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PREDGOVOR 

 

Ova je monografija rezultat rada na projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (voditeljica: 

Lana Hudeček). Projekt se provodio i provodi se u dvjema fazama: od 1. ožujka 2017. do 31. 

srpnja 2021. kao istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP 2016-06-2141, ustanova 

nositelj projekta: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje); od 1. siječnja 2022. kao interni 

projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 

Pri prijavi zacrtana su dva osnovna cilja projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik: sastaviti 

slobodno dostupan, jednojezični, hipertekstni, trodmodulni jednostavno pretraživ rastući 

mrežni rječnik hrvatskoga standardnog jezika te potaknuti sustavno bavljenje e-leksikografijom 

u Hrvatskoj. 

U prvoj su fazi projekta ispunjeni svi ciljevi predviđeni projektnom prijavom i radnim 

planovima: 

1. izrađene su skice riječi za hrvatski jezik 

2. izrađen je rječnik (koji obuhvaća tri rječnička modula: osnovni – 10 000 natukničkih 

jedinica, za učenike nižih razreda osnovne škole – 3000 rječničkih jedinica, za osobe koje uče 

hrvatski kao ini jezik – 1000 natukničkih jedinica) s naglašenim natuknicama i naglašenim 

oblicima u gramatičkome bloku sustavno uspostavljenim za svaku vrstu riječi, snimljenim 

izgovorom za 3000 natuknica, razvedenim definicijama, primjerima, svezama i frazemima, s 

podatcima o antonimima, sinonimima, hiponimima, meronimima, poveznicama na vanjske 

izvore te ilustracijama; demoinačica rječnika (A – F) dostupna je na adresi rjecnik.hr/mreznik. 

3. izrađeni su, na mreži objavljeni i s rječničkim člancima povezani ovi izvori: baza jezičnih 

savjeta za učenike nižih razreda osnovne škole, baza veznika, baza objašnjenja podrijetla 

frazema te baza etnika i ktetika; u drugoj je projektnoj fazi počela izrada baze etimoloških 

podataka 

4. rječnik je povezan s drugim mrežnim izvorima koji se izrađuju u Institutu za hrvatski jezik 

i jezikoslovlje – e-Glavom, Kolokacijskom bazom hrvatskoga jezika, bazom hrvatskoga 

strukovnog nazivlja Strunom i Hrvatskim terminološkim portalom, mrežnim stranicama 

Jezični savjetnik i Bolje je hrvatski, Hrvatskim pravopisom i Hrvatskom školskom 

gramatikom, Pojmovnikom koronavirusa te radovima iz časopisa Hrvatski jezik  

5. rječnik je igrificiran 

6. na temelju Mrežnikova abecedarija izrađen je odostražni rječnik 

https://rjecnik.hr/mreznik
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7. uspostavljena je trajna suradnja s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti 

Filozofskofa fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te nizom drugih projekata i ustanova 

8. intenzivno se radilo na znanstvenome proučavanju mogućnosti i primjene e-leksikografije, 

usavršavanju suradnika na projektu i diseminaciji projektnih rezultata (među ostalim 

organiziran je skup E-rječnici i e-leksikografija – eReL u 3. godini projekta, objavljen je  

e-zbornik radova sa skupa, održan je okrugli stol Rječnik i sterotipi i objavljeni radovi s toga 

okruglog stola) 

9. izrađena je radna inačica e-monografije o Hrvatskome mrežnom rječniku.  

U sklopu projekta velika se pozornost posvećuje mladim istraživačima te je temeljem Zakladina 

natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti na 

projektu zaposleno dvoje mladih istraživača, Josip Mihaljević i Maja Matijević. Doktorand 

Josip Mihaljević u sklopu projekta Mrežnik izradio je i obranio doktorat Konceptualni okvir 

igrifikacije hrvatskoga mrežnog rječnika.  

Vrednovatelji Hrvatske zaklade za znanost i njezin Upravni odbor projekt su ocijenili najvišom 

ocjenom.  

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik bio je logičan nastavak sustavnoga bavljenja jednojezičnom 

leksikografijom u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje te su u provedbi pojekta sudjelovali 

mnogi iskusni leksikografi koji su autori Prvoga školskog rječnika (2008.) i Školskoga rječnika 

hrvatskoga jezika (2012.) objavljenih u sunakladništvu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 

i Školske knjige. 

Voditeljica je projekta Lana Hudeček, urednice su Lana Hudeček i Milica Mihaljević. Tajnik 

je projekta Kristian Lewis. Suradnici su u 1. projektnoj fazi bili Matea Birtić, Goranka Blagus 

Bartolec, Joža Horvat, Željko Jozić, Daria Lazić, Barbara Kovačević, Martina Kramarić, 

Kristian Lewis, Ivana Matas Ivanković, Maja Matijević, Josip Mihaljević, Milica Mihaljević, 

Bruno Nahod, Dinka Pasini, Ermina Ramadanović i Domagoj Vidović. Vanjski su suradnici 

bili Ivana Brač, Martina Kramarić i Nikola Ljubešić. U 2. su projektnoj fazi suradnici na 

projektu Goranka Blagus Bartolec, Ivana Brač, Dubravka Ivšić Majić, Željko Jozić, Daria 

Lazić, Barbara Kovačević, Martina Kramarić, Kristian Lewis, Nikola Ljubešić, Maja Matijević, 

Josip Mihaljević, Milica Mihaljević, Bruno Nahod, Dinka Pasini i Domagoj Vidović.  

S obzirom na to da je Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik zamišljen kao višegodišnji dugotrajan 

projekt, ova monografija predstavlja rezultate njegove prve faze, Zakladina projekta. Ti će se 

rezultati u sklopu internoga projekta dograđivati i dopunjavati. 
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Zahvaljujemo recenzentima xxx na mnogim korisnim napomenama koje su nam dali pri 

recenziranju rukopisa ove monografije i mnogim idejama za daljnji rad. 

 

urednici 


