
SERBIAN LANGUAGE INSTITUTE OF SASA

LEXICOLOGY AND LEXICOGRAPHY
IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY 

APPROACHES

A collection of papers

Edited by:
Stana Ristić, PhD, scientific advisor

Ivana Lazić Konjik, PhD, research associate
Nenad Ivanović, PhD, research associate

Belgrade, 2016



ISBN 978-86-82873-??-?

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ

ЛЕКСИКОЛОГИЈА И ЛЕКСИКОГРАФИЈА
У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ПРИСТУПА

Зборник научних радова

Уредништво:
др Стана Ристић, научни саветник

др Ивана Лазић Коњик, научни сарадник
др Ненад Ивановић, научни сарадник

Београд, 2016



Исидора Г. БЈЕЛАКОВИЋ
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
isidora.bjelakovic@gmail.com

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ РЕЧНИКА 
СЛАВЕНОСРПСКОГ ЈЕЗИКА (ПРЕДНОСТИ, 

ПРОБЛЕМИ, МОГУЋНОСТИ)*
У раду се анализирају предности, али и проблеми приликом 

конципирања електронског издања историјских речника уопште, с по-
себним освртом на Речник славеносрпског језика, чија је израда започета 
осамдесетих година XX века у Матици српској. Све уочене могућности 
које пружа електронска лексикографска обрада историјског корпуса илу-
строване су помоћу платформе Moodle (http://moodle.org) и софтвера Tlex 
(http://tshwanedje.com/tshwanelex/).

Кључне речи: историјска лексикографија, електронски речници, сла-
веносрпски језик.

1. УВОД. Предстандардна епоха развоја српског књижевног језика, 
која обухвата период од четрдесетих година 18. до шездесетих годи-
на 19. века, јесте период у којем су се десиле изразите промене у по-
гледу развоја књижевнојезичке структуре. Оставши дуго у сенци по-
бедника ‒ народног језика вуковског типа − до већег интересовања за 
истраживања књижевних језика овог периода у српској лингвистици 
долази тек од шездесетих година 20. века у радовима И. Грицкат, А. 
Младеновића и др.

УДК: 

* Рад је настао у оквиру пројекта Матице српске Речник славеносрпског језика, 
који финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. Приликом писања овог рада у великој мери ми је помогао проф. Т. Прћић, 
упућујући ме како на релевантну литературу тако и на низ програма креираних за из-
раду речника. Најискреније му захваљујем. 
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Иако би се могло рећи да је данас језик овог периода у приличној мери 
испитан, треба нагласити да се то пре свега односи на графију, ортографију, 
фонолошки и морфолошки домен1, док су синтакса и лексика још увек го-
тово неиспитане. Постоји, наравно, низ радова и публикација посвећених 
овим аспектима проучавања језика, али они дају искључиво фрагментарну 
слику и, нажалост, увида у целину још увек нема.

Будући да обухвата временски период од око сто двадесет година, 
у предстандардној епоси могу се издвојити два основна потпериода – 
рускословенски и славеносрпски период.

Славеносрпски период (у најширем смислу) започиње четрдесетих 
година 18. века с појавом првих докумената у којима се уочава прису-
ство процеса вернакуларизације рускословенског језика и траје до шез-
десетих година 19. века. Ову епоху обележила су два књижевнојезичка 
идиома: 1. славеносрпски ‒ идиом који је функционисао од четрдесетих 
година 18. века (иако доминатним постаје тек од шездесетих година 
истог века) до тридесетих година 19. века2, 2. доситејевски – идиом 
који се на књижевнојезичкој сцени појављује осамдесетих година 18. 
века – од појаве Доситејевих дела по којем је и добио име − и траје до 
шездесетих година 19. века3 (ИВИЋ 1990; СУБОТИЋ 2004).

У предстандардном периоду српског књижевног језика, као по-
следица како опште европеизације културе тако и снажног економског 
напретка српског друштва, долази до убрзаног развоја научне мисли, 
књижевности, администрације и публицистике (ТОЛСТОЈ 2004; СУБОТИЋ 
2004; 2006). Посматрано из перспективе развоја лексичког система, то 
значи да је ово период (1) у којем ће бити формирани први термино-
лошки системи (научни, публицистички, административни), који ће 
послужити као база за развој терминологије будућег српског стандар-
да, али и период (2) у којем ће бити постављена основа за систем ап-
страктних речи које дотад нису егзистирале у вернакулару.

1 Требало би, ипак, скренути пажњу на чињеницу да се у већини ових истраживања 
губио из вида текст, жанр, аутор, намена и сл., због чега она више имају квалитет стати-
стички обрађених података него лингвистичке анализе у правом смислу. 

2 Требало би, ипак, скренути пажњу на чињеницу да се у већини ових истраживања 
губио из вида текст, жанр, аутор, намена и сл., због чега она више имају квалитет стати-
стички обрађених података него лингвистичке анализе у правом смислу. 

3 Под славеносрпским језиком подразумева се онај књижевнојезички идиом који 
је у духу просветитељских идеја учене Европе настао у процесу србизације рускосло-
венског и руског књижевног језика 18. века, а подразумева конгломерат, хибридну не-
кодификовану језичку структуру у којој црте из различитих језичких идиома (рускос-
ловенског, руског књижевног, српскословенског и српског народног језика заснованог 
на шумадијско-војвођанској говорној бази) коегзистирају на свим језичким нивоима.
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Потпуним регистровањем лексике славеносрпског и доситејевског 
типа језика омогућио би се увид у многобројне процесе и законито-
сти који су владали приликом конституисања лексичког система пре-
стандардног периода (нпр. време коегзистенције и конкуренције ек-
вивалената/синонима; иновативни творбени процеси, калкирање, 
позајмљивање и сл.). Поред тога, уочили би се како хронолошки оквири 
тако и разлози за фаворизовање једних форми и потискивање других. 
Лексичка баштина друге половине 18. и прве половине 19. века поста-
ла би доступнија како научној популацији тако и ширем читалаштву. 
Израда речника отворила би врата ка новим научним истраживањима, 
пре свега из области историјске лексикологије и дериватологије.
2. РЕЧНИК СЛАВЕНОСРПСКОГ ЈЕЗИКА. Године 1981. у Матици српској покре-
нут је пројекат израде речника славеносрпског језика под руководством 
проф. А. Младеновића. Будући да су након 2010. године пресечене све 
везе са радом на овом пројекту, а да до тада није објављена ниједна све-
ска речника, на основу сачуване документације и годишњих извештаја 
за Пројекат може се извести закључак да је речник славеносрпског 
језика замишљен као речник диференцијалног типа у којем би били 
екцерпирани славенизми, славеносрбизми (хибриди), домаћа лексика 
коју Вук није забележио у свом Српском рјечнику из 1852. године и 
домаће речи које су временом добиле статус архаизама, историзама, 
регионализама и сл.4 Иако се у Матици српској чувају фише са испи-
саном грађом, лексикографски необрађеном, централни корпус није 
формиран.

Октобра 2012. године формиран је нов пројектни тим (Љиљана 
Суботић, руководилац пројекта, Исидора Бјелаковић, коруководи-
лац, Ана Кречмер, редактор, Александар Милановић, сарадник, Ире-
на Цветковић Теофиловић, сарадница, Милена Зорић, сарадница, и 
Јелена Стошић, сарадница).  На састанку одржаном крајем исте године 
одлучено је да речник обухвати грађу од 1748. до 1850. године, да у 
њему буду заступљени сви функционални стилови, да процес коначног 
уобличавања корпуса тече паралелно са израдом огледне свеске и реч-
ника, те да ексцерпција буде потпуна.5 Коначно, једна од идеја односи-
ла се и на то да се након публиковања огледне свеске приступи изради 
електронског речника.

4 Више о сачуваној пројектној документацији в. у Суботић 2013. 
5 Више о макроструктури и микроструктури Речника славенорспеког језика види 

у Цветковић Теофиловић 2013; Бјелаковић 2013.
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3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА. Почеци електронске лексикографије 
везују се за крај педесетих и почетак шездесетих година 20. века, 
када се појављује први речник приређен помоћу рачунара Random 
House Dictionary of the English Language. Ипак, овај речник настао 
је својеврсном комбинацијом трационалне методе израде речника и 
помоћи рачунара. Наиме, лексикографи који су радили на његовој из-
ради исписивали су грађу на фише и нису имали никаквог контакта са 
рачунарима. С друге стране, дату грађу су у рачунар уносили информа-
тичари без лексикографског знања и искуства (Granger 2012: 1).

Први речник који је имао лексичку електронску базу података био 
је Longman Dictionary of Contemporary English iz 1978. godine (Granger 
2012: 1). После неколико година појавили су се и први речници на це-
деима да би деведесетих година дошло до наглог развоја рачунарске 
технологије који доноси нове преносиве базе података, а нешто касније 
и онлајн речнике (Granger 2012: 1‒2).

Све до деведесетих година 20. века штампани речници су, дакле, 
били далеко уобичајенији у односу на електронска издања (Svensen 
2009: 437). Данас се, међутим, у многим земљама назив лексикографија 
изједначава са називом електронска  лексикографија.6

3.1. Под електронском лексикографијом подразумева се израда, 
употреба и примена електронских речника – уређених збрики елек-
тронских података које дају информације о структури, значењу, упо-
треби лексема у једном или у више језика, а похрањених на рачунару, 
интернету, на преносивим базама података (Granger 2012: 2).

Електронски речници могу се поделити на два основна подтипа: 
(1) они који представљају дигитализоване форме папирног издања већ 
оубличеног (и/или публикованог) речника који су са цедеа, дивидија, 
интернета и сл. инсталирани на рачунарима појединаца (тзв. офлајн 
речници) и (2) речници креирани и објављени на интернету (тзв. онлајн 
речници). Поред наведених, постоји и трећи тип електронских речника 
– речници похрањени на серверу неке институције/фирме (тзв. intranet 
dictionaries) (Svensen 2009: 437‒439; Prćić 2014).7

6 Интересантан је податак да је 2010. године најављено објављивање искључиво 
електронског издања чувеног историјског речника енглеског језика Oxford English 
Dictionary будући да је потражња за овим типом издања тренутно далеко већа од 
потражње за штампаним издањем (Granger 2012: 2). О раду на његовој дигитализацији 
и о трансформацији у електронски речник в. у Weiner 2009.

7 Најквалитетнији су, верује се, они елекронски речници који су настали као ре-
зултат заједничког рада професионалних лексикографа и стручњака и информационим 
технологијама (Svensen 2009: 438‒439)
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3.2. Елекронски речници отварају низ могућности које су биле 
недоступне и незамисливе у традиционалној лексикографији, те су 
њихове предности многобројне: (1) веза са корпусом у целини; (2) 
већа информативност; (3) лакше и брже претраживање; (4) могућност 
измене и богаћења речника; (5) већа прегледност чланка и његова 
мултимедијалност; (6) могућност симултане лексикографске обраде.8

Постоје, ипак, и поједини недостаци.
4. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА. У овом раду се анализирају пред-
ности, али и проблеми приликом конципирања електронског издања 
историјских речника уопште, с посебним освртом на Речник славе-
носрпског језика, чија је израда започета осамдесетих година XX века 
у Матици српској.

Све уочене могућности које пружа електронска лексикографска об-
рада историјског корпуса илустроване су у раду на следећа три начина: 
(1) креирањем офлајн речника славеносрпског језика; (2) креирањем 
онлајн речника помоћу платформе Moodle (http://moodle.org) и (3) 
конципирањем онлајн речника помоћу софтвера Tlex (http://tshwanedje.
com/tshwanelex/).

5. ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ РЕЧНИКА СЛАВЕНОСРПСКОГ ЈЕЗИКА (МОГУЋНОСТИ, 
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ). У последње време у домаћој литератури све 
већа пажња посвећује се потребама за креирањем електронских речни-
ка, како дигитализованих форми постојећих речника  (офлајн речника) 
тако и оних отвореног типа – онлајн речника (в. Prćić 2014; Ивановић 
2014; Драгићевић 2014).

Кад је реч о Речнику славеносрпског језика, три су кључна разлога 
за креирање његовог електронског издања:

1. умрежавањем лексикографа и симултаним креирањем овог реч-
ника могло би се надокнадити силно време које би било утроше-
но на исписивање фиша;

2. лексикографску обраду могао би пратити и рад на изради елек-
тронског корпуса српског књижевног језика ове епохе;9

8 О предностима, могућностима и недостацима електронских речника в. у Svensen 
2009: 439; Rylova 2010; Granger 2012: 3–5; Rundell 2012; Hanks 2012: 63; Prćić 2014; 
Ивановић 2014: 273; Драгићевић 2014: 282. 

9 За израду једног квалитетног електронског речника веома је важно да постоји 
формиран централни корпус. Уколико постоји електронски корпус, онда електрон-
ски речници омогућавају читаоцима повезивање са њим, и претрагу свих контекста у 
којима се појављује тражена лексема, који због ограничености обима лексикографског 
чланка не могу бити наведени у потпуности ни у једном речнику. Комплетан корпус 
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3. читалаштву би прве верзије речника биле одмах доступне и не 
би се чекало да прођу деценије да би се публиковао први том на 
папиру.

Иако постоји низ могућности за креирање електронских речника, 
неопходно је пронаћи најоптималније и најекономичније решење.10

5.1. Једна од могућности која се чини прихватљивом јесте рад у 
некој од рачунарских апликација које омогућавају умрежавање рачуна-
ра и заједнички рад више сарадника на истом документу (нпр. Microsoft 
OneDrive, Google Drive и сл.). На овај начин темпо израде речника био 
би далеко бржи, а сам рад квалитетнији јер би се уочене неправил-
ности и пропусти лако могли исправити. Потпуно је јасно да овакве 
могућности не постоје у папирним издањима.

Ово би представљало прву фазу рада и периодично би се ови до-
кументи могли постављати на сајт Матице српске (као pdf, нпр. једном 
годишње). Овакав тип речника подсећа на папирна издања у том 
смислу што је реч о офлајн речнику − коначано уобличеном произво-
ду који остаје затворен све до новог издања. Ипак, за разлику од па-
пирних издања код којих нова издања и нису тако честа, нарочито кад 
је реч о великим вишетомним речницима (јер су финансијски готово 
неизводљива), нова верзија електронског речника овог типа не захтева 
посебне финансијске издатке. На тај начин, речник би могао да расте, 
да се богати и коригује све до коначне форме, када би и могао бити 
публикован на папиру, а да притом истовремено буде отворен и при-
ступачан корисницима.

5.2. Друга могућност креирања онлајн речника односи се на 
постављање лексикографски обрађене грађе на неку од платформи, 
односно на директну лексикографску обраду на њима.

Платформа која би, чини се, могла да задовољи потребе овог 
речника јесте Мудл (Мооdlе; <https://moodle.org/>)11 ‒ бесплатан 
софтвер који омогућује креирање система широког спектра, којим 

не омогућује лексикографу само увид у сва значења једне лексеме него и у њен коло-
кациони опсег, чиме се отвара могућност за квалитетнију селекцију грађе која ће ући 
у речник. Кад је реч о речнику славеносрпског језика, треба нагласити да електронског 
корпуса језика предстандардне епохе нема. То би свакако могао бити један од при-
марних будућих задатака српске историјске лексикографије. Исцрпан преглед начина, 
средстава, софтверских апликација и програма за креирање електронског корпуса (нпр. 
Sketch Engine, Tlex, и др.)  дат је у Kilgarriff   ‒ Kosem 2012.

10 Многи, наиме, софтвери креирани за састављање речника нису бесплатни. 
11 Moodle је скраћеница за Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
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се универзитети, различите организације и институције, али и 
индивидуални инструктори из различитих области, служе како би 
мултимедијалним средствима и технолошким иновацијама обогатили 
и освежили своје курсеве, конципирали онлајн наставу и сл. (в. Subotić 
– Bjelaković 2011).

5.2.1. Каква би била структура овог речника? На почетној страни 
налазили би се општи подаци о речнику са линковима ка информацијама 
о корпусу, макроструктури, микроструктури и, коначно, са линком ка 
речнику. На пример:12

5.2.2. Постављањем речника на Мудл постигла би се већа информа-
тивност и смањила би се ограниченост у погледу обима лексикограф-
ског чланка, једног од највећих бољки и недостатака папирних издања. 
Ипак, како речнички чланци не би били преобимни и „угушили“ чи-
таоца, електронска издања отварају могућност за постављање линка 
‒ или ка електронском историјском корпусу (који, као што је речено, 
још не постоји) или ка осталим регистрованим примерима. ово би 

12 У овом раду служила сам се платформом која је постављена за потребе Фило-
зофског факултета у Новом Саду (http://www.e-learning.ffuns.com). Многи су параме-
три из тог разлога морали бити преузети у форми која је на овом сајту.
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представљало значајну олакшицу приликом истраживања из области 
лексикологије, синтаксе и семантике и др. (нпр. колокација, хипотаксе  
и сл.). На пример:

5.2.3. Поред тога, будући да обезбеђују већи простор, електронска 
издања омогућавају како навођење енциклопедијских дефиниција (тамо 
где то може бити важно) тако и постављање фотографије, цртежа и сл. 
чланак, чиме он добија остензивни карактер. Ове су могућности огра-
ничене у издањима на папиру јер се повећава и обим речника и трош-
кови приликом штампања. Истовремено, овакав тип речника добија ка-
рактер хибридног (нпр. историјско-терминолошко-енциклопедијског) 
јер представља врсту компилације, синтезе различитих збирки подата-
ка (Hartmann 2005).

Графичке могућности на рачунару омогућавају креирање 
транспарентнијег лексикографског чланка, и у техничком и у визуел-
ном смислу (употреба различитих фонтова, различите величине фонта, 
боје и др.). На пример:
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5.2.4. Рад на платформи овог типа, ипак, има и своје недостатке. 
Мудл, наиме, не подржава ниједан фонт (чак ни Staroslovenski Unicode) 
креиран за потребе исписивања грађе са старијих докумената, писа-
них неком од традиционалних типова ћирилице. То би значило да би 
се грађа исписана, на пример, црквеном рускословенском ћирилицом 
могла уносити једино уз претходну транслитерацију.

5.3. Трећа могућност подразумева израду или куповину софтвера 
креираног за лексикографске потребе, помоћу којег би се лексикограф-
ска обрада вршила преко интернета умрежавањем и симултаним радом 
свих сарадника.

Тренутно најкомплекснијим и најразвијенијим чини се Tlex (http://
tshwanedje.com/tshwanelex), софтвер који, поред могућности наведе-
них за Мудл, нуди и низ других, попут претраживања13, успостављања 
везе са корпусом, подржавања свих уникод фонтова и др.14

13 Иако је претраживање далеко лакше и брже уколико у електронском издању 
неког речника постоје опције за претраживање (основно, тзв. wildcard search – 
претраживање помоћу * и ? када корисник није сигуран у погледу фонолошке структу-
ре тражене лексеме), оне често могу да доведу до тога да читалац због многобројних 
хиперлинкова ка траженој речи не може лако да пронађе тражени податак (тзв. бука 
према Ивановић 2014: 256). Овај проблем представља један од главних изазова савре-
мене електронске лексикографије. 

14 О карактеристикама овог софтвера в. Joffe – De Schryver 2014−2015.
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Програм је тако конципиран да се, након увођења нове одреднице, 
лексикографски чланак може пратити преко три прозора:

1. прозор са подацима о структури тог чланка која се креира за сва-
ки чланак посебно; 2. прозор у којем се врши лексикографска обрада и 
3. прозор у којем се види изглед чланка.

У наредном примеру, ради илустрације, обрађена је лексема ко-
нац / конец у овом софтверу. Веома је важно истаћи да овај софтвер 
нуди могућност избора за коначну форму речника – она може бити 
прилагођена за штампање или пак постављена на сајт у форми која је 
прилагођена потребама читалаца, дакле, без увида у прозоре који се 
односе на обраду.

6. ЗАКЉУЧАК. С обзиром на далеко већи број предности − бржи темпо 
израде, већу информативност, лакше и брже претраживање, могућност 
сталне измене и богаћења речника, већу прегледност чланка, његову 
мултимедијалност и, коначно, могућност симултане лексикографске 
обраде − сасвим је извесно да електронски речници треба да постану 
централна тема будућих лексикографских пројеката јер на тај начин 
сви добијају − и речник и корисници и лексикографија.
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Isidora Bjelaković

ЕLECTRONIC EDITION OF THE DICTIONARY OF SLAVOSERBIAN 
LANGUAGE (ADVANTAGES, PROBLEMS, POSSIBILITIES)

S u m m a r y

This paper analyzes both advantages and possible problems related to the con-
ceiving of an electronic diachronic dictionary in general, with special respect to 
the Dictionary of Slavoserbian language, whose construction started thirty years 
ago in Matica srpska. All noticed possibilities off ered by electronic lexicography of 
historical corps are ilustrated within Moodle (http://moodle.org) and software Tlex 
(http://tshwanedje.com/tshwanelex/).


