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Обрађени зборници радова

IN TER NA TI O NAL Con fe ren ce on Le xis and Gram mar : Pro ce e dings of the 29th In -
ter na ti o nal Con fe ren ce on Le xis and Gram mar, Sep tem ber 15-18th, 2010, Bel gra de / ed. Du ško
Vi tas, Cve ta na Kr stev. – Bel gra de : Fa culty of Mat he ma tics, 2010. – 356. | Уп. 1020

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва 1 (2008)
/ ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у
При шти ни, 2010. – 333. | Уп. 730

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва 2 (2009)
/ ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у
При шти ни, 2010. – 281. | Уп. 731

ЯЗЫК и ку ль ту ра в син хро нии и ди а хро нии : 22–24 сен тя бря 2010 г. : сбор ник
на уч ных ра бот / ред. Ко при ви ца Дра ган. – Бе о град : АР ПИ, 2010. – 159. | Уп. 331

ЈЕ ЗИЧ КИ си сте ми и упо тре ба је зи ка. – Кра гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа -
кул тет : Скуп шти на гра да, 2010. – 414. – (Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност : збор ник
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ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу
30–31. ок то бра 2009. ; 1) | Уп. 410

КОН ТРА СТИВ НА про у ча ва ња срп ског је зи ка : прав ци и ре зул та ти / ур. Иван
Клајн, Пре драг Пи пер. – Бе о град : СА НУ, Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је -
зи ци ма, 2010. – 376. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 1) | Уп. 205

КО СО ВО и Ме то хи ја у ци ви ли за циј ским то ко ви ма : ме ђу на род ни те мат ски збор -
ник. 1, Је зик и на род на тра ди ци ја / ур. Дра ги Ма ли ко вић ; ур. пр ве књи ге Со фи ја Ми ло -
ра до вић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. – 405. | Уп.

NJE GO ŠE VI DA NI 2: me đu na rod ni na uč ni skup, Ce ti nje, 27–29. Av gust 2009. ⁄ ure đi -
vač ki od bor Ta tja na Be ča no vić et al. – Nik šić : Fi lo zof ski fa kul tet, 2010. – 440. | Уп. 990

ПРИ ЛО ЗИ је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу : 100 го ди на дру штва : 1910–2010.
/ прир. Бо сиљ ка Ми лић, Вељ ко Бр бо рић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев -
ност Ср би је, 2010. – 300. – (Збор ник ; 3) | Уп. 693

SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka. I/1 = Die
ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni a -
kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Be o grad : Be o grad ska knji ga : Graz : In sti tut für
Sla wi stik der Karl-Fran zens, 2010. – 737. | Уп. 243

SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka. I/2 = Die
ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni a -
kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Be o grad : Be o grad ska knji ga : Graz : In sti tut für
Sla wi stik der Karl-Fran zens, 2010. – 535. | Уп. 244

ТЕ ЛО и оде ло у кул ту ри Ср ба и Бу га ра = Тя ло и дре хи в кул ту ра та на Сър би и Бъл -
га ри / ур. Вла ди мир Јо ва но вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. – 208. | Уп. 51

ТЕ О РИ ЈА ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен ских је зи ка / ур. Ја -
сми на Гр ко вић-Меј џор, Ми ло рад Ра до ва но вић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи -
жев но сти, 2010. – 278. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја ; 4) |
Уп. 315

У част Пе ра Ја коб се на : збор ник ра до ва / прир. Де јан Ај да чић, Пер си да Ла за ре вић
Ди Ђа ко мо. – Бе о град : Slo vo Sla via, 2010. – 569. – (Stu dia in ho no rem ; 1) | Уп. 963

I. Оп шти те о риј ско-ме то до ло шки про бле ми и исто ри ја лин гви сти ке

1. БА ШИЋ, Ива на

О уну тра шњој фор ми : при лог исто ри ји тер ми на и пој ма / Ива на Ба шић // ЗбМСКЈ.
– 58, 2 (2010), 381–399. | Sum mary

2. БА ШИЋ, Ива на

О уну тра шњој фор ми ре чи у ру ској лин гви сти ци / Ива на Ба шић // ЗбМСС. – 78
(2010), 203–217. | Ре зю ме

3. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Je zi ci / Ran ko Bu gar ski. – 4, iz me nje no i do pu nje no izd. – Be o grad : Či go ja štam pa, 2010.
– 143. – (Sa bra na de la ; 9)

4. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

K pra meným slov : uvedení do etymo lo gie / Ra do slav Ve čer ka a ko lek tiv. – Pra ha :
Nakladatelství Li dové no viny, 2006. – 356. / Ја сна Вла јић-По по вић // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010),
211–216. | При каз
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5. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил

О кон вер зив ној аси ме три ји, им пли цит ној еви ден ци јал но сти и епи сте мич кој мо дал -
но сти у кон це сив ним ре че ни ца ма / Дој чил П. Вој во дић // ЗбМСС. – 78 (2010), 135–149. |
Ре зю ме

6. ЈА КИЋ, Ми ле на

Зна чај фре квен ци је упо тре бе је зич ких је ди ни ца у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма /
Ми ле на Ја кић // СЈ. – 15 (2010), 501–514. | Sum mary

7. КИ КЛЕ ВИЧ, Алек сан дер

The Stra ti fi ca ti o nal Clas si fi ca tion of Spe ech Acts / Alek san der Ki kle wicz // Стил. – 9
(2010), 37–61. | Sum mary

8. КО СТИЋ-ТО МО ВИЋ, Је ле на

Kla si fi ka ci ja reč ni ka i ti po lo gi ja lek si ko graf skih in for ma ci ja / Je le na Ko stić-To mo vić //
Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 24–54. | Zu sam men fas sung

9. МА СЛО ВА, Али на

Лин гви стич на праг ма ти ка / Сте фа на Ди ми тро ва. – Со фия : Ве лес, 2009. – 239. / Али -
на Ма сло ва // ЗбМСС. – 78 (2010), 271–272. | При каз

10. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

Увод у фа зи лин гви сти ку / Ми ло рад Ра до ва но вић. – Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад :
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2009. – 162. – (Би бли о те ка Еле мен ти ; 82) /
Ма ри на Ни ко лић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 47–50. | При каз | Уп. 12

11. ПЕ РИЋ, Алек сан дар

Dvo ja ki aspekt na u ke o je zi ku / Alek san dar Pe rić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 15–23. |
Sum mary

12. ПИ ПЕР, Пре драг

Увод у фа зи лин гви сти ку / Ми ло рад Ра до ва но вић. – Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад :
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2009. – 162. – (Би бли о те ка Еле мен ти ; 82) /
Пре драг Пи пер // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 205–208. | При каз | Уп. 10

13. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад

О пој мов ни ку и тер ми но ло ги ји фа зи ло ги ке у лин гви сти ци / Ми ло рад Ра до ва но вић
// ЈФ. – 66 (2010), 407–417. | Sum mary

14. РИ СТИЋ, Ста на

Те о ри ја ин те грал ног опи са и си сте мат ска лек си ко гра фи ја Ј. Д. Апре сја на / Ста на Ри -
стић // ЗбМСС. – 78 (2010), 119–133. | Ре зю ме

15. СИ МИЋ, Ра до је

О уну тра шњој фор ми је зи ка / Ра до је Си мић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 5–16. | Zu sam -
men fas sung

16. СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан

Bo gran do vo vi đe nje tek stu al ne lin gvi sti ke na po čet ku no vog mi le ni ju ma / Du šan Sta men -
ko vić, Mi lan Ko stić // Ri ječ. – 3 (2010), 21–46.│Sum mary

17. ШКИ ФИЋ, Са ња

Te o rij ska na če la kon flikt ne lin gvi sti ke i nji hov do pri nos tu ma če nja od no sa iz me đu ide o -
lo gi je stan dar da i ide o lo gi je di ja lek ta / Sa nja Ški fić // Ri ječ. – 4 (2010), 61–78.│Sum mary
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II. Интердисциплинарна проучавања језика (етнолингвистика,
неуролингвистика, психолингвистика, социолингвистика и сл.)

18. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Evro pa u je zi ku / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli o te ka XX : Knji ža ra Krug, 2009. – 246.
– (Bi bli o te ka XX vek ; 176) / Ми ли вој Ала но вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 221–226. | При каз

19. БА ЈИЋ, Ру жи ца

О је зи ку Пра во слав не цр кве : Язык пра во слав ных ве ру ю щ их : в кон це XX – на ча ле
XIX ве ка / И. В. Бу га е ва. – Мо сква, 2008. – 239. / Ру жи ца Ба јић // СЈ. – 15 (2010), 767–771.
| При каз

20. БУ ГАР СКИ, Ран ко

Je zik i iden ti tet / Ran ko Bu gar ski. – Be o grad : Bi bli o te ka XX vek : Knji ža ra Krug, 2010.
– 278. – (Bi bli o te ka XX vek ; 192)

21. ВУ ЧО, Ју ли ја на

Kul tur ni i je zič ki ste re o ti pi u sta vo vi ma mla dih : Ita li ja u ja dran skom ogle da lu / Ju li ja na
Vu čo // Је зич ки си сте ми... – 351–357. | Ra is sun to

22. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка

Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град :
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 248. / Да рин ка Гор тан-Премк //
КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 167–169. | При каз | Уп. 26, 49

23. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ-СА ВИЋ, Јо ва на

Ме ђу ге не ра циј ске раз ли ке и очу ва ње срп ског је зи ка у Аустра ли ји / Јо ва на Ди ми три -
је вић-Са вић // Је зич ки си сте ми... – 341–350. | Sum mary

24. ДО БРО ТА, На да

Ar ti ku la ci o no-fo no lo ški po re me ća ji / Na da Do bro ta. – Be o grad : Za vod za psi ho fi zič ke po -
re me ća je i go vor nu pa to lo gi ju „Cvet ko Bra jo vić“ : Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i re ha bi li -
ta ci ju, 2010. – 175. – (Mo no gra fi je i ra do vi)

25. ДРА ГИН, На та ша

Ди ја хро но-син хро на пер спек ти ва лек се ме ср це у ре ли гиј ском дис кур су / На та ша
Дра гин, Гор да на Шта сни // ЗбМСКЈ. – 58, 1 (2010), 33–52. | Ре зю ме

26. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град :
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 248. | Уп. 22, 49

27. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Lin gvo kul tu ro lo ška upo red na is tra ži va nja et no kul tur nih ste re o ti pa / Dra gi će vić Raj na //
АФФ. – 22 (2010), 201–214. | Sum mary

28. ЗА БА РАХ, Да рег

The Lin gu i stic Gor dian Knot in Mol do va : Re pe a ting the Yugo slav Ex pe ri en ce? / Da reg
A. Za ba rah // СЈ. – 15 (2010), 187–210. | Ре зи ме

– ЯЗЫК и ку ль ту ра в син хро нии и ди а хро нии2 | Уп. 331
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29. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Фуд бал из исто риј ске и је зич ке пер спек ти ве / Зо ран Р. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 29,

3/4 (2010), 13–23.

30. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О есте ти ци ко му ни ка ци је : Есте ти ка ин фор ми са ња / Жан Кон. – Бе о град : Clio, 2001.

– 127. / Је ле на Јо ва но вић // СЈ. – 15 (2010), 755–766. | При каз

31. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О ети ци ко му ни ка ци је : Ети ка ин фор ми са ња / Да ни јел Кор ни. – Бе о град : Clio, 1999.

– 163. / Је ле на Јо ва но вић // СЈ. – 15 (2010), 749–753. | При каз

32. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
По во дом Ари сто те ло вог схва та ња о од но су је зи ка, ми шље ња и ре ал но сти / Је ле на Јо -

ва но вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 63–71. | Zu sam men fas sung

33. ЈУ НИ ШИ, То јо та
Je zi ci tr go vi ne : op šti pre gled / Toyota Ju nic hi, Ko va če vić Bor ko // АФФ. – 22 (2010),

233–251. | Sum mary

34. КЊИ ГА и је зик у раз во ју са вре ме ног дру штва : збор ник ре зи меа : Бе о град, 24–
26.09.2010. / ур. Алек сан дра Вра неш, Љи ља на Мар ко вић. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул -
тет Уни вер зи те та, 2010. – 283.

35. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
О не ким аспек ти ма ко му ни ка тив не кул ту ре све штен ства у срп ској го вор ној и со ци -

о кул тур ној сре ди ни / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Стил. – 9 (2010), 189–200. | Sum mary

36. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Срп ска са крал на ко му ни ка тив на кул ту ра као пред мет лин гви стич ких ис тра жи ва ња

/ Ксе ни ја Кон ча ре вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 73–82. | Ре зю ме

37. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Те о риј ско-ме то до ло шке осно ве про у ча ва ња са крал них ко му ни ка тив них кул ту ра pax

sla via or to do xa : си ту а тив ни мо дел ана ли зе / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010),
89–95. | Ре зю ме

38. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Хре сто ма тия те о лин гви сти ки / А. К. Га дом ский, Ч. Ла пич. – Сим фе ро по ль : Уни вер -

сум, 2008. – 352. / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Стил. – 9 (2010), 455–458. | При каз

39. МАР КО ВИЋ, Је ле на
О ода бра ним тер ми ни ма при ме ње не лин гви сти ке на ен гле ском и срп ском је зи ку / Је -

ле на М. Мар ко вић // РФФ. – 12 (2010), 409–419. | Sum mary

– МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Ет но лин гви стич ка ис тра жи ва ња Ме то хи је : те ме и прав ци | Уп. 743
„Кр сте но сим, бо га мо лим...“ : ет но лин гви стич ки тран скрип ти из Ме то хи је са увод -

ним на по ме на ма | Уп. 744

40. МИ ШИЋ, Ма ри јан
Ћи ри ли ца и иза зо ви са вре ме не ко му ни ка ци је / Ма ри јан Ми шић // Да ни ца. – 18

(2010), 159–162.

41. МОЈ СИ ЛО ВИЋ, Бо ја на
Те о ри ја је зич ке кул ту ре : у на у ци о срп ском је зи ку и сла ви сти ци / Ма ри на Ни ко лић.

– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 218. – (Мо но гра фи је ; 11) / Бо ја на
Мој си ло вић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 69–71. | При каз | Уп. 43, 54
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42. НЕ ХРИНГ, Герд-Ди тер

О де скрип тив ном при сту пу опи си ва њу по ве за но сти из ме ђу је зи ка и кул ту ре / Gerd-
Di e ter Ne hring // НССУВД. – 39, 1 (2010), 41–54. | Resümee

43. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

Те о ри ја је зич ке кул ту ре : у на у ци о срп ском је зи ку и сла ви сти ци / Ма ри на Ни ко лић.
– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 218. – (Мо но гра фи је ; 11) | Уп. 41, 54

44. ПО ЛО ВИ НА, Ве сна

Pro ble mi lin gvi stič ke kla si fi ka ci je ne ver bal nih ele me na ta u ko mu ni ka ci ji / Po lo vi na Ve sna,
Pa nić Na ta li ja // АФФ. – 22 (2010), 215–231. | Sum mary

45. ПО ЛО ВИ НА, Ни на

Du a li zam re kla ma u (dru štve noj) ko mu ni ka ci ji / Ni na Po lo vi na // Phi lo lo gia. – 8 (2010),
47–54. | Zu sam men fas sung

46. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Ру си ни и Укра јин ци у Ср би ји / Људ ми ла По по вић // ЗбМСС. – 78 (2010), 69–99. | Ре -
зю ме

47. РОТ, Ни ко ла

Зна ко ви и зна че ња : вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја / Ни ко ла Рот. – Бе о град :
За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 190. – (Иза бра на де ла ; 5)

48. СИ МИЋ, Ра до је

Је зик, књи жев ност и кул ту ра / Ра до је Си мић // СЈ. – 15 (2010), 283–295. | Zu sam men -
fas sung

49. СТА НИЋ, Да ни је ла

Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру / Рај на Дра ги ће вић. – Бе о град :
Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 248. / Да ни је ла Ста нић // НЈ. – 41,
1/2 (2010), 55–59. | При каз | Уп. 22, 26

50. СУ БО ТИЋ, Мом чи ло

По ли тич ка ми сао ср би сти ке / Мом чи ло Су бо тић. – Бе о град : Ин сти тут за по ли тич ке
сту ди је, 2010. – 298.

51. ТЕ ЛО и оде ло у кул ту ри Ср ба и Бу га ра = Тя ло и дре хи в кул ту ра та на Сър би и Бъл -
га ри / ур. Вла ди мир Јо ва но вић. – Ниш : Фи ло зоф ски фа кул тет, 2010. – 208.

52. ТО ДО РО ВИЋ, Иви ца

Ма тер њи је зик са крал не ге о гра фи је Ср ба : мит ска сим бо ли ка Ко со ва у кон тек сту од -
ре ђе ња срп ског иден ти те та и про јек ци је исто риј ске суд би не / Иви ца То до ро вић // Ко со во
и Ме то хи ја... – 363–379. | Sum mary

53. ТО МИЋ, Зо ри ца

Је зик, пи смо и кул тур ни иден ти тет / Зо ри ца То мић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 353–
360. | Sum mary

54. ТО МО ВИЋ, Не над

Те о ри ја је зич ке кул ту ре : у на у ци о срп ском је зи ку и сла ви сти ци / Ма ри на Ни ко лић.
– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 218 стр. – (Мо но гра фи је ; 11) / Не над
То мо вић // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 75–76. | При каз | Уп. 41, 43

55. ФОС, Кри сти јан

„Sprac hna ti o na li smus in Südo ste u ro pa – ein Europäisierungmechanismus?“ / Chri stian
Voss // СЈ. – 15 (2010), 121–133. | Ре зи ме

Библиографија 239



56. ХА ЛУП КА-РЕ ШЕ ТАР, Са би на
No va li ca je zi ka : so ci o lin gvi stič ke te me / Ran ko Bu gar ski. – 2. izd. – Be o grad : Bi bli o te -

ka XX : Knji ža ra Krug, 2009. – 262. / Са би на Ха луп ка-Ре ше тар // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010),
226–230. | При каз

57. ШТА СНИ, Гор да на
Је зик, ри зни ца ко лек тив ног пам ће ња : Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра / Дра га -

на Мр ше вић-Ра до вић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2008. –
248. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик ; 26) / Гор да на Шта сни // ЗбМСКЈ. – 58, 1 (2010),
189–194. | При каз

III. Примењена лингвистика

а) Превођење

58. ГЛО ЂО ВИЋ, Ани ца
Tran sla tion as a Me ans of Cross-Cul tu ral Com mu ni ca tion : So me Pro blems in Li te rary

Text Tran sla ti ons / Ani ca Glo djo vić // FU. – 8, 2 (2010), 141–151. | Ре зи ме

59. ГО ЛУ БО ВИЋ, Би ља на
Пре вод фра зе о ло ги за ма у фил мо ви ма / Би ља на Го лу бо вић // СЈ. – 15 (2010), 457–479.

| Zu sam men fas sung

– ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
О не ким „ре ше њи ма“ ко смет ских (на дри)пре во ди ла ца | Уп. 722

60. ДУН КО ВА, Та тја на
(Не)мо гућ(и) пре вод : на ма те ри ја лу бу гар ског и срп ског је зи ка / Та тја на Дун ко ва, Би -

ља на Ва сић // Је зич ки си сте ми... – 171–182. | Ре зю ме

61. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Ја сми на
Equ i va len ce and the Cog no-Cul tu ral Di men sion in Sci en ti fic, Pro fes si o nal and Of fi cial

Tran sla ti ons / Ja smi na Đor đe vić // FU. – 8, 1 (2010), 35–46. | Ре зи ме

62. ЂУ РО ВИЋ, Ане те
Be de u tung stra gen de Eigen na men im ser bischen und ihre (un-)über set zbar ke it im de utschen

/ An net te Đu ro vić // СЈ. – 15 (2010), 675–689. | Ре зи ме

63. ИВА НО ВА, Нај да
Је зич ка стан дар ди за ци ја и пре вод : Гор ски ви је нац и ње го ва ре цеп ци ја у Бу гар ској у

19. ви је ку / На й да Ива но ва // Nje go še vi da ni 2... – 309–322.│Sum mary

64. ЈО ВА НО ВИЋ, Ве ра
Пре те ри тал на вре ме на у Ка ми је вом „Стран цу“ и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти / Ве -

ра Јо ва но вић // Је зич ки си сте ми... – 381–390. | Résumé

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве сна
Ana li za sin tak sič kih raz li ka me đu gla go li ma u hr vat skom i srp skom je zi ku : na ba zi kor -

pu sa iz hr vat skog i srp skog pre vo da ro ma na De na Bra u na „Da Vin či jev kod“ | Уп. 201

65. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Сло во о пре во ђе њу / Зо ран Р. Јо ва но вић // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 42–59. | Zu sam -

men fas sung

66. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран
Tran sla tion und Tran sla ti on swis sen schaft / An net te Đu ro vić. – Bel grad : Phi lo lo gische

Fakultät, 2009. – 255. / Zo ran Jo va no vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 74–76. | При каз
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67. КАЈ ПЕРТ, Хел мут

Pa vel Jo sef Šafaříks Fremd wort ge bra uch im Spi e gel des „Srp ski le to pis“ (1825) und der
„Da ni ca hor vat ska, slo ven ska i dal ma tin ska“ (1835) / Hel mut Ke i pert // СЈ. – 15 (2010), 37–54.
| Ре зи ме

68. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на

Ин тер кул ту рал ни про бле ми пре во ђе ња / Ива на Кне же вић // Стил. – 9 (2010), 437–447.
| Sum mary

69. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Ива на

Те о ло шки дис курс ен гле ског и срп ског је зи ка : лек сич ко-се ман тич ки и сти ли стич ки
про бле ми пре во ђе ња / Ива на Кне же вић. – Бе о град : Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
Уни вер зи те та, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2010. – 125.

70. КР СТИЋ, Не над

„На по ле он Бо на пар та“ Алек сан дра Ди ме у пре во ду Љу бо ми ра Не на до ви ћа / Не над
Кр стић. – Бе о град : СА НУ, Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма, 2010. –
210. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 2)

– МАР КО ВИЋ, Је ле на
О ода бра ним тер ми ни ма при ме ње не лин гви сти ке на ен гле ском и срп ском је зи ку |

Уп. 39

71. ПА НИЋ-КАВ ГИЋ, Ол га

Pre vo di lač ke gre ške u no vin skim član ci ma u ru bri ci „Me ri di ja ni“ ne delj ni ka „Vre me“ / Ol -
ga Pa nić-Kav gić // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 99–113. | Sum mary

72. ПО ПОВ, Јо ван

Ис ку ства и прин ци пи пр вих пре во ди ла ца Хо ме ра код Фран цу за и код Ср ба / Јо ван
По пов // ЗбМСКС. – 12 (2010), 219–239. | Résumé

73. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Но ви жи вот ори ги на ла / Ми о драг Си би но вић. – Бе о град : Про све та : Ал те ра, 2009.
– 312. / Људ ми ла По по вић // ЗбМСС. – 77 (2010), 110–114. | При каз

74. ПУТ НИК, Ду шан

Пре во ђе ње и про то кол / Ду шан Пут ник // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 7–14.

75. РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са

Кул ту ро ло шке ком по нен те фра зе о ло ги за ма у ро ма ну Вик то ра Пе ље ви на „Ge ne ra tion
П“ и њи хов пре вод на срп ски је зик / Ла ри са Раз до буд ко-Чо вић // НССУВД. – 39, 1 (2010),
417–429. | Ре зю ме

76. РА КИЋ, Ра до мир

Die Bi bel in ge rec hter Sprac he. – Güter sloh, 2006. – 2400. : чист ка „Би бли је“ од ан ти -
фе ми ни зма и ан ти се ми ти зма / про то ђа кон Ра до мир Ра кић // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 60–
71. | При каз

77. СА МАР ЏИЋ, Ми ла

Raz vi ja nje auto no mi je stu de na ta u sti ca nju pre vo di lač ke kom pe ten ci je / Mi la Sa mar džić
// Auto no mi ja uče ni ka i na stav ni ka... – 304–313.│Ri as sun to

78. ЧА РО ТА, Иван

Пе ре во ды Свя щ ен но го Пи са ния на бе ло рус ский язык / Иван А. Ча ро та // ЈФ. – 66
(2010), 497–511. | Ре зи ме
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б) Учење страних језика

79. АЈ ЏА НО ВИЋ, На та ша

Не ка те о риј ско-ме то до ло шка пи та ња про у ча ва ња рaдних све за ка за уче ње ру ског је -
зи ка у срп ској го вор ној сре ди ни / На та ша Ај џа но вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 191–196.
| Ре зю ме

80. АК БА РОВ, Аза мат

Ac qu i si ti on in Class-Cul tu ral Prag ma tics and Pro duc tion of Con ven ti o nal Ex pres si ons by
L2 Le ar ners ⁄ Aza mat Ak ba rov // Ri ječ. – 4 (2010), 121–142.│Re zi me

81. АН ТИЋ, Зо ри ца

En glish for Me di ci ne : Work bo ok / Zo ri ca An tić. – 2. do pu nje no izd. – Niš : Me di cin ski
fa kul tet, 2010. – 109.

82. АН ТИЋ, Зо ри ца

En glish for Me di ci ne : Tex tbo ok / Zo ri ca An tić. – 2. do pu nje no izd. – Niš : Me di cin ski fa -
kul tet, 2010. – 261.

83. АН ТИЋ, Зо ри ца

Pod u ča va nje i uče nje en gle skog je zi ka za po tre be me di ci ne / Zo ri ca An tić. – Niš : Me di -
cin ski fa kul tet Uni ver zi te ta, 2010. – 199.

84. AUTO NO MI JA uče ni ka i na stav ni ka u na sta vi je zi ka i knji žev no sti : zbor nik ra do va ⁄
pri re di le Ju li ja na Vu čo i Bi lja na Mi la to vić. – Nik šić : Uni ver zi tet Cr ne Go re, Fi lo zof ski fa kul -
tet, 2010. – 477.

85. БОГ ДА НО ВИЋ, Ве сна

Ен гле ски је зик за гра фич ко ин же њер ство и ди зајн. 1 / Ве сна Бог да но вић, Ива на Ми -
ро вић. – 2. izd. – Но ви Сад : Фа кул тет тех нич ких на у ка, 2010. – 151. – (Тех нич ке на у ке, уџ -
бе ни ци ; 277)

86. БО ЖИ НО ВИЋ, Ни ко ли не

Po ti ca nje auto nom nog uče nja kroz im ple men ta ci ju ade kvat nih stra te gi ja uče nja gra ma ti ke
stra no ga je zi ka / Ni ko li ne Bo ži no vić // Auto no mi ja uče ni ka i na stav ni ka... – 157–172.│Sum mary

87. БРАЈ КО ВИЋ, На та ли ја

Зна чај и функ ци ја кул ту ро ло шке ори јен та ци је у на ста ви ру ског је зи ка као стра ног /
На та ли ја Брај ко вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 197–202. | Ре зю ме

88. БРАЈ КО ВИЋ, На та ли ја

Лин гво стра но ве де ние в пре по да ва нии рус ско го язы ка как ино стран но го / На та лия
Бра й ко вич // Язык и ку ль ту ра... – 144–147.

89. ВЛАЈ КО ВИЋ, Не ма ња

Im pul se : не мач ки је зик за 2. раз ред гим на зи ја и сред њих струч них шко ла : са рад -
ном све ском : при руч ник за на став ни ке : са до дат ним ди дак тич ким ма те ри ја ли ма и те сто -
ви ма / Не ма ња Влај ко вић, Ни на Пе тро вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 163.

90. ВУ КО ВИЋ ВОЈ НО ВИЋ, Дра га на

En glish for Spe ci fic Pur po ses : To u rism аnd Ho spi ta lity / Dra ga na Vu ko vić Voj no vić. – No vi
Sad : Pri rod no-ma te ma tič ki fa kul tet, De part man za ge o gra fi ju, tu ri zam i ho te li jer stvo, 2010. – 112.

91. ВУ ЧО, Ју ли ја на

Кри тич ки осврт на на ста ву стра них је зи ка у шко ла ма у ауто ном ној по кра ји ни Ко со -
во и Ме то хи ја / Ју ли ја на Ву чо, Алек сан дра Шу ва ко вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 43–60. |
Sum mary
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92. ГУ ДИ, Да ја на

Mes sa ges 1 : ен гле ски је зик за 5. раз ред основ не шко ле : при руч ник за на став ни ке /
Di a na Go o dey, Me re dith Levy. – Бе о град : Klett, 2010. – 85.

93. ГУ ДИ, Да ја на

Mes sa ges 2 : ен гле ски је зик за 6. раз ред основ не шко ле : при руч ник за на став ни ке /
Di a na Go o dey, Me re dith Levy. – Бе о град : Klett, 2010. – 80.

94. ГУ ДИ, Да ја на

Mes sa ges 3 : ен гле ски је зик за 7. раз ред основ не шко ле : при руч ник за на став ни ке /
Di a na Go o dey, Me re dith Levy. – Бе о град : Klett, 2010. – 86.

95. ГУ ДИ, Да ја на

Mes sa ges 4 : ен гле ски је зик за 8. раз ред основ не шко ле : при руч ник за на став ни ке /
Di a na Go o dey, Me re dith Levy. – Бе о град : Klett, 2010. – 77.

96. ДА МЉА НО ВИЋ, Да ра

На ста ва и ме то ди ка на ста ве ру ског је зи ка у Ср би ји у XIX и XX ве ку : про ло зи за
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ло шки фа кул тет, 2010. – 156.

в) Контрастивна проучавања језика

174. АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан

Нор ма тив ни и мор фо син так сич ки ста тус при дев ског ви да у са вре ме ном срп ском, хр -
ват ском и бо шњач ком је зи ку / Ми лан Ај џа но вић, Ми ли вој Ала но вић // Srp ski po gle di...I/2.
– 15–25. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)248



175. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој

Не ке осо бе но сти у ди стри бу ци ји фу тур ских вре ме на у срп ском и хр ват ском је зи ку /
Ми ли вој Ала но вић, Ми лан Ај џа но вић // Srp ski po gle di...I/2. – 123–132. | Zu sam men fas sung

176. АЛЕК СИЋ, Ма ри а на

Ме ђу је зич ка име нич ка енан ти о се ми ја : на ма те ри ја лу срп ско-бу гар ских хо мо ним -
ских па ро ва / Ма ри а на Алек сић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 257–263. | Ре зю ме

177. АН ДРИЋ, Еди та

Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ско(хр ват ско)г и ма ђар ског је зи ка / Еди та Ан дрић //
Кон тра стив на про у ча ва ња... – 9–40. | Sum mary + Би бли о гра фи ја.

178. АШИЋ, Ти ја на

Вре мен ске упо тре бе кон ди ци о на ла у фран цу ском и срп ском је зи ку / Ти ја на Ашић,
Ве ран Ста но је вић // Је зич ки си сте ми... – 367–379. | Sum mary

179. БАР КО ВА, Пен ка

Сръб ски ят син те ти зъм v.s. бъл гар ския ана ли ти зъм / Пен ка Бар ко ва, Би ля на Ра до ва //
СЈ. – 15 (2010), 357–368. | Sum mary

180. БЕ ЧЕ ВА, Нич ка

Бу гар ско-срп ска кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња / Нич ка Бе че ва // Кон тра -
стив на про у ча ва ња... – 41–60. | Ре зю ме + Би бли о гра фи ја.

181. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра

Пар ти цип ски и ре флек сив ни па сив у срп ском и хр ват ском је зи ку : пу бли ци стич ки и
ад ми ни стра тив ни стил / Иси до ра Бје ла ко вић, Ма ја Мар ко вић // Srp ski po gle di...I/2. – 295–
320. | Sum mary

182. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Пре глед ма ке дон ско-срп ских кон тра стив них и срод них ис тра жи ва ња / Жар ко С. Бо -
шња ко вић // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 61–99. | Ре зю ме + Би бли о гра фи ја.

183. ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка

О јед ној вр сти по ред бе них фра зе ма у срп ском и бу гар ском је зи ку / Слав ка Ве лич ко -
ва // Је зич ки си сте ми... – 135–139. | Sum mary

184. ВЕН ДИ НА, Т. И.

К про стран ствен но-вре мен ной ин тер пре та ции серб ско-рус ских лек си че ских па рал -
ле лей / Т. И. Вен ди на // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 7–34. | Ре зи ме + ма пе.

185. ВУ КИЋ, Ма ја

Фра зе о ло ги зми са ком по нен том : име но ва ње де ло ва те ла у бу гар ском и срп ском је -
зи ку / Ма ја Ву кић // Те ло и оде ло... – 41–56. | Sum mary

186. ГО ЉАК, Све тла на

Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и бе ло ру ског је зи ка у Бе ло ру си ји / Све тла на В.
Го љак // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 101–106. | Ре зю ме

187. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на

Пра ви и ла жни при ја те љи у фран цу ском, ита ли јан ском и срп ском је зи ку / Сне жа на
Гу ду рић, Дра га на Дроб њак // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 195–203. | Résumé

188. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад

Ак це нат ски си стем у срп ском и хр ват ском стан дард ном је зи ку / Ми ло рад Де шић //
Srp ski po gle di...I/1. – 401–410. | Sum mary
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189. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад

Гра ма ти ка у јед но том ним рјеч ни ци ма срп ског и хр ват ског је зи ка / Ми ло рад Де шић //
Srp ski po gle di...I/2. – 143–161. | Sum mary

190. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад

Је зик срп ских и хр ват ских ме ди ја : лек сич ко-се ман тич ки аспект / Ми ло рад Де шић //
Srp ski po gle di...I/1. – 547–553. | Sum mary

191. ДЕ ШИЋ, Ми ло рад

Срп ски и хр ват ски пра во пис : слич но сти и раз ли ке / Ми ло рад Де шић // Srp ski po gle -
di...I/1. – 487–494. | Sum mary

192. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СА ВИЋ, Јо ва на

Co de-Switching : Struc tu re and Me a ning / Jo va na Di mi tri je vić Sa vić. – Kra gu je vac : Fi -
lo lo ško-umet nič ki fa kul tet, 2010. – 151.

193. ДРА ЖИЋ, Ја сми на

Ime ni ce ti pa no mi na agen tis u srp skom i hr vat skom je zi ku : tvor be ni i se man tič ki aspekt
/ Ja smi na Dra žić, Je le na Voj no vić // Srp ski po gle di...I/2. – 41–50. | Zu sam men fas sung

194. ДРА ЖИЋ, Ја сми на

Про бле ми у пи са њу сло же ни ца и по лу сло же ни ца у срп ском и хр ват ском пра во пи су /
Ја сми на Дра жић, Је ле на Вој но вић // Srp ski po gle di...I/1. – 495–506.

195. ДРА ЖИЋ, Ја сми на

Упо тре ба ин фи ни ти ва у но вин ском тек сту : па ра ле ла срп ски и хр ват ски / Ја сми на
Дра жић, Је ле на Ај џа но вић // Srp ski po gle di...I/2. – 321–331. | Sum mary

196. ДУ ДОК, Ми ро слав

Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и сло вач ког је зи ка / Ми ро слав Ду док // Кон тра -
стив на про у ча ва ња... – 107–121. | Ре зю ме

197. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Рад ми ла

Би ла јед ном кон тра стив на ана ли за : да ли? / Рад ми ла Ђор ђе вић // Кон тра стив на про -
у ча ва ња... – 123–146. | Sum mary + Би бли о гра фи ја.

198. ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја

Срп ски и сло ве нач ки је зик : раз вој кон тра стив них про у ча ва ња / Ма ја П. Ђу ка но вић
// Кон тра стив на про у ча ва ња... – 147–154. | Résumé + Би бли о гра фи ја.

199. ИВА НО ВА, Цен ка

За оде я ни е то или за бу кви те на бъл гар ския и сръб ския език : исто ри че ски и съ вре -
мен ни ра кур си / Цен ка Ива но ва // Те ло и оде ло... – 63–77. | Sum mary

200. ИЊАЦ, Го ран

O iz ra ža va nju po li tič ke ko rekt no sti kroz je zik na pri me ru upo tre be an gli ci zma gej i od red -
ni ce Ju go i stoč na Evro pa u srp skom, hr vat skom i bo šnjač kom je zi ku / Go ran Injac // Srp ski po -
gle di...I/1. – 555–567. | Sum mary

201. ЈО ВА НО ВИЋ, Ве сна

Ana li za sin tak sič kih raz li ka me đu gla go li ma u hr vat skom i srp skom je zi ku : na ba zi kor -
pu sa iz hr vat skog i srp skog pre vo da ro ma na De na Bra u na „Da Vin či jev kod“ / Ve sna Jo va no vić
// Srp ski po gle di...I/2. – 333–345. | Sum mary

202. КА РАВ ДИЋ, Зе на и да

Kom pa ra tiv na sin tak sa bo san skog, cr no gor skog, hr vat skog i srp skog je zi ka / Zenаida Ka -
rav dić // Nje go še vi da ni 2... – 357–366.│Sum mary
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203. КАСП ШАК, Ана

Tur ci zmi u polj skom i srp skom je zi ku : na osno vu iza bra nih pri me ra iz isto rij skih ro ma na
„Pan Vo lo di jov ski“ Hen ri ka Sjen kje vi ča i „Na Dri ni ću pri ja“ Ive An dri ća / Ana Kasp šak // РФФ.
– 12 (2010), 379–383. | Sum mary

204. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко

Ар гу мент ска струк ту ра гла гол ских име ни ца у срп ском и сло ве нач ком / Бор ко Н. Ко -
ва че вић, Ма ја П. Ђу ка но вић // ЗбМСС. – 77 (2010), 71–82. | Sum mary

205. КОН ТРА СТИВ НА про у ча ва ња срп ског је зи ка : прав ци и ре зул та ти / ур. Иван
Клајн, Пре драг Пи пер. – Бе о град : СА НУ, Од бор за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је -
зи ци ма, 2010. – 376. – (Срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма ; 1)

206. КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца

Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и че шког је зи ка / Ве ри ца Ко при ви ца, Ка та ри на Ми -
три ће вић-Ште па нек // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 155–176. | Ре зю ме + Би бли о гра фи ја.

207. КО СТИЋ-ТО МО ВИЋ, Је ле на

Sup stan ti vi za ci ja par ti ci pa pre zen ta u ne mač kom je zi ku i pro blem ekvi va len ci je / Je le na
Ko stić-To mo vić // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 24–41. | Zu sam men fas sung

208. КР СТИЋ, Не над

Са вре ме на кон тра стив на про у ча ва ња фран цу ског и срп ског је зи ка у Ср би ји / Не над
Кр стић, Ве ран Ста но је вић // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 177–190. | Résumé

209. ЛА ЛИЋ, Ми ха е ла

No mi nal kom po si ta im De utschen und im Ser bischen : ein kon tra sti ver Ver gle ich / Mi ha -
e la La lić // Ri ječ. – 4 (2010), 103–120.│Re zi me

210. МА КИ ШО ВА, Ана

Slo vesné pred pony v slo ven či ne a srb či ne / An na Marićová. – Báčsky Pe tro vec : Slo venské
vyda va te ĺské cen trum, 2008. – 137. – (Edícia Ve decké zo šity ; 8) / Ana Ma ki šo va // Сла ви сти -
ка. – 14 (2010), 353–356. | При каз | Уп. 241

211. МА РИЋ, Ана

O či sto vi dovych slo vesnych predponách v slo ven či ne a srb či ne / Ana Ma rić // ЗбМСФЛ.
– 53, 2 (2010), 131–139. | Sum mary

212. МА РИЋ, Ана

Se man ti ka gla go la sa do ma ćim pre fik si ma u slo vač kom i srp skom je zi ku / Ana Ma rić //
Сла ви сти ка. – 14 (2010), 153–159. | Re sumé

213. МА РИЋ, Би ља на

Де а дјек тив ни гла го ли у све тлу син так сич ке де ри ва ци је : у ру ском у по ре ђе њу са срп -
ским је зи ком / Би ља на Ма рић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 116–125. | Ре зю ме

214. МАР КО ВИЋ, Ма ја

Kon tra stiv na aku stič ka ana li za vo kal skih si ste ma srp skog i hr vat skog je zi ka / Ma ja Mar -
ko vić, Isi do ra Bje la ko vić // Srp ski po gle di...I/1. – 241–257. | Sum mary

215. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Гра ма тич ке и лек сич ке па ра ле ле из ме ђу срп ских пи са ца из Вој во ди не и хр ват ских пи -
са ца у 19. ве ку / Алек сан дар Ми ла но вић // Srp ski po gle di...I/2. – 163–173. | Zu sam men fas sung

216. МИР НИЋ, Кри сти на

Гла гол wer den у епи сте мич кој упо тре би и ње го ви екви ва лен ти у срп ском је зи ку / Кри -
сти на Мир нић // Је зич ки си сте ми... – 407–414. | Zu sam men fas sung
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217. МИ ТРИ ЋЕ ВИЋ-ШТЕ ПА НЕК, Кaтарина
De mi nu ti vi sa pe jo ra tiv nim zna če njem u če škom i srp skom je zi ku / Ka ta ri na Mi tri će vić-

Šte pa nek // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 247–259. | Re sumé

218. МИ ТРО ВИЋ, Ан ђел ка
Ме сто кон тра стив не ана ли зе у лин гви стич кој ара би сти ци / Ан ђел ка Н. Ми тро вић //

Кон тра стив на про у ча ва ња... – 191–217. | Sum mary

219. МУ ШО ВИЋ, Аб ду лах
Ко мич ност као еле ме нат се ман тич ке струк ту ре фра зе о ло ги зма : на ма те ри ја лу ру -

ског и срп ског је зи ка / Аб ду лах Му шо вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 96–101. | Ре зю ме

220. НЕД КО ВА, Еми ли ја
На ци о нал но спе ци фич ни обра зи в бъл гар ски, сръб ски и ру ски фра зе о ло ги зми с ком -

по нен ти зо о ни ми : на на зо ва ва не на чо ве шки ка че ства / Еми лия Д. Нед ко ва // ЗбМСС. –
77 (2010), 83–89.

221. НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Је лен (Cer vi dae) и је ле нак (Lu ca nus cer vis) као сим бо ли у пољ ској и срп ској тра ди ци -

ји / Ви дан Ни ко лић, Јо а на Ре кас // Је зич ки си сте ми... – 183–196. | Sum mary

222. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
De ri va tiv na ime ni ca kao kon den za tor re če nič nog sa dr ža ja i je zi ku no vi na : na BKS ma te -

ri ja lu / Ma ri na Ni ko lić // Srp ski po gle di...I/2. – 347–364. | Sum mary

223. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Те о ри је је зич ке кул ту ре у ср би сти ци и кро а ти сти ци / Ма ри на Ни ко лић // Srp ski po gle -

di...I/2. – 457–475. | Sum mary

224. НИ КО ЛО ВА, Еле на
Из ра зя ва не на де мон стра тив ност (де ик тич ност) чрез имен на та и ме сто и мен на та си -

сте ма в бъл гар ски и в сръб ския език / Еле на Ни ко ло ва // Је зич ки си сте ми... – 279–287. |
Sum mary

225. ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског и пољ ског је зи ка у срп ској лин гви стич кој сла ви -

сти ци / Пре драг Обу ћи на // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 219–239. | Sum mary + Би бли о -
гра фи ја.

226. ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Основ ни тер ми но си сте ми пољ ске син так се и срп ски син так сич ки тер ми но си сте ми

/ Пре драг Обу ћи на // ЗбМСС. – 78 (2010), 175–210. | Sum mary

227. ОКУ КА, Ми лош
Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo san skog (bo šnjač kog) i nji ho vo

nor ma tiv no sank ci o ni ra nje / Mi loš Oku ka // Srp ski po gle di...I/1. – 259–275. | Zu sam men fas sung

228. ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
Las co lo ca ci o nes en la le xi co gra fía española y ser bia / Ан ђел ка Пе јо вић // СЈ. – 15 (2010),

343–356. | Ре зи ме

229. ПЕ ТРО ВИЋ, Ср ђан
Је зик ин тер нет ре кла ме на срп ском и ру ском је зи ку / Ср ђан Пе тро вић, Сте фан Ми -

ло ше вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 143–152. | Ре зю ме

230. ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Adjek ti vische/adver bi a le Prä fix bil dung und Kom pa ra tion / Бо жин ка Пе тро ни је вић // СЈ.

– 15 (2010), 63–75. | Ре зи ме
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231. ПИ ПЕР, Пре драг

Ка те го ри ја ани мат но сти у срп ском и ру ском је зи ку / Ма ри ја Сте фа но вић. – Но ви Сад
: Ака дем ска књи га, 2008. – 257. – (Би бли о те ка На уч на ми сао) / Пре драг Пи пер // ЗбМСС.
– 77 (2010), 109–110. | При каз

232. ПИ ПЕР, Пре драг

О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка / Пре драг Пи пер // Кон -
тра стив на про у ча ва ња... – 241–261. | Ре зю ме + Би бли о гра фи ја.

233. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Ка те го ри ја еви ден ци јал но сти у срп ском и укра јин ском је зи ку / Људ ми ла По по вић //
ЗбМСС. – 77 (2010), 17–47. | Ре зю ме

234. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Lek sič ke ino va ci je u elek tron skom dis kur su srp skog i hr vat skog je zi ka / Ljud mi la Po po -
vić // Srp ski po gle di...I/1. – 575–595. | Ре зю ме

235. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла

Укра јин ско-срп ска кон тра стив на је зич ка ис тра жи ва ња / Људ ми ла По по вић, Веро ни -
ка Јар мак // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 263–280. | Ре зю ме

236. РА ДО ЈИ ЧИЋ, Ру жи ца

Си стем пред ло шко-па де жних кон струк ци ја са циљ ним зна че њем у ру ском је зи ку у
по ре ђе њу са срп ским / Ру жи ца Ра до ји чић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 141–168. | Ре зю ме

237. РА ЈИЋ, Је ле на

Slo že ni fu tur u špan skom je zi ku i nje go vi pre vod ni ekvi va len ti u srp skom / Je le na Ra jić //
Је зич ки си сте ми... – 399–406. | Sum mary

238. СЕ ЧУЈ СКИ, Ми лан

Raz li ke iz me đu srp skog i hr vat skog je zi ka sa sta no vi šta go vor nih teh no lo gi ja / Mi lan Se -
čuj ski // Srp ski po gle di...I/2. – 479–490. | Zu sam men fas sung

239. СИ ЛА ШКИ, На де жда

The Con cep tu a li sa tion of the Glo bal Fi nan cial Cri sis Via the Eco nomy Is a Per son Me tap -
hor : a Con tra sti ve Study of En glish and Ser bian / Na de žda Si la ški, Ta tja na Đu ro vić // FU. – 8,
2 (2010), 129–139. | Ре зи ме

240. СИ ЛА ШКИ, На де жда

Na uč na ter mi no lo gi ja pod na je zdom an gli ci za ma : kon tra sti ra nje srp skog i hr vat skog je -
zi ka / Na de žda Si la ški // Је зич ки си сте ми... – 301–310. | Sum mary

241. СО КО ЛО ВИЋ, Да ли бор

Slo vesné pred pony v slo ven či ne a srb či ne / An na Marićová. – Báčsky Pe tro vec : Slo venské
vyda va te ĺské cen trum, 2008. – 137. – (Edícia Ve decké zo šity ; 8) / Да ли бор Со ко ло вић //
ЗбМСС. – 78 (2010), 283–285. | При каз | Уп. 210

242. СР ДИЋ, Сми ља

Кон тра стив на ис тра жи ва ња не мач ког и срп ског/срп ско хр ват ског је зи ка / Сми ља Ср -
дић // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 281–299. | Zu sam men fas sung.

243. SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka. I/1 = Die
ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni a -
kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Be o grad : Be o grad ska knji ga : Graz : In sti tut für
Sla wi stik der Karl-Fran zens, 2010. – 737.
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244. SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka. I/2 = Die
ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und Bo sni a -
kischen / ur. Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch. – Be o grad : Be o grad ska knji ga : Graz : In sti tut für
Sla wi stik der Karl-Fran zens, 2010. – 535.

245. СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан

Me tap ho ric and Ex ten ded Uses of the Hyponyms of the Verbs Lo ok in En glish and gle da ti
in Ser bian / Du šan Sta men ko vić // FU. – 8, 1 (2010), 19–33. | Ре зи ме

246. СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан

При дев ске по ред бе с на зи ви ма жи во ти ња у ен гле ском и срп ском је зи ку / Ду шан Ста -
мен ко вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 169–189. | Sum mary

247. СТА НИ ШИЋ, Ва ња

Из до са да шњих про у ча ва ња срп ско-ал бан ских је зич ких од но са : топонoмaстика и
лек си ка / Ва ња Ста ни шић // Кон тра стив на про у ча ва ња... – 301–315. | Ре зю ме

248. СТА НИ ШИЋ, Ва ња

Срп ско-ал бан ски фо но ло шки од но си из ме ђу ути ца ја и аре ал ног је дин ства / Ва ња
Ста ни шић // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 159–176. | Sum mary

249. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Vred no va nje (eva lu a ci ja) u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma / Stra hi nja Ste -
pa nov // Srp ski po gle di...I/2. – 51–64. | Zu sam men fas sung

250. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

O ko nek to ri ma u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma / Stra hi nja Ste pa nov // Srp -
ski po gle di...I/2. – 365–390. | Zu sam men fas sung

251. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Раз ли ке и слич но сти у срп ском и хр ват ском пра во пи су / Стра хи ња Сте па нов // Srp -
ski po gle di...I/1. – 507–524. | Zu sam men fas sung

252. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја

Је зич ки кон цепт ту ђих ме ђу сво ји ма у срп ској и ру ској по ро ди ци / Ма ри ја Сте фа но -
вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 102–115. | Ре зю ме

253. СУ БО ТИЋ, Љи ља на

Po lo žaj en kli ti ke u pi sa nom tek stu u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi -
ku : šta o to me pi še u gra ma ti ka ma / Lji lja na Su bo tić // Srp ski po gle di...I/1. – 435–446. | Zu sam -
men fas sung

254. ТА СИЋ, Ми лан

Не ке ин то на ци о не ка рак те ри сти ке срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка / Ми лан Та -
сић // Srp ski po gle di...I/1. – 453–458. | Zu sam men fas sung

255. ТА СИЋ, Ми лан

Од сту па ња од но во што кав ске ак це нат ске нор ме у срп ским и хр ват ским те ле ви зиј -
ским ве сти ма / Ми лан Та сић // Srp ski po gle di...I/1. – 447–451. | Zu sam men fas sung

256. ТЕ РИЋ, Гор да на

Де ик тич ко-ана фор ски од но си срп ских и ита ли јан ских по ка зних за ме ни ца / Гор да на
Те рић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 113–127. | Sum mary

257. ТИР, Ми хал

За ме ни це у сло вач ком и срп ском је зи ку : ком па ра тив ни по глед / Ми хал Тир // Сла -
ви сти ка. – 14 (2010), 166–172. | Re sumé
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258. ТО МА, Пол-Луј
О не ким раз вој ним про це си ма и ино ва ци ја ма у са вре ме ном срп ском је зи ку : у по ре -

ђе њу са бо сан ским, хр ват ским, цр но гор ским / Paul-Lo u is Tho mas // НССУВД. – 39, 1
(2010), 27–39. | Résumé

259. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ak zen tu el le Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/ Bo sni a kischen, Kro a tischen und

Ser bischen / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 459–483. | Ре зи ме

260. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Das Gra lis-Kor pus / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 491–518. | Ре зи ме

261. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Gra ma tič ka ka te go ri ja kao raz li ka / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 175–181. |

Sum mary

262. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Gra ma tič ke raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka : pre li mi na ri um / Bran -

ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 183–199. | Zu sam men fas sung

263. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Die gram ma ti ka lischen Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -

tischen und Ser bischen / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 237–292. | Ре зи ме

264. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Де ри ва ци он ные раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц ким язы ка ми : пре -

ли ми на ри ум / Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/2. – 65–80. | Ре зи ме

265. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ди ми ну тив ный спо соб де й ствия в рус ском и серб ском-хор ват ском-бо шняц ком язы ках

/ Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/2. – 229–236. | Ре зи ме

266. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Iden ti tet, iden tič nost, raz li ka / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 89–98. | Sum mary

267. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
In ter ak cij ske tvor be ne blo ka de u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi ku /

Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 95–106. | Zu sam men fas sung

268. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Kon ver gent ne i di ver gent ne stan dar do lo ške in ter ak ci je : BKS-Ko re la ci o nal / Bran ko To -

šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 109–136. | Zu sam men fas sung

269. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Кон тра стив но ис тра жи ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка / Бран ко Ђ. То шо вић // Кон тра -

стив на про у ча ва ња... – 317–340. | Zu sam men fas sung

270. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Кон тра стив но ис тра жи ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка / Бран ко То шо вић // Srp ski po -

gle di...I/1. – 137–160. | Zu sam men fas sung

271. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ko re la ci o na gra ma ti ka bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka. Dio 1: Fo ne ti -

ka, fo no lo gi ja, pro zo di ja / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 395–398. | Ре зи ме

272. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Кор ре ля ци он ные фо не ти ко-фо но ло ги че ские си сте мы рус ско го, серб ско го, хор ват ско -

го и бо шняц ко го язы ков / Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/1. – 289–310. | Ре зи ме
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273. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Die kro a tische Sprac hpo li tik : mit einem Ver gle ich zu Ser bien und Bo snien / Bran ko To -
šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 171–190. | Ре зи ме

274. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Ku li na rische Un ter schi e de in ner halb des Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser -
bischen / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 685–698. | Sum mary

275. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Lek sič ka dis tan ca iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka u Gra lis-Kor -
pu su / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 637–684. | Zu sam men fas sung

276. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Lek sič ke sti li stič ke raz li ke iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka /
Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 415–436. | Zu sam men fas sung

277. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Ло жные язы ко вые раз ли чия / Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/1. – 161–169. | Ре -
зи ме

278. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

На ни зы ва ние при ста вок в серб ском, хор ват ском и бо шняц ком язы ках / Бран ко То шо -
вич // Srp ski po gle di...I/2. – 107–120. | Ре зи ме

279. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Про цес сы де ри ва ции в со вре мен ном сло во о бра зо ва нии серб ско го, хор ват ско го и бо -
шняц ко го язы ков / Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/2. – 81–94. | Ре зи ме

280. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und
Bo sni a kischen I/1 / Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch // Srp ski po gle di...I/1. – 731–739.

281. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und
Bo sni a kischen I/2 / Bran ko To šo vić, Ar no Wo nisch // Srp ski po gle di...I/2. – 525–533.

282. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Srp ska sti li sti ka u od no su na hr vat sku : tu ma če nja glo bal nog ra slo ja va nja je zi ka / Bran ko
To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 393–413. | Zu sam men fas sung

283. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Srp sko-hr vat sko-bo šnjač ke ko re la ci je / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 99–108.
| Ре зю ме

284. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Tro u gao raz li ka-slič nost-iden tič nost u tro u glu srp ski je zik-hr vat ski je zik-bo šnjač ki je zik /
Bran ko To šo vić, raz go vor sa Mi lo šem Jev ti ćem // Srp ski po gle di...I/1. – 191–202. | Zu sam men -
fas sung

285. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Der Un ter schied / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 21–62. | Ре зи ме

286. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Die Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser bischen
als Pro jek tge gen stand / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 63–88. | Ре зи ме
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287. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Pho ne tisch-pho no lo gische Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -
tischen und Ser bischen / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 357–394. | Ре зи ме

288. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Фо нет ско-фо но ло шке и ак це нат ске раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је -
зи ка : раз ли ке у про у че но сти и про у че ност раз ли ка / Бран ко То шо вић // Srp ski po gle di...I/1.
– 311–322. | Ре зю ме

289. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu bo san skog-bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka :
stan dar do lo ška rje še nja / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1. – 323–341. | Zu sam men fas sung

290. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Фо нет ско-фо но ло шке раз ли ке из ме ђу ТВ днев ни ка РТЦГ и РТС / Бран ко То шо вић //
Srp ski po gle di...I/1. – 343–356. | Zu sam men fas sung

291. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Фра зе о ло шке раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка : пре ли ми на ри -
јум / Бран ко То шо вић // Srp ski po gle di...I/1. – 701–721. | Zu sam men fas sung

292. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Функ ци о на ль но-сти ли сти че ские раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц -
ким язы ка ми / Бран ко То шо вич // Srp ski po gle di...I/2. – 437–455. | Sum mary

293. ТРИЧ КО ВИЋ, Див на

Кон тра стив на про у ча ва ња ја пан ског и срп ског је зи ка / Див на Трич ко вић // Кон тра -
стив на про у ча ва ња... – 341–352. | Sum mary

294. ЋО РИЋ, Бо жо

Na mar gi ni gra ma ti ke : reč ca i post fiks god u srp skim i hr vat skim gra ma ti ka ma / Bo žo
Ćo rić // Srp ski po gle di...I/2. – 133–141. | Zu sam men fas sung

295. ФЕ КЕ ТЕ, Егон

Ak ce nat ske raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka / Egon Fe ke te // Srp -
ski po gle di...I/1. – 411–422. | Zu sam men fas sung

296. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на

Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и шпан ског је зи ка / Је ле на Фи ли по вић // Кон тра -
стив на про у ча ва ња... – 353–375. | Re su men

297. ЧЕ РЕН КО ВА, Ана

Вы ра же ние де ли бе ра тив но го объ ек та в рус ском и серб ском язы ках в со по ста ви те ль -
ном аспек те / Ан на Д. Че рен ко ва // ЗбМСС. – 78 (2010), 161–174. | Ре зи ме

298. ШИП КА, Дан ко

Va ri jant ske raz li ke u se man tič kom di fe ren ci ja lu / Dan ko Šip ka // Srp ski po gle di...I/1. –
615–622. | Sum mary

299. ШИП КА, Дан ко

Lek sič ke pro mje ne de ve de se tih go di na – da nas / Dan ko Šip ka // Srp ski po gle di...I/1. –
623–636. | Sum mary

300. ШИП КА, Дан ко

Lek sič ki sta tus ne pro men lji vih ele me na ta / Dan ko Šip ka // Srp ski po gle di...I/1. – 605–614.
| Sum mary
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IV. Прасловенски језик, словенска језичка заједница
и посебна питања појединих словенских језика

а) опште (прасловенски језик и словенска језичка заједница)

301. АЈ ДУ КО ВИЋ, Јо ван
Кон так то ло шки реч ник сло вен ских је зи ка : реч ник адап та ци је бу гар ских кон так то -

лек се ма под ру ским ути ца јем. Том 1, А–В / Јо ван Ај ду ко вић. – Бе о град : Фо то фу ту ра,
2010. – 413.

302. ВА СИ ЛИ ЈЕ ВИЋ, Дра га на
Лек сич ко-се ман тич ко по ље тем по рал но сти у сло вен ским је зи ци ма на при ме ру на зи -

ва за ме се це / Дра га на Ва си ли је вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 135–142. | Ре зю ме

303. ГРА МА ТИ КА и лек си ка у сло вен ским је зи ци ма : збор ник са же та ка : Но ви Сад–
Бе о град, 14–16. сеп тем бра 2010. / ур. Пре драг Пи пер. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је -
зик СА НУ, 2010. – 99.

304. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на
Ког ни тив ни аспек ти раз во ја тран зи тив но сти / Ја сми на Гр ко вић-Меј џор // Те о ри ја ди -

ја хро ниј ске... – 43–62. | Sum mary

305. ЈА НИ ШКО ВА, Ило на
Ме то ды ра бо ты Вац ла ва Ма хе ка в све те со вре мен ной эти мо ло гии / Ило на Яны шко -

ва // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 79–88. | Sum mary

– ЈАН КО ВИЋ, Је ле на
На зи ви и име на до ма ћих жи во ти ња од пра сло вен ског ко ре на *běl- у срп ском је зи ку

| Уп. 551

306. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја
Сла ви сти ка, ру си сти ка, ср би сти ка / Бо го љуб Стан ко вић. – Бе о град : Чи го ја штам па,

2010. – 274. / Ксе ни ја Кон ча ре вић // КњЈ. – 57, 3/4 (2010), 335–1339. | При каз | Уп. 312, 313

307. ЛО МА, Алек сан дар
Пра ин до е вроп ски гла гол и сло вен ска ети мо ло ги ја / Алек сан дар Ло ма // ЈФ. – 66

(2010), 283–295. | Sum mary

308. МА СЛО ВА, Али на
Ко му ни ка тив но-функ ци о нал не спе ци фич но сти ин ди рект них го вор них чи но ва са зна -

че њем по бу де / Али на Ј. Ма сло ва // ЈФ. – 66 (2010), 297–309. | Ре зю ме

309. МА СЛО ВА, Али на
Об ра щ е ние в сла вян ских язы ках : ком му ни ка тив но-праг ма ти че ский аспект / Али на

Ю. Ма сло ва // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 226–237. | Ре зи ме

310. МО КИ ЈЕН КО, Ва ле риј
Исто ри че ская фра зе о ло гия сла вян ских язы ков / Ва ле рий М. Мо ки ен ко // Те о ри ја ди -

ја хро ниј ске... – 103–129. | Sum mary

311. ПО СПИ ШИЛ, Иво
Аре ал – сла ви сти ка – ком па ра ти ви сти ка / Иво По спи шил // Сла ви сти ка. – 14 (2010),

217–225. | Ре зи ме

312. РА И ЧЕ ВИЋ, Ву чи на
Сла ви сти ка, ру си сти ка, ср би сти ка / Бо го љуб Стан ко вић. – Бе о град : Чи го ја штам па,

2010. – 274. / Ву чи на Ра и че вић // ЗбМСС. – 78 (2010), 279–281. | При каз | Уп. 306, 313
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313. СТАН КО ВИЋ, Бо го љуб
Сла ви сти ка, ру си сти ка, ср би сти ка / Бо го љуб Стан ко вић. – Бе о град : Чи го ја штам па,

2010. – 274. | Уп. 306, 312

314. СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
О те ма ма у ис тра жи ва њу раз во ја ка те го ри је ани мат но сти / Ма ри ја Сте фа но вић // Те -

о ри ја ди ја хро ниј ске... – 177–198. | Sum mary

315. ТЕ О РИ ЈА ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен ских је зи ка / ур. Ја -
сми на Гр ко вић-Меј џор, Ми ло рад Ра до ва но вић. – Бе о град : СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи -
жев но сти, 2010. – 278. – (Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја ; 4)

316. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
The Dis ten ce Bet we en Stan dard Sla vic Lan gu a ges / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/1.

– 203–229. | Zu sam men fas sung

317. ХОЛ ВУТ, Ак сел
Re a nalysis or En de mic Am bi gu ity? : In fi ni ti val Cla u ses with Overt Su bjects in Sla vo nic

and Bal tic / Axel Hol vo et // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 265–278. | Ре зи ме

б) источнословенски језици

318. АЛЕК СА НО ВА, Све тла на
О со от но ше нии об сто я те ль ствен ных рас про стра ни тей пред ло же ния с се ман ти че ски -

ми ка те го ри я ми ак тан та и сир кон стан та / Све тла на А. Алек са но ва // ЗбМСС. – 78 (2010),
151–159. | Ре зи ме

319. АЛ МА ЗО ВА, На де жда
Ди дак ти че ский про цесс как по ли ко до вый фе но мен / На де жда И. Ал ма зо ва, Ва ле рия

Е. Чер няв ская // Стил. – 9 (2010), 429–435. | Sum mary

320. АЉ МЕ ТО ВА, А. С.
Про я вле ние лин гво ку ль ту ро ло ги че ско го со дер жа ния в рас ска зе „Апам нын аста уы“

(„По су да ба бу шки“) О. Бо ке е ва / А. С. Аль ме то ва // Язык и ку ль ту ра... – 136–143.

321. БЈОРН ФЛА ТЕН, Јан Ивар
Gra ma ti ka li za tion and Typo lo gi cal Chan ge : the Plu ral Pa ra digm of Rus sian Sub stan ti ves

/ Jan Ivar Bjørnflaten // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 9–22. | Ре зи ме

322. БО ГА ТИР ЈОВ, Ан дреј
Пла сти че ское и гер ме нев ти че ское на ча ла в бел ле три сти че ском тек сто о бра зо ва нии /

Ан дрей А. Бо га ты рёв // Стил. – 9 (2010), 235–248. | Sum mary

323. БО ГУ СЛАВ СКИЈ, Анд жеј
Сло во и зме не ние : ти пы опи са ний / Анд жей Бо гу слав ский // ЗбМСС. – 77 (2010), 7–

15. | Ре зи ме

324. БОЧ КА РЕ ВА, Н. С.
Язы ки ре ги о на ль ной ку ль ту ры : перм ская кни га для де тей / Н. С. Боч ка ре ва // Язык

и ку ль ту ра... – 7–15.

325. БУ ГА Е ВА, Ири на
Де мо ти ва то ры как но вый жа нр в гло ба ль ной вир ту а ль ной суб ку ль ту ре мо ло де жи / И.

В. Бу га е ва // Язык и ку ль ту ра... – 16–20.

326. БУ ГА Е ВА, Ири на
Сти ли сти че ские осо бен но сти пра во слав ных ве ру ю щ их / Ири на В. Бу га е ва // Стил. –

9 (2010), 75–87. | Sum mary
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327. ВА СИ ЉЕ ВА, На та ли ја
Sprac he-bild-re la ti o nen im wirtsche ftlic hen Dis kurs / Na ta lia V. Va silyeva // Стил. – 9

(2010), 129–142. | Sum mary

– ВЕН ДИ НА, Т. И.
К про стран ствен но-вре мен ной ин тер пре та ции серб ско-рус ских лек си че ских па рал -

ле лей | Уп. 184

328. ВОЈ ВО ДИЋ, Дој чил
Од ре че ни це ка ис ка зу и тек сту : при лог те о ри ји ак ту ел ног раш чла њи ва ња ре че ни це :

Ком му ни ка тив ной син так сис рус ско го язы ка / О. А. Кры ло ва. – 2. изд. – Мо сква : Кни жный
дом Ли бро ком, 2009. – 176. / Дој чил Вој во дић // ЗбМСС. – 78 (2010), 273–279. | При каз

329. ГА ДОМ СКИЈ, Алек сан др
Рус ская те о лин гви сти ка : ис то рия, основ ные на пра вле ния ис сле до ва ний / Алек сан -

др К. Га дом ский // Стил. – 9 (2010), 357–373. | Sum mary

– ГО ЉАК, Све тла на
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и бе ло ру ског је зи ка у Бе ло ру си ји | Уп. 186

330. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Сли ка Ру си је спо ља и из ну тра : Образ Рос сии извне и из ну три / ред. Е. Ф. Та ра сов.

– Мо сква : Ин сти тут язы ко зна ния, 2008. – 280. / Рај на Дра ги ће вић // ЗбМСС. – 77 (2010),
114–120. | При каз

331. ЯЗЫК и ку ль ту ра в син хро нии и ди а хро нии : 22–24 сен тя бря 2010 г. : сбор ник на -
уч ных ра бот / ред. Ко при ви ца Дра ган. – Бе о град : АР ПИ, 2010. – 159.

332. КАР ПО ВА, Та тја на
Со сто я ние дис кур са ру не та как рус ско я зыч но го сек то ра ин тер не та / Та ть я на Б. Кар -

по ва // Стил. – 9 (2010), 143–151. | Sum mary

333. КО ТЈУ РО ВА, Ма ри ја
Ин ди ви ду а ль ный сти ль из ра же ния : со во куп но сть ло гич но сти, ди а ло гич но сти и то -

на ль но сти ре чи уче но го / Ма рия П. Ко тю ро ва // Стил. – 9 (2010), 13–26. | Sum mary

334. КО ШМАН, И. Н.
Гра фи че ский об лик укра и ни змов : на ма те ри а ле пу бли ци сти че ких тек стов / И. Н.

Ко шман // Язык и ку ль ту ра... – 129–135.

335. КР СТИЋ, Ма ја
О де фект но сти гла гол ске па ра диг ме у ру ском је зи ку / Ма ја Кр стић // Сла ви сти ка. –

14 (2010), 126–134. | Ре зю ме

336. ЛА БУ РЕЦ, На та ли ја
О раз ви тии пра слав. *bolt- в рус ских го во рах ни жне го при ир ты шья / На та лья В. Ла -

бу рец // ЗбМСС. – 78 (2010), 253–258.

337. ЛА ГО ДЕН КО, Д. В.
Ин тер пре та ция ку ль тур но-спе ци фи че ских лек сем как сред ство пре о до ле ния не по -

ни ма ния / Д. В. Ла го ден ко // Язык и ку ль ту ра... – 25–29.

338. ЛЕ БЕ ДЕ ВА, На та ли ја
Есте ствен ная пи сь мен ная ре чь : основ ные при зна ки / На та лья Б. Ле бе де ва // ЗбМСС.

– 78 (2010), 243–251.

339. ЛИ СИ ЦИ НА, Т. А.
„Рус ский мир в рус ском сло ве“ : про ект ру си сти ки XXI ве ка / Т. А. Ли си цы на // Язык

и ку ль ту ра... – 102–107.
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– МА РИЋ, Би ља на
Де а дјек тив ни гла го ли у све тлу син так сич ке де ри ва ци је : у ру ском у по ре ђе њу са срп -

ским је зи ком | Уп. 213

340. МАР КО ВА, Е. М.
Энан ти о се мия в рус ском язы ке в со по ста вле нии с дру ги ми сла вян ски ми язы ка ми /

Е. М. Мар ко ва // Язык и ку ль ту ра... – 122–128.

341. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра
При тя же ние язы ка. Том 3, Грам ма ти че ские ка те го рии : син так сис / Алек сан др Ки кле -

вич. – Olsztyn, 2009. – 460. / Алек сан дра Мар ко вић // Стил. – 9 (2010), 471–474. | При каз

342. МУ СИ ЈЕН КО, Ва лен ти на
Дис кур сив ний ви мір ін тер тек сту а ль но сті в по ві сті Оль ги Ко би лян сь кої „Ца рів на“ /

Ва лен ти на П. Му сі єн ко // Стил. – 9 (2010), 177–187. | Sum mary

– МУ ШО ВИЋ, Аб ду лах
Ко мич ност као еле ме нат се ман тич ке струк ту ре фра зе о ло ги зма : на ма те ри ја лу ру -

ског и срп ског је зи ка | Уп. 219

– НЕД КО ВА, Еми ли ја
На ци о нал но спе ци фич ни обра зи в бъл гар ски, сръб ски и ру ски фра зе о ло ги зми с ком -

по нен ти зо о ни ми : на на зо ва ва не на чо ве шки ка че ства | Уп. 220

343. ЊУ БИ НА, Ла ри са
Ка те го рия сти ль в тек сте ли те ра тур ной ав то би о гра фии / Ла ри са М. Ню би на // Стил.

– 9 (2010), 117–127. | Sum mary

344. ПЕ ТРОВ, Алек сан др
Про дук тив но сть за им ство ван ных основ в со ста ве сло жных слов рус ско го язы ка /

Алек сан др В. Пе тров // Стил. – 9 (2010), 409–420. | Sum mary

– ПЕ ТРО ВИЋ, Ср ђан
Је зик ин тер нет ре кла ме на срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 229

– ПИ ПЕР, Пре драг
О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка | Уп. 232

345. ПЛАК СИ НА, На та ли ја
Мар ги на ль ные стра ни цы те тра дей как жа нр есте ствен ной пи сь мен ной ре чи / На та лья

Юрь ев на Плак си на // ППЈ. – 41 (2010), 127–137. | Ре зи ме

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Ка те го ри ја еви ден ци јал но сти у срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 233

346. ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Те о рія су ча сно го син так си су / А. П. За гніт ко. – До не цьк : ДОН НУ, 2006. – 378. / Људ -

ми ла По по вић // ЗбМСС. – 77 (2010), 130–133. | При каз

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Укра јин ско-срп ска кон тра стив на је зич ка ис тра жи ва ња | Уп. 235

347. ПО СПИ ШИЛ, Иво
Пре де лы фи ло ло гии / А. А. Ко ра блев. – Но во си бирск, 2008. / Ivo Pospíšil // Стил. –

9 (2010), 486–491. | При каз

– РА ДО ЈИ ЧИЋ, Ру жи ца
Си стем пред ло шко-па де жних кон струк ци ја са циљ ним зна че њем у ру ском је зи ку у

по ре ђе њу са срп ским | Уп. 236
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– РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са
Кул ту ро ло шке ком по нен те фра зе о ло ги за ма у ро ма ну Вик то ра Пе ље ви на „Ge ne ra tion

П“ и њи хов пре вод на срп ски је зик | Уп. 75

348. СИ ВЕН КО ВА, Ма ри ја

Ком му ни ка тив ный сти ль ре че во го по ве де ния со вре мен но го по ли ти ка / Ма рия А. Си -
вен ко ва // Стил. – 9 (2010), 89–103. | Sum mary

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
Је зич ки кон цепт ту ђих ме ђу сво ји ма у срп ској и ру ској по ро ди ци | Уп. 252

349. ТИ ХО МИ РО ВА, Ла ри са

Ин те гра тив ный под ход к из у че нию ре флек сии в на уч ном со зна нии / Ла ри са С. Ти -
хо ми ро ва // Стил. – 9 (2010), 105–115. | Sum mary

350. ТЈАП КО, Га ли на

Кон цеп ци ја су пле ти ви зма у ру ској гра ма тич кој тра ди ци ји : на срп ском и ру ском ма -
те ри ја лу / Га ли на Г. Тјап ко // ЈФ. – 66 (2010), 481–496. | Ре зю ме

– ЧА РО ТА, Иван
Пе ре во ды свя щ ен но го пи са ния на бе ло рус ский язык | Уп. 78

– ЧЕ РЕН КО ВА, Ана
Вы ра же ние де ли бе ра тив но го объ ек та в рус ском и серб ском язы ках в со по ста ви те ль -

ном аспек те | Уп. 297

351. ШТАЈН, К. Е.

Сти ли сти ка на уч ной ре чи : учеб ное по со бие / Ма рия П. Ко тю ро ва. – Пер мь : Перм -
ский гос. уни вер си тет, 2009. – 363. / К. Э. Шта йн, Д. И. Пе трен ко // Стил. – 9 (2010), 459–
464. | При каз

в) западнословенски језици

– ДУ ДОК, Ми ро слав
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и сло вач ког је зи ка | Уп. 196

– КАСП ШАК, Ана
Tur ci zmi u polj skom i srp skom je zi ku : na osno vu iza bra nih pri me ra iz isto rij skih ro ma na

„Pan Vo lo di jov ski“ Hen ri ka Sjen kje vi ča i „Na Dri ni ću pri ja“ Ive An dri ća | Уп. 203

– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и че шког је зи ка | Уп. 206

352. МА КИ ШО ВА, Ана

O no vim lek se ma ma u je zi ku sa su fik som -iáda/-ija da / Ana Ma ki šo va // Сла ви сти ка. –
14 (2010), 160–165. | Re sumé

353. МА РИЋ, Ана

De kli na cia prev zatych sub stan tiv v slo ven či ne / Mar tin Olo šti ak, Lu cia Gianitsová-
Ološtiaková. – Pre šov : Filozofická fa kul ta, 2007. – 152. / Ana Marićová // Сла ви сти ка. – 14
(2010), 343–349. | При каз

– МА РИЋ, Ана
O či sto vi dovych slo vesnych predponách v slo ven či ne a srb či ne | Уп. 211

Se man ti ka gla go la sa do ma ćim pre fik si ma u slo vač kom i srp skom je zi ku | Уп. 212

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)262



354. МА РИЋ, Ана

Slovenská nárečová le xi ka Sta rej Pa zovy : slovník / An na Marićová. – Stará Pa zo va : Ka -
na dem, 2010. – 242.

355. МА ТУ РО ВА, Мар ке та

An tro po lo gický slovník aneb co by mohl člo vě ku vě dět každý člo věk : s př ihlédnutím k
dějinám li te ra tury a umění / Ja ro slav Ma li na. – Br no : CERM, 2009. – 304. / Markéta Maturová
// Стил. – 9 (2010), 466–468. | При каз

356. МАХ НИЦ КА, Ви о ле та

Środ ki języko we od da ją ce pocyucie hu mo ru mł o de go Bo le sł a wa Pru sa / Vi o let ta Mac -
hnic ka // Стил. – 9 (2010), 245–268. | Sum mary

– МИ ТРИ ЋЕ ВИЋ-ШТЕ ПА НЕК, Кaтарина
De mi nu ti vi sa pe jo ra tiv nim zna če njem u če škom i srp skom je zi ku | Уп. 217

357. МИ ТРИ ЋЕ ВИЋ-ШТЕ ПА НЕК, Кaтарина

Co na srd ci, to na jazyku : ka pi toly z kognitivní lin gvi stiky / Ire na Va ń ko va, Iva Nebeská.
– Pra ha : Uni ver zi ta Kar lo va, 2005. – 343. / Ka ta ri na Mi tri će vić-Šte pa nek // Сла ви сти ка. – 14
(2010), 337–339. | При каз

– НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Је лен (Cer vi dae) и је ле нак (Lu ca nus cer vis) као сим бо ли у пољ ској и срп ској тра ди ци -

ји | Уп. 221

358. НО МА ЋИ, Мо то ки

O iz o sta vlja nju po moć nog gla go la bi ti u pro šlom vre me nu u le hit skim je zi ci ma / Mo to ki
No ma ći // ЈФ. – 66 (2010), 335–348. | Ре зю ме

– ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског и пољ ског је зи ка у срп ској лин гви стич кој сла ви -

сти ци | Уп. 225

Основ ни тер ми но си сте ми пољ ске син так се и срп ски син так сич ки тер ми но си сте ми |
Уп. 226

359. ПА ТРАШ, Вла ди мир

Jazyk v kon tex toch a v tex toch / Ján Fin dra. – Banská Bystri ca : Uni veryita Ma te ja Be la,
2009. – 317. / Vladimír Patráš // Стил. – 9 (2010), 468–471. | При каз

360. ПО ПО ВИЋ, Сне жа на

Po zajm lje ni ce iz ju žno slo ven skih je zi ka u „Reč ni ku knji žev nog če škog je zi ka“ / Sne ža na
Po po vić // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 238–246. | Re sumé

361. ПО СПИ ШИЛ, Иво

Nové výzvy literární ge no lo gii / Ivo Pospíšil // Стил. – 9 (2010), 283–293. | Sum mary

– ТИР, Ми хал
За ме ни це у сло вач ком и срп ском је зи ку : ком па ра тив ни по глед | Уп. 257

362. ТИ РО ВА, Зу за на

О сло вач ком го вор ном је зи ку вој во ђан ских Сло ва ка на ин тер не ту / Зу за на Ти ро ва //
Сла ви сти ка. – 14 (2010), 173–177. | Re sumé

363. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

O tradycji w na u ce / Zu zan na To po li ń ska // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 215–221. | Sum -
mary
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364. ФРИД, Мир јам
Ke zro du české modální částice je stli z po hle du gramatikalizační te o rie / Mir jam Fried //

Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 223–238. | Sum mary

г) јужнословенски језици, изузев српског

– АБО ВИЋ, Ми о мир
О не ким кон струк ци ја ма до дат ног (до дат но-мо ди фи ка тив ног) ка рак те ра у са вре ме -

ном срп ском (и хр ват ском) је зи ку | Уп. 436

– АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан
Нор ма тив ни и мор фо син так сич ки ста тус при дев ског ви да у са вре ме ном срп ском, хр -

ват ском и бо шњач ком је зи ку | Уп. 174

– АКОП ЏА ЊАН, Жа на
Re či per sij skog po re kla u go vo ru na ro da biv še Ju go sla vi je : pre ma reč ni ku Ab du la ha Ška -

lji ća „Tur ci zmi u srp sko hr vat skom je zi ku“ | Уп. 528

– АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Не ке осо бе но сти у ди стри бу ци ји фу тур ских вре ме на у срп ском и хр ват ском је зи ку |

Уп. 175

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Ме ђу је зич ка име нич ка енан ти о се ми ја : на ма те ри ја лу срп ско-бу гар ских хо мо ним -

ских па ро ва | Уп. 176

365. БА БИЋ, Ми лан ка
О по тра зи за раз ли ка ма у истом је зи ку / Ми лан ка Ба бић // СЈ. – 15 (2010), 309–321. |

Sum mary

366. БА ДУ РИ НА, Ла да
O in ter punk ci ji : i na čel no i kon kret no (hr vat ska in ter punk ci ja, s osvr tom na srp ska i cr -

no gor ska is ku stva) / La da Ba du ri na // Nje go še vi da ni 2... – 273–288.│Sum mary

– БАР КО ВА, Пен ка
Сръб ски ят син те ти зъм v.s. бъл гар ския ана ли ти зъм | Уп. 179

– БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на
Пре глед глав них осо би на ак це нат ског си сте ма го вор ног под руч ја Гор ње Зе те | Уп. 706
Рјеч ник го во ра Зе те | Уп. 853

– БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Бу гар ско-срп ска кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња | Уп. 180

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Пар ти цип ски и ре флек сив ни па сив у срп ском и хр ват ском је зи ку : пу бли ци стич ки и

ад ми ни стра тив ни стил | Уп. 181

– БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Па бр сти ње : пра сла вян ский ре ликт на сла вян ском юге | Уп. 533

– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Лек си ка оде ва ња мо ти ви са на на зи ви ма де ло ва те ла | Уп. 534

367. БОНД ЖО ЛОВ, Хри сто
За же на та съц злат ния ко съм / Хри сто Бонд жо лов // Те ло и оде ло... – 33–39. | Sum -

mary
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368. БОНД ЖО ЛО ВА, Ва лен ти на
Но ви дре хи – но ви ду ми / Ва лен ти на Бонд жо ло ва // Те ло и оде ло... – 23–31. | Sum -

mary

369. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Ју жно сло вен ски је зи ци : гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је / Вја ра Мал џи је ва, Зу за -

на То по лињ ска, Ма ја Ђу ка но вић, Пре драг Пи пер ; ред. Пре драг Пи пер. – Бе о град : Бе о -
град ска књи га, 2009. – 552. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 15) / Жар ко Бо шња ко вић // ЗбМСС.
– 77 (2010), 98–104. | При каз | Уп. 379, 381, 394

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Пре глед ма ке дон ско-срп ских кон тра стив них и срод них ис тра жи ва ња | Уп. 182

– ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка
О јед ној вр сти по ред бе них фра зе ма у срп ском и бу гар ском је зи ку | Уп. 183

370. ВР ТИЋ, Ива на
Аpsolutni no mi na tiv u hr vat skim sve to pi sam skim pri je vo di ma / Iva na Vr tić // ЗбМСФЛ.

– 53, 2 (2010), 35–47. | Sum mary

– ВУ КИЋ, Ма ја
Фра зе о ло ги зми са ком по нен том : име но ва ње де ло ва те ла у бу гар ском и срп ском је -

зи ку | Уп. 185

371. ГЛУ ШИ ЦА, Рај ка
O pr vom zva nič nom cr no gor skom pra vo pi su / Raj ka Glu ši ca // Nje go še vi da ni 2... – 253–

266.│Sum mary

372. ГЛУ ШИ ЦА, Рај ка
Cr no gor ski je zik u če lju sti ma na ci o na li zma / Raj ka Glu ši ca // Ri ječ. – 4 (2010), 25–

46.│Sum mary

373. GRA MA TI KA cr no gor sko ga je zi ka / Ad nan Čir gić, Ivo Pranj ko vić, Jo sip Si lić. – Pod -
go ri ca : Mi ni star stvo pro svje te i na u ke, 2010. – 360. | Уп. 392

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Ак це нат ски си стем у срп ском и хр ват ском стан дард ном је зи ку | Уп. 188
Гра ма ти ка у јед но том ним рјеч ни ци ма срп ског и хр ват ског је зи ка | Уп. 189
Је зик срп ских и хр ват ских ме ди ја : лек сич ко-се ман тич ки аспект | Уп. 190
Срп ски и хр ват ски пра во пис : слич но сти и раз ли ке | Уп. 191

374. ДО ШЉАК, Дра шко
Di na sti ja Pe tro vić u svi je tlu an tro po ni mi je / Dra ško Do šljak // Nje go še vi da ni 2... – 303–

309.│Sum mary

– ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Ime ni ce ti pa no mi na agen tis u srp skom i hr vat skom je zi ku : tvor be ni i se man tič ki aspekt

| Уп. 193
Про бле ми у пи са њу сло же ни ца и по лу сло же ни ца у срп ском и хр ват ском пра во пи су

| Уп. 194
Упо тре ба ин фи ни ти ва у но вин ском тек сту : па ра ле ла срп ски и хр ват ски | Уп. 195

– ЂО КО ВИЋ, Љу бо мир
Рјеч ник ник шић ког кра ја | Уп. 857

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Срп ски и сло ве нач ки је зик : раз вој кон тра стив них про у ча ва ња | Уп. 198

Библиографија 265



375. ЕКЕРТ, Рај нер
Ser bische/Kro a tische Le se früchte / Ra i ner Ec kert // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 63–78. |

Ре зю ме

376. ЖЕ ЛЕ, Ан дре ја
Ро ль на реч ных мо ди фи ка то ров в рам ках ди а те зных во змо жно стей в сло вен ском язы -

ке / Ан дрея Же ле // ЗбМСС. – 77 (2010), 49–70. | Sum mary

– ИВА НО ВА, Цен ка
За оде я ни е то или за бу кви те на бъл гар ския и сръб ския език : исто ри че ски и съ вре -

мен ни ра кур си | Уп. 199

– ИВА НО ВИЋ, Игор
An gli ci zmi u okvi ru ra ču nar skog re gi stra | Уп. 546

377. ИВА НО ВИЋ, Игор
Te o ri ja Ru dol fa Fi li po vi ća kroz per spek ti vu cr no gor skog je zi ka / Igor Iva no vić // ВиО. –

3 (2010), 85–93.

– ИЊАЦ, Го ран
O iz ra ža va nju po li tič ke ko rekt no sti kroz je zik na pri me ru upo tre be an gli ci zma gej i od red -

ni ce Ju go i stoč na Evro pa u srp skom, hr vat skom i bo šnjač kom je zi ku | Уп. 200

378. ЈА КОБ СЕН, Пер
Ju žno slo ven ske te me / Per Ja kob sen ; pri re di li De jan Aj da čić, Per si da La za re vić Di Đa ko -

mo. – Be o grad : Slo vo Sla via, 2010. – 346.

379. ЈУ ЖНО СЛО ВЕН СКИ је зи ци : гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је* / Вја ра Мал џи -
је ва, Зу за на То по лињ ска, Ма ја Ђу ка но вић, Пре драг Пи пер ; ред. Пре драг Пи пер. – Бе о град
: Бе о град ска књи га, 2009. – 552. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 15) | Уп. 369, 381, 394

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве сна
Ana li za sin tak sič kih raz li ka me đu gla go li ma u hr vat skom i srp skom je zi ku : na ba zi kor -

pu sa iz hr vat skog i srp skog pre vo da ro ma na De na Bra u na „Da Vin či jev kod“ | Уп. 201

– КА РАВ ДИЋ, Зе на и да
Kom pa ra tiv na sin tak sa bo san skog, cr no gor skog, hr vat skog i srp skog je zi ka | Уп. 202

380. КА РАН ФИ ЛОВ СКИ, Мак сим
Гла гол ски от вид во им пе ра ти вот во ма ке дон ски от и во дру ги те ју жно сло вен ски ја -

зи ци / Мак сим Ка ран фи лов ски // Nje go še vi da ni 2... – 351–357. │Ре зю ме

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
Ар гу мент ска струк ту ра гла гол ских име ни ца у срп ском и сло ве нач ком | Уп. 204

381. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
Ју жно сло вен ски је зи ци : гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је / Вја ра Мал џи је ва, Зу за -

на То по лињ ска, Ма ја Ђу ка но вић, Пре драг Пи пер ; ред. Пре драг Пи пер. – Бе о град : Бе о -
град ска књи га, 2009. – 552. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 15) / Bor ko Ko va če vić // Phi lo lo gia.
– 8 (2010), 148–150. | При каз | Уп. 369, 379, 394

– КРИ ВО КА ПИЋ, Ми лош
Кон струк ци је од +ге ни тив и за + ин фи ни тив у је зи ку сер да ра и гу вер на ду ра Ра до њи -

ћа и у цр но гор ским го во ри ма | Уп. 813

382. ЛА КИЋ, Игор
Pu te vi i stran pu ti ce u stan stan dar di za ci ji cr no gor skog je zi ka / Igor La kić // Nje go še vi da -

ni 2... – 267–273.│Sum mary
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383. ЛУ КИЋ, Ми ли ца

Lin gua Mon te ne gri na–Cro a ti ca : iza bra ne te me iz cr no gor ske i hr vat ske knji žev no je zič ne
po vi je sti i sa da šnjo sti / Mi li ca Lu kić ; pri re đi va či Ad nan Čir gić, Alek san dar Ra do man. – Ce ti -
nje : In sti tut za cr no gor ski je zik i je zi ko slo vlje „Vo ji slav P. Nik če vić“ ; Osi jek : Cr no gor sko
kul tur no dru štvo „Mon te ne gro–Mon te ne gri na“ : Hr vat sko-cr no gor sko dru štvo pri ja telj stva „Cro -
a ti ca–Mon te ne gri na“, 2010. – 239.

384. МАР ЈА НО ВИЋ, Би ља на

Na sta nak ci vi li za cij sko ga lek si ka bo san sko ga, hr vat sko ga i srp sko ga je zi ka u 19. sto lje ću
na pri mje ru voj ne i prav ne ter mi no lo gi je / Bi lja na Mar ja no vić // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 63–
75. | Zu sam men fas sung

– МАР КО ВИЋ, Ма ја
Kon tra stiv na aku stič ka ana li za vo kal skih si ste ma srp skog i hr vat skog je zi ka | Уп. 214

– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Гра ма тич ке и лек сич ке па ра ле ле из ме ђу срп ских пи са ца из Вој во ди не и хр ват ских

пи са ца у 19. ве ку | Уп. 215

385. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Ко ре ла ци је из ме ђу (не)спор них књи жев них је зи ка : Die Un ter sci e de zwischen dem bo -
snischen/bo sni a kischen, kro a tischen und ser bischen : Le xik, Wort bil dung, Phra se o lo gie / ur.
Bran ko To šo vić. – Wi en ; Ber lin, 2009. / Алек сан дар Ми ла но вић // СЈ. – 15 (2010), 773–777.
| При каз

386. МО НЕ СЛАНД, Све ин

Od po li ti ke do je zi ka ili obr nu to / Svein Mønnesland // Nje go še vi da ni 2... – 247–253.
│Sum mary

– НЕ ВЕ КЛОВ СКИ, Гер хард
Срп ске и ју жно сло вен ске те ме | Уп. 412

– НЕД КО ВА, Еми ли ја
На ци о нал но спе ци фич ни обра зи в бъл гар ски, сръб ски и ру ски фра зе о ло ги зми с ком -

по нен ти зо о ни ми : на на зо ва ва не на чо ве шки ка че ства | Уп. 220

– НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
De ri va tiv na ime ni ca kao kon den za tor re če nič nog sa dr ža ja i je zi ku no vi na : na BKS ma te -

ri ja lu | Уп. 222
Те о ри је је зич ке кул ту ре у ср би сти ци и кро а ти сти ци | Уп. 223

– НИ КО ЛО ВА, Еле на
Из ра зя ва не на де мон стра тив ност (де ик тич ност) чрез имен на та и ме сто и мен на та си -

сте ма в бъл гар ски и в сръб ския език | Уп. 224

387. НОЈ ЗИ УС, Бо рис

Ein Pa ar Ge dan ken zu Sprac he und Identität am Be i spiel von Kro a tisch-sprec hern in Za -
greb / Bo ris Ne u si us // СЈ. – 15 (2010), 323–332.

388. ЊО МАР КАИ, Иштван

Je zič na sli ka svje ta na osno vi rječ ni ka po mur skih Hr va ta / Nyomárkay István // СЈ. – 15
(2010), 629–634.

– ОКУ КА, Ми лош
Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo san skog (bo šnjač kog) i nji ho -

vo nor ma tiv no sank ci o ni ra nje | Уп. 227
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– ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка
Na ša ško la : di ja le kat ska od stu pa nja u go vo ru uče ni ka osnov nih ško la na pod ruč ju sta ri -

jih cr no gor skih go vo ra | Уп. 692

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Lek sič ke ino va ci je u elek tron skom dis kur su srp skog i hr vat skog je zi ka | Уп. 234

389. PRA VO PIS cr no gor sko ga je zi ka / re dak ci o ni od bor Mi len ko A. Pe ro vić i dr. – 2. iz mi je -
nje no izd. – Pod go ri ca : Mi ni star stvo pro svje te i na u ke Cr ne Go re, 2010. – 384.

390. ПРА ВО ПИС цр но гор ско га језикa / ре дак ци о ни од бор Ми лен ко А. Пе ро вић и др. –
2. из ми је ње но изд. – Под го ри ца : Ми ни стар ство про свје те и на у ке, 2010. – 406.

391. ПРАЊ КО ВИЋ, Иво
Ko mu ni ka cij ski aspekt gra ma tič ko ga opi sa / Ivo Pranj ko vić // Nje go še vi da ni 2... – 289–

293.│Sum mary

– РИ СТИЋ, Да ни је ла
О го во ри ма ис точ не Цр не Го ре у до са да шњој на уч ној ли те ра ту ри | Уп. 766
Рјеч ник го во ра око ли не Мој ков ца | Уп. 872

392. СА ВИЋ, Свен ка
Gra ma ti ke i oko njih : Gra ma ti ka cr no gor sko ga je zi ka / Ad nan Čir gić, Ivo Pranj ko vić, Jo -

sip Si lić. – Pod go ri ca : Mi ni star stvo pro svje te i na u ke Cr ne Go re, 2010. – 358. / Sven ka Sa vić
// Ri ječ. – 3 (2010), 185–194.│При каз | Уп. 373

– СЕ ЧУЈ СКИ, Ми лан
Raz li ke iz me đu srp skog i hr vat skog je zi ka sa sta no vi šta go vor nih teh no lo gi ja | Уп. 238

– СИ ЛА ШКИ, На де жда
Na uč na ter mi no lo gi ja pod na je zdom an gli ci za ma : kon tra sti ra nje srp skog i hr vat skog je -

zi ka | Уп. 240

393. СИ ЛИЋ, Јо сип
Cr no gor ski je zik : na uč no-me to do lo ške osno ve stan dar di za ci je cr no gor sko ga je zi ka / Jo -

sip Si lić. – Pod go ri ca : Mi ni star stvo pro svje te i na u ke Cr ne Go re, 2010. – 53.

– SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka | Уп. 243, 244

– СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
Vred no va nje (eva lu a ci ja) u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma | Уп. 249
O ko nek to ri ma u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma | Уп. 250
Раз ли ке и слич но сти у срп ском и хр ват ском пра во пи су | Уп. 251

– СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Po lo žaj en kli ti ke u pi sa nom tek stu u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi -

ku : šta o to me pi še u gra ma ti ka ma | Уп. 253

394. ТА НА СИЋ, Сре то
Ју жно сло вен ски је зи ци : гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је / Вја ра Мал џи је ва, Зу за -

на То по лињ ска, Ма ја Ђу ка но вић, Пре драг Пи пер ; ред. Пре драг Пи пер. – Бе о град : Бе о -
град ска књи га, 2009. – 552. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 15) / Сре то Та на сић // Сла ви сти ка.
– 14 (2010), 364–367. | При каз | Уп. 369, 379, 381

– ТА СИЋ, Ми лан
Не ке ин то на ци о не ка рак те ри сти ке срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка | Уп. 254
Од сту па ња од но во што кав ске ак це нат ске нор ме у срп ским и хр ват ским те ле ви зиј -

ским ве сти ма | Уп. 255
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– ТОЛ СТОЈ, Све тла на
Лек си ка тра ди ци он ной ду хов ной ку ль ту ры Ко со ва в южно сва вян ской и общ е сла вян -

ской пер спек ти ве | Уп. 774

– ТО МА, Пол-Луј
О не ким раз вој ним про це си ма и ино ва ци ја ма у са вре ме ном срп ском је зи ку : у по ре -

ђе њу са бо сан ским, хр ват ским, цр но гор ским | Уп. 258

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ak zen tu el le Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/ Bo sni a kischen, Kro a tischen und

Ser bischen | Уп. 259
Das Gra lis-Kor pus | Уп. 260
Gra ma tič ke raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka : pre li mi na ri um | Уп.

262
Die gram ma ti ka lischen Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -

tischen und Ser bischen | Уп. 263
Де ри ва ци он ные раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц ким язы ка ми : пре -

ли ми на ри ум | Уп. 264
Ди ми ну тив ный спо соб де й ствия в рус ском и серб ском-хор ват ском-бо шняц ком язы ках

| Уп. 265
Из у чен но сть спо со бов гла го ль но го де й ствия в сер бо кро а ти сти ке | Уп. 510
Iden ti tet, iden tič nost, raz li ka | Уп. 266
In ter ak cij ske tvor be ne blo ka de u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi ku |

Уп. 267

395. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Je zi ci u Bo sni i Her ce go vi ni : auto eg zi sten ci ja i/ili ko eg zi sten ci ja / Bran ko To šo vić // Ri -

ječ. – 4 (2010), 7–25.│Sum mary

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Kon ver gent ne i di ver gent ne stan dar do lo ške in ter ak ci je : BKS-Ko re la ci o nal | Уп. 268
Кон тра стив но ис тра жи ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка | Уп. 269, 270
Ko re la ci o na gra ma ti ka bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka. Dio 1: Fo ne ti -

ka, fo no lo gi ja, pro zo di ja | Уп. 271
Кор ре ля ци он ные фо не ти ко-фо но ло ги че ские си сте мы рус ско го, серб ско го, хор ват ско -

го и бо шняц ко го язы ков | Уп. 272
Die kro a tische Sprac hpo li tik : mit einem Ver gle ich zu Ser bien und Bo snien | Уп. 273
Ku li na rische Un ter schi e de in ner halb des Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser -

bischen | Уп. 274
Lek sič ka dis tan ca iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka u Gra lis-Kor -

pu su | Уп. 275
Lek sič ke sti li stič ke raz li ke iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka | Уп.

276
Ло жные язы ко вые раз ли чия | Уп. 277
На ни зы ва ние при ста вок в серб ском, хор ват ском и бо шняц ком язы ках | Уп. 278
Про цес сы де ри ва ции в со вре мен ном сло во о бра зо ва нии серб ско го, хор ват ско го и бо -

шняц ко го язы ков | Уп. 279
Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und

Bo sni a kischen | Уп. 280, 281
Srp ska sti li sti ka u od no su na hr vat sku : tu ma če nja glo bal nog ra slo ja va nja je zi ka | Уп. 282
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Srp sko-hr vat sko-bo šnjač ke ko re la ci je | Уп. 283
Tro u gao raz li ka-slič nost-iden tič nost u tro u glu srp ski je zik-hr vat ski je zik-bo šnjač ki je zik |

Уп. 284
Der Un ter schied | Уп. 285
Die Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser bischen

als Pro jek tge gen stand | Уп. 286
Pho ne tisch-pho no lo gische Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -

tischen und Ser bischen | Уп. 287
Фо нет ско-фо но ло шке и ак це нат ске раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је -

зи ка : раз ли ке у про у че но сти и про у че ност раз ли ка | Уп. 288
Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu bo san skog-bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka :

stan dar do lo ška rje še nja | Уп. 289
Фо нет ско-фо но ло шке раз ли ке из ме ђу ТВ днев ни ка РТЦГ и РТС | Уп. 290
Фра зе о ло шке раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка : пре ли ми на ри -

јум | Уп. 291
Функ ци о на ль но-сти ли сти че ские раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц -

ким язы ка ми | Уп. 292
Ho će li se Sr bi i Hr vat ra zu mje ti za sto go di na? : in ter vju za „Glas Is tre“ | Уп. 415

– ЋО РИЋ, Бо жо
Na mar gi ni gra ma ti ke : reč ca i post fiks god u srp skim i hr vat skim gra ma ti ka ma | Уп. 294

– ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Ak ce nat ske raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka | Уп. 295

396. ЧИР ГИЋ, Ад нан

Cr no gor ski je zik u pro šlo sti i sa da šnjo sti / Ad nan Čir gić. – Ce ti nje ; Pod go ri ca : Ma ti ca cr -
no gor ska, 2010. – 213

397. ЧО БА НОВ, Иван

За сръб ски те и бъл гар ски те во кал ни хи по ко ри стич ни фор ман ти, уча ства щи в де ри -
ва ци я та на про из вод ни от мъж ки лич ни име на / Иван Чо ба нов // Је зич ки си сте ми... – 197–
210. | Sum mary

– ШИП КА, Дан ко
Va ri jant ske raz li ke u se man tič kom di fe ren ci ja lu | Уп. 298
Lek sič ke pro mje ne de ve de se tih go di na – da nas | Уп. 299
Lek sič ki sta tus ne pro men lji vih ele me na ta | Уп. 300

V. Старословенски језик и његове редакције

398. ВА СИЋ, Сми ља

Име ни це су гла снич ких осно ва у Ма ри ји ном је ван ђе љу / Сми ља Ва сић. – Ко сов ска
Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет ; Ниш : Свен, 2010. – 95.

399. ВЕ ЧЕР КА, Ра до слав

Poznámky ke ge ne zi hla ho li ce / Ra do slav Ve čer ka // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 23–41. |
Sum mary

400. ГР КО ВИЋ–МЕЈ ЏОР, Ја сми на

О гла го ли ма ауди тив не пер цеп ци је у ста ро сло вен ском / Ја сми на Гр ко вић–Меј џор //
ЗбМСКС. – 12 (2010), 37–46. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)270



401. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на

Sta ro slo ven šti na v kon tex tu slo vanskych jazyký / Ra do slav Ve čer ka. – Olo mo uc ; Pra ha :
Uni ver zi ta Pa lackého : Euro sla vi ca, 2006. – 273. / Ja smi na Gr ko vić-Mej džor // ЗбМСФЛ. – 53,
2 (2010), 217–219. | При каз

402. ЈО ВИЋ, На де жда

На зи ви за оде ћу у „Реч ни ку цр кве но сло вен ско га је зи ка“ Са ве Пет ко ви ћа / На де жда
Јо вић // Те ло и оде ло... – 79–97. | Sum mary

– ЛА БУ РЕЦ, На та ли ја
О раз ви тии пра слав. *bolt- в рус ских го во рах ни жне го при ир ты шья | Уп. 336

403. ПИ ПЕР, Пре драг

Стан дар ди за ци ја ста ро сло вен ског ћи ри лич ког пи сма и ње го ва ре ги стра ци ја у Уни -
ко ду : збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног од 15. до 17. ок то бра 2007.
го ди не, Бе о град / ур. Гор да на Јо ва но вић и др. – Бе о град : Срп ска ака де ми ја на у ка и умет -
но сти, 2009. – 243. – (На уч ни ску по ви 125. Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти 20) / Пре драг
Пи пер // ЗбМСС. – 77 (2010), 95–98. | При каз

404. СА ВИЋ, Вик тор

Све мо гу ћи и(ли) све др жи тељ у срп ско сло вен ском је зи ку / Вик тор Са вић // ЗбМСКЈ.
– 58, 1 (2010), 7–31. | Sum mary

405. СТА НИ ШИЋ, Ва ња*

Па ра диг ма ти ка и син таг ма ти ка ста ро сло вен ске дво а збуч но сти / Ва ња Ста ни шић //
НССУВД. – 36, 3 (2008), 231–239. | Ре зю ме

406. СТА НИ ШИЋ, Ва ња*

Про бле ма ти ка кла си фи ка ци је и де фи ни са ња по је ди них ти по ва пи сма у сло вен ској
па ле о гра фи ји / Ва ња Ста ни шић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 229–233. | Ре зю ме

407. ТОЛ СТОЈ, Све тла на

К се ман ти че ской ис то рии слав. *mirъ и *světъ / Све тла на М. Тол стая // Те о ри ја ди -
ја хро ниј ске... – 199–213. | Sum mary

408. ЏУ РО ВА, Ак си ни ја

Още един ръ ко пис на Ан тим от Яни на от ма на сти ра в Ка ле нич : пред ва ри тел ни бе -
леж ки / Ак си ния Джу ро ва // ЈФ. – 66 (2010), 209–230. | Ре зи ме

VI. Савремени српски језик

а) Опште

– АН ДРИЋ, Еди та
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ско(хр ват ско)г и ма ђар ског је зи ка | Уп. 177

– БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Бу гар ско-срп ска кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња | Уп. 180

409. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Срп ски је зик у Цр ној Го ри и на Ко со ву и Ме то хи ји : два аспек та де ху ма ни за ци је је -
зи ка / Дра га Бо јо вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 13–23. | Ре зю ме

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Пре глед ма ке дон ско-срп ских кон тра стив них и срод них ис тра жи ва ња | Уп. 182
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– ГО ЉАК, Све тла на
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и бе ло ру ског је зи ка у Бе ло ру си ји | Уп. 186

– ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СА ВИЋ, Јо ва на
Co de-Switching : Struc tu re and Me a ning | Уп. 192

– ДУ ДОК, Ми ро слав
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ског и сло вач ког је зи ка | Уп. 196

– ЂОР ЂЕ ВИЋ, Рад ми ла
Би ла јед ном кон тра стив на ана ли за : да ли? | Уп. 197

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Срп ски и сло ве нач ки је зик : раз вој кон тра стив них про у ча ва ња | Уп. 198

410. ЈЕ ЗИЧ КИ си сте ми и упо тре ба је зи ка. – Кра гу је вац : Фи ло ло шко-умет нич ки фа -
кул тет : Скуп шти на гра да, 2010. – 414. – (Срп ски је зик, књи жев ност, умет ност : збор ник
ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног на Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу 30–
31. ок то бра 2009. ; 1)

– КОН ТРА СТИВ НА про у ча ва ња срп ског је зи ка : прав ци и ре зул та ти | Уп. 205

– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и че шког је зи ка | Уп. 206

– КР СТИЋ, Не над
Са вре ме на кон тра стив на про у ча ва ња фран цу ског и срп ског је зи ка у Ср би ји | Уп. 208

411. МЈО ДОЊ СКА, Ли ли ја на
Dwad zi e ś cia lat później, czyli sytu a cja języka serb ski e go pod ko ni ec 1. de kady XXI wi e -

ku / Li li an na Mi o do ń ska // Nje go še vi da ni 2... – 367–378.│Sum mary

– МИ ТРО ВИЋ, Ан ђел ка
Ме сто кон тра стив не ана ли зе у лин гви стич кој ара би сти ци | Уп. 218

412. НЕ ВЕ КЛОВ СКИ, Гер хард
Срп ске и ју жно сло вен ске те ме / Гер хард Не ве клов ски. – Бе о град : За вод за уџ бе ни -

ке : Ву ко ва за ду жби на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. – 221. – (Сту ди је о Ср би ма ; 18)

– ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског и пољ ског је зи ка у срп ској лин гви стич кој сла ви -

сти ци | Уп. 225

– ПИ ПЕР, Пре драг
О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка | Уп. 232

413. ПИ ПЕР, Пре драг
Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка / Пре драг Пи пер. – 3, до пу ње но изд. – Бе о -

град : Бе о град ска књи га, 2010. – 386. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 3)

– ПИ ПЕР, Пре драг
Срп ски је зик у кру гу сло вен ских је зи ка | Уп. 690

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Укра јин ско-срп ска кон тра стив на је зич ка ис тра жи ва ња | Уп. 235

– СР ДИЋ, Сми ља
Кон тра стив на ис тра жи ва ња не мач ког у срп ског/срп ско хр ват ског је зи ка | Уп. 242

– SRP SKI po gle di na od no se iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka | Уп. 243, 244
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414. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца

Срп ски је зик и др жав но-на ци о нал ни про јек ти у 19. и 20. ви је ку / Је ли ца Сто ја но вић
// Је зич ки си сте ми... – 11–30. | Sum mary

– СУ БО ТИЋ, Мом чи ло
По ли тич ка ми сао ср би сти ке | Уп. 50

– ТО МА, Пол-Луј
О не ким раз вој ним про це си ма и ино ва ци ја ма у са вре ме ном срп ском је зи ку : у по ре -

ђе њу са бо сан ским, хр ват ским, цр но гор ским | Уп. 258

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Das Gra lis-Kor pus | Уп. 260
Iden ti tet, iden tič nost, raz li ka | Уп. 266
Кон тра стив но ис тра жи ва ње срп ског и хр ват ског је зи ка | Уп. 269, 270
Die kro a tische Sprac hpo li tik : mit einem Ver gle ich zu Ser bien und Bo snien | Уп. 273
Ло жные язы ко вые раз ли чия | Уп. 277
Die ser bische Sic htwe i se des Verhältnisses zwischen dem Ser bischen, Kro a tischen und

Bo sni a kischen | Уп. 280, 281
Srp sko-hr vat sko-bo šnjač ke ko re la ci je | Уп. 283
Tro u gao raz li ka-slič nost-iden tič nost u tro u glu srp ski je zik-hr vat ski je zik-bo šnjač ki je zik |

Уп. 284
Der Un ter schied | Уп. 285
Die Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser bischen

als Pro jek tge gen stand | Уп. 286

415. ТО ШО ВИЋ, Бран ко

Ho će li se Sr bi i Hr va ti ra zu mje ti za sto go di na? : in ter vju za „Glas Is tre“ / Bran ko To šo -
vić // Srp ski po gle di...I/1. – 231–237. | Zu sam men fas sung

– ТРИЧ КО ВИЋ, Див на
Кон тра стив на про у ча ва ња ја пан ског и срп ског је зи ка | Уп. 293

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и шпан ског је зи ка | Уп. 296

416. ХАН СЕН, Бјорн

Gram ma ti ka li za tion The ory as a Ba sis for the Panchro nic Study of the Ser bian Lan gu a ge
: Set ting the Agen da / Björn Han sen, Ana Drob nja ko vić // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 239–263.
| Ре зи ме

б) Фонетика, фонологија, прозодија

417. БА ТАС, Ана

Аку стич ке ка рак те ри сти ке екс пло зи ва срп ског је зи ка у фи нал ном по ло жа ју : кван ти -
тет / Ана Ба тас // НССУВД. – 39, 3 (2010), 255–274. | Sum mary

418. БА ТАС, Ана*

Де фи ни ци ја и кла си фи ка ци ја во ка ла срп ског је зи ка са ста но ви шта ар ти ку ла ци о не
фо не ти ке : тер ми но ло шки аспект / Ана Ба тас // НССУВД. – 35, 3 (2007), 25–44. | Sum mary

419. БА ТАС, Ана*

Де фи ни ци је со на на та у гра ма ти ка ма срп ског је зи ка / Ана Ба тас // НССУВД. – 36, 3
(2008), 13–31. | Sum mary
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– БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на
Пре глед глав них осо би на ак це нат ског си сте ма го вор ног под руч ја Гор ње Зе те | Уп.

706

– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та
Ак це нат гла го ла у го во ри ма се вер не Ме то хи је | Уп. 717

420. ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка / Дра го љуб Пе тро вић, Сне жа на Гу ду рић. – Бе о град : Ин -

сти тут за срп ски је зик СА НУ : Бе о град ска књи га : Ма ти ца срп ска, 2010. – 524. – (При ло -
зи гра ма ти ци срп ско га је зи ка)

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Ак це нат ски си стем у срп ском и хр ват ском стан дард ном је зи ку | Уп. 188

421. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца*
Ак ту ел ни про бле ми утвр ђи ва ња и ино ви ра ња ор то еп ске нор ме / Је ли ца Јо ка но вић -

-Ми хај лов // НССУВД. – 36, 3 (2008), 7–12. | Ре зю ме

422. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Ак це нат ске осо бе но сти об ли ка са не га ци јом / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов //

НССУВД. – 39, 1 (2010), 55–62. | Ре зю ме

423. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца*
Вре мен ска ди мен зи ја фо нет ских је ди ни ца : пој мо ви и тер ми ни у ве зи са тра ја њем /

Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов // НССУВД. – 35, 3 (2007), 15–23. | Ре зю ме

– МАР КО ВИЋ, Ма ја
Kon tra stiv na aku stič ka ana li za vo kal skih si ste ma srp skog i hr vat skog je zi ka | Уп. 214

– ОКУ КА, Ми лош
Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo san skog (bo šnjač kog) i nji ho -

vo nor ma tiv no sank ci o ni ra nje | Уп. 227

– РА МИЋ, Ни ко ла
Ак це нат при дје ва у го во ру Бог да ша | Уп. 761

424. РА МИЋ, Ни ко ла
О ак цен ту јед но сло жних при де ва / Ни ко ла Ра мић // СЈ. – 15 (2010), 269–279. | Sum -

mary

– РЕ ЉИЋ, Ми тра
Ти по ви ди гло си је у са вре ме ној је зич кој прак си сла во фо не ко смет ске по пу ла ци је |

Уп. 764

425. СЕ ЧУЈ СКИ, Ми лан
Eks trak ci ja pro zo dij skih pa ra me ta ra iz go vor nog kor pu sa na srp skom je zi ku / Mi lan Se -

čuj ski // Srp ski po gle di...I/1. – 423–433. | Sum mary

426. СЕ ЧУЈ СКИ, Ми лан
Od re đi va nje tra ja nja gla so va srp skog je zi ka u kon tek stu ko ri šće njem sta ba la od lu ke / Mi -

lan Se čuj ski, Alek san dar Ku pu si nac, Dar ko Pe kar // Srp ski po gle di...I/1. – 277–288. | Sum mary

– СТА НИ ШИЋ, Ва ња
Срп ско-ал бан ски фо но ло шки од но си из ме ђу ути ца ја и аре ал ног је дин ства | Уп. 248

– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
При лог утвр ђи ва њу гра ни це пре фо но ло ги за ци је на гла ше них во ка ла е и о у при зрен -

ско-ју жно мо рав ским го во ри ма на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је | Уп. 773
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– ТА СИЋ, Ми лан
Не ке ин то на ци о не ка рак те ри сти ке срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка | Уп. 254
Од сту па ња од но во што кав ске ак це нат ске нор ме у срп ским и хр ват ским те ле ви зиј -

ским ве сти ма | Уп. 255

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ak zen tu el le Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/ Bo sni a kischen, Kro a tischen und

Ser bischen | Уп. 259
Ko re la ci o na gra ma ti ka bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka. Dio 1: Fo ne ti -

ka, fo no lo gi ja, pro zo di ja | Уп. 271
Кор ре ля ци он ные фо не ти ко-фо но ло ги че ские си сте мы рус ско го, серб ско го, хор ват ско -

го и бо шняц ко го язы ков | Уп. 272
Pho ne tisch-pho no lo gische Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -

tischen und Ser bischen | Уп. 287
Фо нет ско-фо но ло шке и ак це нат ске раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је -

зи ка : раз ли ке у про у че но сти и про у че ност раз ли ка | Уп. 288
Fo net sko-fo no lo ške raz li ke iz me đu bo san skog-bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka :

stan dar do lo ška rje še nja | Уп. 289
Фо нет ско-фо но ло шке раз ли ке из ме ђу ТВ днев ни ка РТЦГ и РТС | Уп. 290

– ФЕ КЕ ТЕ, Егон
Ak ce nat ske raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka | Уп. 295

– ЧО БА НОВ, Иван
За сръб ски те и бъл гар ски те во кал ни хи по ко ри стич ни фор ман ти, уча ства щи в де ри -

ва ци я та на про из вод ни от мъж ки лич ни име на | Уп. 397

427. ШИП КА, Ми лан

Ге ми на ци ја у срп ском је зи ку / Ми лан Шип ка // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 9–21. | Sum mary

в) Графија и правопис

428. БР БО РИЋ, Вељ ко*

Бу дућ ност срп ске ин тер пунк циј ске тер ми но ло ги је / Вељ ко Бр бо рић // НССУВД. –
35, 3 (2007), 163–173. | Zu sam men fas sung

– БР БО РИЋ, Вељ ко
Пра во пи сне ве жбе у на ста ви | Уп. 648

429. БР БО РИЋ, Вељ ко

Цр та и цр ти ца : слич но сти и раз ли ке / Вељ ко Бр бо рић // НССУВД. – 39, 3 (2010),
93–100. | Sum mary

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Срп ски и хр ват ски пра во пис : слич но сти и раз ли ке | Уп. 191

– ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Про бле ми у пи са њу сло же ни ца и по лу сло же ни ца у срп ском и хр ват ском пра во пи су

| Уп. 194

430. КЛАЈН, Иван

Тран скрип ци ја стра них име на у срп ском је зи ку / Иван Клајн // Да ни ца. – 18 (2010),
104–108.
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431. КР СТИЋ, Не над
Не ке на по ме не о скра ће ни ца ма у фран цу ском и срп ском је зи ку / Не над Кр стић // Је -

зич ки си сте ми... – 359–366. | Résumé

432. МИ ЋУ НО ВИЋ, Љу бо
Џеп ни пра во пис срп ско га је зи ка : с пра во пи сним реч ни ком / Љу бо Ми ћу но вић. – 8.

до пу ње но изд. – Бе о град : Vic trix, 2010. – 302. – (Ма ла лек си ко граф ска би бли о те ка)

– ПЕ ЈО ВИЋ, Со ња
Struk tu ra re gi stra i pra vi la pi sa nja mar ki i na zi va pro iz vo da | Уп. 568

433. ПЕ ШИ КАН, Ми тар
Пра во пис срп ско га је зи ка / Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи жу ри ца. – Из -

ме ње но и до пу ње но екав ско изд. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. – 508.

– ПЕ ШИ КАН, Ми тар
Пра во пис срп ско га је зи ка | Уп.433, 687, 688

434. СТА НИ ШИЋ, Ва ња
Ти по ло шки окви ри срп ске ди гра фи је / Ва ња Ста ни шић // НССУВД. – 39, 3 (2010),

85–91. | Ре зю ме

– СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
Раз ли ке и слич но сти у срп ском и хр ват ском пра во пи су | Уп. 251

– СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Po lo žaj en kli ti ke u pi sa nom tek stu u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi -

ku : šta o to me pi še u gra ma ti ka ma | Уп. 253

435. ТЕ ЛЕ БАК, Ми ло рад
Ка ко се пи ше : пра ви ла пи са ња ије кав ских об ли ка ри је чи / Ми ло рад Те ле бак. – Лак -

та ши : Гра фо марк, 2010. – 238. – (Би бли о те ка При руч ни ци)

– ШИП КА, Ми лан
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка : са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком | Уп. 881

г) Граматика (морфологија, творба речи, синтакса)

436. АБО ВИЋ, Ми о мир
О не ким кон струк ци ја ма до дат ног (до дат но-мо ди фи ка тив ног) ка рак те ра у са вре ме -

ном срп ском (и хр ват ском) је зи ку / Ми о мир Або вић // Гла сник ЦА НУ. – 28 (2010), 47–68.
| Sum mary

– АЈ ЏА НО ВИЋ, Ми лан
Нор ма тив ни и мор фо син так сич ки ста тус при дев ског ви да у са вре ме ном срп ском, хр -

ват ском и бо шњач ком је зи ку | Уп. 174

– АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Не ке осо бе но сти у ди стри бу ци ји фу тур ских вре ме на у срп ском и хр ват ском је зи ку |

Уп. 175

437. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Основ ни ва лент ни прин ци пи у струк ту и ра њу ре че ни це / Ми ли вој Ала но вић //

ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 125–142. | Zu sam men fas sung

438. АЛА НО ВИЋ, Ми ли вој
Ти по ло шке од ли ке и прин ци пи кла си фи ка ци је лек сич ко-гра ма тич ких ка у за ти ва / Ми -

ли вој Ала но вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 361–373. | Zu sam men fas sung
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439. АН ТО НИЋ, Ива на

Је дан ре че нич ни мо дел с пред ло шким аку за ти вом као про леп тич ким су бјек том / Ива -
на Ан то нић // ЈФ. – 66 (2010), 109–121. | Sum mary

440. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да

Се ман ти ка пра вог објек та у стан дард ном срп ском је зи ку / На да Ар се ни је вић // СЈ. –
15 (2010), 177–186. | Sum mary

– АШИЋ, Ти ја на
Вре мен ске упо тре бе кон ди ци о на ла у фран цу ском и срп ском је зи ку | Уп. 178

441. БА БИЋ, Ми лан ка

Обра ћа ње као при ми тив на фор ма во ка ти ва / Ми лан ка Ј. Ба бић // РФФ. – 12 (2010),
325–338. | Sum mary

442. БА БИЋ, Ми лан ка

Огле ди из праг ма тич ке син так се / Ми лан ка Ба бић. – Ис точ но Са ра је во : Фи ло зоф ски
фа кул тет, 2010. – 227. | Уп. 469, 512

– БАР КО ВА, Пен ка
Сръб ски ят син те ти зъм v.s. бъл гар ския ана ли ти зъм | Уп. 179

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Пар ти цип ски и ре флек сив ни па сив у срп ском и хр ват ском је зи ку : пу бли ци стич ки и

ад ми ни стра тив ни стил | Уп. 181

443. БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка

Упо тре ба екс пли цит них је зич ких сред ста ва у ци љу по сти за ња пер су а зив но сти у ака -
дем ском дис кур су / Сав ка Н. Бла го је вић // РФФ. – 12 (2010), 239–251. | Sum mary

– БО ЈО ВИЋ, Дра га
Ди ја ле кат ска фра зе о ло ги ја : лек сич ко-гра ма тич ки аспект : увод у кла си фи ка ци ју |

Уп. 710

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Па де жи у функ ци ји тем по рал ног де тер ми на то ра ин гре сив ног и тер ми на тив ног ти па

у го во ру сме де рев ског По ду на вља | Уп. 713, 714

444. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Праг ма тич ка вред ност та у то ло шких ис ка за у срп ском је зи ку / Дра га на Вељ ко вић
Стан ко вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 289–303. | Sum mary

445. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на

Праг ма тич ка функ ци ја уз ви ка / Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // Је зич ки си сте ми... –
59–69. | Sum mary

446. ВУ ЈЕ ВИЋ, Ве ра

При лог са гле да ва њу елип се ком пле мен та су бјек та у кла у за ма са лич ним гла гол ским
об ли ком / Ве ра Ву је вић // СЈ. – 15 (2010), 651–657. | Sum mary

447. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на

О кон струк ци ји аку за ти ва с пар ти ци пом : ти по ло шки и ког ни тив ни аспек ти / Ја сми -
на Гр ко вић-Меј џор // ЈФ. – 66 (2010), 187–204. | Sum mary

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Гра ма ти ка у јед но том ним рјеч ни ци ма срп ског и хр ват ског је зи ка | Уп. 189
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– ДРА ГИН, Гор да на
Ар ха ич на на ста вач ка мор фе ма –ам за да тив, ин стру мен тал, ло ка тив мно жи не име ни -

ца жен ског и му шког ро да на -а на те ри то ри ји го во ра у сли ву Сту де ни це | Уп. 724

448. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на*
Ак ту ел на пи та ња на у ке у твор би ре чи : на ма те ри ја лу ра до ва Ко ми си је за твор бу ре -

чи Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та / Рај на Дра ги ће вић // НССУВД. – 36, 3 (2008),
61–69. | Sum mary

– ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Ime ni ce ti pa no mi na agen tis u srp skom i hr vat skom je zi ku : tvor be ni i se man tič ki aspekt

| Уп. 193
Упо тре ба ин фи ни ти ва у но вин ском тек сту : па ра ле ла срп ски и хр ват ски | Уп. 195

449. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Об ли ци аори ста гла го ла (-)ста ти у са вре ме ног срп ском је зи ку / Са ња Ђу ро вић //

СЈ. – 15 (2010), 447–455. | Sum mary

450. ЂУ РО ВИЋ, Са ња
Твор бе ни по тен ци јал по зајм ље ни ца у окви ру лек сич ко-се ман тич ке гру пе ку ћа и ње -

ни де ло ви / Са ња Ђу ро вић // Је зич ки си сте ми... – 151–170. | Sum mary

– ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Ис ка зи ва ње ге ни тив них зна че ња у го во ру Ја бла нич ког кра ја : у све тлу при зрен ско-

ти моч ких го во ра као це ли не | Уп. 727
Пе јо ра ти ви за му шка ли ца у ја бла нич ком го во ру од ни ско про дук тив них су фик са и

њи хов се ман тич ко-твор бе ни од нос пре ма пе јо ра ти ви ма са про дук тив ним су фик си ма -ко,
-ља, -оња, -ча | Уп. 728

451. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
О пре ди ка ти ма ти па тре ба хте ти, тре ба сме ти... / Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић //

ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 143–161. | Sum mary

452. ИВИЋ, Мил ка
Ква ли фи ка тив на уло га ге ни тив не име нич ке фор ме с пред ло гом од / Мил ка Ивић //

ЈФ. – 66 (2010), 269–271. | Sum mary

453. ИВИЋ, Мил ка
О не и ден тич ном гра ма тич ком по на ша њу срп ских лек сич ких ан то ни ма ду го и крат -

ко при озна ча ва њу вре ме на / Мил ка Ивић // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 123–124. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве сна
Ana li za sin tak sič kih raz li ka me đu gla go li ma u hr vat skom i srp skom je zi ku : na ba zi kor -

pu sa iz hr vat skog i srp skog pre vo da ro ma na De na Bra u na „Da Vin či jev kod“ | Уп. 201

454. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан
Де ми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском је зи ку / Вла дан Јо ва но вић. – Бе о -

град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 173. – (Мо но гра фи је ; 9) | Уп. 483, 494

455. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Кон струк ци је са ну ме рич ким кван ти фи ка то ром / Је ле на Јо ва но вић // Је зич ки си сте -

ми... – 71–80. | Zu sam men fas sung

456. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на*
Не ки про бле ми оп ште и ли не ар не ор га ни за ци је кон струк ци ја са управ ним гла го лом

и ин фи ни тив ном до пу ном, и ен кли ти ка ма / Је ле на Јо ва но вић // НССУВД. – 36, 3 (2008),
71–81. | Sum mary

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)278



457. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на*
Те о риј ско-тер ми но ло шки при ступ па ра диг ма ти ци син так сич ких и тек стов них струк -

ту ра : лек сич ке и струк тур не ал тер на ци је ми кро-тек ста / Је ле на Јо ва но вић // НССУВД. –
35, 3 (2007), 129–146. | Sum mary

458. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на*
Тер ми но ло шки аспект лин гви стич ког ис тра жи ва ња ал тер на ци је струк тур них мо де -

ла : прин ци пи твор бе по сло вич ких струк ту ра / Је ле на Јо ва но вић // НССУВД. – 35, 3 (2007),
147–161. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Ти по ви ис ка зних фор ми у но вин ском тек сту | Уп. 606

459. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на*
Уз про блем о ли не ар ној струк ту ри фор ма ци ја са до пун ским ин фи ни ти вом : и по себ -

но о рас по ре ду ен кли ти ка / Је ле на Јо ва но вић // НССУВД. – 36, 3 (2008), 83–100. | Sum mary

– ЈУ ЖНО СЛО ВЕН СКИ је зи ци : гра ма тич ке струк ту ре и функ ци је* | Уп. 369, 379, 381,
394

– КА РАВ ДИЋ, Зе на и да
Kom pa ra tiv na sin tak sa bo san skog, cr no gor skog, hr vat skog i srp skog je zi ka | Уп. 202

460. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
Мо гу ли за ме ни це ста ти у јед ну та бе лу : је дан пред лог кла си фи ка ци је за ме ни ца / Ду -

шка Кли ко вац // КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 35–44. | Sum mary

461. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
Не ко ли ко ре чи о за ме ни ца ма у срп ском је зи ку : пред лог кла си фи ка ци је и од го ва ра -

ју ће тер ми но ло ги је / Ду шка Кли ко вац // НССУВД. – 39, 3 (2010), 73–84. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Бор ко
Ар гу мент ска струк ту ра гла гол ских име ни ца у срп ском и сло ве нач ком | Уп. 204

462. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Ви ше не го до бар при лог син так си ре че ни це : До пун ска ре че ни ца у са вре ме ном срп -

ском је зи ку / Вла ди сла ва Ру жић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2006. – 260. / Ми лош Ко ва -
че вић // СЈ. – 15 (2010), 743–748. | При каз

463. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
О изо морф но сти јед ног ти па вре мен ских ре че ни ца и по ред бе них ре че ни ца за не јед -

на кост / Ми лош Ко ва че вић // Је зич ки си сте ми... – 43–52. | Sum mary

464. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
О мо дал ном пре зент ском им пер фек ту и фу ту ру пр вом у са вре ме ном срп ском је зи ку

/ Ми лош Ко ва че вић // У част Пе ра Ја коб се на. – 255–263. | Sum mary

465. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Пле о на стич ка упо тре ба пре фик са у срп ско ме је зи ку / Ми лош Ко ва че вић // НССУВД.

– 39, 1 (2010), 97–112. | Sum mary

466. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Про бле ми с кон гру ен ци јом у је зи ку но ви на / Ми лош М. Ко ва че вић // РФФ. – 12

(2010), 295–311. | Sum mary

467. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Сло же на ре че ни ца с вре мен ском за ви сном кла у зом у зна че њу по сте ри ор но сти / Ми -

лош Ко ва че вић // СЈ. – 15 (2010), 77–103. | Sum mary
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– КО СТИЋ-ТО МО ВИЋ, Је ле на
Sup stan ti vi za ci ja par ti ci pa pre zen ta u ne mač kom je zi ku i pro blem ekvi va len ci je | Уп. 207

– ЛА ЛИЋ, Ми ха е ла
No mi nal kom po si ta im De utschen und im Ser bischen : ein kon tra sti ver Ver gle ich | Уп. 209

468. ЛОМ ПАР, Ве сна*

На зи ва ње, де фи ни са ње и кла си фи ка ци ја при ло га у гра ма ти ка ма срп ско хр ват ског –
срп ског је зи ка / Ве сна Лом пар // НССУВД. – 35, 3 (2007), 69–75. | Sum mary

469. МА РИН КО ВИЋ, Ива на

Огле ди из праг ма тич ке син так се / Ми лан ка Ба бић. – Ис точ но Са ра је во : Фи ло зоф ски
фа кул тет, 2010. – 227. / Ива на Ма рин ко вић // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 125–128. | При каз | Уп.
442, 512

– МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка
Раз ли ков на гра ма ти ка : срп ски је зик и при зрен ско-ти моч ки го вор ни про стор | Уп. 738

470. МА РИН КО ВИЋ, Не бој ша*

Ути цај гра ма ти ке на де фи ни са ње ком пе тен ци је / Не бој ша Ма рин ко вић // НССУВД.
– 35, 3 (2007), 175–185. | Sum mary

– МА РИЋ, Ана
O či sto vi dovych slo vesnych predponách v slo ven či ne a srb či ne | Уп. 211

– МА РИЋ, Би ља на
Де а дјек тив ни гла го ли у све тлу син так сич ке де ри ва ци је : у ру ском у по ре ђе њу са срп -

ским је зи ком | Уп. 213

471. МАР КО ВИЋ, Алек сан дра

Ве зник пак у срп ском је зи ку / Алек сан дра Мар ко вић // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 85–97. |
Sum mary

472. МА РО ЈЕ ВИЋ, Ми ле на

Без лич но-пре ди ка тив не лек се ме : син так тич ки аспект / Ми ле на Б. Ма ро је вић // РФФ.
– 12 (2010), 515–524. | Ре зю ме

473. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Још не ке ино ва ци је у твор би и но ви не у де ри ва то ло шком опи су срп ског је зи ка / Рад -
ми ло Ма ро је вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 83–96. | Ре зю ме

474. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Твор ба дво те мат ских ри је чи : сту ди ја слу ча ја сун цо крет / Рад ми ло Ма ро је вић // Гла -
сник ЦА НУ. – 28 (2010), 26–34.│Резюмe

475. МЕ СТО ен кли ти ке у ре че ни ци / на по ме на Уре ђи вач ког од бо ра // НЈ. – 41, 1/2 (2010),
77–80.

– МИ ЛА НО ВИЋ, Алак сан дар
О на сло ви ма са гла гол ским при ло зи ма у бе о град ској днев ној штам пи | Уп. 616

– МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на
Лек сич ко-гра ма тич ке осо бе но сти лек се ме пар у срп ском је зи ку | Уп. 565

476. МИ ЛО ШЕ ВИЋ, Јо ван ка

О не ким за ви сним ре че ни ца ма са суб ор ди на то ром а да и пре ди ка том у по твр дом об -
ли ку / Јо ван ка Ми ло ше вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 275–279. | Ре зю ме
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– МИР НИЋ, Кри сти на
Гла гол wer den у епи сте мич кој упо тре би и ње го ви екви ва лен ти у срп ском је зи ку | Уп. 216

– МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Но ми на тив мно жи не за ме нич ких и при дев ских ре чи у го во ри ма ју го за пад ног де ла

Ко со ва и Ме то хи је | Уп. 749

– НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
De ri va tiv na ime ni ca kao kon den za tor re če nič nog sa dr ža ja i je zi ku no vi na : na BKS ma te -

ri ja lu | Уп. 222

477. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
Об ли ци ин стру мен та ла јед ни не име ни ца и-вр сте у срп ском књи жев ном је зи ку / Ми -

ро слав Ни ко лић // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 3–48. | Ре зю ме

– ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Основ ни тер ми но си сте ми пољ ске син так се и срп ски син так сич ки тер ми но си сте ми |

Уп. 226

478. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Ста тус кон струк ци је им пер фек та гла го ла хтје ти и ин фи ни ти ва у срп ском је зи ку /

Бра ни слав Осто јић // СЈ. – 15 (2010), 27–36. | Sum mary

– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Adjek ti vische/adver bi a le Prä fix bil dung und Kom pa ra tion | Уп. 230

479. ПЕ ТРО ВИЋ, Ве се лин
Озбиљ не лин гви стич ке те ме у скри ве ном на сло ву : Лин гво мар ги на ли је / Бо жо Ћо -

рић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2009. – 206. – (Би бли о те -
ка Књи жев ност и је зик 32) / Ве се лин Пе тро вић // СЈ. – 15 (2010), 737–741. | При каз

– ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на
Ис ка зи ва ње по се сив но сти у Ра ђе ви ни кон струк ци јом пред лог у + ге ни тив лич не за -

ме ни це | Уп. 751

480. ПИ ПЕР, Пре драг
О ре че ни ца ма са спа ци јал ном кла у зом у срп ском је зи ку / Пре драг Пи пер // ЈФ. – 66

(2010), 387–406. | Ре зю ме

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Ка те го ри ја еви ден ци јал но сти у срп ском и укра јин ском је зи ку | Уп. 233

– РА ДАН, Ми ља на-Рад ми ла
Лек сич ка и гра ма тич ка сред ства за ис ка зи ва ње вре ме на у ка ра шев ским го во ри ма |

Уп. 754

– РА ДАН, Ми хај
Де ми ну ци ја у ка ра шев ским го во ри ма | Уп. 756

481. РА ДИЋ, Јо ван ка
Ко ји, не ки..., овај... : при дев ске или име нич ке за ме ни це? / Јо ван ка Ра дић // СЈ. – 15

(2010), 609–627. | Zu sam men fas sung

– РА ДИЋ, Јо ван ка
О гра ма тич ком од ре ђе њу на зи ва за ли ца у срп ској лек си ко гра фи ји | Уп. 572

482. РА ДИЋ, Јо ван ка
Род у гра ма ти ци и са вре ме не дру штве не по ја ве / Јо ван ка Ра дић // Је зич ки си сте ми...

– 95–108. | Sum mary
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– РА ДО ЈИ ЧИЋ, Ру жи ца
Си стем пред ло шко-па де жних кон струк ци ја са циљ ним зна че њем у ру ском је зи ку у

по ре ђе њу са срп ским | Уп. 236

– РА ЈИЋ, Је ле на
Slo že ni fu tur u špan skom je zi ku i nje go vi pre dov ni ekvi va len ti u srp skom | Уп. 237

483. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Де ми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском је зи ку / Вла дан Јо ва но вић. – Бе о -

град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 173. – (Мо но гра фи је ; 9) / Дра га на М. Рат -
ко вић // РФФ. – 12 (2010), 665–670. | При каз | Уп. 454, 494

484. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Ре чи са ин тер фик сом –ø– (нул тим ин тер фик сом) у срп ском је зи ку / Дра га на Рат ко -

вић // ЗбМСКЈ. – 58, 3 (2010), 611–619. | Sum mary

485. РАТ КО ВИЋ, Дра га на
Чи сте при дев ске сло же ни це са ин тер фик сом -о/е- у са вре ме ном срп ском је зи ку / Дра -

га на Рат ко вић // СЈ. – 15 (2010), 481–488. | Sum mary

486. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
За ви сне ре че ни це са зна че њем ци ља / Вла ди сла ва Ру жић // ЈФ. – 66 (2010), 419–433.

| Ре зю ме

487. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва
О кла си фи ка ци ји за ви сних ре че ни ца у срп ском је зи ку / Вла ди сла ва Ру жић // СЈ. – 15

(2010), 105–119. | Sum mary

488. СА А ВЕ ДРА, Дим ка
Па сив не кон струк ци је с пар ти ци пом и с по врат ним об ли ком гла го ла у срп ском је зи -

ку : кон ку рен ци ја и до пун ска ди стри бу ци ја / Дим ка Са а ве дра // Је зич ки си сте ми... – 81–
94. | Ре зю ме

489. СА МАР ЏИЋ, Би ља на
Мор фо(но)ло шке те ме / Ми лан Ста кић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи -

жев ност Ср би је, 2010. – 201. / Би ља на С. Са мар џић // РФФ. – 12 (2010), 649–651. | При каз
| Уп. 496

490. СА МАР ЏИЋ, Та ња
Се ман тич ко-син так сич ка свој ства де ком по но ва них пре ди ка та у срп ском је зи ку / Та -

ња Са мар џић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 375–385. | Sum mary

491. СИ МИЋ, Ра до је
О кон ден за ци ји и кон ден за то ри ма / Ра до је Си мић // Је зич ки си сте ми... – 31–42. | Zu -

sam men fas sung

492. СИ МИЋ, Ра до је
О при дев ској од ре ђе но сти и нео д ре ђе но сти код за ме ни ца / Ра до је Си мић // У част Пе -

ра Ја коб се на. – 243–254. | Sum mary

493. СИ МИЋ, Ра до је
По сто је ли им пе ра тив не из ве де ни це у срп ском је зи ку? / Ра до је Си мић // НССУВД.

– 39, 3 (2010), 5–9. | Sum mary

494. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на
Де ми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском је зи ку / Вла дан Јо ва но вић. – Бе о -

град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 173. – (Мо но гра фи је ; 9) / Ма ри на Спа со -
је вић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 65–67. | При каз | Уп. 454, 483
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495. СПА СО ЈЕ ВИЋ, Ма ри на

О мор фо ло шким и син так сич ко-се ман тич ким осо бе но сти ма пар(ов)а гла го ла (-)жи -
в(ј)е ти – (-)жи ви ти / Ма ри на Спа со је вић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 23–36. | Ре зю ме

496. СТА КИЋ, Ми лан

Мор фо(но)ло шке те ме / Ми лан Ста кић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи -
жев ност Ср би је, 2010. – 201. | Уп. 489

497. СТА КИЋ, Ми лан*

Мор фо но ло шка пра ви ла и из у зе ци / Ми лан Ста кић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 45–57.
| Ре зю ме

498. СТА КИЋ, Ми лан*

Об ли ци пре зен та у срп ском је зи ку / Ми лан Ста кић // НССУВД. – 36, 3 (2008), 213–
229. | Ре зю ме

499. СТА КИЋ, Ми лан

Струк ту ра на ста ва ка ин фи ни ти ва и аори ста : раз ви так и са вре ме но ста ње у срп ском
је зи ку / Ми лан Ста кић // СЈ. – 15 (2010), 555–572. | Sum mary

500. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ве ран

О јед ном гра ма тич ком кал ку и по во дом ње га / Ве ран Ста но је вић // НССУВД. – 39, 1
(2010), 129–141. | Sum mary

– СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
Гра ма ти ка срп ског књи жев ног је зи ка | Уп. 700

501. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

О мор фо син так сич ким и се ман тич ким усло ви ма син так сич ких тран сфор ма ци ја ве -
зни ка : где, ка ко, да / Жи во јин Ста ној чић // ЈФ. – 66 (2010), 435–442. | Sum mary

502. СТЕ ФА НО ВИЋ, Алек сан дар

Upo tre ba krat kih i du gih for mi u iz ra ža va nju kar di nal nih bro je va od 100 do 900 / Alek san -
dar Ste fa no vić // Ri ječ. – 4 (2010), 89–103.│Sum mary

503. СТИП ЧЕ ВИЋ, Бал ша

Гла го ли с рек циј ском до пу ном у бес пре дло шком ин стру мен та лу и њи хо ви ре че нич -
ни мо де ли / Бал ша Стип че вић // НССУВД. – 39, 3 (2010), 175–254. | Sum mary

504. СТИП ЧЕ ВИЋ, Бал ша

О кон струк ци ја ма ти па по че ти с не чим, за вр ши ти с не чим, оду го вла чи ти с не чим /
Бал ша Стип че вић // СЈ. – 15 (2010), 703–718.

505. СТИП ЧЕ ВИЋ, Бал ша*

Се ман тич ке уло ге у са вре ме ној лин гви стич кој те о ри ји / Бал ша Стип че вић //
НССУВД. – 36, 3 (2008), 115–154. | Sum mary

– ТА НА СИЋ, Сре то
Без лич на ре че ни ца у при по ви јет ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа | Уп. 636

506. ТА НА СИЋ, Сре то

Ме ђу од нос ре флек сив не па сив не и обез ли че не ре че ни це / Сре то З. Та на сић // РФФ.
– 12 (2010), 259–266. | Ре зю ме

507. ТА НА СИЋ, Сре то

Пред ста вља ње су бјек та и објек та при но ми на ли за ци ји / Сре то Та на сић // ЈФ. – 66
(2010), 465–480. | Ре зю ме
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– ТЕ РИЋ, Гор да на
Де ик тич ко-ана фор ски од но си срп ских и ита ли јан ских по ка зних за ме ни ца | Уп. 256

– ТИР, Ми хал
За ме ни це у сло вач ком и срп ском је зи ку : ком па ра тив ни по глед | Уп. 257

– ТЈАП КО, Га ли на
Кон цеп ци ја су пле ти ви зма у ру ској гра ма тич кој тра ди ци ји : на срп ском и ру ском ма -

те ри ја лу | Уп. 350

508. ТЈАП КО, Га ли на
О су пле ти ви зму гра ма тич ких об ли ка у да на шњем срп ском је зи ку : нор ма тив ни и

упо треб ни аспект / Га ли на Г. Тяп ко // НССУВД. – 39, 1 (2010), 17–26. | Ре зю ме

– ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на
Te o retyczne aspekty prac syntaktycznych Ireny Gric kat | Уп. 962

509. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Gra ma tič ka ka te go ri ja kao raz li ka / Bran ko To šo vić // Srp ski po gle di...I/2. – 175–181. |

Sum mary

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Gra ma tič ke raz li ke iz me đu srp skog, hr vat skog i bo šnjač kog je zi ka : pre li mi na ri um | Уп. 262
Die gram ma ti ka lischen Un ter schi e de zwischen dem Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a -

tischen und Ser bischen | Уп. 263
Де ри ва ци он ные раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц ким язы ка ми : пре -

ли ми на ри ум | Уп. 264
Ди ми ну тив ный спо соб де й ствия в рус ском и серб ском-хор ват ском-бо шняц ком язы ках

| Уп. 265

510. ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Из у чен но сть спо со бов гла го ль но го де й ствия в сер бо кро а ти сти ке / Бран ко То шо вич //

Srp ski po gle di...I/2. – 201–228. | Ре зи ме

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
In ter ak cij ske tvor be ne blo ka de u bo san skom/bo šnjač kom, hr vat skom i srp skom je zi ku |

Уп. 267
На ни зы ва ние при ста вок в серб ском, хор ват ском и бо шняц ком язы ках | Уп. 278
Про цес сы де ри ва ции в со вре мен ном сло во о бра зо ва нии серб ско го, хор ват ско го и бо -

шняц ко го язы ков | Уп. 279

511. ЋЕ КЛИЋ, Ни на
Сло же ни пре ди кат у је зи ку ме ди ја / Ни на С. Ће клић // РФФ. – 12 (2010), 361–368. |

Sum mary

512. ЋЕР ВЕЗ-НИ ШИЋ, Ве ра
Огле ди из праг ма тич ке син так се / Ми лан ка Ба бић. – Ис точ но Са ра је во : Фи ло зоф -

ски фа кул тет, 2010. – 227. / Ве ра С. Ћер вез-Ни шић // РФФ. – 12 (2010), 637–642. | При каз
| Уп. 442, 469

513. ЋО РИЋ, Бо жо
Је зич ке и/или ва ри јант ске раз ли ке на твор бе ном пла ну / Бо жо Ћо рић // Srp ski po gle -

di...I/2. – 27–39. | Sum mary

– ЋО РИЋ, Бо жо
Na mar gi ni gra ma ti ke : reč ca i post fiks god u srp skim i hr vat skim gra ma ti ka ma | Уп. 294
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514. ЋО РИЋ, Бо жо
Пост фикс у срп ској твор би ре чи / Бо жо Ћо рић // СЈ. – 15 (2010), 549–553. | Sum mary

515. ЋО РИЋ, Бо жо*
Стрaне пре по зи тив не ком по нен те у струк ту ри сло же не но ми на тив не је ди ни це / Бо -

жо Ћо рић // НССУВД. – 36, 3 (2008), 33–59. | Sum mary

516. ЋО РИЋ, Бо жо
Твор бе на хо мо ни ми ја : на при ме ру уни вер би зо ва них струк ту ра / Бо жо Ћо рић // Гла -

сник ЦА НУ. – 28 (2010), 35–47.│Резюмe

– УРО ШЕ ВИЋ, Дан ка
Ре ла тив на ре че ни ца у ба нат ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та | Уп. 776

517. ЦЕ РО ВИЋ, Ма ри ја
Ana li za kon ver za ci je (ne ke na zna ke o to me ka ko je ko ri sti ti) / Ma ri ja Ce ro vić // Ri ječ. –

4 (2010), 143–154.│Sum mary

– ЧЕ РЕН КО ВА, Ана
Вы ра же ние де ли бе ра тив но го объ ек та в рус ском и серб ском язы ках в со по ста ви те ль -

ном аспек те | Уп. 297

518. ЧУ ТУ РА, Или ја на
О хар мо ни ји је зич ких је ди ни ца : Огле ди из срп ске син так се / Ми лош Ко ва че вић. –

Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2009. – 208. – (Би бли о те ка Књи -
жев ност и је зик ; 31) / Или ја на Чу ту ра // СЈ. – 15 (2010), 721–722. | При каз

519. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Оп шти и пе ри фер ни мо де ли при ло шких из ра за са на чин ским зна че њем / Или ја на

Чу ту ра // СЈ. – 15 (2010), 525–540. | Sum mary

520. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Пред ло шко-за ме нич ки при ло шки из ра зи са зна че њи ма не из ра зи вим при ло зи ма /

Или ја на Р. Чу ту ра // РФФ. – 12 (2010), 557–564. | Sum mary

521. ЧУ ТУ РА, Или ја на
Ста тус лек се ма са гра да циј ским зна че њем у про це си ма де ком по но ва ња / Или ја на

Чу ту ра // Је зич ки си сте ми... – 121–134. | Sum mary

522. ША ЈИ НО ВИЋ, Је ле на
Мо дал ност из угла са вре ме них гра ма ти ка ен гле ског и срп ског је зи ка / Је ле на В. Ша -

ји но вић // РФФ. – 12 (2010), 565–569. | Sum mary

523. ША РИЋ, Љи ља на
Kog ni tiv na se man ti ka i ana li za pre fik sa / Lji lja na Ša rić // Nje go še vi da ni 2... – 341–

351.│Sum mary

524. ШИП КА, Ми лан
За ни мљи ва гра ма ти ка / Ми лан Шип ка. – 6. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 312.

– (По пу лар на лин гви сти ка ; 2)

525. ШИП КА, Ми лан
С Ћи ри ло вом или с Ћи ри ло вим? : о де кли на ци ји пре зи ме на с на став ком –ов, –ев, –

ин у срп ском је зич ком стан дар ду / Ми лан Шип ка // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 63–73. | Sum mary

526. ШТА СНИ, Гор да на
Мо ти ва ци о ни сме ро ви у де ри ва ци о ним про це си ма / Гор да на Шта сни // ЗбМСФЛ. –

53, 2 (2010), 89–97. | Sum mary
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527. ШТР БАЦ, Гор да на
Гла гол ске пе ри фра зе са зна че њем ко муни ка тив не ак тив но сти / Гор да на Штр бац //

ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 77–88. | Sum mary

д) Лексикологија (лексичка семантика, фразеологија,
терминологија, етимологија, ономастика и др.)

528. АКОП ЏА ЊАН, Жа на
Re či per sij skog po re kla u go vo ru na ro da biv še Ju go sla vi je : pre ma reč ni ku Ab du la ha Ška -

lji ća „Tur ci zmi u srp sko hr vat skom je zi ku“ / Ža na Akop dža njan. – Be o grad : Dru štvo srp sko-
iran skog pri ja telj stva ; Te he ran : Dru što vo iran sko-srp sko cr no gor skog pri ja telj stva, 2010. – 185.

– АЛЕК СИЋ, Ма ри а на
Ме ђу је зич ка име нич ка енан ти о се ми ја : на ма те ри ја лу срп ско-бу гар ских хо мо ним -

ских па ро ва | Уп. 176

529. АШИЋ, Ти ја на
Се ман тич ко-праг ма тич ка ана ли за упо тре ба при де ва по зи тив не су бјек тив не оце не у

жар го ну град ске омла ди не / Ти ја на Ашић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 243–255. | Sum mary

530. БА ЈИЋ, Ру жи ца
Све то са вље кроз лек си ку са вре ме ног срп ског је зи ка / Ру жи ца Ба јић // СЈ. – 15 (2010),

229–244. | Sum mary

531. БА ЈИЋ, Са ња
Ан гли ци зми у срп ском је зи ку / Са ња Ба јић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да, 2010. – 236. – (Би -

бли о те ка Са вре ме на књи жев ност)

532. БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Ге о граф ска тер ми но ло ги ја у две ма уџ бе ни ци ма из 19. ве ка / Иси до ра Бје ла ко вић //

Srp ski po gle di...I/1. – 525–546. | Sum mary

533. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Па бр сти ње : пра сла вян ский ре ликт на сла вян ском юге / Мар та Бје ле тић // ЈФ. – 66

(2010), 123–134. | Ре зи ме

534. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Лек си ка оде ва ња мо ти ви са на на зи ви ма де ло ва те ла / Не дељ ко Бог да но вић, Ва лен -

ти на Бонд жо ло ва // Те ло и оде ло... – 13–21. | Sum mary

– БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
На зи ви за не зва не сва те | Уп. 709

535. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко
Те ло и би ље у је зич кој по ли се ми ји / Не дељ ко Бог да но вић // Те ло и оде ло... – 7–11. |

Sum mary

536. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца
Uti caj en gle skog je zi ka na srp sku lek si ku u obla sti saj ber skog kri mi no lo škog re gi stra /

Bran ki ca Bo jo vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 55–68. | Sum mary

– БО ЈО ВИЋ, Дра га
Ди ја ле кат ска фра зе о ло ги ја : лек сич ко-гра ма тич ки аспект : увод у кла си фи ка ци ју |

Уп. 710

– БР БО РИЋ, Вељ ко*
Бу дућ ност срп ске ин тер пунк циј ске тер ми но ло ги је | Уп. 428

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)286



– БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та

При лог по зна ва њу ме то хиј ске оно ма сти ке | Уп. 718
Хи дро ни ми се вер не Ме то хи је | Уп. 719

– ВЕ ЛИЧ КО ВА, Слав ка
О јед ној вр сти по ред бе них фра зе ма у срп ском и бу гар ском је зи ку | Уп. 183

– ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на*
О тер ми ни ма у обла сти те сти ра ња зна ња из ма тер њег је зи ка | Уп. 653

– ВЕН ДИ НА, Т. И.
К про стран ствен но-вре мен ной ин тер пре та ции серб ско-рус ских лек си че ских па рал -

ле лей | Уп. 184

537. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

По ре кло нов ца / Ја сна Вла јић-По по вић // ЈФ. – 66 (2010), 163–185. | Sum mary

538. ВЛА ЈИЋ-ПО ПО ВИЋ, Ја сна

Шта се мо же (с)пра ти ти на спрат? / Ја сна Вла јић-По по вић // СЈ. – 15 (2010), 157–
176. | Sum mary

– ВУ ЛО ВИЋ, На та ша
Лек си ка у при по вет ка ма Ла зе К. Ла за ре ви ћа | Уп. 599, 620

– ВУ КИЋ, Ма ја
Фра зе о ло ги зми са ком по нен том : име но ва ње де ло ва те ла у бу гар ском и срп ском је -

зи ку | Уп. 185

– ВУ ЧЕ ТИЋ, Ја сми на
Реч ник фра зе о ло ги за ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа „Мој Ко ла шин“ | Уп. 855

– ГО ЛУ БО ВИЋ, Би ља на
Пре вод фра зе о ло ги за ма у фил мо ви ма | Уп. 59

– ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Пра ви и ла жни при ја те љи у фран цу ском, ита ли јан ском и срп ском је зи ку | Уп. 187

– ДЕ ШИЋ, Ми ло рад
Је зик срп ских и хр ват ских ме ди ја : лек сич ко-се ман тич ки аспект | Уп. 190

539. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Иван

Јед на мо гу ћа се ман ти за ци ја ан тро по ни ма Мар ко и Ан дреј као при лог об ја шње њу
уло ге исто риј ског Мар ка Кра ље ви ћа у срп ској тра ди ци ји / Иван Ди ми три је вић // Стил. –
9 (2010), 376–390. | Sum mary

– ДО ШЉАК, Дра шко
Di na sti ja Pe tro vić u svi je tlu an tro po ni mi je | Уп. 374

– ДРА ГИН, На та ша
Ди ја хро но-син хро на пер спек ти ва лек се ме ср це у ре ли гиј ском дис кур су | Уп. 25

540. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на*

Је дан мо дел за раз ре ше ње пој мов не тер ми но ло шке не у са гла ше но сти у ве зи са еле мен -
ти ма лек сич ког зна че ња / Рај на Дра ги ће вић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 77–85. | Sum mary

541. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Кон струк ци је на гра ни ци из ме ђу сло бод них спо је ва лек се ма и фра зе о ло ги за ма / Рај -
на Дра ги ће вић // НССУВД. – 39, 3 (2010), 113–122. | Sum mary
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542. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка / Рај на Дра ги ће вић. – 2. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе -
ни ке, 2010. – 366.

– ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лек сич ки од но си и по ли се ми ја | Уп. 656
Се ман тич ка ис тра жи ва ња Ире не Гриц кат | Уп. 933

543. ДУР БА БА, Оли ве ра

Осо бе но сти ре стрин го ва ног ко да дру штве не мре же Феј сбук (Fa ce bo ok) на ин тер не -
ту : „Ево ме fa ce bo oc him“ / Оли ве ра Дур ба ба // НССУВД. – 39, 1 (2010), 265–277. | Zu sam -
men fas sung

544. ЂУР КИН, Ве се ли на

Ста тус сло вен ских ве зни ка у „Реч ни ку срп ског је зи ка“ (МС) / Ве се ли на В. Ђур кин
// РФФ. – 12 (2010), 347–360. | Sum mary

– ЕКЕРТ, Рај нер
Ser bische/Kro a tische Le se früchte | Уп. 375

– ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка
Оби чај на лек си ка у уџ бе ни ци ма са срп ски је зик као не ма тер њи је зик : Ус крс, Бо жић

и кр сна сла ва | Уп. 659

545. ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Јо ван

На род ни на зи ви род би не и срод би не / Јо ван Ф. Ива ни ше вић. – 4. изд. – Бе о град :
Дру штво Но ва искра, 2010. – 70.

– ИВА НО ВА, Цен ка
За оде я ни е то или за бу кви те на бъл гар ския и сръб ския език : исто ри че ски и съ вре -

мен ни ра кур си | Уп. 199

546. ИВА НО ВИЋ, Игор

An gli ci zmi u okvi ru ra ču nar skog re gi stra / Igor Iva no vić // BиО. – 1 (2010), 181–189.

– ИВИЋ, Мил ка
О Ву ко вим слу ша чи ма | Уп. 843

547. ИВИЋ, Мил ка

О из ра зи ма вро или вр ли чо век, вр ла же на у стан дард ном срп ском је зи ку / Мил ка
Ивић // ЗбМСС. – 78 (2010), 239–240.

548. ИВИЋ, Мил ка

О ис ка зним мо гућ но сти ма срп ског из ра за бол бо лу је у XX ве ку / Мил ка Ивић // НЈ.
– 41, 1/2 (2010), 7–8. | Ре зю ме

549. ИВИЋ, Мил ка

О не ка да шњем срп ском по здрав ном из ра зу ма те ре ње / Мил ка Ивић // ЗбМСС. – 78
(2010), 241–242.

550. ИВИЋ, Мил ка

О не ким, до са да не раз ма тра ним, ин фор ма тив ним кри те ри ју ми ма од ко јих за ви си
ко ри шће ње/не ко ри шће ње пред ло га од / Мил ка Ивић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 3–5. | Ре зю ме

– ИЊАЦ, Го ран
O iz ra ža va nju po li tič ke ko rekt no sti kroz je zik na pri me ru upo tre be an gli ci zma gej i od red -

ni ce Ju go i stoč na Evro pa u srp skom, hr vat skom i bo šnjač kom je zi ku | Уп. 200
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551. ЈАН КО ВИЋ, Је ле на

На зи ви и име на до ма ћих жи во ти ња од пра сло вен ског ко ре на *běl- у срп ском је зи ку
/ Је ле на Јан ко вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 260–274. | Ре зю ме

– ЈА ШО ВИЋ, Го луб
Ан тро по ни ми ја Угља ра код При шти не | Уп. 732
Ста нов ни штво и ој ко ни ми ја Гор ње То пли це и Ко са ни це | Уп. 735

552. ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан

Ет ни ци и кте ти ци у Вој во ди ни / Ма ри јан Је лић. – Сом бор : Пе да го шки фа кул тет,
2010. – 142.

553. ЈО ВА НО ВИЋ, Вла дан

Мо ди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки мо ди фи ка то ри у срп ском је зи ку / Ста на Ри стић.
– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2009. – 242. – (Мо но гра фи је 10) / Вла дан Јо -
ва но вић // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 119–123. | При каз

554. ЈО ШИЋ, Не ђо

Лек си ка ори јен тал ног по ри је кла у срп ској во ћар ској тер ми но ло ги ји : ја бу ке Авај ли -
ја, Бу сли ја и Је ли пан ка / Не ђо Јо шић // СЈ. – 15 (2010), 541–547. | Sum mary

555. ЈО ШИЋ, Не ђо

Лек си ка ори јен тал ног по ри је кла у срп ској во ћар ској тер ми но ло ги ји : кру шке Ми -
шће тин ка, Усе ин бе го ва ча и Бу здо ван ка / Не ђо Јо шић // Је зич ки си сте ми... – 273–278. |
Sum mary

– КАСП ШАК, Ана
Tur ci zmi u polj skom i srp skom je zi ku : na osno vu iza bra nih pri me ra iz isto rij skih ro ma na

„Pan Vo lo di jov ski“ Hen ri ka Sjen kje vi ča i „Na Dri ni ću pri ja“ Ive An dri ća | Уп. 203

556. КИР ФЕЛ, Са би на

Ин тер на ци о на ли за циј ске тен ден ци је у срп ској лек си ци : на при ме ри ма из днев не
штам пе / Sa bi ne Kir fel // НССУВД. – 39, 1 (2010), 227–238. | Zu sam men fas sung

557. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Бо жи ца

Ој ко ним Па ле / Бо жи ца Д. Кне же вић // РФФ. – 12 (2010), 547–556. | Sum mary

558. КНЕ ЖЕ ВИЋ, Зо ри ца

Čo vek u žar go nu : se man tič ko-de ri va ci o na ana li za žar go ni za ma sa ar hi se mom čo vek / Zo -
ri ca Kne že vić. – Be o grad : Al ma, 2010. – 256. – (Mo no gra fi je ; 4)

– КУ ЈО ВИЋ, Љу би ца
У Иђо шу се кад гођ и ова ко ди ва ни ло : ста ре ре чи, на зи ви и из ра зи у Иђо шу и се ли -

ма по ти ског Ба на та | Уп. 737

559. ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, Ива на

О мо гућ но сти ма се ман тич ке иден ти фи ка ци је лек се ме пе че ни ца у ве ли ком опи сном
реч ни ку / Ива на Ла зић-Ко њик // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 99–105. | Ре зю ме

560. ЛО МА, Алек сан дар

Ети мо ло ги ја и ди ја лек то ло ги ја у ди ја хро ној пер спек ти ви : из ис ку ства ра да на „Ети -
мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка“ / Алек сан дар Ло ма // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 89–
101. | Sum mary

– МА РИЋ, Ана
Se man ti ka gla go la sa do ma ćim pre fik si ma u slo vač kom i srp skom je zi ku | Уп. 212
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– МАР ЈА НО ВИЋ, Би ља на
Na sta nak ci vi li za cij sko ga lek si ka bo san sko ga, hr vat sko ga i srp sko ga je zi ka u 19. sto lje ću

na pri mje ru voj ne i prav ne ter mi no lo gi je | Уп. 384

561. МАР ЈА НО ВИЋ, Сло бо дан

Твор бе на лек си ка о гла ви и одев ним пред ме ти ма за гла ву на гра ђи „Реч ни ка СА НУ“
и „Реч ни ка Ма ти це Срп ске“ / Сло бо дан Мар ја но вић // Те ло и оде ло... – 115–124. | Sum mary

562. МАР КО ВИЋ, Зо ри ца

Пре зи ме на, име на и на дим ци на ста ли од на зи ва одев ног пред ме та / Зо ри ца Мар ко -
вић // Те ло и оде ло... – 125–136. | Sum mary

563. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Срп ски име но слов I : 1. пра ча и 2. ус ти пра ча / Рад ми ло Н. Ма ро је вић // РФФ. – 12
(2010), 253–258. | Ре зю ме

– МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло
Твор ба дво те мат ских ри је чи : сту ди ја слу ча ја сун цо крет | Уп. 474

– МИ КЕ ТИЋ, Са ња
На зи ви но си ла ца за ни ма ња ори јен тал ног по ре кла у „Реч ни ку ко сов ско-ме то хиј ског

ди ја лек та“ Гли го ри ја Еле зо ви ћа | Уп. 742

564. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар*

Ста тус пој ма и тер ми на исто ри зам у ср би сти ци / Алек сан дар Ми ла но вић //
НССУВД. – 35, 3 (2007), 87–99. | Sum mary

565. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

Лек сич ко-гра ма тич ке осо бе но сти лек се ме пар у срп ском је зи ку / Бо ја на Ми ло са вље -
вић, Вла дан Јо ва но вић // СЈ. – 15 (2010), 435–445. | Ре зю ме

– МИ ТРИ ЋЕ ВИЋ-ШТЕ ПА НЕК, Кaтарина
De mi nu ti vi sa pe jo ra tiv nim zna če njem u če škom i srp skom je zi ku | Уп. 217

– МУ ШО ВИЋ, Аб ду лах
Ко мич ност као еле ме нат се ман тич ке струк ту ре фра зе о ло ги зма : на ма те ри ја лу ру -

ског и срп ског је зи ка | Уп. 219

– НЕД КО ВА, Еми ли ја
На ци о нал но спе ци фич ни обра зи в бъл гар ски, сръб ски и ру ски фра зе о ло ги зми с ком -

по нен ти зо о ни ми : на на зо ва ва не на чо ве шки ка че ства | Уп. 220

– НИ КО ЛИЋ, Ви дан
Је лен (Cer vi dae) и је ле нак (Lu ca nus cer vis) као сим бо ли у пољ ској и срп ској тра ди ци -

ји | Уп. 221

– НИ КО ЛО ВА, Еле на
Из ра зя ва не на де мон стра тив ност (де ик тич ност) чрез имен на та и ме сто и мен на та си -

сте ма в бъл гар ски и в сръб ския език | Уп. 224

566. ОТА ШЕ ВИЋ, Ђор ђе

Тен ден ци је у раз во ју лек си ке са вре ме ног стан дард ног срп ског је зи ка / Ђор ђе Ота ше -
вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 239–242. | Ре зю ме

567. ПЕ ЈА НО ВИЋ, Ана

Кон цеп ту ал ни ста тус лек се ме образ у срп ској фра зе о ло ги ји / Ана Пе ја но вић //
НССУВД. – 39, 1 (2010), 405–415. | Ре зю ме
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– ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
Las co lo ca ci o nes en la le xi co gra fía española y ser bia | Уп. 228

568. ПЕ ЈО ВИЋ, Со ња
Struk tu ra re gi stra i pra vi la pi sa nja mar ki i na zi va pro iz vo da / So nja Pe jo vić // ППЈ. – 41

(2010), 139–160. | Sum mary

569. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на
Се ман тич ка ин тер пре та ци ја лек си ке на род не тра ди ци је као раз от кри ва ње на ци о нал -

но кул тур них ин фор ма ци ја / Љи ља на Пе тро вач ки // НССУВД. – 39, 1 (2010), 339–351. |
Sum mary

570. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на
Да хи ја и да и ја : на сил ник и ју нак / Сне жа на Пе тро вић // ЈФ. – 66 (2010), 373–386. |

Sum mary

– ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на
Збир ка ре чи из При зре на Ди ми три ја Че ме ри ки ћа као из вор за про у ча ва ње је зич ке

кул тур не ин тер фе рен ци је на Ко со ву и Ме то хи ји | Уп. 750

– ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на
Лек сич ка збир ка срп ског жи вља из па крач ког кра ја Јо ва Ве зма ра | Уп. 753

571. ПО ПО ВИЋ, Здрав ка
Upo tre ba an gli ci za ma u ča so pi si ma za de cu / Zdrav ka Po po vić // ППЈ. – 41 (2010), 171–

181. | Sum mary

– ПО ПО ВИЋ, Љу бо мир
Pa ra si tic Me a nings | Уп. 1035

– ПО ПО ВИЋ, Људ ми ла
Lek sič ke ino va ci je u elek tron skom dis kur su srp skog i hr vat skog je zi ka | Уп. 234

– РА ДАН, Ми хај
Ар ха ич на лек си ка ка ра шев ских го во ра : из вор за бли же од ре ђи ва ње по ре кла и ста -

ри не Ка ра ше ва ка у Ба на ту | Уп. 755

– РА ДЕН КО ВИЋ, Љу бин ко
На зи ви ми то ло шких би ћа код Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји | Уп. 757

572. РА ДИЋ, Јо ван ка
О гра ма тич ком од ре ђе њу на зи ва за ли ца у срп ској лек си ко гра фи ји / Јо ван ка Ра дић //

НЈ. – 41, 3/4 (2010), 49–61. | Sum mary

– РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца
Лек си ка Иси до ре Се ку лић са ста но ви шта са вре ме не стан дар ди за ци је | Уп. 626

– РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са
Кул ту ро ло шке ком по нен те фра зе о ло ги за ма у ро ма ну Вик то ра Пе ље ви на „Ge ne ra tion

П“ и њи хов пре вод на срп ски је зик | Уп. 75

573. РА КИЋ, Ва ња
Рек циј ске до пу не ре чи са зна че њем емо тив них ста ња / Ва ња Ра кић // ППЈ. – 41

(2010), 161–170. | Sum mary

574. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Ет но ни ми : до сет ке у функ ци ји иден ти тет ског по ри ца ња ко смет ских Ср ба од осман -

ског пе ри о да до да нас / Ми тра Ре љић // Ко со во и Ме то хи ја... – 253–264. | Ре зю ме
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575. РЕ СЕЛ, Гер хард

Evrop ska ku li nar ska ter mi no lo gi ja u srp skoj kul tu ri 19. ve ka / Ger hard Res sel, Sve tla na
Res sel // НССУВД. – 39, 1 (2010), 203–214. | Zu sam men fas sung

576. РИ СТИЋ, Ста на

Ак ту ел ни про це си у про ме ни зна че ња лек си ке срп ског је зи ка : на при ме ру гла го ла са
зна че њем фи зич ког де ло ва ња / Ста на Ри стић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 215–226. | Sum -
mary

577. РИ СТИЋ, Ста на

Кор пус жи вог је зи ка и ње гов зна чај за из у ча ва ње је зич ких по ја ва / Ста на Ри стић //
Је зич ки си сте ми... – 109–114. | Sum mary

578. РУ ЖИЋ, Вла ди сла ва

Ме ђу људ ски од но си на фра зе о ло шкој ле стви ци срп ског је зи ка / Вла ди сла ва Ру жић
// НССУВД. – 39, 1 (2010), 387–404. | Ре зю ме

– СИ ЛА ШКИ, На де жда
The Con cep tu a li sa tion of the Glo bal Fi nan cial Cri sis Via the Eco nomy Is a Per son Me tap -

hor : a Con tra sti ve Study of En glish and Ser bian | Уп. 239
Na uč na ter mi no lo gi ja pod na je zdom an gli ci za ma : kon tra sti ra nje srp skog i hr vat skog je -

zi ka | Уп. 240

579. СИ МИЋ, Ра до је*

Реч две о сми слу и свр си из ра де на ци о нал них на уч них тер ми но ло ги ја / Ра до је Си мић
// НССУВД. – 35, 3 (2007), 7–13. | Sum mary

– СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан
Me tap ho ric and Ex ten ded Uses of the Hyponyms of the Verbs Lo ok in En glish and gle da ti

in Ser bian | Уп. 245
При дев ске по ред бе с на зи ви ма жи во ти ња у ен гле ском и срп ском је зи ку | Уп. 246

– СТА НИ ШИЋ, Ва ња
Из до са да шњих про у ча ва ња срп ско-ал бан ских је зич ких од но са : то по ни ми сти ка и

лек си ка | Уп. 247

580. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

О фра зе о ло шким амал га ми ма у пу бли ци стич ком сти лу / Стра хи ња Сте па нов // Је -
зич ки си сте ми... – 141–150. | Zu sam men fas sung

– СТЕ ФА НО ВИЋ, Ма ри ја
Је зич ки кон цепт ту ђих ме ђу сво ји ма у срп ској и ру ској по ро ди ци | Уп. 252

581. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

О лек си ци срп ског књи жев ног је зи ка по сле рас ки да срп ско хр ват ске је зич ке за јед ни -
це / Ра да Сти јо вић // Srp ski po gle di...I/1. – 597–603. | Sum mary

– СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Оно ма сти ка Љум бар де, Да ши нов ца, Гор њег Ра ти ша и До њег Ра ти ша | Уп. 772

– СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј
Лек сич ко-се ман тич ке од ли ке мо др не екс пре си о ни стич ке по е зи је | Уп. 635

582. СТИ КИЋ, Би ља на

Gla gol raz gra bi ti na osno vu upo tre be u ne slu žbe nim tek sto vi ma na in ter ne tu / Bi lja na Sti -
kić // Је зич ки си сте ми... – 391–397. | Résumé
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583. ТЕ О ДО СИ ЈЕ ВИЋ, Мир ја на
Пре ци зни је од ре ђе ње пој мо ва ото ман ски, осман ски, осман лиј ски и тур ски / Мир ја -

на Те о до си је вић // СЈ. – 15 (2010), 635–640. | Sum mary

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Ku li na rische Un ter schi e de in ner halb des Bo snischen/Bo sni a kischen, Kro a tischen und Ser -

bischen | Уп. 274
Lek sič ka dis tan ca iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka u Gra lis-Kor -

pu su | Уп. 275
Фра зе о ло шке раз ли ке из ме ђу срп ског, хр ват ског и бо шњач ког је зи ка : пре ли ми на ри -

јум | Уп. 291

584. ЋО РИЋ, Бо жо*
Си но ни ми и ду бле ти / Бо жо Ћо рић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 59–67. | Ре зю ме

– ЋО РИЋ, Бо жо
Твор бе на хо мо ни ми ја : на при ме ру уни вер би зо ва них струк ту ра | Уп. 516

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Сло бо дан
Ср би зми у грч ком и ла тин ском | Уп. 877

585. ЦИЦ МИЛ-РЕ МЕ ТИЋ, Ра дој ка
То по ни ми ја Пив ске пла ни не / Ра дој ка Циц мил-Ре ме тић. – Бе о град : СА НУ, 2010. –

352. – (Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га ; 1)

586. ЦВЕТ КО ВИЋ-ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, Ире на
Об у чен ка ми љом дла ком / Ире на Цвет ко вић-Те о фи ло вић // Те ло и оде ло... – 199–206.

| Sum mary

587. ЧАР КИЋ, Ал ма
Лин гви сти о уз ви ци ма / Ал ма Чар кић // Стил. – 9 (2010), 399–407. | Sum mary

588. ЧОР БО ЛО КО ВИЋ, Са ша
Име и име но ва ње : при ло зи по зна ва њу је зи ка спор та и је зич ке кул ту ре : твор ба пре -

зи ме на / Са ша Чор бо ло ко вић. – Бе о град : С. Чор бо ло ко вић, 2010. – 90.

– ША РИЋ, Љи ља на
Kog ni tiv na se man ti ka i ana li za pre fik sa | Уп. 523

– ШИП КА, Дан ко
Va ri jant ske raz li ke u se man tič kom di fe ren ci ja lu | Уп. 298
Lek sič ke pro mje ne de ve de se tih go di na – da nas | Уп. 299
Lek sič ki sta tus ne pro men lji vih ele me na ta | Уп. 300

589. ШИП КА, Ми лан
При че о ре чи ма / Ми лан Шип ка. – 10. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 307. – (По -

пу лар на лин гви сти ка ; 1)

ђ) Нормативистика

590. БА БИЋ, Ми лан ка
О по тра зи за раз ли ка ма у истом је зи ку / Ми лан ка Ба бић // СЈ. – 15 (2010), 309–321. |

Sum mary

– ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца*
Ак ту ел ни про бле ми утвр ђи ва ња и ино ви ра ња ор то еп ске нор ме | Уп. 421
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591. КЛАЈН, Иван

Ис пе ци па ре ци / Иван Клајн. – 5. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 271. – (По пу -
лар на лин гви сти ка ; 4)

– КЛАЈН, Иван
Реч ник је зич ких не до у ми ца | Уп. 861, 862

592. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка*

О је зич ким ва ри је те ти ма на ста лим на осно ву ме ди ју ма оства ре ња (го вор – пи са ње)
и о тер ми ни ма ко ји их озна ча ва ју / Ду шка Кли ко вац // НССУВД. – 35, 3 (2007), 101–127.
| Sum mary

593. МАР ЈА НО ВИЋ, Ми ли ца

Срп ски је зик : нор ма и прак са : при ло зи пи са ној и го вор ној ко му ни ка ци ји / Ра да Сти -
јо вић. – Бе о град : Чи го ја штам па, 2009. – 202. / Ми ли ца Мар ја но вић // НЈ. – 41, 1/2 (2010),
51–53. | При каз

– НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав
О од но су из ме ђу на род ног и књи жев ног је зи ка | Уп. 683

594. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

По јам кон ти ну и те та књи жев ној је зи ка и је зик пи са ца / Жи во јин Ста ној чић // Гла -
сник ЦА НУ. – 28 (2010), 5–18.│Sum mary

595. ТА НА СИЋ, Сре то

Стан дар ди за ци ја срп ског је зи ка и је зич ка кул ту ра / Сре то Та на сић // Да ни ца. – 18
(2010), 109–115.

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Kon ver gent ne i di ver gent ne stan dar do lo ške in ter ak ci je : BKS-Ko re la ci o nal | Уп. 268

596. ШИП КА, Ми лан

За што се ка же? / Ми лан Шип ка. – 6. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 294. – (По -
пу лар на лин гви сти ка ; 3)

е) Стилистика

597. БА БИЋ, Жељ ка

Је зик ин тер нет ских фо ру ма / Жељ ка Ба бић // Је зич ки си сте ми... – 323–331. | Sum -
mary

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Пар ти цип ски и ре флек сив ни па сив у срп ском и хр ват ском је зи ку : пу бли ци стич ки и

ад ми ни стра тив ни стил | Уп. 181

– БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, Сав ка
Упо тре ба екс пли цит них је зич ких сред ста ва у ци љу по сти за ња пер су а зив но сти у ака -

дем ском дис кур су | Уп. 443

598. ВА СИЋ, Сми ља

Ар ха и зми у по е зи ји Да рин ке Је врић / Сми ља Ва сић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка
1. – 225–233. | Sum mary

599. ВУ ЛО ВИЋ, На та ша

Лек си ка у при по вет ка ма Ла зе К. Ла за ре ви ћа / На та ша Ву ло вић. – Бе о град : Ин сти -
тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 266. – (Мо но гра фи је ; 8) | Уп. 620
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– ДРА ЖИЋ, Ја сми на
Упо тре ба ин фи ни ти ва у но вин ском тек сту : па ра ле ла срп ски и хр ват ски | Уп. 195

600. ЂУ КА НО ВИЋ, Вла до
Је зич ка кул ту ра у елек трон ским ме ди ји ма / Вла до Ђу ка но вић // Да ни ца. – 18 (2010),

128–140.

601. ЈА ЊИЋ, Ма ри на
(Ан гло)срп ски књи жев ни је зик у огле да лу по пу лар них жен ских ча со пи са / Ма ри на

Ја њић // Је зич ки си сте ми... – 311–321. | Sum mary

602. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Је зик срп ских пе сни ка / Алек сан дар Ми ла но вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010.

– 235. / Је ле на Јо ва но вић // Стил. – 9 (2010), 475–480. | При каз | Уп. 614

603. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Лин гви сти ка и сти ли сти ка но вин ског уме ћа : је зич ке и стил ске осо би не но ви нар ства

/ Је ле на Јо ва но вић. – Бе о град : Ја сен, 2010. – 402.

604. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
О ре че ни ци по сма тра ној са лин гви стич ког и стил ског гле ди шта / Је ле на Јо ва но вић

// Стил. – 9 (2010), 391–398. | Sum mary

– ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Основ ни прин ци пи сти ли стич ке ана ли зе тек ста : на при ме ру пе сме „Зид“ В. По пе |

Уп. 662

605. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Сред ства екс пре си ви за ци је у но вин ском тек сту / Је ле на Јо ва но вић // НССУВД. – 39,

3 (2010), 135–156. | Zu sam men fas sung

606. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на
Ти по ви ис ка зних фор ми у но вин ском тек сту / Је ле на Јо ва но вић // СЈ. – 15 (2010),

135–155. | Zu sam men fas sung

– ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Је зик ме ди ја и ње го ва ди ја ле кат ска ба за | Уп. 666

– КЛИ КО ВАЦ, Ду шка
Из про бле ма ти ке функ ци о нал них сти ло ва у срп ском је зи ку | Уп. 667

607. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка*
Функ ци о нал ни стил или/и дис курс мо ћи : де скрип тив ни и кри тич ки при ступ ад ми -

ни стра тив ном је зи ку / Ду шка Кли ко вац // НССУВД. – 36, 3 (2008), 101–113. | Sum mary

608. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
О не ким стил ско-је зич ким ка рак те ри сти ка ма ро ма на „Са ра“ Пе тра Са ри ћа : о ти по -

ви ма ту ђег го во ра / Ми лош Ко ва че вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 117–131. | Sum mary

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Про бле ми с кон гру ен ци јом у је зи ку но ви на | Уп. 466

609. КУ ЉА НИН, Са ња
Екс пре сив ност пар ти ку ла у рат ној про зи РС / Са ња М. Ку ља нин // РФФ. – 12 (2010),

479–489. | Sum mary

610. ЛА ЗО ВИЋ, Ве сна
Jav ni dis kurs Sr bi je : kog ni ti vi stič ko-kri tič ka stu di ja / Na de žda Si la ški, Ta tja na Đu ro vić,

Bi lja na Ra dić–Bo ja nić. – Be o grad : Cen tar za iz da vač ku de lat nost Eko nom skog fa kul te ta, 2009.
– 234. / Ve sna La zo vić // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 152–154. | При каз
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611. ЛИ ЛИЋ, Дра ган

Фра зе о ло ги ја у драм ским тек сто ви ма Сто ја ди на Тра ји ћа / Дра ган Ли лић // Ис тра жи -
ва ња срп ског је зи ка 1. – 207–223. | Sum mary

612. ЛО ПИ ЧИЋ, Ве сна

Ser glish : de kon struk ci ja je zič kog iden ti te ta iz per spek ti ve Ne boj še Mi lo sa vlje vi ća / Ve -
sna Lo pi čić, Bi lja na Mi šić Ilić // Је зич ки си сте ми... – 333–340. | Sum mary

613. МАР КО ВИЋ, Јор да на

Је зик у суд ској те о ри ји и прак си / Јор да на Мар ко вић // Је зич ки си сте ми... – 53–57. |
Sum mary

– МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Гра ма тич ке и лек сич ке па ра ле ле из ме ђу срп ских пи са ца из Вој во ди не и хр ват ских

пи са ца у 19. ве ку | Уп. 215

614. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Је зик срп ских пе сни ка / Алек сан дар Ми ла но вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010.
– 235. – (Ту ма че ње књи жев но сти ; 21) | Уп. 602

615. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Је зич ка кул ту ра у штам па ним ме ди ји ма / Алек сан дар Ми ла но вић // Да ни ца. – 18
(2010), 116–127.

616. МИ ЛА НО ВИЋ, Алак сан дар

О на сло ви ма са гла гол ским при ло зи ма у бе о град ској днев ној штам пи / Алек сан дар
Ми ла но вић // НССУВД. – 39, 3 (2010), 123–134. | Sum mary

617. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар

Укр шта ње сти ло ва у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа / Алек сан дар Ми ла но вић // СЈ. –
15 (2010), 573–587. | Sum mary

618. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

О на ра тив ној фор ми ого ва ра ња / Бо ја на Ми ло са вље вић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 37–46.
| Sum mary

619. МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Бо ја на

Уло га и зна чај са го вор ни ка у ого ва ра њу / Бо ја на Ми ло са вље вић // Стил. – 9 (2010),
153–175. | Sum mary

620. НА СТА НО ВИЋ, Дра га на

Лек си ка у при по вет ка ма Ла зе К. Ла за ре ви ћа / На та ша Ву ло вић. – Бе о град : Ин сти -
тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 266. – (Мо но гра фи је ; 8) / Дра га на На ста но вић // НЈ. –
41, 1/2 (2010), 61–63. | При каз | Уп. 599

621. НЕ НЕ ЗИЋ, Со ња

Је зик Ни ко ле I Пе тро ви ћа / Со ња Не не зић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2010. – 426 стр. –
(По себ на из да ња ; 71. Одје ље ње умјет но сти ; 20)

– НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
De ri va tiv na ime ni ca kao kon den za tor re če nič nog sa dr ža ja u je zi ku no vi na : na BKS ma -

te ri ja lu | Уп. 222

622. НО ВА КО ВИЋ, Не над

По е ти ка и је зик у дје лу Пе тра Ко чи ћа / Не над Но ва ко вић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да :
Арс Ли бри, 2010. – 207. – (Би бли о те ка Са вре ме на књи жев ност)
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623. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав

О ак ту ел ним пи та њи ма је зич ке кул ту ре у ме диј ској ко му ни ка ци ји / Бра ни слав Осто -
јић // Да ни ца. – 18 (2010), 97–103.

– ПЕ ТРО ВИЋ, Ср ђан
Је зик ин тер нет ре кла ме на срп ском и ру ском је зи ку | Уп. 229

624. ПО СПИ ШИЛ, Иво

On Po e tic Lan gu a ge / Mi lo sav Ž. Čar kić. – Bel gra de : In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge,
2010. – 245. / Ivo Pospíšil // Стил. – 9 (2010), 449–451. | При каз | Уп. 639, 640

625. ПРА ЛИ ЦА, Де јан

Dis kurs ra di ja / De jan Pra li ca. – No vi Sad : Me dia Art Ser vi ce In ter na ti o nal, 2010. – 88.
– (Edi ci ja Link plus ; 15)

626. РА ДО ВИЋ-ТЕ ШИЋ, Ми ли ца

Лек си ка Иси до ре Се ку лић са ста но ви шта са вре ме не стан дар ди за ци је / Ми ли ца Ра -
до вић-Те шић // Је зич ки си сте ми... – 115–119. | Sum mary

627. РА ДУ ЛО ВИЋ, Зо ри ца

Stil sko-je zič ne oso be no sti u Su di li štu Če da Vu ko vi ća / Zo ri ca Ra du lo vić // Nje go še vi da -
ni 2... – 293–303.│Sum mary

628. РА ДУ ЛО ВИЋ, Зо ри ца

Fi gu ra tiv nost iz ra za u Le lej skoj go ri Mi ha i la La li ća / Zo ri ca Ra du lo vić // Ri ječ. – 3 (2010),
7–20.│Sum mary

629. РА ЈИЋ, Је ле на

Сло бо дан не у прав ни го вор : је зич ка ре а ли за ци ја по ли фо нич ног ис ка за у на ра тив ном
дис кур су / Је ле на Ра јић // СЈ. – 15 (2010), 515–524. | Sum mary

630. РЕ КЕ, Јо хен

„Was du erebt von de i nen Vätern hast…“ vom Um gang mit Tur zi smen im ser bischen Jar -
gon / Joc hen Ra ec ke // СЈ. – 15 (2010), 391–413.

631. РИ СТИЋ, Ста на

Ствар ност и мит у лек си ци по е зи је Да рин ке Је врић / Ста на Ри стић // Ко со во и Ме -
то хи ја... – 265–274. | Ре зю ме

632. СА ВИЋ, Свен ка

Ana li za dis kur sa aka dem skih pre po ru ka : do pri nos pro ce su nor mi ra nja / Sven ka Sa vić,
Bi lja na Lju bi sa vlje vić // Nje go še vi da ni 2... – 323–340.│Sum mary

633. СИ МИЋ, Ра до је

О стил ској вред но сти / Ра до је Си мић // Стил. – 9 (2010), 27–35. | Sum mary

634. СИ МИЋ, Ра до је

Сти ли сти ка срп ског је зи ка. 1, Увод, фо но сти ли сти ка / Ра до је Си мић. – 2. из ме ње но
и до пу ње но изд. – Бе о град : Ја сен : Фи ло ло шко фа кул тет, На уч но дру штво за про у ча ва ње
срп ског је зи ка, 2010. – 310. – (Ма ла лин гви стич ка би бли о те ка ; 5, 7)

– СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин
По јам кон ти ну и те та књи жев ној је зи ка и је зик пи са ца | Уп. 594

– СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња
Vred no va nje (eva lu a ci ja) u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma | Уп. 249
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O ko nek to ri ma u srp skim i hr vat skim no vin skim ko men ta ri ma | Уп. 250
О фра зе о ло шким амал га ми ма у пу бли ци стич ком сти лу | Уп. 580

– СТИ КИЋ, Би ља на
Gla gol raz gra bi ti na osno vu upo tre be u ne slu žbe nim tek sto vi ma na in ter ne tu | Уп. 582

635. СТО ЈА НО ВИЋ, Ан дреј

Лек сич ко-се ман тич ке од ли ке мо др не екс пре си о ни стич ке по е зи је / Ан дреј Сто ја но вић
// Стил. – 9 (2010), 217–234. | Sum mary

636. ТА НА СИЋ, Сре то

Без лич на ре че ни ца у при по ви јет ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа / Сре то Та на сић // СЈ. – 15
(2010), 333–341. | Ре зю ме

637. ТА НА СИЋ, Сре то

Ре фе рен ци јал на и не ре фе рен ци јал на про шлост у дје лу „Три све та“ Сун чи це Де нић
/ Сре то Та на сић // Ко со во и Ме то хи ја... – 353–361. | Ре зю ме

638. ТЕ ПАВ ЧЕ ВИЋ, Ми о дар ка

Је зик Сте фа на Ми тро ва Љу би ше / Ми о дар ка Те пав че вић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2010.
– 586. – (По себ на из да ња ; 70. Одје ље ње умјет но сти ; 19)

– ТО ШО ВИЋ, Бран ко
Lek sič ke sti li stič ke raz li ke iz me đu bo san skog/bo šnjač kog, hr vat skog i srp skog je zi ka | Уп.

276
Srp ska sti li sti ka u od no su na hr vat sku : tu ma če nja glo bal nog ra slo ja va nja je zi ka | Уп. 282
Функ ци о на ль но-сти ли сти че ские раз ли чия ме жду серб ским, хор ват ским и бо шняц -

ким язы ка ми | Уп. 292

– ЋЕ КЛИЋ, Ни на
Сло же ни пре ди кат у је зи ку ме ди ја | Уп. 511

639. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

On Po e tic Lan gu a ge / Mi lo sav Ž. Čar kić. – Bel gra de : In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge,
2010. – 245. / Бо рис Хле бец // Стил. – 9 (2010), 465–466. | При каз | Уп. 624, 640

640. ЧАР КИЋ, Ми ло сав

On Po e tic Lan gu a ge / Mi lo sav Ž. Čar kić. – Bel gra de : In sti tu te for the Ser bian Lan gu a ge,
2010. – 245. | Уп. 624, 639

641. ША ФРАЊ, Је ли са ве та

Re to rič ka ana li za li da po slov ne ve sti na kor pu su „Fi nan cial Ti mes“ / Je li sa ve ta Ša franj //
ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 191–210. | Sum mary

ж) Метрика

642. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

Стих „Лу че ми кро ко зма“ : ма кро вер со ло шка ана ли за / Рад ми ло Ма ро је вић //
ЗбМСКЈ. – 58, 1 (2010), 67–109. | Ре зю ме

643. СИ МИЋ, Ра до је

Не ке вер си фи ка циј ске ка рак те ри сти ке Ку ле но ви ће ве по е ме „Сто јан ка мај ка Кне жо -
пољ ка“ / Ра до је Си мић // КњЈ. – 57, 3/4 (2010), 227–236. | Sum mary

644. ЧАР КИЋ, Ми ло сав

Ле ва гра ни ца ри ме / Ми ло сав Ж. Чар кић // Стил. – 9 (2010), 201–216. | Sum mary
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з) Методика наставе српског књижевног језика

645. АН ДРИЋ, Мил ка
На ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти : у 7. раз ре ду основ не шко ле : при руч ник за

на став ни ке / Мил ка Ан дрић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 203.

646. БА ЈИЋ, Љи ља на
Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти / Ми ли ја Ни ко лић. – 5. до пу ње но

изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2009. – 991. / Љи ља на Ба јић // КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 171–
175. | При каз

647. БР БО РИЋ, Вељ ко
Је зич ка кул ту ра уче ни ка / Вељ ко Бр бо рић // Да ни ца. – 18 (2010), 141–153.

648. БР БО РИЋ, Вељ ко
Пра во пи сне ве жбе у на ста ви / Вељ ко Бр бо рић // При ло зи је зич ком и књи жев ном

обра зо ва њу. – 55–64.

649. БРЧ КА ЛО, Бран ка
На ста ва ор то гра фи је у шко ли : пи та ња, ди ле ме, рје ше ња / Бран ка Р. Брч ка ло // РФФ.

– 12 (2010), 397–408. | Sum mary

650. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Је зик књи жев ног де ла : је дан ме то дич ки мо дел спа ја ња на ста ве је зи ка и књи жев но сти

/ Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 65–73.

651. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на*
Ме то дич ки и тер ми но ло шки аспек ти од но са те сти ра ња и на ста ве срп ског је зи ка /

Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 203–219. | Sum mary

652. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на*
Не ка схва та ња кон тек ста у ко му ни ка ци ји и по тре ба ње го ве за сту пље но сти у на ста -

ви ма тер њег је зи ка / Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД. – 36, 3 (2008), 155–189. |
Sum mary

653. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на*
О тер ми ни ма у обла сти те сти ра ња зна ња из ма тер њег је зи ка / Дра га на Вељ ко вић

Стан ко вић // НССУВД. – 35, 3 (2007), 187–202. | Sum mary

654. ВЕЉ КО ВИЋ СТАН КО ВИЋ, Дра га на
Праг ма ти ка и на ста ва ма тер њег је зи ка / Дра га на Вељ ко вић Стан ко вић // НССУВД.

– 39, 3 (2010), 101–112. | Sum mary

655. ГЛА МО ЧАК, Са ша
Na sta va srp skog je zi ka i či ta lač ka pi sme nost / Sa ša Gla mo čak // Auto no mi ja uče ni ka i na -

stav ni ka... – 106–113.│Sum mary

– ДО БРИЋ, На та ша
Uči mo srp ski 2 : srp ski kao ne ma ter nji je zik za dru gi raz red osnov ne ško le : pri ruč nik za

na stav ni ke | Уп. 101

656. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Лек сич ки од но си и по ли се ми ја / Рај на Дра ги ће вић // При ло зи је зич ком и књи жев ном

обра зо ва њу. – 94–98.

657. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Про ве ра зна че ња из лек си ко ло ги је : где гре ше уче ни ци, а где на став ни ци / Рај на Дра -

ги ће вић // КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 97–108. | Sum mary
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658. ЂОР ЂЕВ, Ива на

Ме то дич ка об ра да гла гол ских при ло га у на ста ви срп ског је зи ка / Ива на Ђор ђев //
ППЈ. – 41 (2010), 183–197. | Sum mary

659. ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ, Ду шан ка

Оби чај на лек си ка у уџ бе ни ци ма са срп ски је зик као не ма тер њи је зик : Ус крс, Бо жић
и кр сна сла ва / Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 319–330. | Sum mary

660. ЈА ЊИЋ, Јо ван

Ди фе рен ци јал на гра ма ти ка у на ста ви срп ског је зи ка на ди ја ле кат ским под руч ји ма /
Јо ван Љ. Ја њић. – Вра ње : На род ни уни вер зи тет, 2010. – 220. – (За ви чај и за ви чај ни пи -
сци ; 85)

661. ЈА ЊИЋ, Ма ри на

Си ту а ци о на ме то ди ка : са вре ме ни вид кон тек сту а ли за ци је на ста ве гра ма ти ке / Ма -
ри на С. Ја њић // РФФ. – 12 (2010), 525–536. | Sum mary

662. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на

Основ ни прин ци пи сти ли стич ке ана ли зе тек ста : на при ме ру пе сме „Зид“ В. По пе /
Је ле на Јо ва но вић // При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 109–115.

663. ЈО ВА НО ВИЋ, Је ле на

Пре ци зи ра ње не ких син так сич ких тер ми на у школ ским гра ма ти ка ма : мо гућ ност по -
бољ ша ња на ста ве син так се / Је ле на Јо ва но вић // Auto no mi ja uče ni ka i na stav ni ka... – 126–
143.│Zu sam men fas sung

664. ЈО ВА НО ВИЋ, Сла ви ца

На ста ва срп ског је зи ка у дру гом раз ре ду основ не шко ле : при руч ник за на став ни ке
/ Сла ви ца Јо ва но вић. – 2. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 85.

665. ЈО ВА НО ВИЋ-СТАН КО ВИЋ, Ја го да

Ло го пе сма ри ца : те жња ка пра вил ном и ле пом усме ном го во ру де це : под сти ца ње
бо љег из го во ра и раз ли ко ва ња гла со ва/сло ва пу тем пе сми ца и при чи ца : 2 / Ја го да Јо ва -
но вић-Стан ко вић. – Бе о град : Bo o kland, 2010. – 132.

666. ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца

Је зик ме ди ја и ње го ва ди ја ле кат ска ба за / Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов // При ло зи је -
зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 127–134.

– КА РА ЏИЋ, Вук Сте фа но вић
Срп ски рјеч ник : из бор | Уп. 860

667. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

Из про бле ма ти ке функ ци о нал них сти ло ва у срп ском је зи ку / Ду шка Кли ко вац // При -
ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 135–149.

668. КЛИ КО ВАЦ, Ду шка

На ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти : у 8. раз ре ду основ не шко ле : при руч ник за
на став ни ке / Ду шка Кли ко вац, Љи ља на Ба јић, Зо на Мр каљ. – Бе о град : За вод за уџ бе ни -
ке, 2010. – 183.

669. МА РИН КО ВИЋ, Си ме он

При руч ник за вас пи та че и учи те ље : за ко ри шће ње рад них ли сто ва при прем ног пред -
школ ског про гра ма : уз књи ге Мој свет, Ма ли бу квар, Ма ла ма те ма ти ка или Је сен – Зи ма,
Про ле ће, Ле то / Си ме он Ма рин ко вић. – 3. изд. – Бе о град : Кре а тив ни цен тар, 2010. – 75.
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670. МА РИН КО ВИЋ, Си ме он

При руч ник за на ста ву срп ског је зи ка : у ше стом раз ре ду основ не шко ле : уз Чи тан -
ку и Гра ма ти ку / Си ме он Ма рин ко вић. – 2. изд. – Бе о град : Кре а тив ни цен тар, 2010. – 66.
– (Кре а тив на шко ла)

671. МА ТИЋ, Ма ри ја на

Na sta va vo ka bu la ra i gra ma ti ke na mla đem škol skom uz ra stu : iza zov za uče ni ke i na stav -
ni ke / Ma ri ja na D. Ma tić // РФФ. – 12 (2010), 597–604.

672. МА ТИЋ, Све тла на

Наш је зик / Све тла на Ма тић. – Бе о град : Про свет ни пре глед, 2010. – 127.

673. МИ ЋУ НО ВИЋ, Љу бо

Гра ма ти ка без му ке : при руч ник за основ не и сред ње шко ле / Љу бо Ми ћу но вић. – 12.
до пу ње но и по бољ ша но изд. – Бе о град : Vic trix, 2010. – 303. – (Ма ла лек си ко граф ска би -
бли о те ка)

674. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Је ле на

Стан дард ни срп ски је зик уче ни ка гим на зи је у Си ри нић кој жу пи / Је ле на Д. Ми хај -
ло вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. – 189–217. | Sum mary

675. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Је ле на

Стан дард ни срп ски је зик уче ни ка основ них шко ла у Си ри нић кој жу пи / Је ле на Ми -
хај ло вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 189–205. | Sum mary

676. МР КА ИЋ, Бла го та

Osvrt na film u na sta vi ma ter njeg je zi ka u mla đim raz re di ma osnov ne ško le / Bla go ta Mr -
ka ić // Auto no mi ja uče ni ka i na stav ni ka... – 431–440.│Sum mary

677. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са 1 : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма
основ не шко ле / Зо на Мр каљ. – 3. изд. – Бе о град : Klett, 2010. – 176.

678. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са 2 : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма
основ не шко ле / Зо на Мр каљ. – 3. изд. – Бе о град : Klett, 2010. – 199.

679. МР КАЉ, Зо на

На став на те о ри ја и прак са 3 : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма
основ не шко ле / Зо на Мр каљ. – 2. изд. – Бе о град : Klett, 2010. – 220.

680. МР КАЉ, Зо на

Пла ни ра ње у на ста ви : срп ски је зик и књи жев ност у ста ри јим раз ре ди ма основ не
шко ле / Зо на Мр каљ. – Бе о град : Klett, 2010. – 234.

– НИ КО ЛИЋ, Ма ри на
Те о ри ја је зич ке кул ту ре : у на у ци о срп ском је зи ку и сла ви сти ци | Уп. 41, 43, 54
Те о ри је је зич ке кул ту ре у ср би сти ци и кро а ти сти ци | Уп. 223

681. НИ КО ЛИЋ, Ма ри на

Свод ни ре ги стар пи та ња из срп ске го вор не кул ту ре : пре ма је зич ким са вет ни ци ма /
Ма ри на Ни ко лић. – Бе о град : Бе о град ска књи га, 2010. – 248.

682. НИ КО ЛИЋ, Ми ли ја

Је зик и ме та је зик у на ста ви и уџ бе ни ци ма срп ског је зи ка : пред мет ност и функ ци је
ме та је зи ка / Ми ли ја Ни ко лић // КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 73–84. | Sum mary
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683. НИ КО ЛИЋ, Ми ро слав

О од но су из ме ђу на род ног и књи жев ног је зи ка / Ми ро слав Ни ко лић // При ло зи је зич -
ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 255–264.

684. ОБРА ЗОВ НИ стан дар ди за крај оба ве зног обра зо ва ња за на став ни пред мет Срп -
ски је зик / Ан дри ја на Мар че тић и др. – Бе о град : За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо -
ва ња и вас пи та ња : Мин стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, 2010. – 77.

685. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на

Ме то дич ке ино ва ци је у те о ри ји и прак си на ста ве срп ског је зи ка и гра ма ти ке / Љи ља -
на Пе тро вач ки // При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 279–294.

686. ПЕ ТРО ВАЧ КИ, Љи ља на

Ме то дич ки си сте ми у на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти / Љи ља на Пе тро вач ки,
Гор да на Шта сни. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти -
ку, 2010. – 266.

687. ПЕ ШИ КАН, Ми тар

Пра во пис срп ско га је зи ка / при ре ди ли Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи -
жу ри ца. – Школ ско изд. (екав ски), 10. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке ; Но ви Сад : Ма -
ти ца срп ска, 2010. – 325.

688. ПЕ ШИ КАН, Ми тар

Пра во пис срп ско га је зи ка / при ре ди ли Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи -
жу ри ца. – Школ ско изд. (ије кав ски), 7. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке ; Но ви Сад : Ма -
ти ца срп ска, 2010. – 325.

689. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то

Нор ма и не го ва ње је зич ке кул ту ре / Ма то Пи жу ри ца // При ло зи је зич ком и књи жев -
ном обра зо ва њу. – 295–298.

690. ПИ ПЕР, Пре драг

Срп ски је зик у кру гу сло вен ских је зи ка / Пре драг Пи пер // При ло зи је зич ком и књи -
жев ном обра зо ва њу. – 298–310.

691. ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка

На ста вом је зи ка до кул ту ре го во ра и пи са ња / Ду шан ка По по вић // Про свјет ни рад.
– 5/6 (07. април 2010), 10.

692. ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка

Na ša ško la : di ja le kat ska od stu pa nja u go vo ru uče ni ka osnov nih ško la na pod ruč ju sta ri -
jih cr no gor skih go vo ra / Du šan ka Po po vić. – Pod go ri ca : Za vod za škol stvo, 2010. – 70.

693. ПРИ ЛО ЗИ је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу : 100 го ди на дру штва : 1910–2010.
/ прир. Бо сиљ ка Ми лић, Вељ ко Бр бо рић. – Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев -
ност Ср би је, 2010. – 300. – (Збор ник ; 3)

694. ПРИ РУЧ НИК за учи те ље : уз Чи тан ку и По у ке о је зи ку : за тре ћи раз ред / Ми ло -
ван Б. Цвет ко вић и др. – 6. изд. – Be o grad : Edu ka, 2010. – 84.

695. РА ДУ ЛО ВИЋ, Оли ве ра

Срп ски је зик 7 : при руч ник за на став ни ке срп ског је зи ка и књи жев но сти / Оли ве ра
Ра ду ло вић, Бо јан Па му чар. – Бе о град : Но ви Ло гос, 2010. – 470.

– СЕ ЧУЈ СКИ, Ми лан
Raz li ke iz me đu srp skog i hr vat skog je zi ka sa sta no vi šta go vor nih teh no lo gi ja | Уп. 238
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696. СИ МИЋ, Ра до је

На ста ва је зи ка и књи жев ни текст / Ра до је Си мић, Је ле на Јо ва но вић // КњЈ. – 57, 1/2
(2010), 85–96. | Sum mary

697. СИ МИЋ, Ра до је

О мо гућ но сти по бољ ша ња на ста ве мор фо ло ги је срп ског је зи ка / Ра до је Си мић //
Auto no mi ja uče ni ka i na stav ni ka… – 113–126.│Zu sam men fas sung

698. СМИЉ КО ВИЋ, Ста на

Ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти / Ста на Смиљ ко вић, Ми о мир Ми -
лин ко вић. – 2. из ме ње но изд. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет ; Ужи це : Учи тељ ски фа кул -
тет, 2010. – 453.

699. СРП СКИ је зик 8 : при руч ник за на став ни ке срп ског је зи ка и књи жев но сти / На та -
ша Стан ко вић-Шо шо и. др. – Бе о град : Но ви Ло гос, 2010. – 456.

700. СТА НОЈ ЧИЋ, Жи во јин

Гра ма ти ка срп ског књи жев ног је зи ка / Жи во јин С. Ста ној чић. – Бе о град : Кре а тив -
ни цен тар, 2010. – 418.

701. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да

Је зич ка кул ту ра сту де на та / Ра да Сти јо вић // Да ни ца. – 18 (2010), 154–158.

702. СУ БО ТИЋ, Љи ља на

Ак ту е ли за ци ја јед ног сег мен та је зи ка пред ву ков ског пе ри о да у са вре ме ном срп ском
је зи ку / Љи ља на Су бо тић // При ло зи је зич ком и књи жев ном обра зо ва њу. – 331–336.

703. ТЕ СТО ВИ из срп ског је зи ка : са оп штин ског, ме ђу оп штин ско-ре ги о нал ног, окру -
жног и ре пу блич ког так ми че ња уче ни ка основ них шко ла из срп ског је зи ка и је зич ке кул -
ту ре школ ске го ди не 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. : се па ра ти ча со пи са „Књи жев ност и је зик“.
– Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 253.

704. ТЕ СТО ВИ из срп ског је зи ка : са оп штин ског, ме ђу оп штин ско-ре ги о нал ног, окру -
жног и ре пу блич ког так ми че ња уче ни ка сред њих шко ла из срп ског је зи ка и је зич ке кул -
ту ре школ ске го ди не 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. : се па ра ти ча со пи са „Књи жев ност и је зик“.
– Бе о град : Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. – 287.

705. ТО ДО РОВ, На да

При руч ник за учи те ље : уз Чи тан ку Тре шња у цве ту и По у ке о је зи ку Је зик ро да мо -
га : за че твр ти раз ред основ не шко ле / На да То до ров, Ми ло ван Б. Цвет ко вић, Бо ри слав
Пр ву ло вић. – 4. изд. – Be o grad : Edu ka, 2010. – 113.

– ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Кра так пре глед пр вих срп ских бу ква ра | Уп. 782, 783

и) Дијалектологија

706. БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на

Пре глед глав них осо би на ак це нат ског си сте ма го вор ног под руч ја Гор ње Зе те / Је ле -
на Ба ша но вић // Гла сник ЦА НУ. – 28 (2010), 87–104.│Sum mary

– БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на
Рјеч ник го во ра Зе те | Уп. 853
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707. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Ис тра жи вач ки за да ци ко сов ско ме то хиј ске је зич ке про бле ма ти ке / Не дељ ко Бог да но -
вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 9–12. | Sum mary

708. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

Кул ту ро ло шки зна чај ди ја ле кат ских реч ни ка / Не дељ ко Бог да но вић // Ис тра жи ва ња
срп ског је зи ка 1. – 13–18. | Sum mary

709. БОГ ДА НО ВИЋ, Не дељ ко

На зи ви за не зва не сва те / Не дељ ко Бог да но вић // Ет но–кул ту ро ло шки... – 14 (2010),
57–61. | Sum mary

710. БО ЈО ВИЋ, Дра га

Ди ја ле кат ска фра зе о ло ги ја : лек сич ко-гра ма тич ки аспект : увод у кла си фи ка ци ју /
Дра га Бо јо вић // Је зич ки си сте ми... – 265–271. | Ре зю ме

711. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

До са да шња ис тра жи ва ња ути ца ја ру мун ског је зи ка на лек си ку срп ских го во ра у ру -
мун ском де лу Ба на та / Жар ко Бо шња ко вић, Ми хај Н. Ра дан // ЈФ. – 66 (2010), 135–161. |
Sum mary

712. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Зна чај ди ја ле кат ског тек ста / Жар ко Бо шња ко вић // СЈ. – 15 (2010), 369–389. | Sum -
mary

713. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Па де жи у функ ци ји тем по рал ног де тер ми на то ра ин гре сив ног и тер ми на тив ног ти па
у го во ру сме де рев ског По ду на вља / Жар ко Бо шња ко вић, Дан ка Уро ше вић // ЗбМСФЛ. –
53, 1 (2010), 163–176. | Sum mary

714. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Pa de ži u funk ci ji tem po ral nog de ter mi na to ra fre kven tiv nog ti pa u go vo ru sme de rev skog
Po du na vlja. 1 / Bo šnja ko vić Žar ko, Uro še vić Dan ka // АФФ. – 22 (2010), 253–272. | Sum mary

715. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко

Сиг на ли за раш чла њи ва ње ди ја ле кат ског тек ста / Жар ко Бо шња ко вић // НССУВД. –
39, 1 (2010), 445–456. | Sum mary

716. БР БО РИЋ, Вељ ко

Не ке ди ја ле кат ске осо би не го во ра Ис точ не Хер це го ви не да нас / Вељ ко Бр бо рић //
НССУВД. – 39, 1 (2010), 457–464. | Sum mary

717. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та

Ак це нат гла го ла у го во ри ма се вер не Ме то хи је / Ми ле та Бу ку ми рић // Ис тра жи ва ња
срп ског је зи ка 2. – 12–87. | Sum mary

718. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та

При лог по зна ва њу ме то хиј ске оно ма сти ке / Ми ле та Бу ку ми рић // Ис тра жи ва ња срп -
ског је зи ка 1. – 19–42. | Sum mary

719. БУ КУ МИ РИЋ, Ми ле та

Хи дро ни ми се вер не Ме то хи је / Ми ле та Бу ку ми рић // Ко со во и Ме то хи ја... – 25–41.
| Sum mary

– ВА СИЋ, Сми ља
Ар ха и зми у по е зи ји Да рин ке Је врић | Уп. 598
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720. ДА КИЋ, Ми ле
Ka ko su di va ni li Kra ji šni ci / Mi le Da kić. – Be o grad : Udru že nje Sr ba iz Hr vat ske : Udru -

že nje za po moć iz bje gli cam i prog na ni ci ma iz Hr vat ske : Srp sko kul tur no dr štvo Zo ra, 2010. –
167. – (Edi ci ja La u re a ti Aka de mi je Ivo An drić)

721. ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
Из име но ва ња ко сов ско ме то хиј ске по кра ји не и ње них ста нов ни ка у ен гле ском је зи -

ку / Бра ни сла ва Дил па рић, Ста ни слав Стан ко вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 291–
333. | Sum mary

722. ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
О не ким „ре ше њи ма“ ко смет ских (на дри)пре во ди ла ца / Бра ни сла ва Дил па рић // Ис -

тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. – 218–241. | Sum mary

723. ДИЛ ПА РИЋ, Бра ни сла ва
О пра во пи сној ка ши у ко смет ским гла си ли ма на (ан гло)срп ском је зи ку / Бра ни сла ва

Дил па рић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 235–289. | Sum mary

724. ДРА ГИН, Гор да на
Ар ха ич на на ста вач ка мор фе ма –ам за да тив, ин стру мен тал, ло ка тив мно жи не име ни -

ца жен ског и му шког ро да на –а на те ри то ри ји го во ра у сли ву Сту де ни це / Гор да на Дра -
гин // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 115–121. | Sum mary

725. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
Ва жни је гла сов не осо би не го во ра Ср ба из не ких на се ља у око ли ни Дер вен те у се вер -

ној Бо сни / Ми лан Дра ги че вић // ЈФ. – 66 (2010), 231–253. | Ре зю ме

726. ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, Ми лан
О ре флек си ма гла са јат (ѣ) у да на шњем го во ру ме шта на се ла Имља ни из се ве ро за -

пад не Бо сне / Ми лан Дра ги че вић // СЈ. – 15 (2010), 297–307. | Ре зю ме

– ЂО КО ВИЋ, Љу бо мир
Рјеч ник ник шић ког кра ја | Уп. 857

727. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Ис ка зи ва ње ге ни тив них зна че ња у го во ру Ја бла нич ког кра ја : у све тлу при зрен ско-

ти моч ких го во ра као це ли не / Рад ми ла Жу гић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА -
НУ, 2010. – 226. – (Мо но гра фи је ; 13)

728. ЖУ ГИЋ, Рад ми ла
Пе јо ра ти ви за му шка ли ца у ја бла нич ком го во ру од ни ско про дук тив них су фик са и

њи хов се ман тич ко-твор бе ни од нос пре ма пе јо ра ти ви ма са про дук тив ним су фик си ма -ко,
-ља, -оња, -ча / Рад ми ла Жу гић // ЗбМСС. – 78 (2010), 219–237. | Ре зю ме

– ИВА НИ ШЕ ВИЋ, Јо ван
На род ни на зи ви род би не и срод би не | Уп. 545

729. ИЛИЋ, Ма ри ја
Ме та праг ма тич ки дис курс Ср ба из Ма ђар ске : ауто ри тет стан дар да и кон такт ни ва -

ри је тет / Ма ри ја Илић // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 177–193. | Sum mary

730. ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва 1 (2008)
/ ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у
При шти ни, 2010. – 333.

731. ИС ТРА ЖИ ВА ЊА срп ског је зи ка на Ко со ву и Ме то хи ји : збор ник ра до ва 2 (2009)
/ ур. Ми ле та Бу ку ми рић. – Ко сов ска Ми тро ви ца : Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у
При шти ни, 2010. – 281.
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732. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Ан тро по ни ми ја Угља ра код При шти не / Го луб М. Ја шо вић // Ис тра жи ва ња срп ског
је зи ка 2. – 121–160. | Sum mary

733. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Не ке осо би не го во ра Угља ра код Ко со ва По ља / Го луб Ја шо вић // Ис тра жи ва ња срп -
ског је зи ка 1. – 93–138. | Sum mary

734. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

По че ци срп ске дра ме на Ко со ву и Ме то хи ји и њен је зик / Го луб М. Ја шо вић // Ко со -
во и Ме то хи ја... – 79–91. | Sum mary

735. ЈА ШО ВИЋ, Го луб

Ста нов ни штво и ој ко ни ми ја Гор ње То пли це и Ко са ни це / Го луб Ја шо вић // СЈ. – 15
(2010), 659–674. | Résumé

– ЈЕ ЛИЋ, Ма ри јан
Ет ни ци и кте ти ци у Вој во ди ни | Уп. 552

– ЈО КА НО ВИЋ-МИ ХАЈ ЛОВ, Је ли ца
Је зик ме ди ја и ње го ва ди ја ле кат ска ба за | Уп. 666

736. КА ТУ ЊИН, Дми триј

Со вре мен ное язы ко вое за ко но да те ль ство Ко со ва и Ме то хии : ста но вле ние, ди на ми -
ка и тен ден ции / Дми трий А. Ка ту нин // Ко со во и Ме то хи ја... – 103–115. | Ре зи ме

– КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
О не ким стил ско-је зич ким ка рак те ри сти ка ма ро ма на „Са ра“ Пе тра Са ри ћа : о ти по -

ви ма ту ђег го во ра | Уп. 608

– КО СТА ДИ НО ВИЋ, Да ни је ла
Те ло у крат ким го вор ним фор ма ма ле ско вач ког кра ја | Уп. 966

737. КУ ЈО ВИЋ, Љу би ца

У Иђо шу се кад гођ и ова ко ди ва ни ло : ста ре ре чи, на зи ви и из ра зи у Иђо шу и се ли -
ма по ти ског Ба на та / Љу би ца Ку јо вић. – Иђош : Ме сна за јед ни ца, 2010. – 229.

– ЛИ ЛИЋ, Дра ган
Фра зе о ло ги ја у драм ским тек сто ви ма Сто ја ди на Тра ји ћа | Уп. 611

– ЛО МА, Алек сан дар
Ети мо ло ги ја и ди ја лек то ло ги ја у ди ја хро ној пер спек ти ви : из ис ку ства ра да на „Ети -

мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка“ | Уп. 560
Ста ро срп ски то по ним Чр ње гој но : оно ма стич ки увод и дру штве ну исто ри ју пре фе -

у дал ног до ба | Уп. 816

738. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Раз ли ков на гра ма ти ка : срп ски је зик и при зрен ско-ти моч ки го вор ни про стор / Ја вор -
ка В. Ма рин ко вић. – Вра ње : Ауро ра, 2010. – 190.

– МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка
Раз ли ков ни реч ник : срп ски је зик и при зрен ско-ти моч ки го вор ни про стор | Уп. 866

739. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца

Го вор Но вог Са да. Св. 1, Фо нет ске осо би не / ур. Жар ко Бо шња ко вић. – Но ви Сад :
Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку, 2009. – 348. – (Лин гви стич -
ке све ске ; 8) / Бран ки ца Мар ко вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 242–246. | При каз
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740. МАР КО ВИЋ, Бран ки ца
Ди ја ле кат ски тек сто ви из ста ро се де лач ких де ло ва Но вог Са да / Бран ки ца Мар ко вић

// ППЈ. – 41 (2010), 227–234. | Sum mary

741. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Ко сов ско-ме то хиј ске од ли ке срп ских на род них го во ра / Јор да на Мар ко вић // Ко со во

и Ме то хи ја... – 145–158. | Sum mary

– МАР КО ВИЋ, Јор да на
Те ло и оде ло у „На род ним пе сма ма из ис точ не и ју жне Ср би је“ | Уп. 967

742. МИ КЕ ТИЋ, Са ња
На зи ви но си ла ца за ни ма ња ори јен тал ног по ре кла у „Реч ни ку ко сов ско-ме то хиј ског

ди ја лек та“ Гли го ри ја Еле зо ви ћа / Са ња Д. Ми ке тић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. –
243–281. | Sum mary

743. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
Ет но лин гви стич ка ис тра жи ва ња Ме то хи је : те ме и прав ци / Со фи ја Ми ло ра до вић //

Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. – 89–120. | Sum mary

744. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
„Кр сте но сим, бо га мо лим...“ : ет но лин гви стич ки тран скрип ти из Ме то хи је са увод ним

на по ме на ма / Со фи ја Ми ло ра до вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 43–67. | Sum mary

745. МИ ЛО РА ДО ВИЋ, Со фи ја
О ис ка зи ва њу при пад нич ко-по сед нич ког од но са у срп ским на род ним го во ри ма на

Ко со ву и Ме то хи ји / Со фи ја Ми ло ра до вић, Ста ни слав Стан ко вић // Ко со во и Ме то хи ја...
– 159–174. | Ре зю ме

746. МИ ТИЋ, Ма ри ја
Је ле на Ми ло ше вић-Пе тро вић : Ра тар ска и по вр тар ска лек си ка се ла Де бе ли це, је зич -

ки при ло зи 1, Ниш, 2009. / Ма ри ја Ми тић // Ет но–кул ту ро ло шки... – 14 (2010), 140–141. |
При каз

– МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, Је ле на
Стан дард ни срп ски је зик уче ни ка гим на зи је у Си ри нић кој жу пи | Уп. 674
Стан дард ни срп ски је зик уче ни ка основ них шко ла у Си ри нић кој жу пи | Уп. 675

747. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
За ме ни це у го во ри ма ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је / Ра ди во је Мла де но вић.

– Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 464. – (Мо но гра фи је ; 12)

748. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Је зич ки и ди ја ле кат ски од но си у се вер но шар пла нин ској обла сти / Ра ди во је Мла де -

но вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 175–193. | Ре зю ме

749. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је
Но ми на тив мно жи не за ме нич ких и при дев ских ре чи у го во ри ма ју го за пад ног де ла

Ко со ва и Ме то хи је / Ра ди во је Мла де но вић // СЈ. – 15 (2010), 415–433. | Résumé

– ПА НА ЈО ТО ВИЋ, То ми слав
Реч ник пи рот ског го во ра | Уп. 869

750. ПЕ ТРО ВИЋ, Сне жа на
Збир ка ре чи из При зре на Ди ми три ја Че ме ри ки ћа као из вор за про у ча ва ње је зич ке

кул тур не ин тер фе рен ци је на Ко со ву и Ме то хи ји / Сне жа на Пе тро вић // Ко со во и Ме то хи -
ја... – 195–206. | Sum mary
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751. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

Ис ка зи ва ње по се сив но сти у Ра ђе ви ни кон струк ци јом пред лог у + ге ни тив лич не за -
ме ни це / Мир ја на Пе тро вић-Са вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 123–129. | Ре зю ме

752. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

Ко па о нич ки го вор : ет но граф ски и кул ту ро ло шки при ступ / Пр во слав Ра дић. – Бе о -
град : СА НУ, 2010. – 365. – (По себ на из да ња ; 70) / Мир ја на Пе тро вић-Са вић // ЗбМСФЛ.
– 53, 2 (2010), 237–239. | При каз | Уп. 758

753. ПЕ ТРО ВИЋ-СА ВИЋ, Мир ја на

Лек сич ка збир ка срп ског жи вља из па крач ког кра ја Јо ва Ве зма ра / Мир ја на Пе тро вић-
Са вић // ППЈ. – 41 (2010), 235–279. | Ре зю ме

– ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир
О не ким од ли ка ма срп ског на род ног је зи ка у „По ве љи го спо ђе Ма ре Бран ко вић и

ње ним си но ва Ду бров ни ку“ од 29. II 1405. го ди не | Уп. 828

– ПО ПО ВИЋ, Ду шан ка
Na ša ško la : di ja le kat ska od stu pa nja u go vo ru uče ni ka osnov nih ško la na pod ruč ju sta ri -

jih cr no gor skih go vo ra | Уп. 692

754. РА ДАН, Ми ља на-Рад ми ла

Лек сич ка и гра ма тич ка сред ства за ис ка зи ва ње вре ме на у ка ра шев ским го во ри ма /
Ми ља на-Рад ми ла Ра дан // Је зич ки си сте ми... – 249–256. | Sum mary

755. РА ДАН, Ми хај

Ар ха ич на лек си ка ка ра шев ских го во ра : из вор за бли же од ре ђи ва ње по ре кла и ста -
ри не Ка ра ше ва ка у Ба на ту / Mi hai Ra dan // НССУВД. – 39, 1 (2010), 431–444. | Résumé

756. РА ДАН, Ми хај

Де ми ну ци ја у ка ра шев ским го во ри ма / Ми хај Н. Ра дан // Је зич ки си сте ми... – 235–
248. | Résumé

757. РА ДЕН КО ВИЋ, Љу бин ко

На зи ви ми то ло шких би ћа код Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји / Љу бин ко Ра ден ко вић //
Ко со во и Ме то хи ја... – 217–228. | Ре зю ме

758. РА ДИЋ, Пр во слав

Ко па о нич ки го вор : ет но граф ски и кул ту ро ло шки при ступ / Пр во слав Ра дић. – Бе о -
град : СА НУ, Ет но граф ски ин сти тут, 2010. – 365. – (По себ на из да ња ; 70) | Уп. 752

– РА ДИЋ, Пр во слав
О тра го ви ма ста ро срп ског аку та у го во ри ма Ко со ва и Ме то хи је : пу те ви ма јед ног на -

уч ног от кри ћа у Ср ба | Уп. 829

759. РА ДО ВА НО ВИЋ, Дра га на

Гра ни це при зрен ско–ти моч ких го во ра у вла со ти нач ко ме кра ју / Ста ни слав Стан ко -
вић. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2008. – 244. – (Мо но гра фи је ; 5) / Дра га -
на Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 240–242. | При каз

760. РАЗ ДО БУД КО-ЧО ВИЋ, Ла ри са

Ло зун ги, сло га ны, граф фи ти в ком му ни ка ци твом ко сов ском про стран стве : лин гво сти -
ли сти че ский аспект / Ла ри са Раз до бу дь ко-Чо вич // Ко со во и Ме то хи ја... – 243–252. | Ре зи ме

761. РА МИЋ, Ни ко ла

Ак це нат при дје ва у го во ру Бог да ша / Ни ко ла Ра мић // Је зич ки си сте ми... – 257–263.
| Sum mary
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762. РА МИЋ, Ни ко ла
О ја тов ским изо гло са ма / Ни ко ла Ра мић. – Кра гу је вац : ФИ ЛУМ, 2010. – 136.

– РЕ ЉИЋ, Ми тра
Ет но ни ми : до сет ке у функ ци ји иден ти тет ског по ри ца ња ко смет ских Ср ба од осман -

ског пе ри о да до да нас | Уп. 574

763. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Спо ме нич ки нат пи си са де ла по ру ше них пра во слав них гро ба ља у Под ри ми и Пећ -

ком Под го ру / Ми тра Ре љић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 157–188. | Ре зю ме

764. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Ти по ви ди гло си је у са вре ме ној је зич кој прак си сла во фо не ко смет ске по пу ла ци је /

Ми тра Ре љић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. – 171–188. | Ре зю ме

– РЕЧ НИК срп ских го во ра Вој во ди не | Уп. 870

765. РЕ ШЕ ТАР, Ми лан
Što kav ski di ja le kat / Mi lan Re še tar ; s nje mač kog pre ve la Sto jan ka Ma ko če vić. – Pod go -

ri ca : Ma ti ca cr no gor ska, 2010. – 425. – (Bi bli o te ka Cr no gor ski je zik)

766. РИ СТИЋ, Да ни је ла
О го во ри ма ис точ не Цр не Го ре у до са да шњој на уч ној ли те ра ту ри / Да ни је ла Ри стић

// Гла сник ЦА НУ. – 28 (2010), 105–120.│Sum mary

– РИ СТИЋ, Да ни је ла
Рјеч ник го во ра око ли не Мој ков ца | Уп. 872

– РИ СТИЋ, Ста на
Ствар ност и мит у лек си ци по е зи је Да рин ке Је врић | Уп. 631

767. СИ КИ МИЋ, Би ља на
Ибар ски Ко ла шин из ме ђу тра ди ци је и сва ко дне ви це / Би ља на Си ки мић // Ко со во и

Ме то хи ја... – 275–289. | Sum mary

768. СО БО ЉЕВ, Ан дреј
О го во ре Го ра нов Ал ба нии в общ е бал кан ской пер спек ти ве / Ан дрей Ни ко ла е вич Со -

бо лев // Ко со во и Ме то хи ја... – 291–299. | Ре зи ме

769. СТАН КО ВИЋ, Ста ни слав
Из го во ра се ла Би нач у Гор њој Мо ра ви : лин гво ге о граф ска ски ца и ди ја ле кат ска гра -

ђа / Ста ни слав Стан ко вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 139–156. | Sum mary

770. СТАН КО ВИЋ, Ста ни слав
Из го во ра се ла Кло кот у Гор њој Мо ра ви : лин гво ге о граф ска ски ца и ди ја ле кат ска

гра ђа / Ста ни слав Стан ко вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 2. – 161–170. | Sum mary

771. СТЕ ПА НО ВИЋ-НИ КО ЛИЋ, Сла ђа на
О ле ско вач ком го во ру / Не дељ ко Бог да но вић. – Ле ско вац : Ле ско вач ки кул тур ни цен -

тар, 2009. – 111. – (При ло зи по зна ва њу срп ских на род них го во ра ; 1) / Сла ђа на Сте па но -
вић-Ни ко лић // Ет но–кул ту ро ло шки... – 14 (2010), 142–143. | При каз

772. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
Оно ма сти ка Љум бар де, Да ши нов ца, Гор њег Ра ти ша и До њег Ра ти ша / Ра да Сти јо вић,

Ми лун Сти јо вић // Ис тра жи ва ња срп ског је зи ка 1. – 69–92. | Sum mary

773. СТИ ЈО ВИЋ, Ра да
При лог утвр ђи ва њу гра ни це пре фо но ло ги за ци је на гла ше них во ка ла е и о у при зрен -

ско-ју жно мо рав ским го во ри ма на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је / Ра да Сти јо вић // Ко со -
во и Ме то хи ја... – 319–325. | Ре зю ме
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– СТО ЈА НО ВИЋ, Ра до сав
Цр но трав ски реч ник | Уп. 873

774. ТОЛ СТОЈ, Све тла на

Лек си ка тра ди ци он ной ду хов ной ку ль ту ры Ко со ва в южно сла вян ской и общ е сла вян -
ской пер спек ти ве / Све тла на М. Тол стая // Ко со во и Ме то хи ја... – 381–390. | Ре зи ме

775. ТО МИЋ, Дра га на

Но ви на у струч ној и ме то до ло шкој ли те ра ту ри : Ди фе рен ци јал на гра ма ти ка : срп ски
је зик и при зрен ско-ти моч ки го вор ни про стор : лин гво-ме то дич ки аспек ти / Ја вор ка В. Ма -
рин ко вић, Јо ван Љ. Ја њић. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул тет, 2009. – 316. / Дра га на То мић //
СЈ. – 15 (2010), 729–736. | При каз

776. УРО ШЕ ВИЋ, Дан ка

Ре ла тив на ре че ни ца у ба нат ским го во ри ма шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та / Дан -
ка Уро ше вић // ППЈ. – 41 (2010), 199–225. | Sum mary

– ЦИЦ МИЛ-РЕ МЕ ТИЋ, Ра дој ка
То по ни ми ја Пив ске пла ни не | Уп. 585

VII. Историја српског језика

а) Опште

777. АЛ БИ ЈА НИЋ, Алек сан дар

При ло зи о срп ском пред ву ков ском књи жев ном је зи ку / Алек сан дар Ал би ја нић ; пре -
ве ла с ен гле ског Ја сми на Гр ко вић-Меј џор. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке : Ву ко ва за ду жби -
на ; Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. – 122. – (Сту ди је о Ср би ма ; 21)

778. ИВА НО ВА, Нај да

Сла ве но срп ски је зик из ме ђу про сто те и со вер шен ства / Нај да Ива но ва // ЈФ. – 66
(2010), 255–268. | Sum mary

779. МА РИН КО ВИЋ, Мир ја на

Срп ски је зик у Осман ском цар ству : при мер че тво ро је зич ног уџ бе ни ка за уче ње стра -
них је зи ка из би бли о те ке сул та на Мах му да I / Мир ја на Ма рин ко вић // Сла ви сти ка. – 14
(2010), 280–298. | Ре зю ме

780. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца

Кон ти ну и тет и фа зе у раз во ју срп ског је зи ка у пи са ној спо ме нич кој гра ђи с под руч -
ја Ко со ва и Ме то хи је : у по ре ђе њу са ши рим срп ским је зич ким под руч јем / Је ли ца Сто ја -
но вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 327–339. | Sum mary

781. СТОЈ МЕ НО ВИЋ, Че до мир

О је зи ку Вла ди сла ва Гра ма ти ка / Че до мир Стој ме но вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 341–
352. | Ре зю ме

– СУ БО ТИЋ, Љи ља на
Ак ту е ли за ци ја јед ног сег мен та је зи ка пред ву ков ског пе ри о да у са вре ме ном срп ском

је зи ку | Уп. 702

782. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Кра так пре глед пр вих срп ских бу ква ра / Бран ки ца Чи го ја // ЈФ. – 66 (2010), 513–545.
| Ре зю ме

Јужнословенски филолог LXVIII (2012)310



783. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца
Кра так пре глед пр вих срп ских бу ква ра / Бран ки ца Чи го ја // НССУВД. – 39, 3 (2010),

47–72. | Sum mary

б) Текстови стари и нови, издања; њихова критика, порекло

784. БОГ ДА НО ВИЋ, Ди ми три је
Тек сто ло ги ја и кри тич ко из да ње ста рих срп ских ле то пи са и ро до сло ва / Ди ми три је

Бог да но вић // Глас. – 415, 26 (2010), 53–61. | Sum mary

785. БУ ЛИ ЧЕВ, Ан дреј
О но во на й ден ном эк зем пля ре „Го ра ждин ско го треб ни ка“ 1523 го да / Ан дрей Бу лы -

чев // АП. – 31/32 (2009–2010), 441–465. | Ре зю ме

786. ВИ ТИЋ, Зо ри ца
Текст „Житиjа све тог Антониjа“ пре ма срп ским пре пи си ма / Зо ри ца Ви тић // АП. –

31/32 (2009–2010), 269–343. | Ре зю ме

787. ДРА ГИН, На та ша
Вред но фо то тип ско из да ње : Жи ти је кне за Ла за ра / Јел ка Ре ђеп. – Но ви Сад : Про -

ме теј, 2010. – 664. / На та ша Дра гин // ЗбМСКЈ. – 58, 2 (2010), 421–422. | При каз | Уп. 799

788. ДРА ГИН, На та ша
„Ју сти ни ја нов за кон“ у атон ском пре пи су из XV ве ка / На та ша Дра гин // ЗбМСФЛ. –

53, 1 (2010), 61–78. | Ре зю ме

789. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на
Жи вот Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа из но во брд ске Остро ви це и ње го во де ло „Ја ни ча -

ре ве успо ме не“ или „Тур ска хро ни ка“ / Гор да на Јо ва но вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 93–102.
| Sum mary

790. КО МАР, Го ран
Ћи ри лич на до ку мен та ду бро вач ког ар хи ва: при ло зи исто ри ји сва ко днев ног жи во та

на тро ме ђи Ду бров ни ка, Тре би ња и Но вог : 1504–1795. ⁄ Го ран Ж. Ко мар. – Хер цег Но ви
: Дру штво за ар хи ве и по вје сни цу хер цег нов ску ; Под го ри ца : Књи жев на за дру га Срп ског
на ци о нал ног ви је ћа, 2010. – 463.

791. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
О „Че тво ро је ван ђе љу бр. 102“ (пр ва че твр ти на XIV ве ка) из Ста ре збир ке На род не

би бли о те ке у Бе о гра ду / Алек сан дар Мла де но вић, Ја сми на Не дељ ко вић // АП. – 31/32
(2009–2010), 59–76. | Ре зю ме

792. НО ВА КОВ, Дра га на
Ар хе о граф ски опис „По ме ни ка ма на сти ра Кру ше до ла“ : XVI/XVII век / Дра га на Но -

ва ков // АП. – 31/32 (2009–2010), 467–499. | Ре зю ме

793. НО ВА КОВ, Дра га на
Во де ни зна ци хи лан дар ских срп ских ру ко пи са XVI ве ка : Во де ни зна ци хи лан дар -

ских срп ских ру ко пи са XVI ве ка / Ра до ман Стан ко вић. – Бе о град : На род на би бли о те ка Ср -
би је, 2010. – 302. / Дра га на Но ва ков // АП. – 31/32 (2009–2010), 545–548. | При каз | Уп. 802

794. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир
Нат пи си уз не ке фи гу рал не пред ста ве ли ко ва из ло зе Не ма њи ћа у Пећ кој па три јар -

ши ји / Ра до мир Д. Пе тро вић // АП. – 31/32 (2009–2010), 103–134. | Ре зю ме

795. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир
Ста ри срп ски нат пи си у Пећ кој па три јар ши ји / Ра до мир Д. Пе тро вић // АП. – 31/32

(2009–2010), 135–267. | Ре зю ме
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796. ПЕ ТРО ВИЋ, Ра до мир

Цар ске две ри у Цр кви ваз не се ња хри сто вог у Ви со ким Де ча ни ма и двој на Ико на
Хри ста из гра ча ни це : не по зна та де ла Зо гра фа Лон ги на из XVI ве ка / Ра до мир Д. Пе тро -
вић // АП. – 31/32 (2009–2010), 373–428. | Ре зю ме

797. ПУ ЗО ВИЋ, Љи ља на

Но ва из да ња књи га Го ра ждан ске штам па ри је (1519-1523) / Љи ља на Пу зо вић // АП.
– 31/32 (2009–2010), 549–553. | При каз

798. РАН КО ВИЋ, Зо ран

Ста ри не При зрен ске бо го сло ви је / Зо ран Ран ко вић // АП. – 31/32 (2009–2010), 523–
535. | Ре зю ме

799. РЕ ЂЕП, Јел ка

Жи ти је кне за Ла за ра / Јел ка Ре ђеп. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 664. | Уп. 787

800. СА ВИЋ, Вик тор

Код Ср ба ре дак ру ко пис „Ста ро га за ве та“ : „Кру ше дол ска Би бли ја“ / Вик тор Са вић
// ЗбМСКЈ. – 58, 3 (2010), 467–490. | Sum mary

801. СТАН КО ВА, Ра до сла ва

„Слу жба та за св. Ди ми тър Со лун ски“ с „Ка нон от Ге ор ги Ски ли ца“ в южно сла вян -
ски пре пи си от ХІV–ХV в. / Ра до сла ва Стан ко ва // АП. – 31/32 (2009–2010), 345–371. | Ре -
зю ме

802. СТАН КО ВИЋ, Ра до ман

Во де ни зна ци хи лан дар ских срп ских ру ко пи са XVI ве ка / Ра до ман Стан ко вић. – Бе -
о град : На род на би бли о те ка Ср би је, 2010. – 302. | Уп. 793

803. СУ БО ТИЋ, Љи ља на

Два из да ња Вит ко ви ће вог „Спо ме на Ми ли це“ : упо ред на је зич ка ана ли за / Љи ља на
Су бо тић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 149–157. | Sum mary

804. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца

Тра го ви ма де чан ских нат пи са : је дан осврт на мо гућ но сти иш чи та ва ња за бо ра вље -
них зна че ња / Бран ки ца Чи го ја // Ко со во и Ме то хи ја... – 391–405. | Ре зю ме

805. ЏУ РО ВА, Ак си ни ја

Гръц ки ръ ко пис №162 „Устав на за дру ги те“ в му зея на Сръб ска та Пра во слав на цър -
ква в Бел град : пред ва ри тел ни бе леж ки / Ак си ния Джу ро ва, Алек сан дра Три фо но ва // АП.
– 31/32 (2009–2010), 501–522. | Ре зю ме

806. ЏУ РО ВА, Ак си ни ја

Към въ про са за гръц ки те ми ни а тю ри в „До вол ско то че тве ро е ван ге лие от Бел град“ /
Ак си ния Джу ро ва // АП. – 31/32 (2009–2010), 77–101. | Ре зю ме

в) Историјска фонетика, граматика, лексикологија,
историја писма и правописа

– БЈЕ ЛА КО ВИЋ, Иси до ра
Ге о граф ска тер ми но ло ги ја у две ма уџ бе ни ци ма из 19. ве ка | Уп. 532

807. ВУЧ КО ВИЋ, Сне жа на

Кон вер зи ја као на чин име нич ке твор бе у два срп ска је ван ђе ља из XI II ве ка / Сне жа -
на Вуч ко вић // НССУВД. – 39, 3 (2010), 157–173. | Sum mary
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808. ГР КО ВИЋ, Ми ли ца

Основ не ка рак те ри сти ке прав не и еко ном ске тер ми но ло ги је у „Бањ ској хри со ву љи“
/ Ми ли ца Гр ко вић // ЈФ. – 66 (2010), 205–208. | Sum mary

809. ГР КО ВИЋ, Ми ли ца

Пра во пи сне и је зич ке осо би не „Бањ ске хри со ву ље“ / Ми ли ца Гр ко вић // Ко со во и
Ме то хи ја... – 61–77. | Sum mary

810. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, Иван

Јед на по ја ва сло ва ј у срп ским не цр кве ним ћи рил ским спи си ма из сре ди не XVI II ве -
ка / Иван Ди ми три је вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 49–61. | Sum mary

– ДРА ГИН, На та ша
Ди ја хро но-син хро на пер спек ти ва лек се ме ср це у ре ли гиј ском дис кур су | Уп. 25

811. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Вѣтрь ни ца : де мон ско би ће сло вен ских ве ро ва ња у „Ска за ни ју о пи сме нех“ Кон стан -
ти на Фи ло зо фа (Кон стан ти на Ко сте неч ког) / Гор да на Јо ва но вић // ЈФ. – 66 (2010), 273–281.
| Sum mary

812. ЈО ВА НО ВИЋ, Гор да на

Прав на тер ми но ло ги ја у „Ка ра ђор ђе вом за ко ни ку“ / Гор да на Јо ва но вић // НССУВД.
– 39, 1 (2010), 143–148. | Sum mary

– ЈО ВИЋ, На де жда
На зи ви за оде ћу у „Реч ни ку цр кве но сло вен ско га је зи ка“ Са ве Пет ко ви ћа | Уп. 402

– КАЈ ПЕРТ, Хел мут
Pa vel Jo sef Šafaříks Fremd wort ge bra uch im Spi e gel des „Srp ski le to pis“ (1825) und der

„Da ni ca hor vat ska, slo ven ska i dal ma tin ska“ (1835) | Уп. 67

– КО СТИЋ, Ђор ђе
Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка | Уп.

863, 864, 865

813. КРИ ВО КА ПИЋ, Ми лош

Кон струк ци је од +ге ни тив и за +ин фи ни тив у је зи ку сер да ра и гу вер на ду ра Ра до њи -
ћа и у цр но гор ским го во ри ма / Ми лош Кри во ка пић // Ri ječ. – 4 (2010), 79–88.│Sum mary

814. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

Вре дан при лог срп ској (и сло вен ској) исто риј ској син так си : Ста ро срп ска за ви сна
ре че ни ца : од XII до XV ве ка / Сло бо дан Па вло вић. – Срем ски Кар лов ци ; Но ви Сад : Из -
да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2008. – 408. – (Би бли о те ка Књи жев ност и је зик)
/ Ма ри на Ку ре ше вић // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 216–221. | При каз

815. КУ РЕ ШЕ ВИЋ, Ма ри на

О кон ку рент ној упо тре би аку за тив них кон струк ци ја (са пар ти ци пом и ин фи ни ти -
вом) и до пун ске ре че ни це у „Срп ској Алек сан дри ди“ / Ма ри на Ку ре ше вић // ЗбМСФЛ. –
53, 1 (2010), 79–92. | Ре зю ме

816. ЛО МА, Алек сан дар

Ста ро срп ски то по ним Чр ње гој но : оно ма стич ки увод у дру штве ну исто ри ју пре фе -
у дал ног до ба / Алек сан дар Ло ма // Ко со во и Ме то хи ја... – 133–143. | Sum mary

817. МА РО ЈЕ ВИЋ, Рад ми ло

К ре кон струк ции древ ней серб ской фра зе о ло гии : ста ја ти за уклин (ко ме, укли ња -
ти се (с чим) / Р. Н. Ма ро е вич // СЈ. – 15 (2010), 55–62. | Ре зи ме
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818. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар*

Де ри ва то ло шка ме то до ло ги ја у пр вим мо но гра фи ја ма о је зи ку пи са ца пред ву ков ске
епо хе / Алек сан дар Ми ла но вић // НССУВД. – 36, 3 (2008), 203–212. | Sum mary

819. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар

Не ке осо би не је зи ка у по ве ља ма и дру гим до ку мен ти ма Ву ка Бран ко ви ћа и ње го вих
на след ни ка / Алек сан дар Мла де но вић // АП. – 31/32 (2009–2010), 7–18. | Ре зю ме

820. НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, Ја сми на

О не ким је зич ким осо би на ма ру ко пи сног збор ни ка из пр ве по ло ви не XVI ве ка / Ја -
сми на Не дељ ко вић // ЈФ. – 66 (2010), 325–334. | Ре зю ме

821. НО ВА КОВ, Дра га на

Не ки при ме ри сло вен ских осно ва с не сло вен ским су фик си ма у име ни ма „По ме ни ка
ма на сти ра Кру ше до ла“ (XVI/XVII век) / Дра га на Но ва ков // ЈФ. – 66 (2010), 349–356. | Ре -
зю ме

822. ОКУ КА, Ми лош

Са ва Мр каљ као фо но лог / Ми лош Оку ка // НЈ. – 41, 3/4 (2010), 75–83. | Ре зю ме

823. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ико нич ност у ста ро срп ској хи по так си / Сло бо дан Па вло вић // Те о ри ја ди ја хро ниј -
ске... – 131–149. | Sum mary

824. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Мор фо ло шке од ли ке Па ска ло вих ста ро срп ских по ве ља и пи са ма : при мер срп ско-
ро ман ске мор фо ло шке ин тер фе рен ци је / Сло бо дан Па вло вић // НССУВД. – 39, 1 (2010),
159–168. | Ре зю ме

825. ПА ВЛО ВИЋ, Сло бо дан

Ро ман ски ути ца ји на ста ро срп ску син так су / Сло бо дан Па вло вић // ЈФ. – 66 (2010),
357–371. | Ре зю ме

826. ПЕ ШИ КАН, Ми тар

О па тро ни ми ма у ста ро срп ским спо ме ни ци ма / Ми тар Пе ши кан // Глас. – 415, 26
(2010), 63–80. | Ре зю ме

827. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир

Не ке те о риј ско-ме то до ло шке на по ме не о оно ма стич ким ис тра жи ва њи ма срп ских
сред њо ве ков них по ме ни ка / / Вла ди мир По ло мац // СЈ. – 15 (2010), 489–499. | Sum mary

828. ПО ЛО МАЦ, Вла ди мир

О не ким од ли ка ма срп ског на род ног је зи ка у „По ве љи го спо ђе Ма ре Бран ко вић и
ње ним си но ва Ду бров ни ку“ од 29. II 1405. го ди не / Вла ди мир По ло мац // Ко со во и Ме то -
хи ја... – 207–215. | Sum mary

829. РА ДИЋ, Пр во слав

О тра го ви ма ста ро срп ског аку та у го во ри ма Ко со ва и Ме то хи је : пу те ви ма јед ног на -
уч ног от кри ћа у Ср ба / Пр во слав Ра дић // Ко со во и Ме то хи ја... – 229–242. | Sum mary

830. РАЈ НХАРТ, Јо ха нес

Ста ро срп ски ве зник dě / Jo han nes Re in hart // Те о ри ја ди ја хро ниј ске... – 151–157. |
Resümee

831. РЕ ДЛИ, Је ле на

Си стем па де жа са ква ли фи ка тив ним зна че њем у „На чер та ни ју“ Или је Га ра ша ни на /
Је ле на Ре дли // ППЈ. – 41 (2010), 75–90. | Sum mary
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– РЕ СЕЛ, Гер хард
Evrop ska ku li nar ska ter mi no lo gi ja u srp skoj kul tu ri 19. ve ka | Уп. 575

832. СА ВИЋ, Вик тор
„Кру ше дол ска Би бли ја“ као из вор ста ре лек си ке / Вик тор Са вић // ЗбМСФЛ. – 53, 1

(2010), 93–121. | Sum mary

833. СА МАР ЏИЋ, Би ља на
По сло вич ни из ра зи као од раз ма лих фол клор них фор ми у „Треб ни ку“ / Би ља на Са -

мар џић // СЈ. – 15 (2010), 641–649.

834. СВИ ТЛИ ЦА, Кри сти на
Име нич ки су фик си у де ли ма Сте фа на Пр во вен ча ног / Кри сти на Сви тли ца // ППЈ. –

41 (2010), 5–74. | Ре зю ме

835. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Суд би на су гла сни ка х у „Па штров ским ис пра ва ма“ : 16–19. ви је ка / Је ли ца Сто ја но -

вић // ЈФ. – 66 (2010), 443–464. | Ре зю ме

836. СТО ЈА НО ВИЋ, Је ли ца
Упо тре ба ин фи ни ти ва (и кон струк ци је да + пре зент као кон ку рент ног сред ства) у

ста рим срп ским по ве ља ма и пи сми ма / Је ли ца Сто ја но вић // НССУВД. – 39, 1 (2010), 169–
190. | Sum mary

837. ЋО РИЋ, Бо жо
Још о „По ве љи ба на Ку ли на“ : гра фе ми ка, фо не ми ка, мор фе ми ка / Бо жо Ћо рић //

НССУВД. – 39, 3 (2010), 11–46. | Sum mary

838. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца*
Не ко ли ко на по ме на о тер ми ни ма зет ско-хум ски и ра шки пра во пис / Бран ки ца Чи го -

ја // НССУВД. – 35, 3 (2007), 221–227. | Sum mary

839. ЧИ ГО ЈА, Бран ки ца*
Не ко ли ко на по ме на о тер ми ну ре сав ски пра во пис : пре ма но ви јим ис тра жи ва њи ма /

Бран ки ца Чи го ја // НССУВД. – 36, 3 (2008), 191–201. | Sum mary

840. ШУ БА РИЋ, Са ња
Јо то ва ње у ру ко пи си ма Цр но гор ског се на та / Са ња Шу ба рић // Ри јеч. – 3 (2010), 61–

80.│Sum mary

841. ШУ БА РИЋ, Са ња
О об ли ци ма аори ста и им пер фек та у ру ко пи си ма Цр но гор ског се на та / Са ња Шу ба -

рић // Гла сник ЦА НУ. – 28 (2010), 69–86.│Sum mary

г) Историја српског књижевног језика

842. ЂУР КИН, Ве се ли на
Сло же ни узроч ни ве зни ци у Ву ко вом је зи ку и њи хо ва уло га у про це су функ ци о нал -

но стил ске ди фе рен ци ја ци је срп ско га је зи ка / Ве се ли на Ђур кин // СЈ. – 15 (2010), 245–267.

843. ИВИЋ, Мил ка
О Ву ко вим слу ша чи ма / Мил ка Ивић // Да ни ца. – 18 (2010), 380.

844. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ми лош
Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес / Са ва Мр каљ ; прир. Алек сан дар Мла де но -

вић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. – 18, VI. / Ми лош Ко ва че вић // РФФ. – 12 (2010),
619–623. | При каз | Уп. 847, 848, 851
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845. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Крат ка исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка / Алек сан дар Ми ла но вић. – 3. изд. – Бе -

о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 142. – (Би бли о те ка АЗ ; 1)

846. МИ ЛА НО ВИЋ, Алек сан дар
Ста би ли за ци ја Ву ко вог је зи ка у де лу „На у ка о др жав ном га здин ству или на у ка о фи -

нан ци ји“ (1869) Че до ми ља Ми ја то ви ћа / Алек сан дар Ми ла но вић // НССУВД. – 39, 1
(2010), 191–201. | Ре зю ме

847. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар
Две сто та го ди шњи ца књи жи це „Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес“ Са ве Мр -

ка ља (1810–2010) / Алек сан дар Мла де но вић // ЈФ. – 66 (2010), 311–324. | Ре зю ме | Уп. 844,
848, 851

848. МР КАЉ, Са ва
Са ло де бе ло га је ра ли бо азбу ко про трес / Са ва Мр каљ ; прир. Алек сан дар Мла де но -

вић. – Но ви Сад : Ма ти ца срп ска, 2010. – 18, VI. | Уп. 844, 847, 851

849. ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Пе тар II Пе тро вић Ње гош и Вук Сте фа но вић Ка ра џић : књи жев но је зич ка па ра ле ла /

Бра ни слав Осто јић // Гла сник ЦА НУ. – 28 (2010), 19–25.│Sum mary

850. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
О је зи ку „Бо ги ши ће вог за ко ни ка“ / Ми ло рад Ра до ва но вић // Глас. – 415, 26 (2010),

39–44. | Sum mary

851. РА ДО ВА НО ВИЋ, Ми ло рад
Sa lo de be lo ga je ra li bo azbu ko pro tres Sa ve Mr ka lja u sta rom i no vom ru hu : po vo dom

200-go di šnji ce pr vog iz da nja / Mi loš Oku ka. – Za greb: SKD Pro svje ta, 2010. – 159. / Ми ло -
рад Ра до ва но вић // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 208–211. | При каз | Уп. 844, 847, 848

VIII. Речници стари и нови српског језика односно српског и ког страног језика

852. АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ви то мир
En gle ski reč nik : sa gra ma ti kom i reč ni kom kom pju ter skih ter mi na / Vi to mir An đel ko vić.

– Be o grad : Be ok nji ga, 2010. – 718.

853. БА ША НО ВИЋ-ЧЕ ЧО ВИЋ, Је ле на
Рјеч ник го во ра Зе те / Је ле на Ба ша но вић-Че чо вић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2010. – 413.

– (Рјеч ни ци ; 6)

854. БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Гло сар при ме ње не лин гви сти ке : Glos sary of Ap plied Lin gu i stics / Alan Da vi es. – Edin -

bo urgh : Edin burgh Uni ver sity Press, 2005. / Жар ко Бо шња ко вић, Иван Књи жар // ЗбМСКЈ.
– 58, 3 (2010), 683–687. | При каз

855. ВУ ЧЕ ТИЋ, Ја сми на
Реч ник фра зе о ло ги за ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа „Мој Ко ла шин“ / Ја сми на Ву че тић // Ба -

шти на. – 28 (2010), 75–147. | Sum mary

856. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на
Обрат ни асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка. Део 2, Од ре ак ци је ка сти му лу су / Рај -

на Дра ги ће вић, Пре драг Пи пер, Ма ри ја Сте фа но вић. – Бе о град : Бе о град ска књи га, 2010.
– 720. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 14)
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857. ЂО КО ВИЋ, Љу бо мир

Рјеч ник ник шић ког кра ја / Љу бо мир Ђо ко вић. – Под го ри ца : Цр но гор ска ака де ми ја
на у ка и умјет но сти, 2010. – 699. – (По себ на из да ња ; 68. Одје ље ње умјет но сти ; 17)

858. ЂУ РИЋ, Рај ко

Reč nik rom skih sim bo la / Raj ko Đu rić, Dra go ljub Ac ko vić. – Be o grad : Mu zej rom ske
kul tu re : Rro min ter press, 2010. – 149.

859. ЗАР КО ВИЋ, Јо ван

Kro vo vi i nji ho vi ele men ti : srp ski-ru ski-espe ran to / Jo van Zar ko vić // Pre vo di lac. – 29, 3/4
(2010), 136–148.

860. КА РА ЏИЋ, Вук Сте фа но вић

Срп ски рјеч ник : из бор / Вук Сте фа но вић Ка ра џић ; иза бра ла и при ре ди ла Ве сна
Вој во дић-Ми тро вић. – Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 2010. – 227. – (Лек ти ра : за осми раз -
ред основ не шко ле)

861. КЛАЈН, Иван

Реч ник је зич ких не до у ми ца / Иван Клајн. – 11. до пу ње но изд. – Но ви Сад : Про ме -
теј, 2010. – 299. – (Лин гви стич ке еди ци је. Еди ци ја Је зич ки са вет ни ци ; 1)

862. КЛАЈН, Иван

Reč nik je zič kih ne do u mi ca / Ivan Klajn. – 5, pre ra đe no i do pu nje no la ti nič no izd. – Be o -
grad : Či go ja štam pa, 2010. – 207.

863. КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 4, Те о до си је Хи лан да рац – Жи вот све то га Са ве : из вор ни и гра ма тич ки об ра ђен текст.
Фре квен циј ски реч ник ве ро ват но ће гра ма тич ких об ли ка : пре ма из да њу Ђу ре Да ни чи ћа,
Бе о град, 1860. / Ђор ђе Ко стић. – Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 2010. – 1259. – (Би бли о те -
ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

864. КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка. 5,
Ар хи е пи скоп Да ни ло II : Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских. Из вор ни и гра ма тич -
ки об ра ђен текст : пре ма из да њу Ђу ре Да ни чи ћа, За греб, 1866. / Ђор ђе Ко стић. – Бе о град
: Слу жбе ни гла сник, 2010. – 909. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

865. КО СТИЋ, Ђор ђе

Кван ти та тив ни опис струк ту ре срп ског је зи ка : срп ски је зик од XII до XVI II ве ка.
Књ. 6, Ар хи е пи скоп Да ни ло II : Жи во ти кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских. Фре квен циј ски
реч ник : пре ма из да њу Ђу ре Да ни чи ћа, За греб, 1866. / Ђор ђе Ко стић. – Бе о град : Слу жбе -
ни гла сник, 2010. – 824. – (Би бли о те ка Le xis. Еди ци ја Реч ни ци и ен ци кло пе ди је)

866. МА РИН КО ВИЋ, Ја вор ка

Раз ли ков ни реч ник : срп ски је зик и при зрен ско-ти моч ки го вор ни про стор / Ја вор ка
В. Ма рин ко вић. – Вра ње : Ауро ра, 2010. – 174.

867. МИЉ КО ВИЋ, Сла ви ша

Но ви срб ски ети мо ло шки реч ник. 1, АБ–АШ / Сла ви ша К. Миљ ко вић. – Ниш : Сер -
бо на, 2010. – 284. – (Гла го ље срб ско)

868. ОБ РА ДО ВИЋ, Рад ми ла

Лек сич ка гра ђа Гор ње Гру же : При ло зи Гру жан ском реч ни ку / Ми ло сав С. Ву ки ће -
вић. – Ниш : Sven, 2008. – 88. / Рад ми ла Об ра до вић // ЗбМСКЈ. – 58, 3 (2010), 687–690. |
При каз
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869. ПА НА ЈО ТО ВИЋ, То ми слав

Реч ник пи рот ског го во ра / То ми слав Г. Па на јо то вић. – Пи рот : Pi-press, 2010. – 153.

870. РЕЧ НИК срп ских го во ра Вој во ди не. Св. 10, Х–Ш / ред. Дра го љуб Пе тро вић. – Но -
ви Сад : Ма ти ца срп ска : Ти ски цвет, 2010. – 202. – (Лек си ко граф ска из да ња ; 3. Ди ја ле -
кат ски реч ни ци ; 2)

871. РЕЧ НИК срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка. Књ. 18, опо вр га ва ње –
оца ри ти. – Бе о град : Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2010. – 800.

872. РИ СТИЋ, Да ни је ла

Рјеч ник го во ра око ли не Мој ков ца / Да ни је ла Ри стић. – Под го ри ца : ЦА НУ, 2010. –
323. – (Рјеч ни ци ; 5)

873. СТО ЈА НО ВИЋ, Ра до сав

Цр но трав ски реч ник / Ра до сав Сто ја но вић // СДЗб. – 57 (2010), 1–1060. | Sum mary

874. ТО МО ВИЋ, Не над

En ci klo pe dij ski srp sko-en gle ski reč nik / Bo ris Hle bec. – Be o grad : Za vod za udž be ni ke,
2010. – 1319. / Ne nad To mo vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 71–73. | При каз | Уп. 878

875. ТО МО ВИЋ, Не над

Ter mi no lo gi ja pri me nje ne lin gvi sti ke : en gle sko-srp ski / pri re dio Ne nad To mo vić // Pre -
vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 125–148.

876. ЋИ РИ ЛОВ, Јо ван

Хр ват ско-срп ски рјеч ник ина чи ца и срп ско-хр ват ски реч ник ва ри ја на та / Јо ван Ћи -
ри лов. – 3. изд. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 340. – (Лин гви стич ке еди ци је. Еди ци ја Ма -
ли реч ни ци ; 1)

877. ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Сло бо дан

Ср би зми у грч ком и ла тин ском / Сло бо дан Фи ли по вић. – Бе о град : Пе шић и си но ви,
2010. – 286. – (Рет ки реч ни ци ; 5)

878. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

En ci klo pe dij ski srp sko-en gle ski reč nik / Bo ris Hle bec. – Be o grad : Za vod za udž be ni ke,
2010. – 1319. | Уп. 874

879. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

Срп ско-ен гле ски реч ник ети мо ло шких па ро ва / Бо рис Хле бец. – Бе о град : Бе о град -
ска књи га, 2010. – 173. – (Би бли о те ка Пут у ре чи ; 18)

880. ЧАН ЧАР, Пет ко

Рјеч ник име на тур ског по ри је кла / Пет ко Чан чар. – Фо ча : Цен тар за кул ту ру и ин -
фор ми са ње, 2010. – 51. – (Би бли о те ка Врат ни це)

881. ШИП КА, Ми лан

Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка : са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком / Ми лан
Шип ка. – Но ви Сад : Про ме теј, 2010. – 1412. – (Би бли о те ка Реч ни ци ; 3)

882. ШО ВЉАН СКИ, Рад ми ла

Реч ник за шти те би ља и жи вот не сре ди не = Слов нїк за щ и ти ро шлї нох и жи вот но го
стред ку : срп ско-ру син ско-ла тин ско-ен гле ски / Рад ми ла Шо вљан ски ; пре ве ла на ру син -
ски је зик На та ли ја Ра мач. – Но ви Сад : Дру штво за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту -
ру, 2010. – 436. – (Еди ци ја Реч ни ци ; 2)
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IX. Несловенски језици

883. АЈ КУТ, Ксе ни ја

Не ке мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке тур ских гла го ла / Kse ni ja Aykut // СЈ.
– 15 (2010), 691–702.

884. АЈ КУТ, Ксе ни ја

Спе ци фич ност тур ске ан тро по ни ми је као из раз уза јам ног де ло ва ња је зи ка и кул ту -
ре / Ксе ни ја Ај кут // НССУВД. – 39, 1 (2010), 305–318. | Sum mary

885. АЛЕК СЕ ЈЕ ВА, Ма ри на

Vi su el le Me dien im Fremdsprac he nun ter richt als eines der Ent wic klungsmit tel zur spon -
ta nen Sprac hpro duk tion / Ma ri na Ale xe e va, Ve ra Fro lo va // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 55–62. | Zu -
sam men fas sung

– АН ДРИЋ, Еди та
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ско(хр ват ско)г и ма ђар ског је зи ка | Уп. 177

886. АН ЂЕЛ КО ВИЋ, Ви то мир

Gra ma ti ka en gle skog je zi ka / Vi to mir An đel ko vić. – Be o grad : Be ok nji ga, 2010. – 138.

887. АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ, На да

Gra ma ti ka sa vre me nog ne mač kog je zi ka : sa no vim ne mač kim pra vo pi som / Na da S. Ar -
se ni je vić. – 13. do pu nje no izd. – Be o grad : Par te non, 2010. – 216.

– АШИЋ, Ти ја на
Вре мен ске упо тре бе кон ди ци о на ла у фран цу ском и срп ском је зи ку | Уп. 178

888. БОГ НЕР, Ште фан

Abriss der Geschic hte der de utschen Sprac he und der hi sto rischen Gram ma tik des De -
utschen / Step han Bog ner. – Bač ka To po la : La vik 92-Timp, 2010. – 246.

889. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца

Lek si ka u kri mi no lo škom re gi stru / Bran ki ca Bo jo vić. – Pod go ri ca : Obod sko slo vo ; Be -
o grad : Štam par Ma ka ri je, 2010. – 251.

890. БО ЈО ВИЋ, Бран ки ца

Fe no men en gle skog je zi ka kod Ostle ra i Kri sta la / Bran ki ca Bo jo vić // ВиО. – 1 (2010),
119–127.

891. ВУ ЈИЋ, Је ле на

In flec tion аnd Dual Le xi cal Ca te go ri es / Je le na Vu jić // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 1–9. | Sum -
mary

892. ВУК ЧЕ ВИЋ, Ми о драг

Fo re ign Lan gu a ge Mo vi es : Dub bing vs. Sub ti tling – Schrif ten zur Me di en wis sen schaft /
ed. An ge li ka Gold stein and Bi lja na Go lu bo vić. – Ham burg : Ver lag Dr Ko vac – Fac hver lag für
wis sen scha ftlic he Li te ra tur, 2009. – 224. / Mi o drag Vuk če vić // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 161–
163. | При каз

893. ГА ВРИ ЛО ВИЋ, Жа на

Спе ци фич но сти у зна че њу ен гле ских пер фек тив них об ли ка : у окви ру про шло сти /
Жа на Г. Га ври ло вић // РФФ. – 12 (2010), 503–513. | Sum mary

– ГУ ДУ РИЋ, Сне жа на
Пра ви и ла жни при ја те љи у фран цу ском, ита ли јан ском и срп ском је зи ку | Уп. 187
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894. ДА ЗДА РЕ ВИЋ, Са ми на

Utje caj me di ja na va ri jan te en gle skog je zi ka / Sa mi na Da zda re vić. – No vi Pa zar : El-Ke -
li meh, 2010. – 165.

895. ДА НИ ЧИЋ, Мир ја на

On the Bor ders of Con ven tion / ed. Ma ri ja Kne že vić, Alek san dra Nik če vić Ba tri će vić. –
New ca stle upon Tyne : Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2010. – 240. / Mir ja na Da ni čić // Phi -
lo lo gia. – 8 (2010), 163–167. | При каз

– ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СА ВИЋ, Јо ва на
Co de-Switching : Struc tu re and Me a ning | Уп. 192

– ЂОР ЂЕ ВИЋ, Рад ми ла
Би ла јед ном кон тра стив на ана ли за : да ли? | Уп. 197

896. ЂУ КА НО ВИЋ, Јо ван

Morp ho lo gie der de utschen Sprac he / Smi lja Sr dić. – Be o grad : Ja sen, 2008. – 252. / Jo -
van Đu ka no vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 69–71. | При каз

897. ЂУ РО ВИЋ, Ане те

Medialität аls lin gu i stisches Dif fe ren zi e rung skri te ri um / An net te Đu ro vić // Phi lo lo gia. –
8 (2010), 11–21. | Zu sam men fas sung

898. ЖИВ КО ВИЋ, Сла ђа на

Slo že ni ce u kom pju ter skom re gi stru / Sla đa na Živ ko vić. – Niš : Stu dent ski kul tur ni cen -
tar, 2010. – 173.

– ЗА БА РАХ, Да рег
The Lin gu i stic Gor dian Knot in Mol do va : Re pe a ting the Yugo slav Ex pe ri en ce? | Уп. 28

– ЈО ВА НО ВИЋ, Ве ра
Пре те ри тал на вре ме на у Ка ми је вом „Стран цу“ и њи хо ви пре вод ни екви ва лен ти | Уп. 64

899. КИР КО ВА-НА СКО ВА, Ана ста зи ја

Ta(l)king En glish Pho ne tics ac ross Fron ti ers / ed. Bi lja na Ču bro vić, Ta tja na Pa u no vić. –
New ca stle upon Tyne : Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2009. – 205. / Ana sta zi ja Kir ko va-Na -
sko va // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 155–160. | При каз

900. КО РАЋ, Гор да на

En glish for Sa i ling on the Ri ver of Ti me : Ar cha e o logy and Art Hi story Stu di es / Mi li ca
Sto ja no vić–Bla ži na. – Bel gra de : The Uni ver sity, The Fa culty of Phi lo sophy, 2009. – 185. / Gor -
da na Ko rać // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 151–152. | При каз

901. КО СА НО ВИЋ, Бо же на

Vr ste en gle skih re či : gra ma tič ki pri ruč nik : ime ni ce – za me ni ce – pri de vi – pri lo zi – bro -
je vi – neo d re đe ni član – od re đe ni član – pred lo zi – sve ze : sve osim en gle skog gla go la ko ji je
po seb no ob ja vljen : sa svim po treb nim ob ja šnje nji ma na srp skom je zi ku / Bo že na Ko sa no vić. –
Be o grad : Na uč na KMD, 2010. – 194.

902. КО СТИЋ, На та ша

Ne ke pra vil no sti u upo tre bi an to ni ma u elek tron skom kor pu su en gle skog je zi ka / Na ta ša
Ko stić // Ri ječ. – 3 (2010), 47–61.│Sum mary

903. КО СТИЋ-ТО МО ВИЋ, Је ле на

Kon ver zi ja u ger ma ni stič koj lin gvi sti ci / Ko stić-To mo vić Je le na // АФФ. – 22 (2010),
273–287. | Sum mary
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– КО СТИЋ-ТО МО ВИЋ, Је ле на
Sup stan ti vi za ci ja par ti ci pa pre zen ta u ne mač kom je zi ku i pro blem ekvi va len ci je | Уп. 207

– КР СТИЋ, Не над
Не ке на по ме не о скра ће ни ца ма у фран цу ском и срп ском је зи ку | Уп. 431
Са вре ме на кон тра стив на про у ча ва ња фран цу ског и срп ског је зи ка у Ср би ји | Уп. 208

– ЛА ЛИЋ, Ми ха е ла
No mi nal kom po si ta im De utschen und im Ser bischen : ein kon tra sti ver Ver gle ich | Уп. 209

904. ЛО МА, Је ле на

Но ми нал на син таг ма у но рен ском и са вре ме ном нор ве шком је зи ку / Је ле на Ло ма //
ППЈ. – 41 (2010), 91–126. | Sum mary

– МИР НИЋ, Кри сти на
Гла гол wer den у епи сте мич кој упо тре би и ње го ви екви ва лен ти у срп ском је зи ку | Уп. 216

– МИР ТО, Иг на цио Ма у ро
Two Types of Pse u do-Cleft Sen ten ces? | Уп. 1031

– МИ ТРО ВИЋ, Ан ђел ка
Ме сто кон тра стив не ана ли зе у лин гви стич кој ара би сти ци | Уп. 218

905. МИ ШИЋ ИЛИЋ, Би ља на

Ana li za dis kur sa u te o ri ji i prak si / Bi lja na Mi šić Ilić // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 133–137.

906. МИ ШКО ВИЋ-ЛУ КО ВИЋ, Мир ја на

She Wants to Me et a Bac he lor : lek sič ka kon cep tu al na se man ti ka kao prag ma tič ki mit?
Mir ja na Mi ško vić-Lu ko vić // Је зич ки си сте ми... – 289–299. | Sum mary

907. МО ДЕРЦ, Са ша

Реч ни ци срп ског је зи ка у све тлу но ви јих лек си ко граф ских до стиг ну ћа у ита ли јан -
ском је зи ку / Са ша Мо дерц // НССУВД. – 39, 1 (2010), 279–287. | Ri as sun to

908. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

On So me Com po und Pre po si ti ons De no ting Spa ce in Mo dern Gre ek / Pre drag Mu tav džić,
Dar ko To do ro vić // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 23–30. | Sum mary

909. МУ ТАВ ЏИЋ, Пре драг

Pred lo zi za me sto u sa vre me nom grč kom je zi ku / Pre drag Mu tav džić, Dar ko To do ro vić //
АФФ. – 22 (2010), 289–316. | Sum mary

– ПЕ ЈО ВИЋ, Ан ђел ка
Las co lo ca ci o nes en la le xi co gra fía española y ser bia | Уп. 228

– ПЕ ТРО НИ ЈЕ ВИЋ, Бо жин ка
Adjek ti vische/adver bi a le Prä fix bil dung und Kom pa ra tion | Уп. 230

– РА ЈИЋ, Је ле на
Slo že ni fu tur u špan skom je zi ku i nje go vi pre dov ni ekvi va len ti u srp skom | Уп. 237

910. РА КИЋ, Ста ни мир

Morp ho logy / Fran cis Ka tam ba, John Sto ne ham. – New York : Pal gra ve Mac mil lan, 2006.
– 382. / Sta ni mir Ra kić // ФП. – 37, 1 (2010), 177–183. | При каз

911. РАН КО ВИЋ, Зо ран

Се ман ти ка при де ва Api stos у „Је ван ђе љи ма и по сла ни ца ма“ св. ап. Па вла / Зо ран
Ран ко вић, Ми ло сав Ве шо вић // Стил. – 9 (2010), 421–427. | Sum mary
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– СИ ЛА ШКИ, На де жда
The Con cep tu a li sa tion of the Glo bal Fi nan cial Cri sis Via the Eco nomy Is a Per son Me tap -

hor : a Con tra sti ve Study of En glish and Ser bian | Уп. 239

– СР ДИЋ, Сми ља
Кон тра стив на ис тра жи ва ња не мач ког у срп ског/срп ско хр ват ског је зи ка | Уп. 242

912. СР ДИЋ, Сми ља

Te o ri ja va lent no sti i lek si ko gra fi ja / Smi lja Sr dić // Ri ječ. – 4 (2010), 47–60.│Zu sam men -
fas sung

– СТА МЕН КО ВИЋ, Ду шан
Me tap ho ric and Ex ten ded Uses of the Hyponyms of the Verbs Lo ok in En glish and gle da ti

in Ser bian | Уп. 245
При дев ске по ред бе с на зи ви ма жи во ти ња у ен гле ском и срп ском је зи ку | Уп. 246

– СТА НИ ШИЋ, Ва ња
Из до са да шњих про у ча ва ња срп ско-ал бан ских је зич ких од но са : то по ни ми сти ка и

лек си ка | Уп. 247
Срп ско-ал бан ски фо но ло шки од но си из ме ђу ути ца ја и аре ал ног је дин ства | Уп. 248

913. СТАН КО ВИЋ, Се ле на

О име но ва њу ко сов ско ме то хиј ске по кра ји не и ње них ста нов ни ка у фран цу ском је зи ку
/ Се ле на Стан ко вић, Ста ни слав Стан ко вић // Ко со во и Ме то хи ја... – 301–317. | Sum mary

914. СТЕ ПА НОВ, Стра хи ња

Analysing Po li ti cal Di sco ur se : The ory and Prac ti ce / Paul Chil ton. – Lon don : Ro u tled -
ge, 2004. – 223. / Stra hi nja Ste pa nov // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 145–148. | При каз

915. СТО ЈА НО ВИЋ ПРЕ ЛЕ ВИЋ, Ива на

On Per for ma ti ves / Iva na Sto ja no vić Pre le vić // FU. – 8, 2 (2010), 105–113. | Ре зи ме

916. СТО ЈИ ЧИЋ, Ви о ле та

Te o ri ja ko lo ka ci ja / Vi o le ta Sto ji čić. – Be o grad : Za du žbi na An dre je vić, 2010. – 86. – (Dis -
ser ta tio ; 284)

– ТЕ РИЋ, Гор да на
Де ик тич ко-ана фор ски од но си срп ских и ита ли јан ских по ка зних за ме ни ца | Уп. 256

917. ТО ПА ЛОВ, Ја го да

At ti tu di nal Va ri a bles in Fo re ign Lan gu a ge Le ar ning : Ro le of Et hno cen trism And Ano mie
/ Ja go da To pa lov // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 63–70. | Sum mary

– ТРИЧ КО ВИЋ, Див на
Кон тра стив на про у ча ва ња ја пан ског и срп ског је зи ка | Уп. 293

918. ТРИЧ КО ВИЋ, Див на

Pri de vi kao za seb na vr sta re či u ja pan skom je zi ku : ne ke nji ho ve od li ke i pro ble mi de fi ni -
sa nja / Trič ko vić Div na // АФФ. – 22 (2010), 317–339. | Sum mary

919. ФЕ МИЋ-КА СА ПИС, Је ле на

По ре кло тер ми на physis, oysia и ypo sta sis и њи хов се ман тич ки раз вој од нај ра ни јих
по ме на до цр кве них ота ца / Је ле на Фе мић-Ка са пис. – Бе о град : Пра во слав ни бо го слов ски
фа кул тет Уни вер зи те та, Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња, 2010. – 155.

– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Је ле на
Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и шпан ског је зи ка | Уп. 296
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– ФИ ЛИ ПО ВИЋ, Сло бо дан
Ср би зми у грч ком и ла тин ском | Уп. 877

920. ФУ СА РИ, Са бри на

Swe et he art De als, Wil dcat Stri kes and Ot her Dan ge ro us Things : Me tap ho ri cal Re pre sen -
ta ti ons of Ali ta lia’s Ba i lo ut and Pri va ti za tion in the Bri tish, US Ame ri can and Ita lian Press / Sa -
bri na Fu sa ri // FU. – 8, 2 (2010), 91–104. | Ре зи ме

921. ХА ЛАС, Ана

Од ло шег ка стан дард ном ен гле ском / Ана Ха лас. – Бе о град : За ду жби на Ан дре је вић,
2010. – 82. – (Ini ti um ; 10)

922. ХAУЗ, То мас Пи тер

Bre aks in The ma tic Pro gres sion / Tho mas Pe ter Ha wes // Phi lo lo gia. – 8 (2010), 31–45. |
Sum mary

923. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

En glish Ac cent and In to na tion / Bo ris Hle bec. – Be o grad : Či go ja štam pa, 2010. – 65.

924. ХЛЕ БЕЦ, Бо рис

En glish Se man tics : for Uni ver sity Stu dents / Bo ris Hle bec. – Be o grad : Či go ja štam pa,
2010. – 191.

– ША ЈИ НО ВИЋ, Је ле на
Мо дал ност из угла са вре ме них гра ма ти ка ен гле ског и срп ског је зи ка | Уп. 522

X. Балканологија

925. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Ра ди во је

Ан ти ци па циј ска па ла тал ност у све тлу бал ка ни стич ког сма ње ња па ла тал но сти / Ра -
ди во је Мла де но вић // Је зич ки си сте ми... – 211–234. | Sum mary

926. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

The Bal kan Sprac hbund from a Sla vic Per spec ti ve / Zu zan na To po li ń ska // ЗбМСФЛ. – 53,
1 (2010), 33–60. | Ре зи ме

XI. Библиографија

– АН ДРИЋ, Еди та
Кон тра стив на ис тра жи ва ња срп ско(хр ват ско)г и ма ђар ског је зи ка | Уп. 177

– БЕ ЧЕ ВА, Нич ка
Бу гар ско-срп ска кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња | Уп. 180

– БО ШЊА КО ВИЋ, Жар ко
Пре глед ма ке дон ско-срп ских кон тра стив них и срод них ис тра жи ва ња | Уп. 182

927. БУ ГАР СКИ, Ран ко*

Se lek tiv na so ci o lin gvi stič ka bi bli o gra fi ja : SFRJ/SRJ, SCG/Sr bi ja : 1967–2007. / Ran ko
Bu gar ski. – Be o grad : Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2009. – 124 str. | Уп. 929

– ЂОР ЂЕ ВИЋ, Рад ми ла
Би ла јед ном кон тра стив на ана ли за : да ли? | Уп. 197

– ЂУ КА НО ВИЋ, Ма ја
Срп ски и сло ве нач ки је зик : раз вој кон тра стив них про у ча ва ња | Уп. 198
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– КО ПРИ ВИ ЦА, Ве ри ца
Кон тра стив на из у ча ва ња срп ског и че шког је зи ка | Уп. 206

– МАР КО ВИЋ, Ми ле на
Би о би бли о гра фи ја ака де ми ка Ире не Гриц кат-Ра ду ло вић | Уп. 946

928. МИ ЛОШ ОКУ КА : би бли о гра фи ја ра до ва // СЈ. – 15 (2010), 6–23.

– ОБУ ЋИ НА, Пре драг
Кон тра стив на про у ча ва ња срп ског и пољ ског је зи ка у срп ској лин гви стич кој сла ви -

сти ци | Уп. 225

– ПИ ПЕР, Пре драг
Љу бо Ми лин ко вић : 1944–2009. | Уп. 953
Ма ри ја на П. Кир шо ва : 1940–2010. | Уп. 954
О кон фрон та тив ним про у ча ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка | Уп. 232

929. ПР ЋИЋ, Тврт ко

Se lek tiv na so ci o lin gvi stič ka bi bli o gra fi ja : SFRJ/SRJ, SCG/Sr bi ja : 1967–2007. / Ran ko
Bu gar ski. – Be o grad : Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2009. – 124 str. / Тврт ко Пр ћић // ЗбМСФЛ.
– 53, 2 (2010), 230–233. | При каз | Уп. 927

– СР ДИЋ, Сми ља
Кон тра стив на ис тра жи ва ња не мач ког у срп ског/срп ско хр ват ског је зи ка | Уп. 242

XII. Personalia (биографије, аутобиографије, некролози и слично)

930. ВУ ЛЕ ТИЋ, Љи ља на

Dr Sa vi ca To ma : 1951–2009. / Lji lja na Vu le tić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 99–101.

931. ГОР ТАН-ПРЕМК, Да рин ка

Ире на Гриц кат-Ра ду ло вић : ве ли ки лек си ко граф и учи тељ лек си ко гра фи је / Да рин ка
Гор тан-Премк // ЈФ. – 66 (2010), 21–30. | Sum mary

932. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР, Ја сми на

До при нос Алек сан дра Мла де но ви ћа про у ча ва њу исто ри је срп ског је зи ка / Ја сми на
Гр ко вић-Меј џор // ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 11–15.

933. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, Рај на

Се ман тич ка ис тра жи ва ња Ире не Гриц кат / Рај на Дра ги ће вић // ЈФ. – 66 (2010), 31–
49. | Ре зю ме

934. ДРА КУ ЛИЋ-ПРИЈ МА, Дра га на

Ака де мик Алек сан дар Мла де но вић : 1930–2010. / Дра га на Дра ку лић-Приј ма //
ЗбМСС. – 78 (2010), 259–261.

935. ИВИЋ, Мил ка

Ире на Гриц кат-Ра ду ло вић / Мил ка Ивић // ЈФ. – 66 (2010), 11–12.

936. ЈЕВ ТИЋ, Ми лош

Лек сич ки увод у раз го во ре са на уч ни ци ма и умет ни ци ма из Ср би је, Хр ват ске и Бо -
сне и Хер це го ви не / Ми лош Јев тић // Srp ski po gle di...I/1. – 569–574. | Zu sam men fas sung

937. ЈЕВ ТИЋ, Ми лош

По гле ди лин гви ста, књи жев них и на уч них ства ра ла ца о је зи ци ма на бал кан ским и ју -
жно сло вен ским про сто ри ма / Ми лош Јев тић // Srp ski po gle di...I/1. – 15–19. | Zu sam men fas sung
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938. ЈЕВ ТИЋ, Ми лош*

Сла ви стич ка при су ства Пе ра Ја коб се на / Ми лош Јев тић. – Бе о град : Бе о град ска књи -
га, 2009. – 94. – (Ко лек ци ја Од го во ри ; 172) | Уп. 955

939. ЈЕВ ТИЋ, Ми лош*

Тра гом ре чи : раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром / Ми лош Јев тић. – Бе о град : Бе о -
град ска књи га, 2009. – 183. – (Ко лек ци ја Од го во ри ; 170) | Уп. 956

940. ЈЕВ ТИЋ, Ми лош

Чу до је зи ка : раз го во ри са лин гви сти ма / раз го вор во дио Ми лош Јев тић. – Бе о град :
Слу жбе ни гла сник, 2010. – 414. – (Иза бра ни ра до ви Ми ло ша Јев ти ћа ; 1)

941. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Ži va Že be ljan : 1923–2006. / Zo ran Jo va no vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 98–99.

942. ЈО ВА НО ВИЋ, Зо ран

Smi lja na Ki ju ri na / Zo ran Jo va no vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 102–104.

943. КОН ЧА РЕ ВИЋ, Ксе ни ја

Ре цеп ци ја де ла Ра до ва на Ко шу ти ћа у по сле рат ној ру си стич кој лин гво ди дак ти ци код
Ср ба : о ше зде се то го ди шњи ци смр ти / Ксе ни ја Кон ча ре вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010),
323–335. | Ре зю ме

944. КОР ДА-ПЕ ТРО ВИЋ, Алек сан дра

Ду шан Ква пил : 1934–2009. / Алек сан дра Кор да-Пе тро вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010),
412–414.

945. КО ТЈУ РО ВА, Ма ри ја

М. И. Ко жи на : твор че ско го сша да не зна ла хо ког да / Ма рия П. Ко тю ро ва // Стил. –
9 (2010), 504–509.

946. МАР КО ВИЋ, Ми ле на

Би о би бли о гра фи ја ака де ми ка Ире не Гриц кат-Ра ду ло вић / Ми ле на Мар ко вић // ЈФ. –
66 (2010), 51–108.

947. МИ ЛОШ ОКУ КА : жи во то пис // СЈ. – 15 (2010), 5–6.

948. МИ ТРИ ЋЕ ВИЋ-ШТЕ ПА НЕК, Ка та ри на

Roz ho vory s českými lin gvisty 2 / ed. Jan Chromý, Eva Lehečková. – Pra ha : Akro po lis,
2009. – 344. / Ка та ри на Ми три ће вић-Ште па нек // Стил. – 9 (2010), 480–485. | При каз

949. МЛА ДЕ НО ВИЋ, Алек сан дар

Ра да Сти јо вић : до бит ник на гра де „Па вле Ивић“ за 2009. го ди ну / Алек сан дар Мле -
де но вић // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 371.

950. НО ВА КОВ, Дра га на

Алек сан дар Мла де но вић и срп ска ар хе о гра фи ја / Дра га на Но ва ков // ЗбМСФЛ. – 53,
1 (2010), 27–32.

– ОСТО ЈИЋ, Бра ни слав
Пе тар II Пе тро вић Ње гош и Вук Сте фа но вић Ка ра џић : књи жев но је зич ка па ра ле ла |

Уп. 849

951. ПИ ЖУ РИ ЦА, Ма то

Ака де ми ку Алек сан дру Мла де но ви ћу у знак за хвал но сти / Ма то Пи жу ри ца //
ЗбМСФЛ. – 53, 1 (2010), 17–20.

Библиографија 325



952. ПИ ПЕР, Пре драг

Ди ја ло шки уви ди у на у ке и умет но сти : о из да вач кој ко лек ци ји Од го во ри Ми ло ша
Јев ти ћа / Пре драг Пи пер // ЛМС. – 186, 486, 3 (сеп. 2010), 410–414.

953. ПИ ПЕР, Пре драг

Љу бо Ми лин ко вић : 1944–2009. / Пре драг Пи пер // Сла ви сти ка. – 14 (2010), 414–420.

954. ПИ ПЕР, Пре драг

Ма ри ја на П. Кир шо ва : 1940–2010. / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 78 (2010), 263–269.
+ Би бли о гра фи ја Ма ри је П. Кир шо ве.

955. ПИ ПЕР, Пре драг

Сла ви стич ка при су ства Пе ра Ја коб се на / Ми лош Јев тић. – Бе о град : Бе о град ска књи -
га, 2009. – 94. – (Ко лек ци ја Од го во ри ; 172) / Пре драг Пи пер // ЗбМСС. – 77 (2010), 107–
108. | При каз | Уп. 938

956. РЕ ЉИЋ, Ми тра

Тра гом ре чи : раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром / Ми лош Јев тић. – Бе о град : Бе о -
град ска књи га, 2009. – 183. – (Ко лек ци ја Од го во ри ; 170) / Ми тра Ре љић // Сла ви сти ка. –
14 (2010), 358–361. | При каз | Уп. 939

957. РЕ МЕ ТИЋ, Сло бо дан

Ака де мик Алек сан дар Мла де но вић : 1930–2010. / Сло бо дан Ре ме тић // ЗбМСФЛ. –
53, 1 (2010), 21–26.

958. ТА ДИ ЈА, Жа на

Ve sna Lo mić / Ža na Ta di ja // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 95–97.

959. ТА НА СИЋ, Сре то

Алек сан дар Бе лић и Ин сти тут за срп ски је зик / Сре то Та на сић // НЈ. – 41, 3/4 (2010),
107–111. | Ре зю ме

960. ТА НА СИЋ, Сре то

Др Дра го Ћу пић : 1932–2010. / Сре то Та на сић // НЈ. – 41, 1/2 (2010), 81–83.

961. ТА НА СКО ВИЋ, Дар ко

Чу вар ло го са / Дар ко Та на ско вић // ЛМС. – 186, 486, 3 (сеп. 2010), 404–410.

962. ТО ПО ЛИЊ СКА, Зу за на

Te o retyczne aspekty prac syntaktycznych Ireny Gric kat / Zu zan na To po li ń ska // ЈФ. – 66
(2010), 13–20. | Ре зи ме

963. У част Пе ра Ја коб се на : збор ник ра до ва / прир. Де јан Ај да чић, Пер си да Ла за ре вић
Ди Ђа ко мо. – Бе о град : Slo vo Sla via, 2010. – 569. – (Stu dia in ho no rem ; 1)

964. ЧАР КИЋ, Ми ло сав

По во дом ју би ле ја про фе со ра Мар га ри те Ни ко ла јев не Ко жи не / Ми ло сав Ж. Чар кић
// Стил. – 9 (2010), 509–515.

965. ЧЕР НА, Ми ла да

Љу бо мир Сто ја но вић и Праг / Ми ла да Чер на // Глас. – 415, 26 (2010), 95–109. | Sum mary

XIII. Народне умотворине

966. КО СТА ДИ НО ВИЋ, Да ни је ла

Те ло у крат ким го вор ним фор ма ма ле ско вач ког кра ја / Да ни је ла Ко ста ди но вић // Те -
ло и оде ло... – 99–114. | Sum mary
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967. МАР КО ВИЋ, Јор да на
Те ло и оде ло у „На род ним пе сма ма из ис точ не и ју жне Ср би је“ / Јор да на Мар ко вић

// Те ло и оде ло... – 137–148. | Sum mary

968. МИ ЈО ВИЋ, Ми ло са ва
Реч по реч ре ча ва. При ча по при ча при ча ва / Ми ло са ва Ми јо вић // Да ни ца. – 18

(2010), 381–384.

XIV. Институције, научни скупови, часописи, удружења

969. БЈЕ ЛЕ ТИЋ, Мар та
Скуп по све ћен ет но лин гви сти ци, оно ма сти ци и ети мо ло ги ји / Мар та Бје ле тић, Ја -

сна Вла јић-По по вић // ЗбМСФЛ. – 53, 2 (2010), 211–215.

970. БР БО РИЋ, Вељ ко
[Педесет први] 51. Ре пу блич ки зим ски се ми нар за на став ни ке и про фе со ре срп ског је -

зи ка и књи жев но сти : про грам и ути сци / Вељ ко Бр бо рић // КњЈ. – 57, 1/2 (2010), 179–191.

971. ВЛА И СА ВЉЕ ВИЋ, Ана
VI In ter na ti o nal Con fe ren ce on En glish Lan gu a ge and Li te ra tu re Stu di es, Fa culty of Phi -

lo sophy, Nik šić, Mon te ne gro, Sep tem ber 30–Oc to ber 2, 2010. / Ana Vla i sa vlje vić // Phi lo lo gia.
– 8 (2010), 141–143.

972. ВУ ЈО ВИЋ, Ана
На уч ни скуп На ста ва и уче ње стра ног је зи ка на ра ном уз ра сту : Учи тељ ски фа кул -

тет, Бе о град, 14. но вем бар 2009. / Ана Ву јо вић // ФП. – 37, 1 (2010), 198–200.

973. ВУК ЧЕ ВИЋ, Ми о драг
[Pe ti] V no vo sad ski su sre ti kul tu ra / Mi o drag Vuk če vić // Pre vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 85–

89.

974. ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ СА ВИЋ, Јо ва на
Ma in te nan ce of Ser bian in Austra lia / Јо ва на Ди ми три је вић Са вић // СЈ. – 15 (2010),

211–228. | Ре зи ме

975. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Дра га на
FID 2010 : no va li ca fi lo lo gi je / Dra ga na Đor đe vić // Pre vo di lac. – 29, 3/4 (2010), 81–85.

976. ЂУ РИЋ, Ми лош
Me đu na rod na an gli stič ka kon fe ren ci ja u Be o gra du / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 29, 1/2

(2010), 89–94.

977. ЂУ РИЋ, Ми лош
[Pe ta] V me đu na rod na kon fe ren ci ja o en gle skom je zi ku u Nik ši ću / Mi loš D. Đu rić // Pre -

vo di lac. – 29, 1/2 (2010), 77–80.

978. ЂУ РИЋ, Ми лош
[Šesta] VI me đu na rod na kon fe ren ci ja u Nik ši ću / Mi loš D. Đu rić // Pre vo di lac. – 29, 3/4

(2010), 79–81.

979. ЂУ РО ВИЋ, Ане те
Me đu na rod na tran sla to lo ška kon fe ren ci ja u Ma ri bo ru / An net te Đu ro vić // Pre vo di lac. – 29,

1/2 (2010), 80–84.

980. ЗАР КО ВИЋ, Јо ван
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