
Учесници   Округлог стола „Језик и писмо у Републици Српској“, 
одржаног у Бањој Луци 25. новембра 2011. године, усвојили су 

сљедеће закључке: 
 
          1. У Босни и Херцеговини данас је српски језик у врло неповољном положају 
како због све израженијих настојања Бошњака (муслимана) да уведу „босански“ као 
„земаљски језик“ тако и због чињенице да се неријетко мијеша лингвистичка и 
симболичка функција језика на штету српскога језика.    
         2. Пошто је насилним чином високог представника у БиХ из Устава Републике 
Српске (амандманом LXXI) избачен назив језика, неопходно је не само ускладити него 
и појачати научне и политичке активности да се  у службеној употреби у Републици 
Српској  прогласи српски језик (ијекавског и екавског изговора) са ћирилицом као 
примарним писмом. Статус осталих језика и латиничног писма треба регулисати 
посебним Законом о употреби језика и писма.  
       3. У складу са највишим демократским начелима треба обезбиједити поштовање  
језичких израза других народа који живе у Републици Српској,  прије свега Хрвата и 
Бошњака (и то на принципу реципроцитета са поштавањем српскога језика у 
Федерацији Босни и Херцеговини).  
       4. Нужно је да се прихватају и поштују норме српског стандардног језика у свим 
подручјима културних, научних и друштвених дјелатности у Републици Српској  
(администарција, школство, култура, наука, издаваштво, медији итд.). Те норме, уз 
уважавање ијекавско-екавског изговорног двојства, морају бити јединствене за сав 
простор српскога језика, што подразумијева употребу не само истих нормативних 
уџбеника и приручника (правописа, рјечника и нормативних граматика) него чак и  
прије – истих уџбеника српскога језика (на свим нивоима образовања) на цијелом 
простору његове употребе (у Србији и Републици Српској прије свега).   
        5. Неопходно је организовано и институционално остваривати политику очувања 
јединственог српског духовног и културног простора, што омогућава и на што 
обавезује Споразум о специјалним паралелним везама између Републике Србије и 
Републике Српске.   
        6. Будући да српском језику код Срба никад није била својствена директивна 
језичка политика, и данас се треба клонити штетних пуристичких тенденција (што 
никако не подразумијева да у српском језику треба дозвољавати употребу језичких 
јединица које су стране његовој структури или које је ремете).   
         7. Учесници Округлог стола „Језик и писмо у Републици Српској“ сматрају врло 
значајним оснивање Института за српски језик и књижевност при Академији наука и 
умјетности Републике Српске, као важне институције за очување језичког и 
националног идентитета српскога народа у Босни и Херцеговини.  
 
 
 
 
 
        
          
 


