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је зик проф. др Сре то Та на сић, уред ник проф. др Не дељ ко Бог да но вић и глав -
ни уред ник ака де мик АНУРС Сло бо дан Ре ме тић. Они ће при ка за ти ка ко је
Збор ник пре мре жио про сто ре где се на срп ском ми сли и го во ри.

Част ми је што у име мно гих ка зу јем же љу да у јед ном го ди шту бу де
реч ник глав них де ла на шег пи сца ко ји је пр ву сво ју при по вет ку пот пи сао
као Сен ћа нин, био Ба чва нин, пре зи вао се Сре мац, опи сао Ба на ћа не Ћи ру и
Спи ру, Ни шли је Зам фи ра, Кур ја ка, Ив ка, Кал чу, Сму ка и оста ле, це ло тре ће
по гла вље Ву ка ди на дао по пи рот ском из го во ру, кроз чи нов ни ке, ка фе џи је, тек
обо га ће не га зде и по кон ди ре не ка ри је ри сте про го во рио као Бе о гра ђа нин ко ме
се ви ди ода кле је сти гао у глав ни град, кроз то бо жње адво ка те и но ви на ре
пре по знао Мо кро гор ца у Јев ђу Ми ћо ви ћу и Ариљ ца у Ми ћу Јев ђо ви ћу, па
ра та ре, ма ле по ли ти ча ре и свих вр ста по ме ља ре ре чи, шу ма диј ских, ужич -
ких, азбу ко вач ких, дрин ских, од сву ку да шњих, што их је ка ко је са мо он умео у
књи жев но сти упо шља вао и са ста вио је дин ствен ди ја ле кат ски круг од кр ште -
ња у сен ћан ској пра во слав ној цр кви пре сто и ше зде сет го ди на, где је ро ђен
1855, до со ко бањ ског ав гу ста ка да је пре сто и де вет го ди на пре ми нуо као
члан Кра љев ске срп ске ака де ми је, као је ди ни срп ски пи сац ко ји је де се ти ну
ди ја ле ка та ко ри стио та ко да се не мо же по зна ти ода кле је, ко ји је то ли ко срп -
ских го во ра с ла ко ћом учио и од њих жи во пи сне ли ко ве да вао, ко ји је све то
мо гао да ра ди јер је био где је год био у јед ном те истом је зи ку срп ском, што
би се нај бо ље ви де ло ако би смо у Збор ни ку чи та ли и ди ја ле кат ски реч ник
глав них де ла Сте ва на Срем ца.

(Реч уредника Трибине)
М. В.

СРЕТО ТАНАСИЋ

ЈЕДИНСТВЕН ЧАСОПИС У СЛАВИСТИЧКОМ СВИЈЕТУ

Го ди на 1905. пред ста вља зна ча јан да тум у срп ској фи ло ло ги ји. Те го ди -
не мла ди срп ски фи ло лог Алек сан дар Бе лић по стао је до пи сни члан Срп ске
кра љев ске ака де ми је; исте те, 1905, по кре нуо је он ча со пис за ди ја лек то ло шка
про у ча ва ња – Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник. Пр ви број гла си ла ис пу ња ва
мо ну мен тал на мо но гра фи ја ње го вог осни ва ча Ди ја лек ти ис точ не и ју жне
Ср би је. Ри јет ко се ко ја на уч на ди сци пли на код нас мо же по хва ли ти ча со пи -
сом са та ко ду гим тра ја њем као што мо же ди ја лек то ло ги ја. Ни у сви је ту сла -
ви сти ке не ма исто род ног ча со пи са с та квим ви је ком.

При је по кре та ња Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка већ је по сто јао
Срп ски ет но граф ски збор ник, а ра ни је се раз ми шља ло и о пу бли ка ци ји за
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ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња. Ака де мик Ире на Гриц кат нас оба вје шта ва да
је не у мор ни Сто јан Но ва ко вић на ску пу „Ака де ми је фи ло соф ских на у ка“ од
9. мар та 1892. ис та као да је по треб но по че ти про у ча ва ње на ших ди ја ле ка та
и да кон ста то ва ла: „По ми шљао је на пу бли ка ци ју ти па Збор ник или Ар хив
за ди ја лек те, где би се из но си ли ре зул та ти ис тра жи ва ња, на ро чи то из ма ње
про у че них кра је ва“1. Но ва ко ви ће ву иде ју оства рио је Алек сан дар Бе лић. На
књи зи сто ји да је из да вач Срп ска кра љев ска ака де ми ја, сто ји и по да так да се
ра ди о по кре та њу пе ри о ди ке – рим ски број је дан уз на слов: Срп ски ди ја лек -
то ло шки збор ник, књи га I. У Збор ни ку не ма обра ћа ња уред ни ка, не го во ри
се ни шта о то ме шта ће се у ње му об ја вљи ва ти, у ко јим вре мен ским раз ма -
ци ма ће из ла зи ти и сл. Очи то је Бе лић сма трао да је из са мог на сло ва ја сно
ко јој ди сци пли ни на у ке о је зи ку је Збор ник на ми је њен. Ју жно сло вен ски фи -
ло лог, ча со пис ко ји је та ко ђе ака де мик Бе лић по кре нуо 1913, ни је та ко јед -
но знач но на сло вом де фи ни сан; за то се у пр вом бро ју и на ла зи увод на ри јеч
у ко јој се да ју раз ло зи по кре та ња и те мат ски про фил ча со пи са, ко ју су пот -
пи са ли А. Бе лић и Љ. Сто ја но вић.

За сто де сет го ди на из ла же ња Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка ње -
гов по кре тач ака де мик Алек сан дар Бе лић га је уре ђи вао 55 го ди на – од 1905.
до 1960, до сво је смр ти. Ча со пис је с по чет ка из ла зио у ве ли ким раз ма ци ма:
дру ги број је из и шао 1911, тре ћи тек 1927. До Дру гог свјет ског ра та иза шло
је де сет књи га, је да на е ста се по ја ви ла 1950, два на е ста 1957, а три на е ста по -
сљед ња с Бе ли ће вим пот пи сом 1958. го ди не. На пр вих де сет књи га сто ји да
је из да вач Ака де ми ја, не сто ји да је уред ник ака де мик Алек сан дар Бе лић, за
раз ли ку од Ју жно сло вен ског фи ло ло га, гдје већ на пр вом го ди шту (1913) сто -
ји име уред ни ка А. Бе ли ћа. Тек од је да на е сте књи ге (1950) по ја вљу је се име
уред ни ка: ака де мик Алек сан дар Бе лић; уз то сто ји да је по ред Ака де ми је из -
да вач и Ин сти тут за срп ски је зик. На два на е стој се уред ник А. Бе лић пот пи -
су је као управ ник Ин сти ту та за срп ски је зик, на три на е стој (1958) Ин сти тут
је за срп ско хр ват ски је зик, ка ко су се је зик и ње гов Ин сти тут име но ва ли не -
што по сли је Но во сад ског до го во ра.

За ових дру гих 55 го ди на ча со пис су пот пи си ва ла че ти ри уред ни ка. Бе ли -
ћа је на мје сту уред ни ка Збор ни ка као и на дру гим функ ци ја ма у Ака де ми ји, у
Ин сти ту ту и на Уни вер зи те ту за ми је нио ака де мик Ми ха и ло Сте ва но вић. Он је
пот пи си вао Збор ник од XIV (1964) до XX (1974) књи ге. Због ре ор га ни за ци је
у СА НУ, ин сти ту ти су би ли иза шли фор мал но из ње ног са ста ва, Бе ли ће ви
ча со пи си су оста ли при Ин сти ту ту, а уред ник ака де мик Ми ха и ло Сте ва но -
вић пот пи су је се као ди рек тор Ин сти ту та за срп ско хр ват ски је зик. По сли је
Сте ва но ви ће вог од ла ска у пен зи ју у уре ђи ва њу се ја вља но ви на: уре ђу је га
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на Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, Збор ник ра до ва I, 2007, стр. 55 (1 1996).



уре ђи вач ки од бор – Па вле Ивић, [Берислав Николић] и Асим Пе цо (глав ни
уред ник је ака де мик Па вле Ивић). Вре ме ном се ре дак ци ја ми је ња ла, углав -
ном про ши ри ва ла. Па вле Ивић уре ђу је Збор ник од ње го ве XXI књи ге (1976)
до XLVI II књи ге (2001); по сли је ње го ве смр ти (1999) оста ле су при пре мље -
не дви је књи ге па је и на ко ри ца ма оста ло ње го во име као глав ног уред ни ка.
У Иви ће вом вре ме ну Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник по но во из да ју Срп -
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ин сти тут за срп ско хр ват ски/срп ски је зик
СА НУ – од XXVII књи ге – 1981. го ди не, иако ће Ин сти тут још чи та ву де це -
ни ју фор мал но би ти из ван Ака де ми је. Ин сти тут је из вр шни из да вач, а обје
ин сти ту ци је су вла сни ци ча со пи са и за јед нич ки га фи нан си ра ју. По сли је
Иви ће ве смр ти на че ло Уре ђи вач ког од бо ра до шао је ака де мик Алек сан дар
Мла де но вић; он во ди уред ни штво од XLIX књи ге (2002) до до LVI књи ге
(2009), то јест до сво је смр ти. Од та да је, од LVII књи ге (2010), на мје сту
глав ног уред ни ка ака де мик АНУРС Сло бо дан Ре ме тић.

Раз вој ср би сти ке, и по себ но ди ја лек то ло ги је, и труд уред ни шта ва и из -
да ва ча, учи ни ли су да је ча со пис из ла зио у све ма њим вре мен ским раз ма ци -
ма, да би од XXI књи ге (1976) по стао ре дов на го ди шња пу бли ка ци ја. Та кву
ди на ми ку он још уви јек за др жа ва, и по ред све сла би је ма те ри јал не по др шке
срп ске др жа ве.

Као што је већ ре че но, пр ви број ча со пи са ис пу ња ва мо ну мен тал на мо -
но гра фи ја ње го вог осни ва ча Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је, а по сљед -
њи (књ. LXI за 2014. го ди ну) до но си (и) озбиљ ну мо но гра фи ју др Ма ри не
Ју ри шић са истог ди ја ле кат ског про сто ра. Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник је
осно ван ра ди из у ча ва ња срп ских на род них го во ра и та кав је остао свих ових
де це ни ја. У ње му се об ја вљу ју ра до ви о го во ри ма са цје ло куп ног срп ског
на ци о нал ног и је зич ког про сто ра из бив ше Ју го сла ви је, али и Ру му ни је. Ри -
јет ки су из ле ти из ван ових те ре на, као на при мјер сту ди ја Гли ше Еле зо ви ћа о
ар ба на шком ди ја лек ту2 или не ки из ле ти у ча кав ске го во ре. Ра до ви об ја вље -
ни у СДЗ мо гу се по ди је ли ти у три гру пе а) мо но гра фи је и слич не сту ди је,
б) ди ја ле кат ски рјеч ни ци, од но сно збир ке ди ја ле кат ских ри је чи, в) дру ги
при ло зи. Оче ку јем да ће дру ги, ком пе тент ни ји не што де таљ ни је го во ри ти о то -
ме. Ов дје бих са мо под сје тио на не ке чи ње ни це. У Срп ском ди ја лек то ло шком
збор ни ку је об ја вље на пр ва мо но гра фи ја из син так се па де жа јед ног го во ра3

– под сје ћам да је син так са нај де фи ци тар ни ја област срп ске ди ја лек то ло ги је.
Та ко ђе бих ис та као ве ли ки до при нос Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка срп -
ској ди ја ле кат ској лек си ко гра фи ји. И у са мој Бе ли ће вој мо но гра фи ји дат је
на кра ју оби ман ре ги стар ре чи – су ма ран увид го во ри да се ра ди о пре ко
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6.000 ри је чи. Већ у тре ћој књи зи об ја вље ни су При ло зи реч ни ку ти моч ког
кра ја од Ма рин ка Ста но је ви ћа (стр. 179–194), у IV (1932) и VI (1935) оби ман
Реч ник ко сов ско-ме то хиј ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа. Ова квих рјеч ни ка
раз ли чи тих срп ских го во ра по ја ви ло се у СДЗ по до ста, по себ но у по сљед ње
три де це ни је.

А. Бе лић је сво јом мо но гра фи јом у пр вој књи зи по ста вио ви со ке кри -
те ри ју ме пред Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник и срп ске ди ја лек то ло ге. Та ко
је ову сту ди ју сре ди ном 20. ви је ка оци је нио је дан од нај да ро ви ти јих и нај у -
спје шни јих Бе ли ће вих ђа ка, у сви је ту сла ви сти ке и ши ре је дан од нај ве ћих
ди ја лек то ло га дру ге по ло ви не два де се тог ви је ка ака де мик Па вле Ивић: „Нај -
ве ћи рад на ше ди ја лек то ло ги је, ка ко по оби му та ко и по зна ча ју. Вр ло бо гат
ма те ри јал из ско ро свих кра је ва при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не у гра -
ни ца ма прет ку ма нов ске Ср би је. Фо нет ско бе ле же ње ис ти че се узор ном и до сад
не над ма шном пре ци зно шћу и па жњом пре ма ни јан са ма. По пр ви пут у на шој
на уч ној ли те ра ту ри при ка за на су ши ро ка ва ри ја ци о на по ља ра зних је зич ких
фе но ме на […] И да нас, кад је по зна то ку ди ка мо ви ше по да та ка из ра зних
дру гих из во ра, у Бе ли ће вој књи зи има са мо ма ло по је ди но сти у схва та њи ма
ко је зах те ва ју ре ви зи ју“4. Го то во исту оцје ну дао је про фе сор Ивић и че тр де-
се так го ди на ка сни је5. Уз ову оцје ну на уч не ври јед но сти мо но гра фи је, ко ја и
ни је је ди на та ко ла ска ва6, тре ба до да ти и оцје ну о зна ча ју ње ном гле да но и
из дру ге пер спек ти ве: „Овим што кав ским го во ри ма Бе лић је та ко ђе од ре дио
пра во ме сто пре ма су сед ним го во ри ма, ма ке дон ском и бу гар ском“7. П. Ивић је
тај до при нос оци је нио не што дру га чи је: „Плод на ди ску си ја о мно гим по ја ва -
ма ко је је, по ред оста лог, на де фи ни ти ван на чин ре ши ла пи та ње ге не тич ког
од но са го во ра ове зо не пре ма оста лим на шим ди ја лек ти ма и пре ма бу гар -
ском је зи ку“8. С овом Бе ли ће вом мо но гра фи јом, сма тра се, кон сти ту и са ла се
ди ја лек то ло ги ја као гра на на у ке о срп ском је зи ку – по ред ње то су још и ак цен -
то ло ги ја и исто ри ја је зи ка. Ма да се и по че так срп ске ди ја лек то ло ги је ве зу је
за рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, по че так ди ја лек то ло шке на у ке у пра вом
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4 П. Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског је зи ка. Увод у што кав ско на реч је, При ре -
дио Дра го љуб Пе тро вић, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2001, стр. 168 (11956).

5 П. Ивић, Ди ја лек то ло шка про у ча ва ња го во ра при зрен ско-ти моч ке зо не, Го во ри при -
зрен ско-ти моч ке обла сти, Ниш, 1994.

6 Нпр. М. Сте ва но вић: Бе лић је том мо но гра фи јом „дао нај бо љи обра зац за ди ја ле кат -
ска про у ча ва ња уоп ште“ – Жи вот и де ло Алек сан дра Бе ли ћа, Збор ник ра до ва о Алек сан дру
Бе ли ћу. По себ на из да ња СА НУ, Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти 28, 1976, стр. 9. У но ви је
ври је ме: „На по чет ку ве ка, и у осно ви на ше ди ја лек то ло ги је, сто ји зна ме ни то де ло Алек сан -
дра Бе ли ћа Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је, ко јим је и за по че ла ду га и плод на тра ди ци ја
Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка (1905) – Не дељ ко Бог да но вић, При зрен ско-ти моч ки го во -
ри у Срп ском ди ја лек то ло шком збор ни ку, Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та 9, Ниш, 1999, 48.

7 И. Гриц кат, исто, стр. 56.
8 П. Ивић, исто, стр. 168.



зна че њу те ри је чи у Ср ба нај у пут ни је је ве зи ва ти за по кре та ње ње ног гла -
сила9.

По ја ва овог ча со пи са ни је по себ но за би ље же на у зна чај ним сла ви стич -
ким пу бли ка ци ја ма то га вре ме на: Алек сан дар Бе лић, ру ски сту дент, био је
до бро по знат ру ским сла ви сти ма, већ је у Пе тро гра ду об ја вио ди ја лек то ло -
шку кар ту срп ског је зи ка10, та ко ђе 1905, али та мо ни смо на шли по да так да
је за би ље же но по кре та ње овог ча со пи са. Та ко ђе, Ар хив11 Ва тро сла ва Ја ги ћа
ни је за би ље жио по ја ву пр ве књи ге Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка. До ду -
ше, из гле да да у то ври је ме ни су ни да ва ни освр ти на по ја ву ча со пи са – но -
вих и ста рих – у ру ској фи ло ло шкој ли те ра ту ри. Ме ђу тим, не би се смје ло
на осно ву ово га твр ди ти да Алек сан дар Бе лић не по сред но по из ла ску пр ве
књи ге СДЗ ни је већ био по стао ди ја лек то лог од угле да и из ван срп ске сре ди-
не. На ова кав за кљу чак нас на во ди по да так да се Бе ли ћу тих го ди на обра тио
По љак Бо ду ен де Кур те не, знат но ста ри ји од Бе ли ћа, про фе сор сла ви сти ке
на ви ше уни вер зи те та Ру си ји, осни вач ка зањ ске шко ле, по ми шље њу ком пе -
тент них пре те ча Фер ди нан да де Со си ра12, с мол бом да му да упут ства за при -
ку пља ње ди ја ле кат ске гра ђе на те ре ну. И Бе лић му је по слао13.

На кра ју, по ја вом Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка срп ска ди ја лек -
то ло ги ја се де фи ни тив но кон сти ту и са ла као на уч на област лин гви сти ке, овај
ча со пис је дао не мјер љив до при нос ње ном раз во ју и бо га тим ре зул та ти ма:
го то во да не ма зна чај ни јег срп ског ди ја лек то ло га ко ји у ду гом ви је ку Збор -
ни ка, ду жем од јед ног ви је ка, ни је био ње гов са рад ник. Из ла зак сва ке но ве
књи ге и да нас се ра до до че ку је у мно гим нај зна чај ни јим сла ви стич ким цен -
три ма сви је та. Кад зна мо да се у је зи ку нај бо ље чу ва ју по да ци о исто ри ји и
ма те ри јал ној и ду хов ној кул ту ри јед ног на ро да – он да мо же мо су ди ти ка ква
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9 И. Гриц кат, исто, 55–58; в. и Н. Бог да но вић: „Исти на, струч них (кул тур них и на уч -
них) са зна ња о срп ским на род ним го во ри ма би ло је и пре то га (Вук, Да ни чић, Ми ли ће вић,
Ре е ше тар, Брох), али се ствар ним по чет ком срп ске на у ке о на род ним го во ри ма, или ди ја лек -
то ло ги је, с нај ви ше пра ва (и по те ма ти ци, и по те ри то ри ји, и по аутор ству) мо же сма тра ти рад
А. Бе ли ћа и ро ђе ње Ака де ми ји не пу бли ка ци је скром но, али пре ци зно на зва не Срп ски ди ја -
лек то ло шки збор ник“ – При зрен ско-ти моч ки го во ри у Срп ском ди ја лек то ло шком збор ни ку,
Збор ник Фи ло ло шког фа кул те та 9, Ниш, 1999, 48.

10 Ді а лек то ло ги че ская кар та серб ска го язы ка, Сбор ни къ по сла вя но вѣ дѣ нію, изд. Вто -

ро го от дѣ ле нія Им пер. Акад. На у къ II, 1–59.
11 Ar chiv für sla wische phi lo lo gie, Беч. У три де се тој књи зи тог ча со пи са (Бер лин, 1909)

Ми лан Ре ше тар на по чет ку сво га оп шир ног кри тич ког освр та на Бе ли ће ву ди ја лек то ло шку
кар ту срп ског је зи ка по ми ње сту ди ју Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је као „ли је по дје ло“.

12 „Naj ve ći zna čaj ka zanj ske ško le je u to me što su za nju zna li i iz nje nih ide ja pri ma li pod -
sti ca je za svo je re vo lu ci o nar ne te o ri je ʼpra ža niʻ … i F. De Sa us su re“ – Mil ka Ivić, Prav ci u lin gvi -
sti ci 1, Be o grad 2001, 134.

13 Пи сь мо къ И. Р. Бо ду э ну – де – Кур те нэ о со би ра ніи ді а лек то ло ло ги че ска го ма те рі -
а ла, Из вѣ стія От дѣ ле нія рус ска го язы ка и сло ве сно сти Им пе ра тор ской Ака де міи На у къ, XVIII

(1913), 229–245.



је за то за слу га Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка; он не сум њи во пред ста вља
јед ну од нај бо га ти јих ри зни ца срп ског на род ног је зи ка и срп ске кул ту ре.

НЕДЕЉКО БОГДАНОВИЋ

ГОВОРИ ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКЕ ОБЛАСТИ У
СРПСКОМ ДИЈАЛЕКТОЛОШКОМ ЗБОРНИКУ

Го во ри при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти у Срп ском ди ја лек -
то ло шком збор ни ку има ју ча сно и по ча сно ме сто. Пр ва на уч на мо но гра фи ја о
срп ским на род ним го во ри ма ле гла је у са му осно ву Збор ни ка и то ме сто, као
ста ме ни те ме љац, др жи и одр жа ва ви ше од јед ног ве ка.

Са то га под руч ја – од ма ке дон ских го во ра на ју гу, дуж бу гар ских го во ра
на ис то ку, до Ту пи жни це и Рт ња на се ве ру, ода тле на за пад до Ста ла ћа, он да
кри ву да вом исто риј ским раз ло зи ма из ло мље ном ли ни јом пре ко То пли це, Ко -
со ва и Ме то хи је до тро ме ђе Ср би је, Цр не Го ре и Ал ба ни је – у овој нај по зна -
ти јој пу бли ка ци ји о на род ним го во ри ма у сло вен ском све ту об ја вљи ва не су:

а) ди ја лек то ло шке мо но гра фи је,
б) реч ни ци и при ло зи реч ни ци ма на род них го во ра,
в) оно ма то ло шки и тер ми но ло шки при ло зи из на род них го во ра,
г) по ма га ла за те рен ски рад,
д) при ка зи и освр ти, у но ви је вре ме.
На че лу се ри је мо но гра фи ја сто је зна ме ни ти, са да већ мо ну мен тал ни

Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је по кре та ча Збор ни ка Алек сан дра Бе ли ћа
из 1905, у ства ри пр ва књи га Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка, а сле де Се -
вер но-ти моч ки ди ја ле кат Ма рин ка Ста но је ви ћа 1911, Го вор Сре теч ке жу -
пе Ми ли во ја Па вло ви ћа 1939, Ђа ко вач ки го вор Ми ха и ла Сте ва но ви ћа 1950;
Го во ри Бу чу ма и Бе лог По то ка Не дељ ка Бог да но ви ћа 1979, а он да убр за но,
са истог под руч ја: Го вор Лу жни це Љу би са ва Ћи ри ћа 1983, Го вор Сви ни ча на
Ми ла То ми ћа 1984, Го вор Алек си нач ког По мо ра вља Не дељ ка Бог да но ви ћа
1987, Го вор Цр не Тра ве и Вла си не Ви ло ти ја Ву ка ди но ви ћа 1996, Срп ски при -
зрен ски го вор Сло бо да на Ре ме ти ћа 1996, Го вор Ни ша и окол них се ла Пол-Луј
То ма 1998, Го во ри По ни ша вља Љу би са ва Ћи ри ћа 1999, Го вор За пла ња Јор да-
не Мар ко вић 2000, Го вор се ла Ми лу шин ца Ја сми не Гми тро вић 2008, Го вор
се ла При сја на Та ње Ми ло са вље вић 2009, Син так са па де жа Гор ње Пчи ње
Ма ри не Ју ри шић 2015. Те мат ски овом кру гу мо но гра фи ја при па да ју и рас -
пра ве Алек сан дра Бе ли ћа „О ди ја ле кат ском ма те ри ја лу О. Бро ха“ 1911, и
Рад ми ле Жу гић из син так се го во ра ја бла нич ког кра ја 2007.

Са обо да ове зо не Збор ник је об ја вио мо но гра фи ју Ра ди во ја Мла де но -
ви ћа Го вор шар пла нин ске жу пе Го ра.
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