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Demoinačica Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika (A – F)1
U rujnu 2021. na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
objavljena je prva demoinačica Hrvatskoga mrežnog rječnika – Mrežnika (https://
rjecnik.hr/mreznik/). Trenutačno inačica sadržava natuknice od A do F u osnovnome
modulu, modulu za učenike nižih razreda osnovne škole i modulu za osobe koje uče
hrvatski kao ini jezik. S pomoću tražilice omogućeno je pretraživanje cijeloga rječnika,
ali i pretraživanje svakoga modula zasebno. Osim toga, moguće je za svaki modul dobiti
abecediran popis svih natuknica koje se otvaraju na pritisak mišem.

1. slika: Prikaz naslovnice demoinačice Mrežnika

Stranica Mrežnika izrađena je s pomoću sustava WordPress, u koji su uvezene
natuknice iz TLexa. Struktura natuknice koja je prethodno određena u programu
TLex neometano je grafički prenesena na stranice Mrežnika. Veze među natuknicama,
npr. sinonimi, antonimi, muški/ženski parnjak, vidski parnjak, tvorenice, zadržane su s
pomoću hiperteksta. Natuknica je vanjskim poveznicama povezana s drugim izvorima
Ovaj je rad izrađen u okviru projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik, koji se provodi u Institutu
za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
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Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, npr. Strunom, Hrvatskim terminološkim
portalom, Kolokacijskom bazom hrvatskoga jezika, Bazom hrvatskih glagolskih valencija
e-Glavom, Hrvatskim pravopisom, Hrvatskom školskom gramatikom te s izvorima nastalim
u okviru projekta: Jezičnim savjetnikom za učenike nižih razreda osnovne škole, bazama
Etnici i ktetici i Frazemske etimologije, Bazom veznika, Odostražnim rječnikom te igrama.
Natuknice osnovnoga modula sadržavaju i poveznice na obradu iste natuknice u drugim
dvama modulima. Natuknice iz modula za učenike i osobe koje uče hrvatski kao ini
jezik sadržavaju zvučne zapise izgovora, a neke natuknice sadržavaju slike koje se mogu
uvećati na pritisak mišem.

2. slika: Prikaz obrade natuknice aerodrom u osnovnome modulu
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Uz svaki se rječnički članak navodi i način njegova citiranja. Na stranicama rječnika u
izborniku se također nalaze poveznice na projektnu stranicu (http://ihjj.hr/mreznik/),
odostražni rječnik (https://rjecnik.hr/mreznik/wp-content/odostrazni/) te stranicu s
igrama (https://rjecnik.hr/igre/).
O izradi odostražnoga rječnika vidi više u članku Lewis, Kristian;
Mihaljević, Josip. 2018. Odostražni rječnik – što je, kako ga izraditi i čemu
služi. Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga
jezika 5/2. 21–24.

3. slika: Odostražni rječnik
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Stranica s igrama ima sličan dizajn kao stranica rječnika te je napravljena kako bi se lakše
razvrstale te pronašle igre izrađene na temelju određenoga rječničkog sadržaja.

4. slika: Prikaz stranice s igrama za Mrežnik

U trenutačnu demoinačicu Mrežnika integrirane su osnovne nužne funkcionalnosti
poput pregleda i pretraživanja natuknica unutar svih triju modula. Ostale će se natuknice
dodati nakon uredničkoga pregleda i dorade u TLexu. U planu je i izrada tražilice za
frazeme i podnatuknice.
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