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Kajkavski donjosutlanski ikavski dijalekt u projektu Mrežni okvir "Ča-Kaj-Što" 
sastavnice hrvatskoga identiteta 

 
 

Potporom Zaklade Adris 2020. godine Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, Udruga Ivana 

Perkovca sudjeluje kao supartner u projektu pod nazivom Mrežni okvir "Ča-Kaj-Što" sastavnice 

hrvatskoga identiteta. U proteklom vremenu karantene i socijalne izolacije  članovi i članice Udruge 

Ivana Perkovca posvetili su se radu na projektu Mrežni okvir "Ča-Kaj-Što" sastavnice hrvatskoga 

identiteta u kojem su supartneri s Odjelom za matematiku Sveučilište u Osijeku. Projekt financira 

Zaklada Adris (Program: Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota), a nastavlja se na realizirani projekt 

iz 2018. godine pod nazivom “Hrvatski jezik u mrežnom oblaku svjetskih jezika.“  

Prvim projektom otvorio se novi put modernoga proširenja identiteta hrvatskoga jezika i hrvatske 

kulturne baštine te je stvoren i provjeren SSF rječnik/tezarij standardnoga jezika s oko milijun 

pojavnica te njegova uključenost u lingvistički oblak (LLOD cloud) svjetskih jezika. U sklopu projekta 

Mrežni okvir "Ča-Kaj-Što" sastavnice hrvatskoga identiteta se te iste riječi proširuju čakavskim, 

kajkavskim i štokavskim inačicama koje se prilagođavaju u SSF. Kajkavcima ikavcima bit će pritom od 

velike pomoći objavljeni Mrežni rječnik http://ikavci.ihjj.hr/ te Zvučni atlas hrvatskih govora (V. 

Piškorec; I. Kurtović Budja) http://hrvatski-zvucni-atlas.com/  u kojem rečenice na ikavskoj kajkavštini 

kazuju izvorni govornice ikavske kajkavštine.  

Mrežni okvir “Ča-Kaj-Što” – sastavnice hrvatskoga identiteta - omogućit će i dopunjavanje korpusa 

riječi Kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta te će se uz postojećih 11.500 objavljenih riječi 

dodati, do sada novoprikupljenih osam stotina riječi. Vrijednost projekta je i u dokumentiranju 

digitaliziranih dokumenata  ikavske kajkavštine ( izdane knjige, brošure, dokumente) koji će se 

također  nalaziti u SSF tezariju, a  za koje se razvio program smještanja izvora u prostor i vrijeme, 

poput zvučnoga atlasa. 

Ovaj projekt je još jednom pokazao kako je povezivanje znanosti i nositelja kulturnog dobra - udruge 

koja djeluje na području svoje lokalne zajednice presudna u očuvanju i dokumentiranju hrvatske 

kulturne baštine i osobnog jezičnog nasljeđa. 

Ključne riječi: Kajkavski donjosutlanski ikavski dijalekt, Rječnik, SSF/Tezarij standardnog jezika, 

Udruga Ivana Perkovca, Identitet. 

mailto:jasnahorv@yahoo.com
mailto:sanja.rajter@gmail.com
http://ikavci.ihjj.hr/
http://hrvatski-zvucni-atlas.com/

