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Projekti

• Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (voditeljica: Lana Hudeček)

• Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena (voditeljica: Milica Mihaljević)

• Muško i žensko u hrvatskome jeziku (voditeljice: Lana Hudeček i Milica 
Mihaljević)

• Religijski pravopis (voditeljice:  Lana Hudečeki i Milica Mihaljević)

• Rječnik velikoga imaloga početnog slova (voditeljica: Goranka Blagus 
Bartolec)

• Kolokacijska baza hrvatskoga jezika (voditeljica: Goranka Blagus Bartolec)

• Baza sastavljenoga i nesastavljenoga pisanja (voditeljica: Ermin 
Ramadanović)



Hrvatski mrežni rječnik - Mrežnik

Hrvatski mrežni rječnik  – Mrežnik (istraživački 
projekt koji u cijelosti financira Hrvatska zaklada za 
znanost)

voditeljica projekta: dr. sc. Lana Hudeček

ustanova nositelj projekta: Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje

trajanje projekta: 4 godine (1. ožujka 2017. – 31. 
srpnja 2021.)

broj projekta: IP-2016-06-2141

CILJEVI

Jednojezični normativni rječnik (3 modula: za odrasle 
korisnike, za učenike, za osobe koje uče hrvatski)

• mrežni

• besplatno dostupan

• na korpusu utemeljen

• hipertekstni

• pretraživ

• utemeljen na spoznajama suvremene e-
leksikografije i računalnoga jezikoslovlja

• okupljalište jezičnih izvora Instituta za hrvatski jezik 
i jeziksolovlje

• inicirati intenzivnije istraživanje e-leksikografije u 
Hrvatskoj



Struktura osnovnoga modula

• pisani za Mrežnik

• preuzeti i prilagođeni iz 
Jezičnoga savjetnika (jezicni-
savjetnik.hr) i s portala Bolje je 
hrvatski (bolje.hr)

• preuzeti sa stranica Etnici i ktetici
(http://hrvatski.hr/etnici-i-
ktetici/)



Tri modula: za odrasle korisnike, za djecu nižih razreda osnovne škole, za osobe koje 
uče hrvatski kao drugi i strani jezik



Sustavnost (primjer iz modula za osobe koje 
uče hrvatski)



Sustavnost (primjer iz modula za osobe koje 
uče hrvatski)



Sustavnost (primjer iz modula za osobe koje 
uče hrvatski)



Hrvatsko jezikoslovno nazivlje - JENA 

• voditeljica projekta: Milica Mihaljević

• projekt se izvodi u Institutu za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje

• trajanje projekta: 24. svibnja 2019. – 23. 
prosinca 2020.

• od 24. prosinca 2020. interni projekt Instituta 
za jezik i jeziksolovlje

• broj projekta: Struna-2017-09-052

• Ciljevi:

• unijeti u bazu Strune najmanje 1500 
jezikoslovnih naziva sa sinonimima, 
antonimima, podređenim nazivima, 
definicijama i istovrijednicama na 
četiri (pet) svjetska jezika: 
engleskome, njemačkome, 
francuskome, ruskome (i švedskome)

• izraditi monografiju o jezikoslovnome 
nazivlju

• izraditi korpus jezikoslovnoga nazivlja

• izraditi mrežne stranice s radovima o 
jezikoslovnome nazivlju



Terminološko normiranje

• preporučeni

• dopušteni

• nepreporučeni

• žargonski

• zastarjeli 

• normiranje na svim jezičnim 
razinama

• terminološka načela

• terminološki korpus

• napomena: često se odnosi na 
normativni odnos



Preporučeni i nedopušteni
preporučeni nedopušteni

analiza diskursa diskurzivna analiza

točka sa zarezom točka-zarez

uzajamnopovratni glagol uzajamno povratni glagol

predikatna dopuna predikativna dopuna

nepostojani a nepostojano a



Mocijski parnjaci



Muško i žensko u hrvatskome jeziku



Odostražni rječnik





Muška primalja



Religijski pravopis



uporaba crkva "Hrvatskih 

mučenika"
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poglavlje problem primjer
fonologija č/ć časna sestra, časoslov, čestičnjak, 

čistilište, čitanje, čudo, ćudoređe, 
karmelićanka, Korinćani, mladomisnik 
– V  mladomisniče

đ/dž đakon, Džibril, džihad, hidžra, hodža,
miradž

bilježenje/nebilježenje ispadanja
glasova

adventski

ije/je grijeh > grijesi/grehovi/grjehovi, 
bezgrešno/bezgrješno, 
grešnik/grješnik

veliko i malo
početno slovo

veliko početno slovo Bog (‘u kršćanstvu stvoritelj svijeta’),
Crkva (‘zajednica vjernika’, Papa (bez
navođenja imena i u jednini)

malo početno slovo bog (‘nadnaravno i sveto biće koje 
štuju predstavnici različitih religija’, 
crkva ‘građevina’, hram,
gigant, gorgona, harpija, kentaur, 
kiklop, lari, muza, najada, penati, 
sfinga, sirena, titan, valkira

sastavljeno i
nesastavljeno
pisanje

sastavljeno pisanje grkokatolički, nežidov, nekršćanin, 
Očenaš (ime molitve), rimokatolički, 
svetopisamski, uime, vjeroispovijest, 
Zdravomarija (ime molitve)

pisanje sa spojnicom Dalaj-lama, dalaj-lama, grkokatolički, 

halal-certifikat, halal-hrana, halal-

industrija, halal-tržište, halal-turizam, 

košer-hrana, Porečko-pulska biskupija

nesastavljeno pisanje bar micva, Jom kipur, Kurban bajram, 

Roš hašana
pisanje riječi iz
stranih jezika

imena Jad Vašem, Mordehaj
opće imenice bar micva, šiksa, nusah

kraćenje riječi kratice bl., sv., fra, don, p., s., ss., oo., vlč., 
mons., msgr., katol., Lk, Post, Jd, Ez, 
Kor

pokrate nesklonjive BDM, IHS, INRI
sklonjive: IKA IKA-e, OSB OSB-a (Ordo 
sancti Benedicti)

pravopisni znakovi točka i zagrada Uskrsnuće Lazara jedno je od najvećih 



Hvala na pozornosti


