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Лексикографија српског књижевног језика 
 
– лексикографски програм у Матици српској

Почев од друге половине XX века, у Ма-
тици српској изводи се дуготрајан и сложен 
лексикографски програм, од великог значаја 
за српски језик и културу. Тај програм има за 
резултат два речника: Речник српскохрват
скога књижевног језика (скраћено: РМС, 
1967–1976, у шест томова обрађује преко 
150.000 лексема са примерима употребе) 
и Речник српскога језика (скраћено: РСЈ, 1. 
издање 2007, у једном тому обрађује преко 
75.000 лексема). Тренутно је у фази при-
преме Вишетомни речник српског књижевног 
језика. 

Речници књижевног језика: концепцијски 
оквир. Према А. Белићу, књижевни језик 
представља идиом који, у социолингвисти-
чком смислу, настаје у процесу културног 
мишљења. Културно мишљење укључује 
мишљење једног народа у домену цивили-
зацијских појмова, као и вербализацију тих 
појмова у оквиру кодова савременог језика 
и културе. Према томе, речници српског 
књижевног језика, у концепцији, садрже и 
обрађују лексику (речи, обрте, значења) 
која чини основу језичког израза српског 
народа у различитим сферама његове култу-
ре (књижевности, науке и др.). По томе се 
они разликују од тезаурусног речника, који 
обрађује целокупну лексику српског језика, 
и књижевну и народну.

Начиная со второй половины XX века, в 
Матице сербской реализуется долгосрочная 
и сложная лексикографическая программа, 
имеющая огромное значение для сербского 
языка и культуры. Результатом этой програм-
мы стали два словаря: Речник српскохрват
скога књижевног језика (сокращенно: РМС, 
1967–1976, в шес ти томах, объемом свыше 
150 000 лексем, с примерами употребления) 
и Речник српскога језика (сокращенно: РСЈ, 1 
издание 2007, в одном томе, объемом свыше 
75 000 лексем). В настоящее время в фазе под-
готовки находится словарь Вишетомни реч-
ник српског књижевног језика. 

Словари литературного языка: концепту-
альные рамки. По А. Беличу, литературный 
язык представляет собой идиом, который в 
социолингвистическом смысле возникает в 
процессе культурного мышления. Культур-
ное мышление включает мышление одного 
народа в сфере цивилизационных понятий, 
а также вербализацию этих понятий в рам-
ках кодов современного языка и культуры. 
В соответствии с этим словари сербского 
литературного языка концептуально содер-
жат и анализируют лексику (слова, обороты, 
значения), составляющую основу языкового 
выражения сербского народа в различных 
сферах его культуры (литературе, науке и 
пр.). По этому признаку они отличаются от 
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Ненад Иванович / Наташа Миланов

1. Историјат. Као што су планирање и 
израда тезаурусног речника српског језика 
везани за Српску академију наука, тако су 
планирање и израда речника српског књи-
жевног језика везани за Матицу српску као 
најстарију културну, књижевну и научну 
институцију у Срба. У аналима ове институ-
ције, као и у свескама њеног гласила, Лето-
писа Матице српске, можемо пратити развој 
тог питања у XIX и XX веку.

Лексикографски рад у Матици српској у 
XIX и почетком XX века. На прву лексико-
графску критику у Летопису наилазимо већ 
1866. године, у тексту Ј. Бошковића о речни-
ку који је Ј. Београдац 1864. год. поднео Ма-
тици на оцену. У оцени Београчевог речни-
ка Ј. Бошковић је посредно истакао тражене 
одлике речника књижевног језика: беле-
жење књижевних речи насталих по законима 
српског језика, техничких речи, регистро-
вање (и)јекавизама, бележење ономастике; 
затим доследну морфолошку обраду речи, 
поштовање законитости творбе, бележење 
акценатских промена и др. Лексикографски 
рад у Матици српској у другој половини XIX 
века тиче се прикупљања и обраде народне 
терминологије и њене стандардизације (др 
М. Ј. Батут, 1886–7); изградње номенклату-
ра (М. Медић, 1884–1896, прилози народ-
ној терминологији биља, животиња, риба 
и рибарства, народних игара и др.); као и 
прикупљања народних речи у циљу стварања 
општег речника српског књижевног језика 
(збирке народних речи Ј. Ј. Змаја, Л. Бог-
дановића, С. М. Бајића, Д. Прерадовића). 
Крајем XIX и почетком XX века у Матици 
се срећу и прве програмске замисли о лек-
сикографској обради српског књижевног 
језика. Јављају се код Р. Врховца, који се у 
Летопису у периоду од 1890. до 1933. више 
пута осврнуо на ова питања. Карактеристи-

тезаурусного словаря, обрабатывающего весь 
объем лексики сербского языка, и литера-
турную, и народную.

1. Исторический обзор. Точно так же, как 
планирование и составление тезаурусного 
словаря сербского языка связаны с Сербской 
академией наук, так планирование и состав-
ление словаря сербского литературного язы-
ка связаны с Матицей сербской, старейшим 
культурным, литературным и научным инсти-
тутом сербов. В анналах этого института, 
как и в томах ее печатного органа, Летописа 
Мати цы сербской, можно проследить разви-
тие этого вопроса в XIX и XX веке.

Лексикографическая работа в Матице серб-
ской в XIX и начале XX века. Первую лексико-
графическую критику в Летописе мы встре-
чаем уже в 1866 году, в тексте Й. Бошковича 
о словаре, переданном Й. Београдацем в 1864 
году Матице на оценку. В оценке словаря Бео-
гра даца Й. Бошкович опосредованно выде-
лил требуемые отличительные черты словаря 
лите ратурного языка: запись литературных 
слов, возникших по законам сербского языка, 
технических терминов, регистрация (и)ека-
визмов, запись ономастики, далее, последова-
тельный морфологический анализ слов, соблю-
дение зако нов словообразования, регистрация 
акцен тных изменений и т.д. Лексикографиче-
ская работа в Матице сербской во второй по-
ловине XIX века относится к сбору и анализу 
народной терминологии и ее стандартизации 
(др М. Ј. Батут, 1886–7), разработке номенкла-
туры (М. Медић, 1884–1896, приложения по 
народной терминологии растений, животных, 
рыб и рыболовства, народных игр и пр.), а так-
же собиранию народных разговорных слов в 
целях создания всеобщего словаря сербско-
го литературного языка (сборники народных 
слов Й. Й. Змая, Л. Богдановича, С. М. Баича,  
Д. Прерадовича). В конце XIX и начале XX века 
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– лексикографски програм у Матици српској

чан је његов текст О нашем књижевном језику 
из 1933. године, у коме се изражава мисао о 
речнику који би требало да дâ пресек раз-
воја савременог српског књижевног језика. 
Тај пресек би, према овом аутору, у речнику 
био видљив кроз међусобни однос народ-
них, стручних, позајмљених, скованих и др. 
речи, што би чинило основ оријентације ко-
рисника у питањима стила, терминологије, 
односа између лексичких варијаната једног 
појма и др. 

Анкета о питањима српскохрватског је-
з ика (1953–1954), Новосадски договор (1954) 
и израда Речника српскохрватскога књи-
жевног језика. Све изложено сведочи о томе 
да је у Матици српској посвећивана знатна 
пажња питању књижевног језика, и то углав-
ном са становишта његове речничке обраде. 
Стога не чуди што је у овој институцији по-
ловином XX века одржана анкета о питањи-
ма српскохрватског језика и правописа, и 
што је један од главних резултата те анкете 
био израда речника савременог књижевног 
језика.

Анкету је отворио А. Белић, који је у 
уводном тексту у Летопису МС (372, св. 
4) нагласио потребу за договором о право-
писном и лексичко-стилском уједначавању 
варијаната вуковског књижевног језика, 
ради његовог даљег развоја. Позвани су ис-
такнути представници језичког колектива 
(лингвисти, књижевници, културни радни-
ци и др.) да о овим питањима дају свој суд. 
У Летопису МС за 1953. и 1954. објављени 
су одговори 40 учесника у анкети. Одгово-
ри су се природно груписали око неколико 
тематских целина (питање јединства језика, 
име језика, писмо, наречје и др.). 

Међу овим целинама, израда речника 
књижевног језика заузела је важно место. По-
менуто питање је покренуо П. Скок, који је 

в Матице появляются  и первые программные 
замыслы о лексикографическом анализе серб-
ского литературного языка. Они появляются у 
Р. Врховаца, который в период с 1890 по 1933 
годы много раз в журнале Летопис возвращал-
ся к этим вопросaм. Характерным является его 
текст О нашем књижевном језику от 1933 года, 
в котором высказывается мысль о словаре,  
который должен показать срез развития совре-
менного сербского литературного языка. 
Такой срез, по мнению автора, в словаре дол-
жен просматриваться через взаимоотношения 
народных, профессиональных, заимствован-
ных, новых и других слов, что может стать осно- 
вой для ориентации пользователя в вопросах 
стиля, терминологии, отношений между лек-
сическими вариантами одного понятия и т.д.

Анкета по вопросам сербскохорватского 
языка (1953–1954), Новисадское соглаше ние 
(1954) и разработка словаря Речник срп ско-
хрватскога књижевног језика. Все изло же-
нное свидетельствует о том, что в Матице 
сербской значительное внимание уделялось 
вопросу литературного языка, при этом 
главным образом с точки зрения его словар-
ного анализа. Поэтому неудивительно, что в 
этом институте в середине XX века была со-
ставлена анкета по вопросу сербскохорват-
ского языка и правописания, и что одним из 
главных результатов этой анкеты стала раз-
работка словаря современного литературного 
языка.

Анкету начал А. Белич, который во вводном 
тексте в журнале Летопис Матицы сербской 
(372, св. 4) подчеркнул необходимость дого-
во риться в связи с приведением к орфогра-
фическому и лексико-стилистическому едино-
образию вариантов вуковского литературного 
языка в целях его дальнейшего развития. Были 
приглашены выдающиеся представители язы-
коведческого сообщества (лингвисты, литера-
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као централни проблем лексичке станда рд-
изације савременог књижевног језика иста-
као образовање јединствене (српскохрват-
ске) књижевне терминологије за различите 
области струке. Предлог П. Скока допунио 
је А. Белић, формулишући концепцију ин-
формативног (дескриптивно-нормативног) 
речника, који ће давати свестрана тумачења 
књижевних речи без наметања (стилских, 
прагматичких) правила њихове употребе. Бе-
лићев предлог подржали су и други учесници 
дискусије одржане поводом анкете Матице 
српске (крајем 1954. године), па је захтев за 
израду таквог речника уврштен у закључке 
Новосадског договора (т. 5).

Израда Речника српскохрватскога књи-
жевног језика трајала је од 1967. до 1976. 
године. У састављању овог речника испрва 
су учествовале редакције Матице српске и 
Матице хрватске, које су независно ексцер-
пирале грађу. Речник је најпре издаван у две 
(међусобно испоређене) варијанте: екавској 
(ћирилицом, азбучним редом, екавске де-
финиције, стилизације значења прилагођене 
је зичком осећању српског читаоца) и ијекав-
ској (латиницом, абецедним редом, ијекавске 
дефиниције), да би након два тома наставило 
да излази само екавско издање у редакцији 
Матице српске. 

Након завршетка израде РМС (1975) у 
Матици српској је размотрено састављање 
сажетијег („приручног”, „малог”) описног 
речника (у 1–2 тома, до четвртине обима 
текста РМС). Израда једнотомног Речника 
српскога језика трајала је до 2007. год., када је 
изашло његово прво издање. У изради РМС и 
РСЈ учествовали су најпознатији српски лек-
сикографи и лингвисти.

2. Грађа. У складу са концепцијом књи-
жевног језика као језика развијене културе, 
за исписивање грађе РМС узето је око 700 

туроведы, культурные работники и др.), что-
бы высказать свое мнение по этим вопросам.  
В журнале Летопис Матицы сербской за 1953 и 
1954 год опубликованы ответы 40 участников 
анкеты. Ответы естественным образом сгруп-
пировались вокруг нескольких тематических 
единств (вопрос единства языка, название язы-
ка, письмо, речь и т.д.).

Среди этих тем важное место заняла раз-
работка словаря литературного языка. Этот 
во прос поднял П. Скок, который в качестве 
центральной проблемы лексической стан-
дар  ти зации современного литературного 
язы ка выделил формирование единой (серб-
ско хорват ской) литературной терминологии 
для различных областей данной дисциплины. 
Предложение П. Скока дополнил А. Белич, 
сформулировав концепцию информационного 
(дескриптивно-нормативного) словаря, ко-
торый сможет дать всесторонние толкования 
литературных слов без навязывания (стили-
стических, прагматических) правил их упо-
требления. Предложение Белича поддержали 
и другие участники дискуссии, состоявшейся 
в связи с анкетой Матицы сербской (в конце 
1954 года), в результате запрос на составле-
ние такого словаря был включен в решения 
Нови садского соглашения (п. 5).

Разработка словаря Речник српскохрват
скога књижевног језика продолжалась с 1967 
по 1976 год. В составлении этого словаря 
первоначально участвовали редакции Мати-
цы сербской и Матицы хорватской, которые 
самостоятельно отбирали материал. Словарь 
сначала издавался в двух (сопоставимых меж-
ду собой) вариантах: экавском (на кириллице, 
в кириллическом алфавитном порядке, с экав-
скими определениями, стилизацией значений, 
адаптированных к чувству языка сербского 
читателя) и иекавском (на латинице, в латин-
ском алфавитном порядке, с иекавскими опре-
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извора: књижевних и научних дела, превода, 
уџбеника, часописа, годишта дневних и не-
дељних листова. Доња граница овако при-
купљене грађе је средина XIX века (драме 
Горски вијенац и Шћепан мали П. П. Њего-
ша, речник и списи В. С. Караџића и др.). Уо-
чљиво је настојање да већина извора за РМС 
буде из XX века. Ексцерпирани су аутори 
који дефинишу културни идентитет народа, 
било да култивишу савремени књижевни је-
зик екавског и (и)јекавског наречја (И. Ан-
дрић, М. Црњански, Б. Ћопић, Б. Станко-
вић) или унапређују његове изражајне мо-
гућности тиме што уносе знатније лексичке 
или стилске иновације у језички израз (В. П. 
Дис, В. Петровић, Т. Ујевић, О. Давичо). 

Као основа грађе за израду РСЈ послу-
жио је, у највећој мери, текст РМС, који је 
осавремењен и допуњен новим речима и 
значењима. 

У фонд оба речника узете су речи које 
успешно егзистирају у стандардном језику, 
дакле оне које је Уредништво оценило као 
такве. Поред књижевних речи у фонд су, у 
ограниченом обиму, уврштени и термини, 
стране речи, неологизми, хапакси, експре-
сиви и др.

3. Речнички чланак. Речници српског 
књижевног језика, РМС и РСЈ, у методо-
лошком смислу, израђени су поступцима 
који одликују Београдску лексикографску 
школу. Одредница се наводи у основном 
облику (у номинативу једнине код имен-
ских речи – именица, заменица, придева 
и бројева, у инфинитиву код глагола итд.). 
Хомоними се означавају бројем у експо-
ненту (нпр. град1 м тврђава, утврђење, за-
мак у облику тврђаве; град2 м лат. степен, 
ступањ).

Граматичким квалификаторима се ука-
зује на врсту речи или граматичку кате-

делениями), но после первых двух томов про-
должило выходить только экавское издание в 
редакции Матицы сербской. 

После завершения словаря Речник српско-
хр ват скога књижевног језика (1975) Матицей 
сербской был рассмотрен вопрос составления 
сокращенного („справочного“, „малого“) дес-
криптивного словаря (в 1–2 томах, до четверти 
объема текста словаря Речник српскохрватско-
га књижевног јези ка). Разработка однотомного 
словаря Речник српскога језика продолжалась 
до 2007 года, когда вышло его первое издание. 
В разработке словаря Речник српскохрватско-
га књижевног језика и словаря Речника српскога 
језика принимали участие известнейшие серб-
ские лексикографы и лингвисты.

2. Материал. В соответствии с концепци-
ей литературного языка как языка развитой 
культуры для сбора материала для словаря 
Речник српскохрватскога књижевног језика 
было отобрано около 700 источников: худо-
жественных и научных произведений, перево-
дов, учебников, журналов, годовых подборок 
ежедневных и еженедельных газет. Нижняя 
граница отобранного таким образом матери-
ала – середина XIX века (драмы Горски вије-
нац и Шћепан мали П. П. Негоша, словарь 
и сочинения В. С. Караджича и др.). Замет-
но стремление к тому, чтобы большинство 
источников для словаря Речник српскохрват
скога књижевног језика было из XX века или в  
каком-либо современном издании. Были ото-
браны авторы, определяющие культурную 
идентификацию народа или культивирующие 
современный литературный язык экавского 
и (и)екавского говора (И. Андрич, М. Црнян-
ский, Б. Чопич, Б. Станкович), или развиваю-
щие его выразительные возможности тем, что 
при вносят значительные лексические или сти-
листические инновации в языковое выражение 
(В. П. Дис, В. Петрович, Т. Уевич, О. Давичо).
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горију којој лексема припада (нпр. мн.(о-
жина), безл.(ично), узв.(ик) итд.). Осим 
граматичких, уз многе одреднице стоје и 
друге квалификације: нпр. о пореклу речи 
из страних језика (инкасант м итал. онај 
који убире новац; благајник; мистер м енгл. 
господин), припадности одређеној сфери 
употребе (мишар м зоол. птица грабљи-
вица из пор. соколова која се храни пољским 
мишевима; лукс м физ. јединица за мерење 
осветљења; занимација ж разг. шала и 
забава), речима субјективне оцене (ала-
муња ж и м погрд. брзоплет, несмотрен, 
непромишљен човек) итд. Речник садржи и 
речи које се сматрају дијалекатским однос-
но покрајинским, у случају ако су опште-
познате и ако се формално и акценатски 
уклапају у стандардни језик (нпр. извр- 
тањ покр. врелце, мали извор; јадрењак 
дијал. в. једрењак). Своје место у речници-
ма књижевног језика нашле су и архаичне и 
застареле речи, које су у грађи заступљене 
због своје стилске употребе у књижевно-
сти (нпр. Јевропа ж заст. в. Европа; лето с 
2. арх. година). 

Уз општепознате основне речи стра-
ног порекла давани су квалификатори који 
означавају језик из ког су позајмљене, док 
уз изведенице којима је у основи лексема 
страног порекла етимологија није навође-
на (нпр. уз именицу пошта 1. а. установа 
која се бави преносом разноврсних пошиљака 
(писама, новина, мањих пакета, новца и сл.) 
према утврђеној тарифи даје се квалифи-
кација нем.(ачки), а уз деривате поштар, 
поштански, поштарина ознака порекла 
изостаје). 

Основне, творбено немотивисане речи се 
у РМС и РСЈ по правилу дефинишу описно 
(књига ж 1. дело књижевно или научно; више 
заједно повезаних или укоричених штампаних 

Основой материала для словаря Речник 
српскога језика в максимальной мере послужил 
текст словаря Речник српскохрватскога књи-
жевног језика, осовремененный и дополненный 
новой лексикой и значениями.

В фонд обоих словарей включены слова, 
которые успешно существуют в стандартном 
языке, то есть те, которые Редакция оценила 
как таковые. Помимо литературной лексики 
в фонд в ограниченном объеме вошли также 
термины, заимствования, неологизмы, гапак-
сы, экспрессивная лексика и т.д. 

3. Словарная статья. Словари сербского 
литературного языка, Речник српскохрватскога 
књижевног језика и Речник српскога језика, в ме-
тодологическом смысле составлены по методи-
ке, отличающей Белградскую лексикографиче-
скую школу. Заглавное слово указывается в ос-
новной форме (в именительном падеже един-
ственного числа для имен – существительных, 
местоимений, прилагательных и числительных, 
в инфинитиве для глаголов и т.д.). Омонимы 
обозначаются номером в экспоненте (напри-
мер, град1 м тврђава, утврђење, замак у облику 
тврђаве; град2 м лат. степен, ступањ).

Грамматические классификаторы указыва-
ют на тип слова или грамматическую катего-
рию, к которой принадлежит лексема (напри-
мер, мн.(ожина), безл.(ично), узв.(ик) и т.д.). 
Помимо грамматических, у многих заглавных 
слов стоят и другие классификаторы: напри-
мер, происхождение слова из иностранного 
языка (инкасант м итал. онај који убире новац; 
благајник; мистер м енгл. господин), принад-
лежность к определенной сфере употребле-
ния (мишар м зоол. птица грабљивица из пор. 
соколова која се храни пољским мишевима; лукс 
м физ. јединица за мерење осветљења; занима-
ција ж разг. шала и забава), слова субъектив-
ной оценки (аламуња ж и м погрд. брзоплет, 
несмотрен, непромишљен човек) и т.д. Словарь 
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листова с каквим текстом), а изведенице 
се у дефиницији наслањају на мотивну реч 
(књижара ж продавница књига). У речници-
ма књижевног језика запажа се и доследна 
подела дефиниције на дефиницију основних 
речи и дефиницију граматичких изведеница. 
Граматичке изведенице у овим речницима 
такође се по правилу упућују на основну реч 
(нпр. посрбљавати (се) [...] несвр. и уч. пре-
ма посрбити (се); прекрити се повр. према 
прекрити (1)); само изузетно се дефинишу 
ако у књижевном језику развијају засебна, 
лексичка значења (нпр. поткован [...] 1. трп. 
прид. од потковати (се); 2. фиг. који је вешт, 
темељит у чему, снабдевен знањем). Следећи 
ову поделу, код глагола који чине видски пар 
значења су давана код свршених глагола, а 
несвршени су у дефиницији најчешће упуће-
ни на свршене. У РСЈ, као речнику мањег 
обима, изостављане су и глаголске именице 
од несвршених глагола типа довођење (од 
доводити), куцање (од куцати) итд. Изу-
зетак су били случајеви кад су код такве име-
нице потврђена посебна, лексикализована 
значења или домени употребе (нпр. гађање, 
мишљење и др.), као и именице нерегуларне 
творбе (нпр. лебдење).

У РМС и РСЈ се по правилу користe 
дефиницијe са сведенијим инвентаром 
средстава семантичког описа него у теза-
урусном речнику. Тако су нпр. у РМС код 
секундарних значења речи уместо описне 
дефиниције давани и синоними ужег, од-
ређенијег значења (нпр. отанчати свр. […] 
3. а. истрошити се, осиромашити). При де-
финисању полисемичних лексема полазило 
се од значења која су доминантна у стан-
дардном језику. Тако је, нпр., као примарно 
значење именице извод дато лексикализо-
вано предметно значење извадак из какве 
књиге или писменог састава; сажета верзија 

также содержит лексику, которая считается 
диалектной или областной, в случае, если она 
общеизвестна и формально и акцентуацион-
но соответствует нормам стандартного языка 
(например, извртањ покр. врелце, мали извор; 
јадрењак дијал. в. једрењак). Свое место в сло-
варях литературного языка нашли и архаизмы, 
и устаревшие слова, представленные в матери-
але из-за своего стилистического употребле-
ния в литературе (например, Јевропа ж заст. в. 
Европа; лето с 2. арх. година). 

К общеизвестным основным словам ино-
странного происхождения даются классифи-
каторы, обозначающие язык, из которого они 
заимствованы, тогда как для производных слов, 
основой которых является лексема иностран-
ного происхождения, этимология не указыва-
ется (например, к существительному пошта 1. 
а. установа која се бави преносом разноврсних 
пошиљака (писама, новина, мањих пакета, нов-
ца и сл.) према утврђеној тарифи дается клас-
сификатор нем.(ачки), а у дериватов поштар, 
поштански, поштарина обозначение проис-
хождения отсутствует). 

Непроизводные, словообразовательно 
не  мо  ти вированные слова в словаре Речник 
српско хр ват скога књижевног језика и словаре 
Речник српскога језика, как правило, определя-
ются описательно (књига ж 1. дело књижевно 
или научно; више заједно повезаних или укори-
чених штампаних листова с каквим текстом), 
а производные в определении опираются на 
производящее слово (књижара ж продавница 
књига). В словарях литературного языка от-
мечается также последователное разделение 
определения на определение основных слов 
и определение грамматических производных. 
Грамматические дериваты в этих словарях так 
же, как правило, опираются на производящее 
слово (например, посрбљавати (се) ... несвр. и 
уч. према посрбити (се); прекрити се повр. пре-
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неког текста: ~ из књиге рођених, док се гла-
голско значење извођење ни не констатује 
(за разлику од нпр. стања у РСАНУ, где је 
глаголско значење примарно). У РСЈ, као 
нормативном речнику мањег обима, већи-
на лексема потврђена је свега једним зна-
чењем, оним које је у савременом језику 
најуобичајеније (нпр. младина дани младог 
Месеца, млади Месец; обалити оборити, 
срушити итд.). Са друге стране, за неке по-
лисемичне лексеме у РСЈ се даје више зна-
чења него нпр. у тезаурусном РСАНУ (нпр. 
такве су лексеме вући (се), дати (се)).

Речници српског књижевног језика дају 
допринос и српској фразеографији, будући 
да се у њима бележе и фразеологизми, са 
дефиницијом која се обично даје уз реч 
која је носилац значења (нпр. фразеологи-
зам довести у шкрипац (кога) ставити 
кога у врло незгодан, опасан положај дат је уз 
глагол довести). Фразеологизми уз глаголе 
у неповратној и у повратној форми давани 
су се посебно, тј. непосредно иза облика 
глагола који чини његов саставни део (нпр. 
фразеологизам прави се Тоша влада се као 
да га се нешто не тиче наведен је након 
значењâ рефлексивне форме глагола пра-
вити). 

4. Закључне напомене. Израда Речника 
српскохрватскога књижевног језика, изра-
да Речника српскога језика, као и припрема 
Вишетомног речника српског језика пред-
стављају делове лексикографског програма 
истраживања и описа савременог српског 
књижевног/стандардног језика, који се у 
Матици српској планира од друге полови-
не и краја XIX, а реализује од половине XX 
века. Основу овог програма чини свестрана 
речничка обрада књижевног језика у циљу 
његове стандардизације, као и описа њего-
вих изражајних средстава. 

ма прекрити (1)), и только в виде исключения 
они имеют определение, если в литературном 
языке развиваются отдельные лексические зна-
чения (например, поткован ... 1. трп. прид. од 
потковати (се); 2. фиг. који је вешт, темељит у 
чему, снабдевен знањем). Следуя этому порядку 
деления, для глаголов, составляющих видовую 
пару, значения указаны для глаголов совершен-
ного вида, а для глаголов несовершенного вида 
в определении чаще всего дается отсылка к 
глаголу совер шенного вида.  Из словаря Речник 
срп  скога језика, как словаря меньшего объема, 
исключены отглагольные существительные, 
о бра   зованные от глаголов несовершенного ви-
да типа дово ђење (от доводити), куцање (от 
куцати) и т.д. Исключение составляют случаи, 
когда для такого существительного под тве р-
ждено отдельное, лексикализованное значение 
или область употребления (например, гађање, 
мишљење и др.), а также существительные нере-
гулярного словообразования (например, 
лебдење).

В словарях Речник српскохрватскога књижев-
ног језика и Речник српскога језика, как правило, 
используются определения с более узким набо-
ром средств семантического описания, чем в 
тезаурусном словаре. Так, например, в словаре 
Речник српскога језика для вторичных значений 
слова вместо описательного определения даю-
тся синонимы с более узким, определенным зна-
чением (например, отанчати свр. … 3. а. истро- 
шити се, осиромашити). При определении 
поли семичных лексем исходили из значений, 
доминантных в стандартном языке. Так, на-
пример, в качестве первичного значения суще-
ствительного извод дано лексикализованное 
предметное значение извадак из какве књиге или 
писменог састава; сажета верзија неког текста: 
~ из књиге рођених, тогда как глагольное значе-
ние извођење даже не упоминается (например, в 
отличие от ситуации – порядок слов в Словаре 
Сербской академии наук и искусств, в котором 
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глагольное значение является первичным). В 
словаре Речник српскога језика, как норматив-
ном словаре меньшего объема, большинство 
лексем подтверждается всего одним значени-
ем, наиболее употребительным в современном 
языке (например, младѝна дани младог Месеца, 
млади Месец; обалити оборити, срушити и 
т.д.). С другой стороны, для некоторых поли-
семичных лексем в словаре Речник српскога језика 
приводится больше значений, чем, например, в 
тезаурусном словаре Сербской академии наук 
и искусств (например, таковы лексемы вући (се), 
дати (се)).

Словари сербского литературного языка 
вносят свой вклад и в сербскую фразеологию, 
так как в них отмечаются фразеологизмы с 
определением, которое обычно дается к слову, 
являющемуся носителем значения (например, 
определение фразеологизма довести у шкри-
пац (кога) ставити кога у врло незгодан, опасан 
положај дано к глаголу довести). Фразеологиз-
мы с глаголами в невозвратной и возвратной 
форме даются отдельно, то есть непосред-
ственно после формы глагола, являющегося 
его соста вной частью (например, фразеологизм 
прави се Тоша влада се као да га се нешто не 
тиче приводится после значений рефлексивной 
формы глагола правити). 

4. Заключительные замечания. Составле-
ние словаря Речник српскохрватскога књижев-
ног јези  ка, составление словаря Речник српскога 
јези ка, а также подготовка словаря Вишетомни 
речник српског језика являются частями лекси-
кографической программы изучения и описа-
ния современного сербского литературного / 
стандартного языка, которая планировалась в 
Матице сербской  со второй половины и конца 
XIX, а реализуется с середины XX века. Основу 
этой программы составляет всесторонний сло-
варный анализ литературного языка в целях его 
стандартизации, а также описания его средств 
выражения.
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