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Što ćemo naučiti? 

Ključne riječi: enciklopedija, leksikon, rječnik, 
atlas, referentna zbirka, priručnik 

 Ishodi: učenici će upoznavati referentnu 
zbirku i načine njezine uporabe u svrhu 
proširivanja znanja, učenici će prepoznati 
referentnu zbirku na različitim medijima te 
će znati pronaći, izabrati te primijeniti 
informaciju 



Kako učimo i obrazujemo se? 

 

“Obrazovan je 
onaj koji zna 
gdje će naći 

ono što još ne 
zna!” 



Gdje pronalazimo informacije? 

 u knjigama: 
enciklopedijama, 
leksikonima, 
rječnicima, 
atlasima, 
priručnicima, 
udžbenicima, 
stručnim 
knjigama 

 u časopisima, novinama 

na webu: e-enciklopedije, 
e-knjige,korisne stranice, 
stranice institucija i sl. 



GDJE PRONALAZIMO 
INFORMACIJE? 

 Značenje neke riječi 
pronaći ćemo u rječnicima, 
npr. rječniku stranih 
riječi, hrvatsko-engleskom 
rječniku… 

 Ako ţelimo saznati nešto o 
nekom gradu ili drţavi to 
ćemo pronaći ili u 
enciklopediji ili u 
geografskom leksikonu. 

 Ako ţelimo pronaći neku 
planinu, rijeku, grad ili 
otok na karti koristit ćemo 
se atlasom. 
 



Referentna zbirka 
Zbirka svake knjiţnice koja se 

sastoji od enciklopedija, 
leksikona, atlasa, rječnika i 
ostalih priručnika. 

Referentnom zbirkom mogu se 
koristiti svi članovi knjižnice, ali 
samo u prostorijama knjiţnice, 
tj. u čitaonici. Građa koja spada 
u referentnu zbirku ne posuđuje 
se korisnicima izvan knjiţnice. 



Zašto se djela referentne zbirke u pravilu ne posuđuju? 

 Enciklopedije, atlasi i rječnici su velike 
knjige s puno stranica i teške su za 
prenošenje. 

 To su skupe knjige pa ih knjiţnice ne 
kupuju u velikom broju primjeraka, kao 
npr. lektiru. 

 Zbog toga ta referalna djela moraju 
uvijek biti u knjiţnici i dostupna svim 
korisnicima za pretraţivanje u prostoru 
knjiţnice. Danas korisnici mogu 
pretraţivati e-izvore knjiţnica na 
računalu u knjiţnici, ali i bilo gdje 
drugdje, npr. od kuće. 

 Iznimke: knjiţnice same odlučuju koja 
će referalna djela ipak posuđivati (tj. 
ona koja nisu toliko rijetka i vrijedna, 
fizički neprikladna i kojih imaju u 
većem broju primjeraka.) 



RJEČNICI 
 Rječnici su knjige u kojima su sakupljene 

riječi i sklopovi riječi jednog ili više 
jezika i u kojima se daje opis njihove 
upotrebe i njihova značenja 

 Rječnici mogu biti jednojezični, 
dvojezični, frazeološki… 

 Rječnici prikazuju:  
• A) ukupnost riječi jednog jezika (npr. 

Rječnik hrvatskog jezika, Rječnik 
engleskog jezika) 

• B) jezična izraţajna sredstva, riječi i 
način izraţavanja određenog područja 
(kancelarijski, školski, dječji, ulični, 
medicinski rječnik itd.) 
 



Kako se služimo rječnikom? 

 Riječi su u 
rječnicima 
poredane 
abecednim 
redom 

 Kao pomoć 
sluţi 
GRANIČNA 
RIJEČ koja 
stoji 
istaknuta na 
vrhu svake 
stranice 

 



Hrvatski školski rječnik online 

Poveznica: 
http://rjecnik.hr/ 
 

http://rjecnik.hr/
http://rjecnik.hr/


ENCIKLOPEDIJA 

 Naučno djelo koje daje sistematski (po abecedi) 
pregled znanja (opća enciklopedija) ili zbir podataka 
o nekoj grani znanosti ili umjetnosti (specijalna, 
stručna enciklopedija) 

 Izraz je prvi u svijetu upotrijebio hrvatski latinist 
Pavao Skalić , Zagrepčanin (1534.-1575.) u naslovu 
svog djela Encyclopediae seu orbis… 

 enciklopedijski – koji obuhvaća sva znanja na način kao 
što je u enciklopediji, svestran 

 enciklopedist – svestrano obrazovan čovjek koji vlada 
raznovrsnim znanjima 

 



Kako se koristi enciklopedija? 

 Riječi i pojmovi u enciklopedijama također su poredani 
abecednim redom, a kao pomoć sluţi granična riječ koja je 
istaknuta na vrhu svake stranice. 

 Opće i neke specijalne enciklopedije sadrţe više svezaka, npr. 
Hrvatska enciklopedija 11 sv., jer obuhvaćaju velik broj 
informacija; svesci su posloţeni abecednim redom. 

 iznimka: Poneke enciklopedije, npr. prilagođene djeci ili mladima 
pretraţuju se prema sadržaju ili kazalu. 

 



Elektroničke, e- enciklopedije 

 Elektronička enciklopedija 
pohranjena je na medijima 
poput CD, DVD-a, a osim 
slika i teksta moţe 
sadrţavati i video, kao i 
razne druge 
multimedijalne i digitalne 
sadržaje, a pretraţivanje 
je vrlo lako (npr. 
Microsoftova Encarta).  

 E-enciklopedije su on-line 
enciklopedije koje imaju 
još jednu veliku prednost: 
ne moraju se instalirati na 
računalo i dostupne su na 
svakom računalu koje ima 
pristup Internetu. (npr. 
Wikipedia, Hrvatska 
enciklopedija….) 

 



Hrvatska enciklopedija online 

Kada pretraţujemo online dobro je pročitati upute koje će 
pridonijeti boljem rezultatu pretraţivanja! 



LEKSIKON  

 Leksikon je rječnik ili knjiga 
u kojoj su abecednim redom 
poredani i protumačeni 
različiti pojmovi 
(enciklopedija manjeg 
formata i obima). 

 Leksikoni mogu biti: opći, 
školski, geografski, leksikoni 
mjernih jedinica… 

 Pojmovi i riječi u leksikonima 
također su poredani 
abecednim redom, a kao 
pomoć također je istaknuta 
granična riječ. 
 



Atlas 

 Atlas je skup geografskih ili 
astronomskih karata uvezenih u 
jednu knjigu, a kasnije i knjiga 
karata sa slikama iz pojedinih grana 
znanosti ili umjetnosti. 

 Ime potiče od mitološkog lika Atlasa 
(Atalanta), gorostasa koji nosi 
konzolu, balkon, pročelje, krov i sl. 
na građevinama. Od 16. st. lik Atlasa 
počeo se pojavljivati na naslovnoj 
stranici zbirka karata.  

 Naziv atlas (za zbirku karata) prvi je 
u povijesti upotrijebio nizozemski 
kartograf G. Mercator 1595. 

 Danas se atlasima nazivaju i uvezene 
zbirke tabela u botanici, zoologiji, 
medicini, tehnici i umjetnosti. 



Što još spada u referentnu 
zbirku? 

 U referentnu zbirku spadaju 
još i različiti priručnici za 
učenike, kao što su gramatike, 
pravopisi i sl.  

 Priručnici se koriste tako da 
ono što trebamo prvo traţimo 
u kazalu ili u sadržaju. 

 Najčešće se koriste u 
prostoru knjiţnice, rjeđe se 
posuđuju. 



VJEŢBA: abecedni red  

 Poredaj riječi po abecedi: rječnik, 
enciklopedija, zbirka, atlas, leksikon, pravopis, 
gramatika, knjiga, knjiţnica, čitaonica, 
abeceda, riječ, knjiţevnik, autor, internet, 
časopis, stranica, kazalo, sadrţaj, lektira, 
informacija 



VJEŢBA: abecedni red  
 

 Poredaj riječi po abecedi: enciklopedist, 
karta, enciklopedijski, redalica, enciklopedija, 
rječnik, kazalo, rješenje, evaluacija, rezultat, 
rezolucija, knjiţnica, knjiţevni, knjiţevnost, 
kritika, edukacija  



VJEŢBA: abecedni red  

Poredaj riječi po abecedi: čitav, čitati, 
čitanje, čitalac, čitalačka, čitateljski, 
često, četvrtina, četvrti, čestit, 
čuvstvo, čuveni, čovjek, čovjekoliki, 
čovječanstvo, čopor, čast, častan, 
časna 



Istraţite, pronađite u knjigama  
ili na internetu! 

• 1. grupa – pronađite u rječnicima  značenja i upotrebu riječi 
leksik, botanika, zoologija  

• 2. grupa – pronađite u enciklopediji informacije o tome štoje 
ekologija, a što je tehnologija  

• 3. grupa – pronađite u leksikonu ili enciklopediji, tko je bio 
Alfred Nobel, a tko Ezop 

• 4. grupa – Pronađite u enciklopediji ili atlasu koji je glavni grad 
Čilea (Juţna Amerika) i napišite nešto o njemu 

• 5. grupa – pronađite na geografskoj karti Hrvatske u atlasu 3 
najviša planinska vrha u Hrvatskoj i 2 najveće rijeke i napišite 
koji su to vrhovi i njihove visine te koje su rijeke 

• 6. grupa – pronađite u pravopisu pravila o pisanju velikih slova i 
uskličnika 

• 7. grupa – istraţite u gramatici kakve zamjenice postoje u 
hrvatskom jeziku 
 



Susret rječnika i enciklopedije 
 

• Rječnik: Tko si ti? Kako se zoveš? 
• Enciklopedija: Ja sam knjiga, a zovem se enciklopedija. A tko si ti? 
• Rječnik: Jako debela knjiga, a zovu me rječnik. 
• Enciklopedija: Iz mene se moţe saznati mnoštvo različitih stvari, ali ne 

sve. 
• Rječnik: U meni je zapisano jako mnogo riječi poredanih abecednim 

redom. Svatko tko ne zna što znači neka riječ, otvori me i pronađe je. 
• Enciklopedija: Mene čitaju znatiţeljni ljudi. 
• Rječnik: Mene trebaju i djeca i odrasli. 
• Enciklopedija: Nedavno sam čula riječ knjižnica. Ne znam što znači. 

Sigurno mi ti moţeš reći njezino značenje. 
• Rječnik: Čekaj, potraţit ću. Najprije moram naći slovo k. Evo, našao sam 

ga! Knjižnica je zgrada u kojoj je mnogo knjiga na policama. Te se knjige  
     posuđuju za čitanje. Kada se pročitaju, vraćaju se neoštećene u 

knjiţnicu. 
• Enciklopedija: Hvala ti. Danas sam od tebe nešto vaţno naučila. 

 
                                    Maria Klara Sedlar, 4.b 
                                   OŠ Frana Galovića, Zagreb   

    


