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МЕТАЈЕЗИК ЛЕКСИКОГРАФСКЕ ДЕФИНИЦИЈЕ У
ДЕСКРИПТИВНОМ РЕЧНИКУ

(на материјалу речника српског језика)**

У раду представљамо континуирану хијерархијску уређеност
лексема које припадају тематском пољу ’кућа, грађевински објекат’ за -
сно ва ну на ана ли зи вер ти кал ног улан ча ва ња кон це па та при сут них у њи -
хо вим лек си ко граф ским де фи ни ци ја ма. На ана ли зи ода бра них де ло ва
њи хо вих де фи ни ци ја, по ка зу је мо да вер ти кал но улан ча ва ње лексема из
овог тематског поља прати низ од највиших нивоа појмовне ка те го ри -
зације, сло же них и про стих при ми ти ва, пре ма ни жим хи пе ро ним ским
ни во и ма (МЕ СТО > ПРО СТОР [ГДЕ], ПРО СТОР > ПРОСТРАНСТВО [НЕШТО ШТО

се (безгранично) простире на све стране]). У оквиру пред стављеног мо -
де ла уланчавања, значења лексема се повезују си стем ски, унутар њи -
хове полисе ман тич ке струк ту ре (ми кро план зна че ња) и у рав ни оп штег
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** Рад је из ра ђен у окви ру про јек та 178009 Лин гви стич ка ис тра жи ва ња

са вре ме ног срп ског је зи ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на -
род ног је зи ка СА НУ, ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Овај рад, у фор ми из ла га ња са на уч ног
ску па, са оп штен је уче сни ци ма ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је Сло вен ска лек -
си ко гра фи ја на по чет ку ХХI ве ка, ко ја је одр жа на у Пра гу, 20–22. апри ла 2016.
го ди не, у ор га ни за ци ји Че шке ака де ми је на у ка.



зна че ња њи хо ве те мат ске гру пе / кла се (ма кро план зна че ња). Овај тип
ис тра жи ва ња би мо гао да до при не се уна кр сном пре тра жи ва њу лек се -
ма и дру гим на пред ним пре тра га ма у елек трон ском реч ни ку са вре ме ног
срп ског је зи ка, што је зна чај но ка ко лек си ко гра фи ма, та ко и ко ри сни ци -
ма реч ни ка.

Кључ не ре чи: де скрип тив на лексикографија, метаанализа лекси ко -
граф ских дефиниција, лексикографски метајезик, семантички при ми -
ти ви, моделовање семантичког описа.

Увод

1. У раду се на осно ву ана ли зе по је ди них еле ме на та де фи ни ци -
је ус по ста вља ин вен тар ме та је зич ких је ди ни ца се ман тич ког опи са
и пред ста вља њи хо ва уло га у си стем ском опи су лек си ке, као и у
лин гви стич кој ана ли зи срп ског је зи ка. Ме та а на ли за лек си ко граф ских
дефиниција на ширем плану има за циљ да утврди у којој мери ме -
тајезик лексикографских дефи ни ци ја у ре ле вант ним де скрип тив ним
реч ни ци ма до при но си кон сти ту и са њу је дин стве ног лек си ко граф -
ског ме та је зи ка ко ји би с јед не стра не омо гу ћио си стем ско пред ста -
вља ње лек сич ко се ман тич ких и гра ма тич ких од но са лек сич ких / је -
зич ких је ди ни ца на син таг мат ској и парадигматској равни, а са
друге стране који би омогућио издвајање семантичких при ми ти ва и
од ре ђи ва ње њи хо ве упо тре бе и уло ге у ка те го ри за ци ји и кла си фи -
ка ци ји лек си ке раз ли чи тих кон цеп ту ал них и семантичких домена.
Рад је заснован на материјалу референтних дескриптивних речника
српског језика, Речника српскохрватскога књижевног и народног
језика САНУ (РСАНУ) и Речника српскохрватског књижевног је зи -
ка Матице српске (РМС), као и на теоријским при сту пи ма ко ји су
пред  ста вље ни у ко лек тив ној мо но гра фи ји Са вре ме на срп ска лек си -
ко гра фи ја у те о ри ји и прак си (ур. Р. Дра ги ће вић, 2015).

Ме та а на ли за реч нич ких де фи ни ци ја: гра ђа, при ступ, ре зул та ти

2. Ме та а на ли за де фи ни ци ја у на ве де ним реч ни ци ма ура ђе на је
на ма те ри ја лу име нич ких лек се ма из ви ше раз ло га, од ко јих ис ти -
че мо два нај ва жни ја.

2.1. Пр во, име ни це су ода бра не за по че так ме та а на ли зе лек си -
ко граф ске де фи ни ци је, не са мо за то што оне по бро ју над ма шу ју све
дру ге вр сте ре чи у лек си ко ну јед ног је зи ка,1 не го и због то га што се
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1 По да так је до би јен уви дом у ба зу од ред ни ца ве ли ког опи сног Реч ни ка СА НУ,
ко ја ука зу је на то да је, од свих об ра ђе них лек се ма у овом реч ни ку (пре ко
230.000), нај ви ше име нич ких.



од ли ку ју се ман тичком лабилношћу и неограниченом спојивошћу,2

па је дифузне и недовољно јасне границе између предметних имена
веома тешко одредити уопште (РАХИЛИНА 2000: 28), а посебно у
њиховом представљању у дескрип тив ној лек си ко гра фи ји. Дру го,
име ни ца ма се ус по ста вља хи је рар хиј ска ка те го ри за ци ја пој мо ва у
кон сти ту и са њу је зич ке сли ке света, па се наше знање о њиховом
значењу често заснива на препознавању њиховог места у хије рар -
хиј ској ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма, та ко да су се са ме име ни це
на мет ну ле као нај по год ни ји ма те ри јал за лин гви стич ку ана ли зу при
утвр ђи ва њу прин ци па ор га ни за ци је и од но са ме ђу је ди ни ца ма си -
сте  ма. До са да су из дво је ни так со ном ски (кла си фи ка тор ски) / хи по -
ним  ски и пар то ним ски (ме ро ним ски) од но си, од ко јих се као нај ва -
жни ји вид систематизације лексичких јединица истиче хипонимија
(исп. ДРАГИЋЕВИЋ 2007: 294).3

2.2. Имајући у ви ду кон сти ту тив ну уло гу име ни ца у је зич кој ка -
те го ри за ци ји и ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма, иза бран је ког ни -
тив ни при ступ за пре и спи ти ва ње / про ве ру и од ре ђи ва ње њиховог
примарног значења у речницима, и то на основу метаанализе првог
еле мен та де фи ни ци је ко јим се иден ти фи ку је појам. При томе се као
важно наметнуло питање одабира надређеног појма, категорије (ge nus
pro xi mum) за ње го ву иден ти фи ка ци ју од но сно пи та ње ода би ра аде -
кват ног хи пе ро ни ма или хи пе ро ним ског из ра за за екс пли ка ци ју пр -
вог еле мен та де фи ни ци је. Пи та ње из бо ра аде кват ног над ре ђе ног
пој ма, хи пе ро ни ма, ина че је до би ло ве ли ки зна чај у де скрип тив ној
лек си ко гра фи ји јер иза бра ни хи пе ро ним свр ста ва име но ва ни по јам
у од ре ђе ну категорију која у многим случајевима одређује садржај
и структуру дефиниције а самим тим и примарно значење лексеме
која се дефинише (БАРТМИЊСКИ 2011: 109–110). Због великог броја
пропуста у формулисању првог дела дефиниције и несистемских
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2 За раз ли ку од име ни ца, се ман тич ка свој ства гла го ла од ли ку ју се ста бил но шћу
и лак ше их је утвр ди ти, јер се сва она од ра жа ва ју у син так сич ким кон струк ци ја ма
– у огра ни че ном бро ју мо де ла упра вља ња, ко ји ука зу ју на од ре ђе ну си ту а ци ју.
Име ни це се се ман тич ки не ве зу ју ни са јед ном кон крет ном си ту а ци јом, па је про -
то ти пич ном име ну ну жна ка те го ри ја де тер ми на ци је – ука зи ва ње на од ре ђе ност
/ нео д ре ђе ност, ре фе рент ност / не ре фе рент ност да би се мо гло ве за ти за од ре ђе -
ну си ту а ци ју (РА ХИ ЛИ НА 2000: 34).

3 На ве де ни од но си, хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ни, мо гу се вер ти кал но пред -
ста ви ти као од но си из ме ђу над ре ђе ног (су пер ор ди ни ра ног) пој ма (хи пе ро ни ма
или хо ло ни ма) и под ре ђе них (суб ор ди ни ра них) пој мо ва (так со ни ма / хи по ни ма,
ме ро ни ма) ко ји су хо ри зон тал но уре ђе ни и пред ста вља ју ни зо ве ко так со ни ма /
ко хи по ни ма и ко ме ро ни ма (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007: 292–293).



решења, која су евидентна у лексикографској пракси, показало се да је
за системско решење неопходно унапред утврдити принципе избо ра.

2.3. За правилан из бор над ре ђе ног пој ма у пр вом де лу де фи ни -
ци је не по сто ји је дин стве но пра ви ло, па се, за ви сно од ти па пој мо ва
и њи хо ве ког ни тив не струк ту ре, пред ла жу раз ли чи те „де фи ни циј -
ске схе ме“ ка ко би се по сти гао по тре бан ква ли тет у се ман тич ком
опи су лек сич ких је ди ни ца и си сте ма тич ност у је зич кој ка те го ри за -
ци ји. По ред кла си фи ка тор ских име на, из дво је на су функ ци о нал на
и пар то ним ска (ме ро ним ска) име на (БАРТ МИЊ СКИ 2011: 114–115),4

а за тим и ре ла ци о на име на, ти па род бин ских од но са, и гла гол ских
име ни ца (РА ХИ ЛИ НА 2000: 30–35).

3. Да би се ис так ну ти про бле ми што боље и системски са гле да -
ли, материјал за метаанализу лексикографске дефиниције у овом
раду ограничен је на дефиниције из тематске групе ‘грађевински
објекти’, типа кућа, зграда, здање, њихових врста и делова. Ана ли -
зом је обухваћен само први део дефиниције наведеног типа име ни -
ца, онај којим се идентификује именовани појам односно којим се
екс пли ци ра ар хи се ма основ ног (при мар ног) зна че ња.5

3.1. Најважнији аспек ти у сми слу аде кват ног из бо ра хи пе ро ни -
ма, над ре ђе не ре чи за иден ти фи ка ци ју пој ма у пр вим еле мен ти ма
де фи ни ци је при мар них зна че ња, и схе мат ског пред ста вља ња вер -
ти кал ног и хо ри зон тал ног улан ча ва ња лек се ма би ће пред ста вље ни на
при ме ру про то ти пич не лек се ме ку ћа из те мат ске гру пе ‘гра ђе вин ски
објек ти’ и хи је рар хиј ске ор га ни за ци је њој над ре ђе них лек се ма (хи пе -
ро ни ма) и под ре ђе них лек се ма, и то: хи по ни ма са зна че њем ‘вр ста
ку ће’; за тим ме ро ни ма, и ко ме ро ни ма са зна че њем ‘де ло ва ку ће’.6
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4 Та ко се за кла си фи ка тор ска име на пре по ру чу је схе ма: „вр ста ства ри“ (ли -
си це „вр сте жи во ти ња …“); за функ ци о нал на: „ства ри ко је је чо век на пра вио ра -
ди …“ (шо љи це „ства ри ко је је чо век на пра вио да би из њих пио то пле на пит ке
у ма лим гу тља ји ма …“); а за ме ро ним ска име на: „део не че га“ (ко шу ља „део оде -
ће …“) (Вjежбицка, пре ма БАРТ МИЊ СКИ 2011: 114–115).

5 О про дук тив но сти се ме функ ци је и из гле да и о раз во ју се кун дар них зна че -
ња лек се ме ку ћа и ње них де ло ва у по ре ђе њу срп ског, ру ског и ен гле ског је зи ка
в. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007: 76–78.

6 Ус поставља њем лан ца хи по ним ских од но са и у ова ко огра ни че ном узор ку
име нич ких лек се ма до би јен је спи сак над ре ђе них лек се ма у де фи ни са њу јед не
те мат ске гру пе, чи ме је по ка за но ка ко је мо гу ће од го во ри ти на пи та ње по ста вље -
но у ли те ра ту ри: до кле би се до шло и шта би се са зна ло из два ја њем хи пе ро ни -
ма из свих де фи ни ци ја јед ног реч ни ка, и да ли би се мо гао са ста ви ти „спи сак
лек се ма ко је су над ре ђе не свим оста лим у лек сич ком си сте му“ (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007:
296). Ско ро да је из ве сно да се та кав спи сак мо же са ста ви ти, и то на брз и лак -
ши на чин на ма те ри ја лу елек трон ског реч ни ка, а уни вер за лан спи сак над ре ђе них



Обрнута вер ти кал на ор га ни за ци ја над ре ђе но сти са чи ње на је на
осно ву улан ча ва ња пр вих еле ме на та де фи ни ци је од но сно пој мо ва
/ ре чи (de fi ni ens-a) ко јим се иден ти фи ку је пој мов но зна че ње под ре -
ђе не лек се ме (de fi ni en dum-a). Ис так ну тим деловимa дефиниција
приписивани су одговарајући примитиви или дијагностичка обе -
леж ја ре ле вант на за успостaвљање гра ни ца из ме ђу лек се ма бли ских
зна че ња (кон тек сту ал них си но ни ма), којe због че сте упо тре бе у де -
фи ни ци ја ма у по зи ци ји de fi ni ens-а пред ста вља ју до дат ни про блем.

Статус про то ти пич не лек се ме ку ћа у ни зу над ре ђе них лек се ма,
пред ста вље них пре ма при мар ним зна че њи ма у де скрип тив ним реч -
ни ци ма РСА НУ и РМС из гле да ова ко:

кућа ж 1. а. гра ђе вин ски обје кат, згра да [МЕСТО]7 за пре би ва ње,
ста но ва ње или ка кву дру штве ну по тре бу.
згра да ж 1. а. обич но ве ћа гра ђе ви на [МЕСТО] за ста но ва ње, за
јав не уста но ве и сл., ку ћа.
здање с 1. а. згра да, ку ћа8 (обич но ве ли ка), гра ђе ви на. /ва жна,
мо ну мен тал на гра ђе ви на/.
гра ђе ви на ж 1. обје кат [НА НЕ КОМ МЕСТУ] ко ји се гра ди или је
већ из гра ђен (обич но згра да).
обје кат м 1. а. гра ђе ви на, зда ње; уоп ште си стем, ком плекс из -
гра ђе них и ка квој на ме ни при ла го ђе них гра ђе вин ских еле ме -
на та ко ји чи ни не ку функ ци о нал ну це ли ну [грађевина ви дљи ва
У НЕ КОМ ПРО СТО РУ + функ ци о нал на целина].
ме сто 1. а. про стор (у кван ти та тив ном сми слу) од но сно ма њи или
ве ћи део по вр ши не, обич но огра ни че не, ко ји се мо же упо тре би ти
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се ман тич ких / лек сич ких при ми ти ва за све је зи ке већ је са ста вљен и об ја вљен у
ли те ра ту ри (в. т. 6), па и спи сак при ми ти ва за ру ски је зик (АПРЕ СЯН 2006: 52–53;
исп. ГЛАД КО ВА 2010, 35).

7 Ре чи у угла стој за гра ди ис так ну те по себ ним фон том су до пи са не и пред -
ста вља ју при ми ти ве, хи пе ро ни ме ви со ког или нај ви шег ни воа ко ји омо гу ћа ва ју
умре жа ва ње лек сич ких гру па на ма кро пла ну као и се ман тич ких ре а ли за ци ја сва -
ке по је ди нач не лек се ме на ми кро пла ну се ман тич ке и афик сал не де ри ва ци је.

8 У из бо ру лек сич ког екс по нен та за пр ви део де фи ни ци је, упо тре ба две ре -
чи, си но ни ма, пред ста вља ве ли ки про блем у де фи ни са њу зна че ња. За из бор „пра -
ве“ ре чи за иден ти фи ка ци ју пој ма из ни за (кон тек сту ал них) си но ни ма, као и за
из бор „пра вог“ хи пе ро ни ма пре по ру чу је се тест са ви ше мо гућ но сти про ве ре
(БАРТ МИЊ СКИ 2011: 115–116), а за лек си ко гра фе је нај при ме ре ни ја про ве ра мо гућ -
но сти за ме не лек се ме ко ја се де фи ни ше по тен ци јал ним над ре ђе ним лек се ма ма у
свим тек сто ви ма при ме ра из гра ђе. Слич на про ве ра у слу ча је ви ма си но ни ми је
или по ли се ми је пре по ру чу је се и за из бор аде кват ног уни вер зал ног при ми ти ва
(ВЈЕ ЖБИЦ КА 1996: 297– 298).



за пре би ва ње, сме штај и сл. не ко га или не че га, рас по ло жи ви
про стор [ограничен ПРО СТОР + упо тре ба, намена].
област 1. а. про стор, те ри то ри ја, зе мљи ште ко је за у зи ма ве ће
про стран ство и чи ни це ли ну у по гле ду ре ље фа, кли ме, хи дро гра -
фи је, фло ре и дру гих фи зич ко ге о граф ских и при род них ка рак те -
ри сти ка, ре ги он; б. уоп ште под руч је, крај, те ри то ри ја9 [ве ли ки
ПРО СТОР, ТЕ РИ ТО РИ ЈА + це ло ви тост у по гле ду не че га10].
пр о стор11 1. а. нео гра ни че на про тег ну тост, ра сто ја ње у сви ма
ди мен зи ја ма и прав ци ма; б. фил. за јед но с вре ме ном је дан од
оп штих, основ них об ли ка или окви ра по сто ја ња ма те ри је или
ства ри ре ал но га све та, у ко ме сва ка ствар има сво је од ре ђе но
ме сто. [у зна че њу ‘пр о стран ство’ у на уч ној сли ци света].
про стор 2. а. део, ко мад Зе мљи не по вр ши не раз ли чи те ве ли чи не;
б. огра ни чен део по вр ши не на ко ји мо же да се сме сти не што
или ко ји мо же да се упо тре би за не што: из ло жбе ни про стор,
ма га цин ски про стор, скла ди шни про стор; в. раз мак, уда ље ност
из ме ђу че га (из ме ђу две осо бе, два пред ме та и сл.); г. ни чим не -
ис пу ње на шу пљи на, пра зни на [ограничен део Зе мљи не по вр -
ши не, про стран ства + сме штај, упо тре ба – огра ни че но ПРО -
СТРАН СТВО].
пространство област куд се што простире [ОНО (НЕШТО) што се
(безгранично) простире на све стране].
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9 При мар но зна че ње пред ста вље но је у се дам се ма тич ких ре а ли за ци ја, од
ко јих су за ово раз ма тра ње зна чај не са мо две на ве де не.

10 Лек се ма област уве де на је у ла нац хи пе ро ни ма из два раз ло га: пр во за то
што је упо тре бље на у пр вом де лу де фи ни ци је као de fi ni ens лек се ме про стран ство.
Дру ги раз лог је тај што се зна че ње лек се ме област ре а ли зу је у се кун дар ном зна -
че њу лек се ме ку ћа „5. фиг. …. род ни крај, род на зе мља, за ви чај, до мо ви на“, и то
као не ек спли ци ра ни пр во сте пе ни хи пе ро ним свих лек се ма на ве де них у си но -
ним ском ни зу фи гу ра тив ног зна че ња.

11 По јам про стор у срп ском је зи ку кон цеп ту а ли зу је се у ши рем и ужем сми -
слу, ка ко је и пред ста вље но у Р. МС; у ши рем сми слу лек се ма про стор 1.а. и 1.б.
је исто знач на, си но ни мич на са лек се мом про стран ство ко јом се мо же за ме ни -
ти у на ве де ним при ме ри ма. Обе раз ли чи те ре а ли за ци је зна че ња про стран ства у
лек се ми про стор, раз ли чи те и по до ме ну упо тре бе, ен ци кло пе диј ски су де фи -
ни са не. Ме ђу тим, ни ре до след зна че ња ове лек се ме ни је пра вил но хи је рар хиј ски
уста но вљен, јер је при мар но зна че ње ове лек се ме пред ста вље но као про стор 2
у три раз ли чи те се ман тич ке ре а ли за ци је из дво је не под сло ви ма. При мар ност овог
зна че ња по твр ђу ју и оста ла три де ри ви ра на зна че ња и број ни фра зе о ло шки из -
ра зи, ин ду ко ва ни се мом огра ни че но сти, ко ја се не ре а ли зу је у лек се ми про стран -
ство: про стор 3. про сто ри ја, дво ра на; про стор 4. вре мен ско раз до бље; про стор
5. фиг. под руч је, област ка кве де лат но сти (в. РМС).



Без обзира на на чин екс пли ка ци је пр вог де ла де фи ни ци је у реч -
ни ци ма срп ског је зи ка, на не до след но сти у ус по ста вља њу кон ти ну -
и ра ног лан ца хи пе ро ни ма и на упо тре бу цир ку лар них де фи ни ци ја
(cir cu lus in de fi ni en do), ана ли зом при мар них зна че ња на ве де них лек -
се ма утвр ђе но је да се оне ја вља ју у хи пе ро-хи по ним ском од но су,
чи ја се кон ти ну и ра на хи је рар хиј ска уре ђе ност мо же пред ста ви ти
ше мат ски на сле де ћи на чин:

КУЋА (= ЗГРАДА ‘ве ли ка ку ћа’ и ’ку ћа са ви ше ста но ва, про -
сто ри ја за ста но ва ње’) > ГРА ЂЕ ВИ НА (ЗДА ЊЕ ‘ва жна, мо ну -
мен тал на гра ђе ви на’) > ОБЈЕ КАТ (НЕ ШТО У НЕ КОМ ПРО СТО РУ

(што па да у очи као гра ђе ви на, гра ђе вин ски обје кат) > МЕ -
СТО > ПРО СТОР (при ми тив ГДЕ) > ПРО СТРАН СТВО (НЕ ШТО

ШТО се (без гра нич но) про сти ре на све стра не)

Пред ста вље на схе ма, за сно ва на на уни вер зал ном се ман тич ком
ме та је зи ку, си стем ски по ве зу је зна че ња, и то на ми кро пла ну уну тар
по ли сем не струк ту ре лек се ме и на ма кро пла ну зна че ња лек се ма
исте те мат ске гру пе / кла се. Она у вер ти кал ном ни зу по ла зи од нај -
ви шег ни воа пој мов не ка те го ри за ци је, сло же них и про стих при ми -
ти ва (МЕ СТО > ПРО СТОР [ГДЕ], ПРО СТОР > ПРО СТРАН СТВО [НЕШ ТО ШТО

се (без гра нич но) про сти ре на све стране]) и спу шта се ка ни жим
хи пе ро ним ским ни во и ма.

Хи пе ро-хи по ним ски од нос илу стру је из бор и рас по ред хи пе -
ро ни ма у де фи ни са њу основ них зна че ња лек се ма ко је озна ча ва -
ју гра ђе вин ске објек те (гра ђе ви не) за ста но ва ње и дру ге дру штве -
не на ме не и да ље умре жа ва ње њи хо вих зна че ња у се ман тич ком и
кон цеп ту ал ном по љу ‘про стран ство’, пре ко лек се ма ме сто, област,
про стор, лек се ма ко је у срп ском је зи ку има ју ста тус (сло же них)
при ми ти ва са над ре ђе ним уни вер зал ним при ми ти вом ГДЕ, и са лек -
се мом про стран ство, чи је се оп ште, ка те го ри јал но зна че ње не мо -
же иден ти фи ко ва ти ни јед ном дру гом лек се мом не го при ми ти вом тј.
кон струк ци јом са при ми ти вом НЕ ШТО (не што што се про сти ре на
све стра не (без гра нич но)).

Ре ша ва ње пи та ња кла си фи ка тор ских од но са пред ста вља по себ но
осе тљив про блем бу ду ћи да су њи ма об у хва ће ни кон крет ни пред ме ти
као вр сте над ре ђе ног пој ма, због че га је у из бо ру хи пе ро ни ма по треб -
но би ти по себ но опре зан (исп. БАРТ МИЊ СКИ 2011: 115). У по је ди ним
при ме ри ма по сто ји мо гућ ност ви ше стру ког из бо ра над ре ђе ног пој -
ма, па се про блем из бо ра нај при клад ни јег хи пе ро ни ма мо ра ре ша -
ва ти од слу ча ја до слу ча ја, во де ћи ра чу на о ути ца ју та квог из бо ра
на се ман тич ко де фи ни са ње по ла зног пој ма.
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3.2. Про то ти пич на лек се ма ку ћа по ред по ка за ног хи по ним ског
од но са са над ре ђе ним лек се ма ма, ја вља се и као ба зич на и као над ре -
ђе на лек се ма за чи тав низ кла си фи ка тор ских име ни ца ко је озна ча -
ва ју вр сте ’ку ће’, гра ђе вин ских стам бе них обје ка та, ор га ни зо ва них
у хо ри зон тал ном по рет ку, ти па: двор, ку ла, гар со ње ра, ду плекс, пе -
т(е р)о спрат ни ца, ви ше спрат ни ца, ви ла, дво рац, па ла та, чар да кли ја,
зе му ни ца, ко ли ба, со је ни ца, ба ра ка (ча тр ља, пу ша ра), при зем ни ца,
по зе мљу ша, сла ма ра (сла ма ри ца, слам ња ча), пло ча ра, шин дра ли ја,
ћер пи ча ра, чат ма ра, уџе ра, уџе ри ца, стра ћа ра, тр о шар ни ца и др.
Раз ли ке у зна че њу на ве де них лек се ма за сно ва не су на ван је зич ким
фак то ри ма и ти чу се пре све га раз ли ка у фи зич ким ка рак те ри сти ка -
ма са мих стам бе них обје ка та (исп. РИ СТИЋ, ЛА ЗИЋ-КО ЊИК 2015: 19).
Ва жно је на по ме ну ти да се у основ ном зна че њу ове лек се ме де фи -
ни шу по осно ви ви ше кри те ри ју ма ко ји их исто вре ме но ло ка ли зу ју
у ви ше се ман тич ких рав ни, што тре ба има ти у ви ду при ли ком ода -
би ра ди јаг но стич ких се ман тич ких обе леж ја и њи хо ве хи је рар хиј ске
уре ђе но сти, као нпр. за лек се му па ла та: 1) ве ли ка ку ћа (фи зич ки,
ма те ри јал ни аспект); 2) рас ко шна ку ћа (фи зич ки и не ма те ри јал ни
аспект рас ко шне опре мље но сти / удоб но сти); 3) за ста но ва ње вла -
да ра, пле ми ћа одн. имућ них љу ди (дру штве ни, со ци јал ни ста ту сни
аспе кат) (РИ СТИЋ, ЛА ЗИЋ-КО ЊИК, 2016: 377–394).

Овај кла си фи ка тор ски тип име ни ца, об је ди њен пој мов ним екс -
по нен том ’ку ћа’, у пр вом де лу де фи ни ци је уз име нич ке лек се ме ко -
је тај по јам озна ча ва ју са др жи де тер ми на то ре у пре по зи ци ји или
пост по зи ци ји, ко ји ма се иден ти фи ку ју вр сте та квих гра ђе вин ских
обје ка та пре ма раз ли чи тим па ра ме три ма, што пред ста вља ко рек тан
на чин у си стем ском опи су ла бил не се ман ти ке лек се ма ка ко би се
мо гле ве за ти за од ре ђе ну си ту а ци ју (исп. РА ХИ ЛИ НА 2000: 34).

дво рац ле па и бо га та ку ћа, па ла та, за мак, двор.
двор па ла та, дво рац др жав ног по гла ва ра, не ког ви со ког до сто -
јан стве ни ка, пле ми ћа.
ку ла1 2. а. заст. па ла та, дво рац. б. по кр. ку ћа, обич но од ка ме на
и на спрат. в. згра да са ви ше спра то ва, ви ше спрат ни ца ко ја об -
ли ком под се ћа на ку лу. г. по кр. за себ на згра да у се о ском дво ри -
шту у ко јој се са мо спа ва.
стан 1. а. јед на или ви ше со ба с нус про сто ри ја ма за ста но ва ње.
гар со ни је ра и гар со ње ра ж ма ли (јед но соб ни, рет ко дво соб ни)
стан, обич но без ку хи ње; мо мач ки стан.

Јужнословенски филолог LXXIV, св. 1–2 (2018)88



дво спрат ни ца (тро-, че тве ро-, мно го- и сл.) ж ку ћа, згра да на
два (три, че ти ри, мно го) спрат(ов)а.
ви ла2 ле па, ома ња ку ћа, обич но ван цен тра гра да; лет њи ко вац.
пaлата 1. ве ли ка, рас ко шно из гра ђе на и уре ђе на згра да за ста -
но ва ње вла да ра, пле ми ћа одн. имућ них љу ди, дво рац.
зе му ни ца 1. а. про сто ри ја ис ко па на у зе мљи и при ми тив но по -
де ше на за ста но ва ње, пре би ва ње или за оста ву.
ко ли ба 1. а. јед но став но, про ви зор но скло ни ште, пре би ва ли -
ште, ку ћи ца и сл., обич но од сла би јег ма те ри ја ла (тр ске, пру ћа,
да са ка и др.) по кри ве на сла мом, гра њем и сл., ча тр ља.
ба ра ка 1. ла ка згра да од да са ка за при вре ме не по тре бе (сме -
шта ње тру па, за ро бље ни ка, бо ле сни ка и сл.).
сла ма ра ку ћа по кри ве на сла мом, сла ма ри ца (1), слам ња ча.
уџе ра ма ла ку ћа од ло шег ма те ри ја ла, ча тр ља, стра ћа ра.
стра ћа ра ста ра, за пу ште на и до тра ја ла ку ћа.
тро шар ни ца тро шна, ста ра ку ћа.
кро ви ња ра 1. гра ђе ви на (ку ћа, ста ја, ко ли ба и сл.) по кри ве на
кро ви ном (обич но при зем на и не у глед на); уоп ште ко ли ба, по -
тле у ши ца, уџе ри ца.

3.3. За пред ста вља ње ме ро ним ских од но са пред ла же се дру га -
чи ја схе ма, та ко да се за пр ви део де фи ни ци је име ни ца ко је озна ча -
ва ју део не че га пред ла же фор му ла ци ја (de fi ni ens) „део не че га“ (Вје -
жбиц ка, пре ма БАРТ МИЊ СКИ 2011:114–115), при че му се у про то ти -
пич ном слу ча ју пре по ру чу је упо тре ба ге ни ти ва без пред ло га за
озна ча ва ње це ли не.12 Ка да се упо тре бља ва ова ква фор му ла ци ја а
ка да не, по ка за ће се на при ме ру име ни ца ко је озна ча ва ју де ло ве ку -
ће, и на ни жим ни во и ма „де ло ви де ло ва“, та ко ђе у те мат ском по љу
‘ку ћа, гра ђе вин ски обје кат’, а ни вои се мо гу схе мат ски пред ста ви -
ти на сле де ћи на чин:
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ку ћа < ‘део ку ће’ < ‘део де ла ку ће’ < ‘део де ла на де лу ку ће’
< ‘део на де лу де ла од ку ће’

Ме ро ним ски се ман тич ки од нос ’део – це ли на’ у те мат ском по -
љу лек се ме ку ћа, спе ци фи ко ван је до пун ским па ра ме три ма: спо ља -
шњи / уну тра шњи, гор њи / до њи, одво ји ви / нео дво ји ви (са став ни)
и функ ци о нал ни део. За сва ки од ових од но са упо тре бља ва се и раз -
ли чи та фор му ла ци ја, што ће се по ка за ти сле де ћим при ме ри ма.

Типичан од нос ’део – це ли на’ де фи ни ше се упо тре бом ге ни ти -
ва без пред ло га уз име ни цу део, што по твр ђу је ве ћи на при ме ра из
реч ни ка, при че му се це ли на осим име ни цом ку ћа ре ђе ис ка зу је и
име ни цом згра да, ње ним си но ни мом, а име ни ца део мо же би ти де -
тер ми ни са на од го ва ра ју ћим при де вом:

3.3.1. Од нос ’део ку ће’:
спрат м 1. део ку ће из ме ђу две та ва ни це, два стро па, кат. (уну -
тра шњи део)
по лу кат = по лу спрат = ме за нин део ку ће из ме ђу при зе мља и
пр во га ка та, ме за нин. (уну тра шњи део)
пар тер м 1. део ку ће ко ји се ма ло уз ди же из над зе мљи шта, при -
зе мље. (уну тра шњи део)
при зе мље део згра де при зе мљи, пар тер. (уну тра шњи део)
кров м 1. а. по кри вач, гор њи део (обич но наг нут или са ста вљен
од наг ну тих по вр ши на) ку ће, згра де, гра ђе ви не уоп ште, ко ји
слу жи као за шти та од вре мен ских не по го да и др. /гор њи део ку -
ће/ (спо ља шњи део).13

зид м 1. а. вер ти кал ни део кон струк ци је згра де на ко ји се на до -
ве зу је кров или та кав део ко ји пре гра ђу је уну тра шњост згра де.
(спо ља шњи / уну тра шњи део)
фа са да ж фр. про че ље, ли це згра де. /пред њи део ку ће, згра де,
про че ље, ли це/ (спо ља шњи део + ком по нен та ори јен ти са но сти)

3.3.2. Сле де ће лек се ме по на чи ну из бо ра лек се ме за иден ти фи -
ка ци ју пој ма у пр вом де лу де фи ни ци је не ука зу ју, или не до след но
и не си сте мат ски ука зу ју на ме ро ним ске од но се, па пред ста вља ју
при ме ре лек си ко граф ских пр о пу ста, ко ји би се мо гли ис пра ви ти на
на чин по ка зан уз реч нич ке де фи ни ци је:
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димњак м 1. а. од вод (обич но ус прав но ози да ни стуб са шу пљи -
ном у сре ди ни или ме тал на цев) за дим и га со ве ко ји на ста ју при
са го ре ва њу; та кав уре ђај као знак до ма ћин ства. /део на кро ву ку -
ће, гра ђе ви не у ви ду озид aног сту ба … ко ји слу жи за од вод …/
тераса 1. ар хит. ра ван кров или отво ре на не по кри ве на хо ри зон -
тал на по вр ши на на гра ђе ви ни; ве ли ки бал кон. /део на ку ћи, гра -
ђе ви ни у ви ду рав не не по кри ве не хо ри зон тал не по вр ши не или
рав ног кро ва/
бал кон 1. ис ту ре на и огра ђе на ма ња те ра са на не ком од спра то -
ва ку ће. /ис ту ре ни и огра ђе ни део на не ком од спра то ва ку ће,
ма ња те ра са/

Предложени начин фор му ли са ња пр вог де ла де фи ни ци је (из ме ђу
ко сих цр та) по ка зу је да се и име ни це овог ти па мо гу си стем ски де фи -
ни са ти као не ка кав део ку ће, гра ђе ви не у ло ка ти ву с пред ло гом на.

3.3.3. Умре жа ва ње ме ро ним ских од но са лек се ма са зна че њем
‘де ло ви ку ће’ мо же се по ка за ти на при ме ру сле де ћих име ни ца ко је
озна ча ва ју уну тра шњи про стор, што се у пр вом де лу де фи ни ци је
ис ка зу је лек се ма ма про сто ри ја и про стор:

пот кро вље с 1. про стор ис под кро ва ку ће, та ван. /про стор у ку -
ћи ис под кро ва/
та ван 1. а. про сто ри ја из ме ђу кро ва и во до рав не пре гра де ко ја
одва ја пот кров ни про стор од до њих про сто ри ја; пот кро вље; под
те про сто ри је. /про сто ри ја у ку ћи из ме ђу кро ва и во до рав не
пре гра де …/
просторија ж 1. а. део уну тра шњо сти згра де, гра ђе ви не, део
ста на, одво јен зи до ви ма или пре гра да ма, на ме њен за ста но ва ње
љу ди, за рад ра зних уста но ва, пред у зе ћа и сл. /уну тра шњи део
ку ће, згра де, ста на одво јен зи до ви ма …/
со ба, ода ја 1. а. јед на од про сто ри ја за ста но ва ње или за вр ше -
ње не ког по сла у ку ћи. /јед на од про сто ри ја у ку ћи за …/
огњиште с 1. а. оиви че ни, отво ре ни про стор у при зе мљу се о -
ске ку ће где се ло жи ва тра (за ку ва ње хра не и др. и за за гре ва -
ње про сто ри је). /про стор у при зе мљу ку ће оиви чен и отво рен
где се …/
кухиња ж 1. а. про сто ри ја (или по себ на згра да) оп скр бље на по -
треб ним уре ђа ји ма, где се ку ва, при пре ма је ло, хра на. /про сто -
ри ја у ку ћи оп скр бље на …/
ку па ти ло с 1. а. про сто ри ја у ста ну ко ја слу жи за ку па ње и уми -
ва ње, обич но са ка дом.
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предсобље а. пр ва про сто ри ја, со ба од мах до ула за у стан. /про -
сто ри ја на ула зу ку ће, ста на/
тр пе за ри ја ж а. про сто ри ја, со ба у ко јој се је де, обе ду је, бла го -
ва о ни ца. /про сто ри ја у ку ћи, ста ну у ко јој …/

У речницима се овај од нос ис ка зу је углав ном не си сте мат ски, па
је по сле реч нич ких де фи ни ци ја пред ло жен си стем ски на чин пред -
ста вља ња овог од но са (из ме ђу ко сих цр та), при че му се уз лек се му
про сто ри ја, про стор це ли на ис ка зу је ло ка ти вом с пред ло гом у.

3.4. Однос ’део де ла ку ће’:
про зор м 1. отвор у зи ду згра де кроз ко ји ула зи све тлост и зрак
и оквир са ста клом ко ји тај отвор за тва ра. (спо ља шњи део)
вра та 1. а. отвор за улаз и из лаз у зи ду ку ће, ода је, твр ђа ве,
утвр ђе не ва ро ши, на огра ди дво ри шта, пар ка, плат ну ша то ра и
др. ко ји се за тва ра и отва ра; кри ло, кри ла ко ја за тва ра ју та кав
отвор. (спо ља шњи део)

У ти пич ном слу ча ју, као што по ка зу ју при ме ри про зор и вра -
та, ‘део’ се иден ти фи ку је лек се мом отвор ко ја, као и ‘део’, зах те -
ва до пу ну ‘це ли не’ у ви ду лек се ма ку ћа, згра да у ло ка ти ву с пред -
ло гом у.

3.5. Од нос ’део на де лу ку ће’
Ни жи хи је рар хиј ски од нос де ла и це ли не та ко ђе се мо же пред -

ста ви ти на до сле дан на чин ис ти ца њем ме ро ним ског од но са у пр -
вом де лу де фи ни ци је, што ће се по ка за ти на ма њем бр о ју при ме ра,
при че му се део ре а ли зу је као ‘угра ђе ни део’ или као ‘на пра ва’ угра -
ђе на на де лу не ког де ла ку ће. По сле реч нич ких де фи ни ци ја да ју се
пред ло зи си тем ског ука зи ва ња на ме ро ним ске од но се (из ме ђу ко сих
цр та), при че му се це ли на ис ка зу је или ге ни ти вом са или без пред -
ло га или ло ка ти вом с пред ло гом на:

ок но 1. а. ста кло на про зо ру. /за ста кље ни део про зо ра/
бра ва 1. на пра ва за за кљу ча ва ње … вра та, про зо ра и др. /на -
пра ва на вра ти ма, про зо ру и др. отво ри ма ко ја слу жи …/
ква ка 1. др шка, ру чи ца (бра ве, за су на и др.) ко јом се отва ра ју
и за тва ра ју вра та, про зо ри и сл. /др шка, ру чи ца од бра ве, за су -
на и др. ко јом се …/

4. Да би се из бе гле по ка за не не до след но сти у де фи ни са њу и у
из бо ру аде кват не лек се ме за иден ти фи ка ци ју пој ма и ра ди си стем -
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ског пред ста вља ња ка те го ри за ци је у лек си ко гра фи ји, пред ла ган је
и ре дук ци о ни стич ки прин цип из бо ра нај оп шти јих пој мо ва за иден -
ти фи ка ци ју име но ва них ре а ли ја, ти па пред мет, ствар, створ(ење)
или при ми ти ва не спе ци фи ко ва ног, нео д ре ђе ног зна че ња, ти па не ко,
не што (в. у БАРТ МИЊ СКИ 2011: 110–111). По ну ђе но ре ше ње ни је
мо гло за до во љи ти ни так со ном ски ни се ман тич ки опис име нич ких
лек се ма. Ова кав по сту пак с јед не стра не пот пу но за ма гљу је про це -
се ка те го ри за ци је и кла си фи ка ци је у так со но ми ји а са дру ге стра не
не да је мо гућ ност за иден ти фи ка ци ју и из бор про то ти пич них се -
ман тич ких свој ства на ко ји ма се за сни ва кла си фи ка ци ја пој мо ва ка -
ко у је зич кој (на ив ној) та ко и на уч ној сли ци све та.

5.1. Зато је за по тре бе овог ис тра жи ва ња пред ло жен но ви тип
се ман тич ког опи са за сно ван на прин ци пу из бо ра нај бли жег хи пе ро -
ни ма за иден ти фи ка ци ју пој ма у пр вом де лу де фи ни ци је, ко ји пред -
ста вља по ла зну осно ву за уста но вље ње оста лих ме то до ло шких
прин ци па по треб них за иден ти фи ка ци ју и из бор кри те риј ских и ди -
јаг но стич ких обе леж ја пој ма, од но сно за из два ја ње и хи је рар хиј -
ску ор га ни за ци ју ди фе рен ци јал них се ма у де фи ни са њу зна че ња
сва ке по је ди нач не лек се ме. Ова кав на чин опи са зна че ња омо гу ћа ва
ус по ста вља ње мо де ла де фи ни ци ја у де скрип тив ној лек си ко гра фи ји,
ко је има ју ви ше стру ки зна чај у си стем ском по ве зи ва њу лек сич ких
је ди ни ца и њи хо вом умре жа ва њу на ми кро пла ну (у по ли се ми ји и
твор бе ним гне зди ма) и на ма кро пла ну (у лек сич ко-се ман тич ким и
те мат ским гру па ма, у се ман тич ким и кон цеп ту ал ним по љи ма). Са мим
по ла зним прин ци пом у де фи ни са њу – из бо ром нај бли жег хи пе ро -
ни ма, ко јим се не пре ска чу ни вои над ре ђе но сти у иден ти фи ка ци ји
пој мо ва и у се ман тич ком опи су лек се ма, ус по ста вља се си стем ски
ла нац под ре ђе них и над ре ђе них пој мо ва и лек се ма, ко ји се обич но
за вр ша ва при ми ти вом, хи пе ро ни мом нај ви шег хи је ра хиј ског ни воа
(исп. БАРТ МИЊ СКИ 2011: 113)14, што је по себ но ва жно за ус по ста -
вља ње ин вен та ра је ди ни ца се ман тич ког опи са и фор ми ра ње се ман -
тич ког ме та је зи ка у де скрип тив ној лек си ко гра фи ји.

5.2. Тако је но вим на чи ном се ман тич ког опи са уста но вљен мо -
дел де фи ни са ња лек се ма из те мат ске гру пе ‘гра ђе вин ски објек ти за
ста но ва ње’ са лек се мом ку ћа као про то ти пич ном за ту гру пу, и ус -
поствљен ла нац хи пе ро-хи по ним ских од но са лек се ме ку ћа и њој
над ре ђе них лек се ма (зда ње, гра ђе ви на, обје кат, ме сто, област,
про стор, про стран ство), ла нац од но са ква ли фи ка тор ских ле ксе ма
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у гру пи, лек се ме ку ћа и ње них хи по ни ма (вр ста ку ће), као и ла нац
ме ро ним ских од но са ле ке ме ку ћа и лек се ма ко је озна ча ва ју ње не
де ло ве у ви ше под ре ђе них ни воа.

6. Уме сто за кључ ка – ци ље ви да љег ис тра жи ва ња

У раз ма тра њу огра ни че ног ма те ри ја ла по шло се од оп шти је
(ши ре) прет по став ке да се из бо ром аде кват ног „пре ци зног“ на чи на
екс пли ка ци је ар хи се ме, из бо ра над ре ђе не лек се ме, не са мо код на -
ве де не те мат ске гру пе име ни ца не го код име ни ца уоп ште, мо же по -
сти ћи ви ше зна чај них ци ље ва у лек си ко граф ској об ра ди ко ји су
узроч но-по сле дич но по ве за ни, и то: 1) да се ус по ста ве прин ци пи
за иден ти фи ка ци ју и ран ги ра ње се ма у реч нич кој де фи ни ци ји; 2)
да се од ре ди та чан, пре ци зан из бор и број ди фе рен ци јал них се ма
(од но сно ти пич них, ди јаг но стич ких, кри те риј ских обе леж ја) и да
се уста но ви њи хо ва хи је рар хиј ска уре ђе ност у де фи ни ци ји; 3) да се
по ка же ре гу лар ност (мо ти ви са ност) се ман тич ке и афик сал не де ри ва -
ци је сва ке по је ди нач не лек се ме и њи хо ва умре же ност на ми кро пла -
ну; 4) да се спро ве де си стем ско по ве зи ва ње лек се ма у па ра диг ма ма,
те мат ским гру па ма, се ман тич ким и кон цеп ту ал ним по љи ма и по -
ка же њи хо ва умре же ност на ма кро пла ну; 5) да се утвр ди оп ти ма лан
и ми ни ма лан ин вен тар ме та је зич ких је ди ни ца се ман тич ког опи са
име нич ких лек се ма (лек сич ких / се ман тич ких при ми ти ва, про стих
и сло же ни јих) и њи хо ва хи је рар хиј ска уре ђе ност по ни во и ма ка те -
го ри за ци је; 6) да се од ре ди њи хо ва уло га у ка те го ри за ци ји и кла си -
фи ка ци ји ре а ли ја у је зич кој сли ци све та срп ског је зи ка; 7) да се од -
ре ди њи хо ва уло га у кон сти ту и са њу лек си ко граф ског ме та је зи ка
срп ске де скрип тив не лек си ко гра фи је и 8) да се упо ре ди ин вен тар
лек сич ких / се ман тич ких при ми ти ва, уста но вље них ана ли зом, са
ин вен та ром уни вер зал них при ми ти ва до са да утвр ђе них у ког ни -
тив ној лин гви сти ци (пре ма WI ER ZBIC KA 1996: 73–111); (в. и God -
dard, Wi er zbic ka, пре ма ГЛАТ КО ВА 2010: 28).
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Стана С. Ристич, Ивана В. Лазич Коник, Ненад Б. Иванович

МЕ ТА Я ЗЫК ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЧЕ СКОЙ ДЕ ФИ НИ ЦИИ
В ДЕ СКРИП ТИВ НОМ СЛО ВА РЕ

(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ СЛО ВА РЕЙ СЕРБ СКО ГО ЯЗЫ КА)

Р е з ю м е

В работе пред ста вле на не пре рыв ная иерар хи че ская упо ря до чен но сть пер вой
ча сти де фи ни ций лек сем из те ма ти че ской груп пы ‘стро и те ль ные объ ек ты’ пу -
тем ана ли за вер ти ка ль ной ор га ни за ции иерар хии по ня тий в лек си ко гра фи че ской
де фи ни ции. По ка за но, что в вер ти ка ль ном ря ду ис хо дят от выс ше го уров ня по -
ня ти й ной ка те го ри за ции ‘ло ка ли за то ра’ в ви де сло жных и про стых при ми ти вов
(МЕ СТО > ПРО СТОР [ГДЕ], ПРО СТОР > ПРО СТРАН СТВО [ЧТО-ЛИ БО, ЧТО (без гра нич но)
про сти ра ет ся во все стороны]) и спу ска ют ся к бо лее низ ким ги пе ро ни ми че ским
уров ням ‘стро и те ль ные объ ек ты’. Пред ло жен ная мо де ль си стем но свя зы ва ет зна -
че ния, при чем на ми кро пла не зна че ния вну три по ли сем ной струк ту ры лек се мы и
на ма кро пла не – зна че ния лек сем той же те ма ти че ской груп пы / клас са, что ва жно
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для де скрип тив ной лек си ко гра фии и для мо де ли ро ва ния се ман ти че ско го опи са ния
в элек трон ном сло ва ре со вре мен но го серб ско го язы ка. Та кое опи са ние обес пе чи ло
бы пе ре крест ные лек си че ские и се ман ти че ские ссыл ки и по иск, что име ет су -
ще ствен но ва жное зна че ние как для лин гви стов, так и для оста ль ных по ль зо ва -
те лей сло ва ря.

Ключевые слова: ме та а на лиз лек си ко гра фи че ской де фи ни ции, лек си ко гра -
фи че ский ме та я зык, де скрип тив ная лек си ко гра фия, лек си че ские (се ман ти че ские)
при ми ти вы, серб ский язык, мо де ли ро ва ние се ман ти че ско го опи са ния.

Stana S. Ristić, Ivana V. Lazić Konjik, Nenad B. Ivanović

THE ME TA LAN GU A GE OF A LE XI CO GRAP HIC DE FI NI TION
IN THE DE SCRIP TI VE DIC TI O NARY

(BA SED ON THE DIC TI O NA RI ES OF THE SER BIAN LAN GU A GE)

S u m m a r y

In this paper we pre sent the con ti nu o us hi e rar chi cal or de ring of the first part of
the de fi ni tion of le xe mes from the the ma tic gro up ‘bu il dings’ by analyzing the ver ti -
cal or ga ni za tion of su per or di na tion of con cepts in the le xi co grap hi cal de fi ni tion. We
de mon stra te that the ver ti cal se qu en ce mo unts from a hig her le vel of con cep tual ca te -
go ri za tion, ‘lo ca li zer,’ in the form of com plex and sim ple pri mi ti ves (PLA CE > SPA -
CE [WHE RE], SPA CE > EX PAN SE [SO MET HING THAT IS (BO UN DLESSLY)
SPRE A DING IN EVERY DI REC TI ON]) and de scends to ward a lo wer hype ro ni mic
le vel of ‘bu il dings’. The sug ge sted mo del links me a nings syste ma ti cally, on a mic ro -
le vel of me a ning wit hin the polyse mic struc tu re, and on a mac ro le vel of me a nings of
le xe mes be lon ging to a the ma tic gro up/class, which is sig ni fi cant for the de scrip ti ve le -
xi co graphy and for the mo de ling of se man tic de scrip tion in the elec tro nic dic ti o nary
of the con tem po rary Ser bian lan gu a ge. Such de scrip tion co uld fa ci li ta te the cross-re -
fe ren cing of le xe mes and advan ced se arch, which is es sen tial both for lin gu ists and
dic ti o nary users.

Keywords: me ta-analysis of le xi co grap hic de fi ni tion, le xi co grap hic me ta lan gu a -
ge, de scrip ti ve le xi co graphy, le xi cal (se man tic) pri mes, Ser bian lan gu a ge, mo de ling of
se man tic de scrip tion.
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