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Prezentacija je izrađena na istraživačkome projektu Hrvatski mrežni rječnik –
Mrežnik (IP-2016-06--2141), koji u cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost
i koji se provodi u ustanovi nositelju projekta Institutu za hrvatski jezik i
jezikoslovlje.



Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje –
središnja nacionalna ustanova za proučavanje
hrvatskoga jezika.

Mrežni izvori Instituta na adresi jezik.hr.

http://jezik.hr/




Projekt Religijski pravopis

• blažena Ozana Kotorska

• blaženi Gracija Kotorski i blaženi Gracija iz Mula

(Muo G Mula – zamjena l/o)

• Dominikansko laičko bratstvo „Blažena Ozana 
Kotorska”

• Gospa od Škrpjela

• Kotorska biskupija 

• Zaljev hrvatskih svetaca (perifrastičko ime pa se 
piše velikim početnim slovom)





Školski rječnik hrvatskoga jezika rjecnik.hr



Dodatak Zemljopisna imena u 
tiskanome izdanju (Domagoj Vidović

• Bȍka kòtorskā Bòkēlj Bòkēljka bòkēljskī

• Bȕdva Bȕdvanin/Bȕdljanin* 
Bȕdvānka/Bȕdljānka* bȕdvanskī/bȕdljanskī

• Hèrceg-Nȍvī Hercegnóvljanin/Nóvljanin
Hercegnóvljānka hercegnóvljanskī

• Kòtor Kòtoranin Kòtorānka kòtorskī

• Tȉvat Tȉvćanin Tȉvćānka tȉvatskī



Jezični savjetnici



jezicni-savjetnik.hr



Portal osobnih imena osobno-ime.hr







Hrvatski jezik

• Vidović, Domagoj. 2020. 
Opasnost – barakude u bazenu. 
Hrvatski jezik 7/1. 13–17. 
https://hrcak.srce.hr/235343 



Hrvatski jezik

• Vidović, Domagoj. 2019. Od 
Verona do Uzunvukovića – pogled 
u prezimenski fond Hrvata u Crnoj 
Gori. Hrvatski jezik 6 /1. 14–21. 
https://hrcak.srce.hr/218014 



Hrvatski u školi 
hrvatski.hr



Etnici i ktetici
hrvatski.hr/etnici-i-ktetici/











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

CILJ

Jednojezični normativni rječnik:
• 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



Hrvatski mrežni rječnik - Mrežnik

3 modula

• za odrasle govornike 
hrvatskoga jezika (10 
000)

• za učenike od 7 do 9 
godina (3000)

• Za osobe koje uče 
hrvatski kao ini jezik 
(1000) 

na korpusu utemeljen 
rječnik

Hrvatska jezična riznica

http://riznica.ihjj.hr/index.
hr.html

Hrvatski mrežni korpus

http://nlp.ffzg.hr/resource
s/corpora/hrwac/



Boka kotorska



bokeljski



bokeljski



Tivat



tivatski



Kotor



kotorski



kotorski





budvanski



hercegnovljanski



Hvala na pozornosti


