
Rječnik hrvatskoga jezika
Skupina autora
Rječnik hrvatskoga jezika, prvi u nepuna dva 

stoljeća, donosi opću hrvatsku jezičnu građu 

suvremenoga standarda utemeljenoga na 

trodijalekatnom jedinstvu ukupnosti hrvatskih 

pisaca od renesanse do danas i rječnika od XVII. 

do početka XIX. st.

Hrvatski čestotni rječnik
Moguš, Bratanić, Tadić
Prvi veliki rječnik hrvatskoga jezika u kojemu su 

riječi poredane prema čestoti pojavljivanja. 

Podloga je rječnika reprezentativni korpus od 1 

000 000 riječi/pojavnica sastavljen u Zavodu za 

lingvistiku i poznat kao Mogušev korpus.

Englesko-njemačko-hrvatski 

stomatološki rječnik
Marin Vodanović
Prvi trojezični stomatološki rječnik u nas sadržava: 

više od 7 000 engleskih natuknica; više od 23 000 

580,00 464,00

331,00 264,80

290,00 232,00

Ostali ste bez riječi?

Kupite rječnik!  20% povoljnije

više od 7 000 engleskih natuknica; više od 23 000 

pojmova s područja stomatologije; hrvatsko, 

englesko i njemačko kazalo pojmova; opsežnu 

bibliografiju.

Veliki rječnik hrvatskoga 

standardnog jezika
Skupina autora

Posrijedi je najobuhvatniji i najpotpuniji rječnik 

suvremenoga hrvatskog jezika koji obuhvaća više 

od 120.000 natuknica i podnatuknica.

Hrvatsko-engleski rječnik
Milan Drvodelić
Rječnik obrađuje 71 000 riječi, fraza i složenica na 

hrvatskom jeziku. To je dvojezični rječnik opće 

namjene, sadrži općejezični vokabular, 

kolokvijalizme, regionalizme ali i bogato stručno i 

znanstveno pojmovlje

Password – Englesko-hrvatski 

rječnik
Gordana Mikulić i Anuška Nakić
U ovom se poludvojezičnom rječniku, osim 

tradicionalne jednojezične (englesko-engleske) 

definicije za svako značenje riječi, navodi i 

hrvatski prijevod.

639,20

416,00 332,80

219,00 175,20

799,00

290,00 232,00



Strojarski rječnik energetskog 

strojarstva i osnova strojarstva          

(Eng-hrv i hrv-eng)
Ljerka Bartolić

Rječnik vrlo iscrpno obrađuje područja 

turbostrojeva, motore s unutarnjim izgaranjem i 

osnove strojarstva. Ponajprije je namijenjen 

strudentima strojarstva, stručnjacima u praksi i 

prevoditeljima.

Tehnički rječnik brodogradnje, 

strojarstva i nuklearne tehnike 

(Englesko-hrvatski i hrvatsko-

engleski)

Ljerka Bartolić
Rječnik je prije svega namijenjen inženjerima 

brodogradnje, strojarstva i nuklearne tehnike te 

svima koji su zainteresirani za tehnički engleski 

jezik i njegovo stručno nazivlje.

Englesko-hrvatski 

elektrotehnički rječnik
Vladimir Muljević
Na oko tisuću stranica, ovaj rječnik obuhvaća 

preko 100 000 pojmova s područja 

164,00 131,20

450,00 360,00

149,00 119,20

preko 100 000 pojmova s područja 

elektrotehnike, ali i šire – s područja tehnike, 

fizike, kemije i matematike neposredno 

povezanih s elektrotehnikom.

Englesko-hrvatski poslovni 

rječnik
Peter Collin

Rječnik sadržava više od 12 500 jednostavno 

definiranih pojmova i izraza iz svih područja 

poslovnoga života, od uredskoga, burzovnoga, 

međunarodno-trgovinskoga, poreznoga i 

knjigovodstvenoga. 

Njemačko-hrvatski rječnik
Marija Uroić, Antun Hurm

Ovaj dvojezični rječnik sadrži više od 70 000 riječi, 

uz osnovne gramatičke podatke i pregled 

nepravilnih glagola.

Hrvatsko-njemački rječnik
Blanka Jakić, Antun Hurm

U rječniku je obrađeno više od 60 000 riječi, s 

nužnim gramatičkim podacima. Pojedine 

natuknice obuhvaćaju fraze, idiome i poslovice, a 

uzeta je u obzir i višeznačnost riječi.

371,00 296,80

371,00 296,80

360,00

149,00 119,20



Njemačko-hrvatski 

elektrotehnički rječnik
Vladimir Muljević
Rječnik obuhvaća jezično blago od oko 120 000 

natuknica suvremene elektrotehnike, koja je 

važan dio tehnike, industrije i tehnologije.

Hrvatsko-njemački 

elektrotehnički rječnik
Vladimir Muljević, Želimir Horvatić

Rječnik obuhvaća jezično blago s više od 150 000 

natuknica i stručnih naziva iz elektrotehnike i onih 

područja tehnike, fizike, kemije i matematike koja 

su neposredno povezana s elektrotehnikom.

Hrvatsko-njemački računalni 

rječnik
Stefan Rittgasser, Jutta Rittgasser

Rječnik je namijenjen širokom krugu korisnika koji 

se služe računalima, a dobro će doći i 

prevoditeljima, studentima jezika te studentima 

informatike

Francusko-hrvatski rječnik
Valentin Putanec

Rječnik obuhvaća 70 000 francuskih natuknica, s 

više od 2 500 suvremenih francuskih kratica 

580,00 464,00

79,00 63,20

379,00 303,20

450,00 360,00

više od 2 500 suvremenih francuskih kratica 

(akronima) i priručni prikaz morfologije svih 

francuskih glagola, na približno 1 200 stranica.

Hrvatsko-španjolski praktični 

rječnik
Cvjetanka Božanić
Rječnik s otprilike 17 000 hrvatskih natuknica, kao 

i približno toliko kolokacija i frazema.

Talijansko-hrvatski rječnik
Mirko Deanović, Josip Jernej
Rječnik sadržava više od 60 000 riječi - izvedenica, 

idioma i fraza iz suvremenoga talijanskoga 

govornoga i književnoga jezika.

Hrvatsko-talijanski rječnik
Mirko Deanović, Josip Jernej
Rječnik sadržava više od 60 000 riječi - izvedenica, 

idioma i fraza iz suvremenoga govornog i 

književnog jezika.

Hrvatsko-latinski rječnik
Jozo Marević
Prvi dio rječnika obuhvaća opći jezični fundus, 

dok je drugi dio rječnik vlastitih imena.

Novi rječnik stranih riječi
Bratoljub Klaić
Nezamjenjiv priručnik i jedna od najtiražnijih 

knjiga na hrvatskom prostoru

219,00 175,20

490,00 392,00

147,00 117,60

353,00 282,40

353,00 282,40

379,00 303,20

knjiga na hrvatskom prostoru


