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Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

– ihjj.hr/mreznik

– od 1. ožujka 2017. do 31. srpnja 2021. godine

– projekt Hrvatske zaklade za znanost

– provodi se u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

– voditeljica dr. sc. Lana Hudeček, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju

– tim od 18 suradnika

http://ihjj.hr/mreznik/


Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

– slobodno dostupan, jednojezični, hipertekstni, korpusno utemeljen mrežni rječnik 
hrvatskoga standardnog jezika

– natuknice te pojedine riječi i izrazi u rječničkim člancima povezuju se međusobno 
UNUTARMODULNO POVEZIVANJE

– natuknice te pojedine riječi i izrazi u rječničkim člancima povezuju se s natuknicama u 
bazama podataka koje nastaju u okviru ovoga projekta i izrađuju se usporedno s izradom 
rječnika  IZVANMODULNO POVEZIVANJE 

– baza jezičnih savjeta, baza veznika, baza objašnjenja podrijetla frazema, baza etnika i 
ktetika



Osnovna struktura
rječničkoga članka



Abecedariji u Mrežniku

– temeljni abecedarij za Mrežnik: preklopljeni čestotni popisi riječi iz dvaju korpusa – Hrvatske 
jezične riznice i hrWaC-a

– abecedarij dobiven preklapanjem čestotnih popisa dopunjen je u prvome redu tako da su 
popunjena neka tvorbena gnijezda 

– dodani su mocijski i vidski parnjaci i ako se ne pojavljuju u abecedariju dobivenom 
preklapanjem popisa



Abecedariji u Mrežniku

– abecedarij modula za učenike sastavljen je na temelju školskih 
priručnika i udžbenika te Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika 
(IHJJ i ŠK. Zagreb. 2008.) i Prvoga školskog pravopisa hrvatskoga 
jezika (IHJJ. Zagreb. 2016.)

– abecedarij modula za neizvorne govornike sastavljen je na 
temelju rječnika u udžbenicima za učenike hrvatskoga kao inoga 
jezika

– riječi iz obaju manjih modula nalaze se u temeljnome modulu 
namijenjenomu odraslim govornicima hrvatskoga jezika



Tri modula u Mrežniku

– modul za odrasle izvorne govornike hrvatskoga jezika (10 000 natuknica)

– modul za učenike nižih razreda osnovne škole (3000 natuknica)

– modul za neizvorne govornike (1000 natuknica)



Modul za odrasle izvorne govornike hrvatskoga jezika

– 10 000 naglašenih natuknica, gramatička odrednica i gramatički blok s naglašenim sustavno
donesenim oblicima

– bogato razvedene definicije oprimjerene korpusnim primjerima

– najčešće kolokacije (usustavljene s pomoću pitanja poput Kakav je x?, Što x radi?, Što se s x
radi? i sl.)

– podatci o značenjskim odnosima (sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi itd.)

– uporabne napomene, definirani i oprimjereni frazemi

– sustavom odrednica i uputnica upućuje se na stilski, terminološki i/ili normativni status
natuknice



Modul za odrasle 
izvorne govornike 
hrvatskoga jezika



Modul za učenike nižih razreda osnovne škole

– 3000 natuknica koje su prilagođene učenicima nižih razreda osnovne škole kao krajnjim
korisnicima rječnika 

– struktura natuknice jednostavnija nego u modulu za odrasle izvorne govornike

– u gramatičkome bloku uvedeni ciljani oblici ovisno o vrsti riječi, označeno samo mjesto
naglaska (podcrtano)

– rastavljanje na slogove (za rastavljanje na kraju retka)

– jednostavniji primjeri

– jezični savjet ili uporabna napomena



Modul za učenike nižih razreda osnovne škole



Modul za neizvorne govornike

– 1000 natuknica s označenim mjestom naglaska i gramatičkim blokom

– snimljen izgovor natuknice

– pragmatičke i kulturološke napomene

– rječnički članak obiluje kolokacijama radi uporabnoga konteksta u kojemu se natuknica 
upotrebljava 

– izbor riječi u najvećoj mogućoj mjeri nastoji se prilagoditi potrebama neizvornih govornika te 
obuhvaća i govoreni jezik



Modul za neizvorne govornike



Usporedba 

Mihaljević, Milica. 2018. 
Hrvatski mrežni izvori
za djecu i strance. 
Visnyk of Lviv University 69. 
75–89.



Zaključak

– hrvatski jezik još nema moderan e-rječnik, utemeljen na spoznajama suvremene 
e-leksikografije, kakve uglavnom imaju veći europski jezici

– prvi je takav Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (prva faza projekta završava potkraj srpnja
2021.)

– od početka rada na projektu korisnik je bio u središtu znanstvenoistraživačkoga promišljanja 
(tri modula)

– korisnička provjera četverogodišnje izgradnje Mrežnika uslijedit će u mjesecima pred nama, a
predstavljeni napori u njegovoj izgradnji daju nadu da će biti dobro prihvaćen



HVALA NA POZORNOSTI!
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