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Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik1
Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik četverogodišnji je istraživački projekt koji je započeo
1. ožujka 2017. godine.2 Za hrvatski jezik ne postoji jednojezični mrežni rječnik
sastavljen u skladu s pravilima suvremene e-leksikografije. Stoga je temeljni cilj projekta
sastavljanje upravo takva rječnika. U izradi mrežnoga rječnika usporedno se odvijaju dvije
vrste aktivnosti: 1. aktivnosti povezane s uspostavom računalnih i jezikoslovnoračunalnih
pretpostavka za izradbu mrežnoga rječnika i 2. aktivnosti povezane s leksikografskom
obradbom rječničke građe. Zato je potrebna tijesna suradnja leksikografa i stručnjaka
za računalno jezikoslovlje te pažljivo zajedničko planiranje svih, pogotovo početnih
i završnih koraka u izradbi mrežnoga rječnika. U ovome ćemo radu predstaviti neke
temeljne značajke Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika, za koji su dosad uspostavljeni
svi računalni i računalnojezikoslovni preduvjeti za početak obrade.

1. Korpus

Mrežnik je zamišljen kao rječnik koji je na korpusu utemeljen, a nije korpusom vođen.
To znači da leksikografi podatke iz korpusa uzimaju u obzir pri obradi natuknica, ali
usto uzimaju u obzir i podatke koji se nalaze u ostalim dostupnim izvorima (npr. u
općim i terminološkim rječnicima, različitim priručnicima i udžbenicima). Mrežnik
se temelji na dvama korpusima: Hrvatskoj jezičnoj riznici (http://riznica.ihjj.hr/index.
hr.html), korpusu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, te korpusu hrWac (http://
nlp.ffzg.hr/resources/corpora/hrwac). Podatci se iz korpusa crpe s pomoću alata za
crpenje podataka SketchEnginea, koji omogućuje prikaz konteksta neke riječi putem
skica riječi (dobivenih na temelju gramatike skica koju je za potrebe projekta napisao
Nikola Ljubešić), najčešćih kolokacija raspoređenih u sintaktičke kategorije, te tako
olakšava i usustavljuje pronalaženje dobrih rečeničnih primjera i kolokacija. Tako
dobiveni podatci prenose se u program TLex, u kojemu leksikografi opisuju natuknicu
na svim razinama.
Ovaj je rad izrađen na istraživačkome projektu Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, koji u cijelosti
financira Hrvatska zaklada za znanost. Dijelom sadržava priloge s postera koji su predstavile autorice
ovoga rada na skupu eLex 2017 održanome u Leidenu u Nizozemskoj od 19. do 21. rujna 2017.
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1. slika: skica riječi za riječ list – prikaz nekoliko stupaca

2. Abecedarij

Abecedarij za Mrežnik sastavljen je tako da su preklopljeni čestotni popisi riječi iz
Hrvatske jezične riznice i hrWaca. Osnovni je modul Mrežnika zamišljen kao rječnik od
10 000 natuknica, koje bi trebale biti obrađene tijekom sljedeće četiri godine. Abecedarij
dobiven preklapanjem čestotnih popisa dopunjen je u prvome redu tako da su popunjena
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neka tvorbena gnijezda (dodani su, primjerice, mocijski i vidski parnjaci i ako se ne
pojavljuju u abecedariju dobivenomu preklapanjem popisa). Usporedno su sastavljena i
dva manja abecedarija, jedan od 3000 riječi (za rječnički modul namijenjen učenicima),
drugi od tisuću riječi (za rječnički modul namijenjen strancima koji uče hrvatski jezik).
Abecedarij modula za učenike sastavljen je na temelju školskih priručnika i udžbenika, a
abecedarij modula za strance na temelju rječnika u udžbenicima za strance namijenjenim
učenju hrvatskoga jezika. Riječi iz obaju manjih modula nalaze se u temeljnome modulu
od 10 000 natuknica namijenjenomu odraslim govornicima hrvatskoga jezika.

2. slika: abecedarij s označenom natuknicom list

3. Rječnički članak

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik uključuje rječničke članke koji imaju naglašenu natuknicu,
koja je i poveznica na korpus, gramatičku definiciju i gramatički blok s naglašenim sustavno
donesenim oblicima, bogato razvedene definicije značenja oprimjerene primjerima iz korpusa
s pomoću SketchEngineova modula GDEX, s pomoću kojega se temeljem jasnih kriterija
izabiru najbolji primjeri, najčešće kolokacije (usustavljene s pomoću pitanja poput Kakav
je x?, Što x radi?, Što se s x radi? – vidi obradu kolokacija u rječničkome članku u primjeru
unutarrječničkoga i izvanrječničkoga povezivanja u Mrežniku na kraju rada), podatke o
značenjskim odnosima u koje stupa riječ ili sveza u određenome značenju (podatke o
sinonimima, antonimima, hiponimima, meronimima itd.), definirane i oprimjerene sveze uz
koje se također donose kolokacije i podatci o značenjskim odnosima, uporabne napomene
te definirane i oprimjerene frazeme. Sustavom odrednica i uputnica upućuje se na stilski,
terminološki i/ili normativni status natuknice. Mrežnik će imati normativnu dimenziju, što
pokazuje i činjenica da je u sklopu projekta predviđeno i povezivanje na savjete iz Jezičnoga
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savjetnika na adresi jezicni-savjetnik.hr, u kojima se pobliže objašnjavaju razlozi zašto se koja
riječ ili njezina uporaba u određenome značenju ne preporučuje u standardnome jeziku. S
natuknica ili sveza ili njihovih značenja čija se uporaba u standardnome jeziku ne preporučuje
moći će se putem poveznica pristupiti jezičnomu savjetu na stranicama Jezični savjetnik
ili Bolje je hrvatski, a s naziva na bazu Struna. Sukladno potrebama korisnika razvijena je i
struktura rječničkoga članka u modulu za učenike i za strance koji uče hrvatski. Uz bogato
unutarrječničko povezivanje predviđeno je i povezivanje Mrežnika s vanjskim izvorima.

4. Tri modula

Mrežnik će uključivati tri modula: za odrasle govornike hrvatskoga jezika, za učenike
osnovne škole i za strance koji uče hrvatski jezik. Za ta su tri modula uspostavljena tri
modela strukture natuknice, pa će se ti moduli osim po broju uključenih riječi razlikovati i
po načinu obrade tih riječi (opsegu i vrsti gramatičkih podataka, ustroju i opsegu definicije
značenja, značenjskoj razvedenosti, primjerima, povezivanju s drugim natuknicama i
izvanrječničkim izvorima, uspostavi značenjskih odnosa s drugim natuknicama i riječima
koje neće biti zastupljene u Mrežniku, po svezama i frazemima koji se u pojedinome
modulu donose te njihovoj obradi, po vrsti i opsegu napomena o uporabi – pragmatičkih
napomena). S obzirom na to da je jedna od bitnih značajka Mrežnika povezivanje s
vanjskim izvorima koji postoje u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje ili koji će se
uspostaviti unutar projekta izrade Hrvatskoga mrežnog rječnika, tri će se modula razlikovati
i po tome s kojim se izvorima povezuju.

5. Povezivanje s vanjskim izvorima

Usporedno s radom na Mrežniku u okviru projekta predviđena je i izrada baze veznika s
opisom vezničkih skupina i modifikatora, bazom objašnjenja podrijetla frazema i bazom
etnika i ktetika. Te će se baze povezivati s Mrežnikom tako da će se uz veznike obrađene u
Mrežniku moći pristupiti opisu njihovih skupina i modifikatora, uz zemljopisna imena bazi
etnika i ktetika, uz frazeme bazi objašnjenja podrijetla frazema itd. S njima će se povezivati i
izvori koji već postoje ili se izrađuju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. To su: Jezični
savjetnik (jezicni-savjetnik.hr), baza glagolskih valencija e-Glava (valencije.ihjj.hr), baza
hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna (struna.ihjj.hr), Kolokacijska baza hrvatskoga jezika
(ihjj.hr/kolokacije), Repozitorij hrvatskih metafora (ihjj.hr/metafore) i mrežne stranice Bolje je
hrvatski (bolje.hr). Povezivanje s vanjskim izvorima prikazano je u primjeru na kraju članka.
Za osnovni je modul predviđeno povezivanje sa svim vanjskim izvorima, za modul namijenjen
učenicima povezivanje s objašnjenjima frazema i jezičnim savjetima sa stranica Hrvatski u
školi (hrvatski.hr), koji će se na tim stranicama uspostaviti tijekom projektnoga razdoblja, za
modul za strance koji uče hrvatski povezivanje s objašnjenjima frazema i jezičnim savjetima.

6. Unutarrječničko povezivanje

U Mrežniku međusobno će s pomoću poveznica biti povezani sinonimi, antonimi, hiponimi,
meronimi itd. Model povezivanja sinonima unutar Mrežnika pokazuje se također u
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primjeru na kraju članka, u kojemu je prikazano povezivanje sinonima list (u značenju
‘dokument kojim se što dokazuje i potvrđuje’) i isprava. Velika će se pozornost pridavati
značenjskomu
odnosu
među riječima. Povezivat će
se i mocijski parnjaci (npr.
učitelj i učiteljica, psiholog i
psihologinja), ali i muško-ženski parovi koji nisu
mocijski parnjaci (jelen i
košuta, pas i kuja, medicinska
sestra i medicinski tehničar).
Povezivat će se i vidski
parnjaci (pasti i padati,
3. slika: isječak iz pokusne inačice odostražnoga rječnika
ocijeniti i ocjenjivati).

7. Odostražni rječnik

U okviru projekta predviđena je i izrada odostražnoga rječnika, odnosno rječnika u kojemu
su natuknice poredane abecednim redom, ali su abecedirane od svojega kraja. Takav
je rječnik veoma koristan proučavateljima hrvatske tvorbe, pjesnicima, rješavateljima
križaljka itd. Obuhvaćat će svih 10 000 riječi. Na 3. slici prikazana je pokusna inačica
odostražnoga rječnika, koju je izradio Josip Mihaljević.

8. Zaključak

U ovome kratkom pregledu željele smo upozoriti na neke ključne značajke Hrvatskoga
mrežnog rječnika – Mrežnika, koji se izrađuje u okviru istoimenoga projekta. Nakon
završetka leksikografske obradbe podatci će biti izvezeni iz TLexa za mrežnu aplikaciju
te u repozitorij europske znanstvene infrastrukture CLARIN (repozitorij clarin.si
i javni sustav za upravljanje podatcima github.com). Time će Mrežnik biti učinjen
dostupnim i za uporabu putem mrežne aplikacije i za strojnu primjenu preuzimanjem
podataka iz repozitorija CLARIN. Važno je napomenuti da je Mrežnik osmišljen tako
da se i nakon završetka četverogodišnjega razdoblja (koliko traje projekt Hrvatske
zaklade za znanost) može nadopunjavati te je osnovni cilj projekta uspostaviti
znanstveno utemeljen i tehnološki održiv okvir za daljnju izgradnju hrvatskoga
jednojezičnog znanstveno utemeljenoga i na spoznajama suvremene e-leksikografije
izrađenoga mrežnog rječnika.
Na slikama na sljedećim se dvjema stranicama donosi obrada natuknice
list u programu TLex i njezin prikaz te prikaz povezivanja te natuknice sa
sadržajem unutar i izvan rječnika.
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Primjer unutarrječničkoga i
obrada
natuknice list
u programu
TLex i njezin
prikaz

povezivanje sveza posjedovni list, vlasnički list i
smrtni list sa savjetima iz Jezičnoga savjetnika
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povezivanje natuknice list s bazom
strukovnoga nazivlja Strunom
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izvanrječničkoga povezivanja u Mrežniku

povezivanje natuknice list s Kolokacijskom bazom
hrvatskoga jezika

unutarrječničko povezivanje natuknice list s natuknicom isprava
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