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Jezik, 46., Vijesti

3. mjesto: Lidija Škrinjarić, Gimnazija P.
Virovitica, prof. Ivana Bešir

Preradovića,

III. razred
1. mjesto: Dijana Greški, Gimnazija, Ča
kovec, prof. Mirjana Vidović
2. mjesto: Anita Bujanić, Gimnazija, Vinkovci, prof. Blaženka Šimunović
2. mjesto: Marija Kraljević, Gimnazija,
Karlovac, prof. Blanka Kličarić
3. mjesto: Ana Mrakovčić, Pazinski kolegij, Pazin, prof. Orjana Paus
IV . razred
I. mjesto: Ivana Turudić, Gimnazija P.
Preradovića, Virovitica, prof. Vera Žužić

2. mjesto: Petra Kelemen, Gimnazija, Varaždin, prof. Miljenka Štimec
3. mjesto: Karla Bareta, SŠ Ivana Lucića,
Trogir, prof. Željka Aljinović
Svima čestitamo. Ivani, Petri i Karli
želimo uspjeh na kroatistici, a svima ostalima da se vidimo dogodine!
Marina Čubrić

HRVATSKI NACIONALNI KORPUS
NA INTERNETU
astavljajući tradiciju obrade hrvatskih korpusa dugu više od tri
desetljeća koju je započeo akademik Bujas 1967., u Zavodu za
lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveuči
lišta u Zagrebu 1998. počeo se sastavljati
Hrvatski nacionalni korpus (HNK). Taj
korpus razložen je na dvije podjednako
potrebne sastavnice: 1) Tridesetmilijunski
korpus suvremenoga hrvatskoga jezika

(30m) i 2) Hrvatski elektronski tekstovni
arhiv (HETA) . U 30m ulaze tekstovi nastali nakon 1990. odabrani s obzirom na
medij, tematska područja i žanrove koje
uključuju ne bi li se dobila što bolja reprezentativnost za suvremeni hrvatski u cjelini. U HETA se smještaju tekstovi stariji od
1990. kao i cijeli korpusi suvremenojezič
nih tekstova koji bi svojom prezastupljenošću u 30m poremetili njegovu reprezentativnost.
Zasada je najznatniji dobitak ovoga projekta to što je kao javni servis od 3. prosinca
1998. putem WWW Intemet usluge na
adresi http://www.hnk.ffzg.hr dostupna
pokusna inačica HNK za pretraživanje.
Rezultat je pretrage konkordancija željene
riječi, tj. ispisi okolina u kojima se tražena
riječ (stožemica) pojavila u korpusu. Studenti, prevoditelji i ljubitelji hrvatskoga
jezika mogu sada pretraživati HNK i proučavati uporabu hrvatskih riječi s bilo kojega mjesta na kugli zemaljskoj bilo to iz
Sydneya, Toronta ili Mannheima. Možemo
očekivati da će postojanje HNK u mnogome pomoći i našim lektorima u inozemstvu.
Trenutačna, probna inačica 30m korpusa veličine je 7,67 milijuna pojavnica a
sastavljena je od novinskih, beletrističkih,
znanstvenih, kritičarskih i publicističkih
tekstova. U HETA su trenutačno za pretragu dostupna sabrana Gundulićeva i sva
Marulićeva hrvatska djela. U ovome se
trenutku radi na dopunama 30m s raznolikijim tekstovim a, a HETA s djelima pedesetak hrvatskih književnika od 17. do 20.
stoljeća. Do godine 2000. možemo očeki
vati zaokruženje 30m korpusa.

Marko

Tadić

