


Predgovor

Hrvatsko - njemački poslovni rječnik rezultat je višegodišnjeg leksikografskog rada,
a nastao je kao pokušaj da se odgovori zahtjevima suvremene poslovne komunika-
cije sa zemljama njemačkog govornog područja.

Rječnik sadrži oko 33 000 natuknica na polazišnom hrvatskom jeziku te znatno više
istovrijednica (ekvivalenata) na ciljnom, njemačkom jeziku. Korpus rječnika nastao
je obradom širokog spektra stručnih tekstova na oba jezika iz raznih područja eko-
nomske znanosti, prava, državne uprave, politike te opće svakodnevne gospodarske
i poslovne prakse. Iako najveći dio rječnika čini stručno nazivlje, morali smo uzeti
u obzir i činjenicu da stručni tekstovi sadrže i relativno veliki broj općejezičnih
leksema. Stoga su u rječnik uvrštene i autentične kolokacije koje se učestalo rabe u
stručnim pisanim i govorenim tekstovima.

Hrvatsko - njemački poslovni rječnik abecedni je, kolokacijski rječnik, što znači da
se osim jednočlanih natuknica kao samostalne natuknice navode i višerječni spoje-
vi riječi. Kada se spoj riječi sastoji od pridjeva i imenice, navodi se abecedno u od-
nosu na pridjev kojim počinje, npr. natuknica „gospodarska politika" donosi se pod
slovom "G". Glagolski pak spojevi riječi navode se i s obzirom na glagol i s obzirom
na imenicu. Tako će se natuknica "odobriti kredit" naći pod slovom "O", ali i kao
podnatuknica uz osnovnu natuknicu "kredit". Iznimke su učinjene kod prijedložnih
sintagmi koje su u obliku podnatuknice pridružene osnovnoj natuknici, pa će kori-
snik npr. izraz "za gotovinu" naći samo uz osnovnu natuknicu "gotovina".

Kako bi se korisnicima rječnika pružila što jednoznačnija semantička informacija,
pojednine su leksičke jedinice na njemačkoj strani rječnika nadopunjenje oznakom
stručnog područja kojoj pripadaju (u zagradi ispred njemačkoe istovrijednice) ili
pak obavijestima o sintaktičkoj uporabi (u zagradi iza njemačke istovrijednice).

Jezični izrazi tipični za austrijsku varijantu njemačkog jezika obilježeni su kraticom
osterr., dok se uz švicarske izraze nalazi napomena schweiz.

Uz imena institucija i kulturoloških činjenica vezanih uz pojedinu zemlju njemač-
kog govornog područja nalazi se pripadajuća uputa, npr. Deutschland, Osterreich,
Schweiz, dok su institucije i akti Europske unije popraćeni oznakom £17.

Sva objašnjenja koja nadilaze semantičke istovrijednice otisnuta su kurzivom.

Rječnik ne upućuje na sinonime na hrvatskom jeziku, nego se svi sinonimi obrađu-
ju kao ravnopravne samostalne natuknice.

Temeljna nam je nakana bila da ovako koncipiranim ustrojem rječnika zadovoljimo
potrebe korisnika različitih stručnih profila te omogućimo jednostavno i brzo pro-
nalaženje traženog izraza.
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