30 naslova)

(iz slovnice, pravopisa, rječnika, povijesti jezika, književnosti, medijske kulture)
1. Podsjetnik hrvatske slovnice (gramatike) – za osnovnu i srednju školu, Split, 1994.
2. Pravilno pišem hrvatski – pravopisna pravila za osnovnu i srednju školu, Split, 1995.
3. Podsjetnik pravopisnog rječnika – pravopisni rječnik za osnovnu i sr. školu, Split, 1996.
4. Slovnica, pravopis, rječnik – za niže razrede osnovne škole, Split, 1996.
5. Nepotrebne tuđice u hrvatskome jeziku - za osnovnu i srednju školu, Split, 1997.
6. Pojmovnik iz književnosti – za osnovnu školu, Split, 1998.
7. Književnost – za srednje škole za srednju školu, Split, 1998.
8. Jezik 5 – za peti razred osnovne škole, Split, 1998.
9. Jezik 6 – za šesti razred osnovne škole, Split, 1998.
10. Jezik 7 – za sedmi razred osnovne škole, Split, 1998.
11. Jezik 8 – za osmi razred osnovne škole, Split, 1998.
12. Književnost i medijska kultura – za niže razrede osnovne škole, Split, 1999.
13. Medijska kultura – za osnovnu školu, Split, 1999.
14 Povijest hrvatskoga jezika – za osnovnu i srednju školu, Split, 1999.
15. Fonologija – za prvi razred srednje škole, Split, 2000.
16. Morfologija – za drugi razred srednje škole, Split, 2000.
17. Sintaksa – za treći srendnje škole, Split, 2000.
18. Leksikologija – za četvrti srednje škole, Split, 2000.
19. Pravogovor – za osnovnu i srednju šklu, Split, 2002.
20. Književnost 1 – za prvi razred svih srednjih škola i gimnazija, Split, 2005.
21. Književnost 2 – za drugi razred svih srednjih škola i gimnazija, Split, 2005.
22. Književnost 3 – za treći razred svih srednjih škola i gimnazija, Split, 2005.
23. Književnost 4 – za četvrti razred svih srednjih škola i gimnazija, Split, 2005.
24. Pitanja za maturu i upis na studij, za srednju školu, Split, 2005.
25. Pitanja za maturu i upis na studij 2, za srednju školu, Split, 2006.
26. Jezično izražavanje, za osnovnu školu – od 5. do 8. razreda, Split, 2006.
27. Pravopis i rječnik, za osnovnu i srednju školu, Split, 2007.
28. Mala gramatika hrvatskoga jezika, za osnovnu i srednju školu, Split, 2008.
29. Jezični pojmovnik, za osnovnu i srednju školu, Split, 2008.
30. Mali pojmovnik iz književnosti, za osnovnu i srednju školu, Split, 2008.

C –

JEZIČNE PUBLIKACIJE – ZBIRKE (9 naslova)
– ISPITI ZNANJA (4 naslova)

1. Hrvatski u osnovnoj školi, gramatika, pravopis, pravopisni rječnik, povijest
hrvatskoga jezika, književnost, rječnik, medijska kultura, str. 48, Split, 1998.
2. Hrvatski za osnovce, gramatika, pravopis, povijest hrvatskoga jezika, književnost,
rječnik, medijska kultura, str. 32, Split, 1998.
3. Moj hrvatski jezik, gramatika, pravopis, pravopisni rječnik, str. 24, Split, 1999.
4. Jezik (gramatika) u osnovnoj školi, slovnica u petom, šestom, sedmom i osmom
razredu, str. 32, Split, 1999.
5. Gramatika u srednjoj školi, fonologija, morfologija, sintaksa i leksikologija,
zbirka, str. 32, Split, 2000.

6. Hrvatski u srednjoj školi, gramatika, pravopis, povijest hrvatskoga jezika,
književnost, str. 32, Split, 2001.
7. Hrvatski za srednjoškolce, gramatika, pravopis, pravopisni rječnik, povijest
hrvatskoga jezika, književnost, medijska kultura, str. 32, Split, 2002.
8. Razredna nastava, slovnica, rječnik, pravopis, književnost i medijska kultura,
zbirka, str.16, Split, 2003.
9. Srednjoškolska književnost, pregled književnosti za srednje škole i gimnazije,
zbirka, str. 46, Split, 2005.

Ispiti znanja
1. Ispiti znanja za peti razred osnovne škole, 2005. – (četiri cjeline po 4 stranice = 16 str.)
2. Ispiti znanja za šesti razred osnovne škole, 2005. – (četiri cjeline po 4 stranice = 16 str.)
3. Ispiti znanja za sedmi razred osnovne škole, 2005. – (četiri cjeline po 4 str. = 16 str.)
4. Ispiti znanja za osmi razred osnovne škole, 2005. – (četiri cjeline po 4 str. = 16 str.)
Drugo izdanje prema HNOS-u, 2007.
Treće izdanje - potpuno novi ispiti znanja, 2008.

D – STRUČNI I ZNANSTVENI ČLANCI U ČASOPISIMA I
ZBORNICIMA S NASTUPIMA (16 naslova)
1. – Hrvatski - časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti,
govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture
– Hrvatski jezični savjetnici i savjetodavci (s naglaskom na posljednjih četrnaest
godina), br. 1 – 2., godište I., Zagreb, 2003.
2. – Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika
– Je li riječ naprosto srbizam?, br. 2., godište 51., Zagreb, 2004.
3. – Kolo - časopis utemeljen 1842.
– Povijesni pregled hrvatski jezičnih savjetnika od početka (1904.) do danas
(2004.), br. 2., Zagreb, 2004., str. 79 – 110
4. – Hrvatski - časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti,
govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture
– Iz savjetodavne trilogije najobjavljivanijega savjetodavca
Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)zaboravni, br.:1 – 2, godište II., Zagreb, 2004.
5. – Kijevo – međunarodni znanstveni skup
Kijevski književni susreti - zbornik radova, Kijevo, 2008.
– Jezik Jure Kaštelana u zbirci Divlje oko br. 7., 2008., str. 79 – 92
(nastupio s predavanjem na skupu)

6. – Lovreć – Split
Dani dr. Mate Šimundića, Lovreć – Split, 2008.
– Šimundićev Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku u surječju (kontekstu) s
drugim sličnim hrvatskim rječnicima i razlikovnicima te savjetničkom literaturom
– zbornik radova, Lovreć – Zagreb, (nastupio s predavanjem na skupu)
7. – Kijevo – međunarodni znanstveni skup
Kijevski književni susreti - zbornik radova, Kijevo, 2009.
– Jezične osobitosti u pripovijesti Vječni rašomon Ivana Raosa
– zbornik radova, Kijevo, 2009., str. 165 – 176
(nastupio s predavanjem na skupu)
8. – Zadar – međunarodni znanstveni skup, Zadar, 2008.
Zadarski filološki dani II – zbornik radova, Zadar, 2009.
– Dalibor Brozović – jezični savjetodavac, br. 2., str. 449 – 469
(nastupio s predavanjem na skupu)
9. – Zadar – međunarodni znanstveni skup, Zadar, 2010.
Zadarski filološki dani III - zbornik radova, Zadar
– Ljudevit Gaj – hrvatski slovopisi i morfonološko načelo
(nastupio s predavanjem na skupu)
10. – Graz
Zbornik radova
Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskog, srpskog i bošnjačkog/bosanskog jezika
– Tisućljetna samobitnost hrvatskoga jezika u svojim i tuđim stajalištima, Grac, 2010.,
(u tisku)
11. – Graz
Međunarodni znanstveni skup
Austrougarsko razdoblje Ive Andrića (1982. – 1922.)
– Jezik u pripovijesti Put Alije Đerzeleza u surječje (kontekstu) s njegovim ranim
stvaralaštvom, nastupio s predavanjem na skupu 8. listopada 2010., objavljeno u
Zborniku: str. 675. – 686.
12. – Lovreć
Dani dr. Mate Šimundića, Lovreć, 2010.
– Zamjenske riječi u Šimundićevu Rječnik suvišnih tuđica u hrvatskomu jeziku,
u pripremo je zbornik radova s toga skupa u Lovreću održanom 6. studenoga 2010.
(nastupio s predavanjem na skupu)
13. – Zadar
Zadarska smotra - časopis za kulturu, znanost i umjetnost
– Stjepan Babić, Hrvatski jezik slavonskih pisaca, Zadar, 2010., str. 269. – 274.
(prikaz knjige)

14. – Zadar – međunarodni znanstveni skup, Zadar, 2011.
Zadarski filološki dani IV
Jezik Ive Andrića u pripovijesti U musafirnani
(nastupio s predavanjem na skupu)
15. – Travnik – međunarodni znanstveni skup, Travnik, 2011.
Andrić 100/50 – od mladenačke lirike do Nobelove nagrade
Hrvatski materinski jezik književnika Ive Andrića u njegovim djelima
(nastupio s predavanjem na skupu)
16. – Zadar
Zadarska smotra - časopis za kulturu, znanost i umjetnost
– Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Luka Vukojević, Jezični savjeti, Zadar, 2010., str.
181. – 185. (prikaz knjige)

E – POLEMIKE - (3 naslova)
Nezavisna država Hrvatska je srpski, Slobodna Dalmacija, 1996.
(polemika s prof. dr. Matom Šimundićem)
Hrvatski i srpski nisu jedan jezik, Slobodna Dalmacija, 14. veljače 2006.
(polemika s prof. dr. Ivom Pranjkovićem)
Geografija ili zemljopis - Povijest postaje istorija jer je znanstvena disciplina,
Slobodna Dalmacija, 2007.
(ironičan naslov pri promjeni naziva predmeta u osnovnoj školi; geografija umjesto
zemljopisa)

F – JEZIČNI KOMENTARI NA RADIJU I TELEVIZIJI (8 naslova)
Hrvatska televizija – komentari
Emisija Hrvatski u zrcalu, 1998.
Teme:
Posljednji, zadnji, stražnji
Okolica, okolina, okoliš
Van, vani, vanka
Hvala na posjeti/posjetu
Nazočan i prisutan

Hrvatski radio - Radio Split
Komentar na Radio Splitu o Velikome rječniku hrvatskoga jezika, Vladimira Anića,
– Split, 6. siječnja 2005.
Komentar na Radio Splitu: Treba li nam Anićev rječnik u školama, 2005.
Komentar na Radio Splitu: Novi školski pravopis, Babić-Ham-Moguš, 2005.

G – JEZIČNO SURADNIŠTVO NA TELEVIZIJI (30 priloga)

Hrvatska televizija
Emisija Riječi, riječi, riječi …
Pripremao jezične ankete u vrlo gledanoj emisiji, iz tjedan u tjedan dvije godine, od 1997. do
1999. koju su uređivali i vodili profesori Tomislav Ladan i Jasmina Nikić.

H – JEZIČNI SAVJETI NA RADIJU (300 kraćih jezičnih savjeta)
Hrvatski radio Radio Split
Emisija Pravilno govorim hrvatski
Tristo jezičnih radijskih savjeta, razdoblje 1997. i 1998.
(Dio jezičnih savjeta nalazi se u knjizi Pravilno govorim hrvatski)

I – PRIKAZI JEZIKOSLOVNIH KNJIGA U NOVINAMA (16)
Prikazi – kritike – osvrti

U Slobodnoj Dalmaciji, Split (dnevne novine)
Stjepan Babić: Hrvatska jezikoslovna prenja, Split, 2001.
Stjepko Težak: Jezični prijelomi i mijene, Split, 2002.
Sanda Ham: Školska gramatika hrvatskoga jezika, Split, 2003.
Josip Lisac: Hrvatska dijalektologija 1., Split, 2003.
Josip Lisac: Faust Vrančić i drugi, Split, 2004.
Stjepko Težak: Hrvatski naš (ne)podobni, Split, 2004.
Zrinka Jelaska: Fonološki opis hrvatskoga jezika, Split, 2005.

Prikazi časopisa Jezika i Govora (osam opširnih prikaza), Split, 2002., 2003. i 2004.

O časopisu Jezik
Jezik, 2, 2002. objavljeno, 10. rujna 2002.
Jezik, 4, 2002. objavljeno, 26. studenoga 2002.
Jezik, 5, 2002. objavljeno, 7. siječnja 2003.
Jezik, 1, 2003. objavljeno, 28. ožujka 2003.
Jezik, 2, 2003. objavljeno, 6. lipnja 2003.
Jezik, 3, 2003. objavljeno, 11. studenoga 2003.
Jezik, 1, 2004. objavljeno, 11. siječnja 2004.

O časopisu Govor
O osnivaču fonetskog laboratorija, objavljeno 22. rujna 2003.

U Hrvatskom slovou, Zagreb
Mile Mamić: Hrvatsko crkveno nazivlje, Zagreb, 2005.

J – JEZIČNI ČLANCI U NOVINAMA (7)
U Slobodnoj Dalmaciji, Split (dnevne novine)
Stjepan Babić: Prilozi za ukidanje hrvatskoga jezika, Split, 2004.
Dani hrvatskoga jezika
Kako podići jezičnu kulturu, Split, 2003.
Masovno učeničko natjecanje, Split, 2004.
Udar globalizacijskih utjecaja, 2005.
Hrvatski pravopis: Novi pravopis razdora, Split, 2004.

U Vjesniku, Zagreb, (dnevne novine)
Vjesnikov jezični savjetnik
Brod plovi prema Rijeci
Sretni uskrsni blagdani

K – JAVNI NASTUPI – O JEZIKU (6)
Predstavljanje knjiga
– Predstavio knjigu don Živana Bezić Rodu o jeziku
Split, 24. studenoga 2004.
– Predstavio knjigu prof. dr. Stjepka Težaka Hrvatski naš (ne)podobni
Split, 20. svibnja 2004.
– Predstavio knjigu prof. dr. Mile Mamića Hrvatsko kršćansko nazivlje
Split, 12. travnja 2005.
– Predstavio knjigu prof. dr. Mile Mamića Hrvatsko pravno nazivlje
Split, 12. travnja 2005.
– Predstavio knjigu književnika Ante Matića Sizif i mrav – Split, 2006.
– Predstavio 2 knjige Ruže Jolić i Marka Matića – Split, 2009.

L –

JEZIKOSLOVNI RAZGOVORI –
U NOVINAMA, NA RADIJU I TELEVIZIJI (15)

Fokus, Zagreb
Fokus – hrvatski tjednik: Tema, jezikoslovlje: Sve za hrvatski jezik, 27. lipnja 2003.,
str. 52 – 53
Fokus – hrvatski tjednik: Tema, jezikoslovlje: Nestaje li hrvatski jezik, 11. ožujka 2005., str.
16 – 17
Fokus – hrvatski tjednik: Tema, jezikoslovlje: Vratimo se morfonološkom pravopisu, tri
stranice, 17. kolovoza 2007., str. 8 – 10

Školske novine, Zagreb
Tema, jezikoslovlje: Ministrovo priznanje
– Profesori pišu šalabahtere, 27. siječnja 2004., str. 8

Televizija Jadran, Split
Tema: Hrvatski jezik jučer i danas,
polusatni razgovor s urednikom emisije Zlatanom Olićem, 2004.

Hrvatski radio - Radio Split
Razgovor na Radio Splitu O hrvatskome jeziku jučer, danas
i sutra, trajanje 60 minuta, 2004.
Razgovor na Radio Splitu O Petnaestim danima hrvatskoga jezika,
trajanje 10 minuta, 17. ožujka 2005.
Komentar: Hrvatski i srpski nisu jedan jezik, 12. veljače 2006.

Hrvatski katolički radio, Zagreb
Hrvatski jezik i pravopis danas, ožujak 2005, trajanje 30 minuta

Radio Herceg-Bosne, Mostar

Tema: Koliko je ugrožen hrvatski jezik u slobodnome razvitku, studeni 2004.
Tema: Hrvatski jezik i pravopis danas, veljača 2005.

Televizija Jadran, Split
Tema: Hrvatski jezik i pravopis,
polusatni razgovor s urednicom emisije Martinom Ćosić, 2009.

Televizija Dalmacija, Split
Tema: Hrvatski za učenike – nova knjiga,
polusatni razgovor s urednicom emisije Lanom Tafra, 2010.

Hrvatsko slovo, Zagreb
Tema: Hrvatima treba jedan pravopis,
Zagreb, 13. kolovoza 2010., razgovor, str. 8. – 9.

Zadarski list, Zadar
Tema: Hrvati trebaju jedan jedinstven pravopis,
Zadar, 19. listopada 2010., razgovor, str. 29.

M - TRIBINE – PREDAVANJA
JEZIKOSLOVNI JAVNI NASTUPI (11)
Šibenik

– Tema: Hrvatski jezik jučer i danas,
u organizaciji Matice hrvatske Šibenik, 1997.
Knin
– Tema: Razlike između hrvatskoga i srpskoga jezika,
u organizaciji Doma Hrvatske vojske, Knin, 1978.
Solin
– Tema: Nažalost, još govorimo hrvatskosprski,
u organizaciji Gradske knjižnice Solin, 1998.
Makarska – Tema: Govorimo li pravilno hrvatski,
u organizaciji Matice hrvatske Makarska, 1999.
Split
– Tema: Što je književni ili standardni hrvatski jezik?,
u organizaciji Matice hrvatske Split i OŠ Pujanki Split, 1999.
Split
– Tema: Hrvatski jezik između balkanskoga i europskoga okruženja
u organizaciji Sveučilišne knjižnice u Splitu, 2007.
Split
– Pravopis Gradska knjižnica Marka Marulića
Split
– Dani hrvatskoga jezika – Matica hrvatska – ogranak Split, 2011.
Zadar
– Dani hrvatskoga jezika – Matica hrvatska – ogranak Zadar, 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Uskoplje (BiH)
– Hrvatski knjiženi jezik danas, 2002.
Tomislavgrad (BiH) – Hrvatski knjiženi jezik danas, 2009.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Graz (Austrija)
– Hrvatski jezični savjetnici i hrvatski standardni jezik, 2011.
Domaćin: Institut für Slawistik der Karl-Franzens Universität Graz
U Splitu 12. veljače 2012.
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