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Реч унапред

Инсти тут за срп ски језик САНУ је цен трал на науч на уста но ва у Срби ји за систе
мат ско, све стра но про у ча ва ње срп ског јези ка на пла ну син хро ни је и дија хро ни је и 
за изра ду капи тал них лек си ко граф ских и лин гво ге о граф ских дела – реч ни ка и атла
са. Осно ван је 15. јула 1947. годи не у окви ру Срп ске ака де ми је нау ка (доц ни је Срп ске 
ака де ми је нау ка и умет но сти), а 1958. годи не, у скла ду са закључ ци ма Ново сад ског 
дого во ра из 1954. годи не, пре и ме но ван је у Инсти тут за срп ско хр ват ски језик САНУ, да 
би након само стал ног функ ци о ни са ња услед реор га ни за ци је 1961. годи не поно во ушао 
у састав Ака де ми је 1992. годи не и про ме нио назив у скла ду са име но ва њем јези ка у 
Срби ји – у Инсти тут за срп ски језик САНУ. Осно ван на теме љи ма Лек си ко граф ског 
одсе ка, који је 1893. годи не офор ми ла Срп ска кра љев ска ака де ми ја на ини ци ја ти ву 
ака де ми ка Сто ја на Нова ко ви ћа, Инсти тут је од Ака де ми је пре у зео посло ве овог одсе ка 
на изра ди вели ког реч ни ка срп ског јези ка као један од сво јих нај ва жни јих зада та ка. 

Први дирек тор Инсти ту та био је ака де мик Алек сан дар Белић, нај зна чај ни ји срп ски 
и један од воде ћих свет ских сла ви ста прве поло ви не XX века, и он је на томе месту 
остао све до сво је смр ти 1960. годи не. Инсти тут је доде љи вао сти пен ди је тален то ва ним 
сту ден ти ма Бео град ског уни вер зи те та и тако су у Инсти тут као аси стен ти при прав ни ци 
дошли буду ћи ака де ми ци: Ире на Гриц кат, Мил ка Ивић, Павле Ивић и Митар Пеши кан. 

Инсти тут за срп ски језик САНУ је носи лац дуго роч них фун да мен тал них истра жи
ва ња из обла сти срп ске лек си ко гра фи је и лин гво ге о гра фи је, од прво ра зред ног зна ча ја 
за дома ћу и свет ску нау ку и за наци о нал ну кул ту ру. Тако се миси ја Инсти ту та данас 
оства ру је у окви ру шест одсе ка: Одсек за лин гви стич ка истра жи ва ња савре ме ног 
срп ског јези ка и изра ду Реч ни ка Срп ске ака де ми је нау ка и умет но сти, Ста ро сло ве ни
стич ки одсек, Ети мо ло шки одсек, Дија лек то ло шки одсек, Одсек за стан дард ни језик 
и Одсек за диги та ли за ци ју. У сада шњем тре нут ку Инсти тут има 72 запо сле на сарад
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ни ка, од чега 50 док то ра нау ка (6 науч них савет ни ка, 14 виших науч них сарад ни ка, 29 
науч них сарад ни ка), 16 истра жи ва часарад ни ка, 3 истра жи ва чапри прав ни ка, као и 
дво је сти пен ди ста, три адми ни стра тив на рад ни ка и јед ног вишег дипл. библи о те ка ра.

Сарад ни ци Инсти ту та оства ру ју током годи не више десе ти на уче шћа са рефе ра
ти ма на науч ним ску по ви ма у земљи и ино стран ству, као и зна тан број пре да ва ња по 
пози ву и сту диј ских бора ва ка, а сам Инсти тут је више пута бивао орга ни за тор дома
ћих и међу на род них науч них кон фе рен ци ја, или их је пак оства ри вао у суор га ни за
ци ји с дру гим науч ним и(ли) настав нонауч ним уста но ва ма, нај че шће са Срп ском 
ака де ми јом нау ка и умет но сти и Мати цом срп ском. 

Науч на сарад ња Инсти ту та огле да се пре све га у веза но сти за САНУ, те у реа ли за ци ји 
инсти тут ских дуго роч них посло ва веза них за поје ди не Ака де ми ји не одбо ре и посеб но 
за њен Ауди о ви зу ел ни архив и цен тар за диги та ли за ци ју, а Инсти тут сара ђу је и са фило
ло шким и фило зоф ским факул те ти ма на чита вом срп ском језич ком про сто ру, одно сно с 
њихо вим одсе ци ма за срп ски језик, чији поје ди ни сарад ни ци актив но уче ству ју у раду 
на капи тал ним инсти тут ским посло ви ма, као и у редак ци ја ма инсти тут ских часо пи са 
и збор ни ка. Нада ље, Инсти тут кон ти ну и ра но сара ђу је с Мати цом срп ском, Ака де ми јом 
нау ка и умјет но сти Репу бли ке Срп ске, Европ ским саве зом наци о нал них инсти ту ци ја за 
језик (EFNIL) и кон зор ци ју мом DARI AHERIC, потом с Вуко вом заду жби ном и Заду жби
ном Или је М. Колар ца, са Срп ском књи жев ном задру гом, с Дру штвом за срп ски језик и 
књи жев ност Срби је, Саве зом сла ви стич ких дру шта ва Срби је и Дру штвом за срп ски језик 
и књи жев ност „Ста ро Косо во“, са Науч нообра зов нокул тур ним цен тром „Вук Кара џић“ 
у Трши ћу, са Цен тром за науч на истра жи ва ња и кул ту ру Срба у Руму ни ји (Теми швар) и 
Срп ским инсти ту том у Будим пе шти, са Инсти ту том за маке дон ски језик „Крсте Мисир
ков“ из Ско пља и Истра жи вач ким цен тром за аре ал ну лин гви сти ку „Божи дар Видо е ски“ 
МАНУ, а одне дав но и са Истра жи ва чким центром за словенскоевроазијске студије Уни
вер зи те та Хока и до у Сапо ру (Ја пан). Тако ђе, при Инсти ту ту се нала зи седи ште Одбо ра за 
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка од самог њего вог осни ва ња 1997. годи не.

Зави дан је број оства ре них уче шћа сарад ни ка Инсти ту та на међу на род ним про јек ти
ма – мул ти ла те рал ним и била те рал ним, међу који ма су нај број ни ји међу а ка де миј ски, 
као и на дома ћим про јек ти ма Мини стар ства за про све ту, нау ку и тех но ло шки раз вој 
Репу бли ке Срби је, Фон да за нау ку Репу бли ке Срби је, те Мини стар ства кул ту ре и инфор
ми са ња Репу бли ке Срби је. Тако ђе, поје ди ни сарад ни ци Инсти ту та за срп ски језик САНУ 
чла но ви су међу на род них науч них инсти ту ци ја и тела, пре те жно већег бро ја коми си ја 
при Међу на род ном коми те ту сла ви ста, као и дома ћих науч них и струч них одбо ра и 
коми си ја – понај ви ше Ака де ми ји них одбо ра (па и као уче сни ци на стра те шком про јек ту 
САНУ Исто ри ја и кул тур но насле ђе срп ског наро да на Косо ву и Мето хи ји и на про јек ти
ма Огран ка САНУ у Нишу), затим Оде ље ња за књи жев ност и језик Мати це срп ске (и као 
сарад ни ци на неки ма од њених про је ка та), Одбо ра за стан дар ди за ци ју срп ског јези ка, 
те дру гих број них науч них и струч них тела и коми си ја.
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Инсти тут за срп ски језик САНУ у раз во ју нау ке о срп ско ме јези ку уче ству је пре све
га путем сво га изда ва штва – кроз реч ни ке, часо пи се с дугом тра ди ци јом, моно гра фи је, 
збор ни ке, диги тал на изда ња и др., и сто га нам је била жеља да ову јуби лар ну годи ну 
посве ти мо изда вач кој делат но сти Инсти ту та, што кроз ово при год но изда ње и чини мо.

***
Где је људи ма зави чај? Тамо где дру ги људи око њих раз у ме ју до кра ја и до дна шта 

они кажу, до послед њег спољ ног и уну тра шњег тре пе та језич ког раз у ме ју шта је они ма 
дра го и шта их боли. Зау зме ли нашу њиву и село народ дру го га јези ка, зави ча ју нашем 
је крај; они који се до дна и до кра ја раз у ме ју род ним јези ком, кад јад доди ја, селе. Куда 
селе? Тамо, где тамо шњи људи до дна и до кра ја раз у ме ју шта кажу досе ље ни ци. Сео ба 
Срба и бежа ни је Срба ишле су у кра је ве где се срп ски гово ри. Еми гра ци је наше у Руси ју, 
Вла шку, север ну Мађар ску, нису могле заме ни ти зави чај: туђи на, то је туђ језик. У 
мно гим срп ским поро ди ца ма виђа се на зиду сли ка која се зове „Сео ба срп ског наро да 
под патри јар хом Арсе ни јем Чар но је ви ћем“. Та је сли ка јед на там но све ча на апо те о за 
народ ном и матер њем јези ку. Оста ви ли су исе ље ни ци села и њиве, куће и гро бља, али 
у гор ко сти сну тим усти ма носе свој језик, и где се про спе реч која се до дна и до кра ја 
раз у ме, тамо ће бити зави чај и живот.

Инте лек ту ал ци кажу: кова ти реч; а народ каже за нечи ју лепу и сре ђе ну реч: лепо 
изни тио. По наго ну, народ каже пра ву озна ку за свој језич ки рад. Прост свет ства
ра спо ро, неви дљи во, тихо, као при ро да. Нико не види и не чује ства ра ње при ро ди них 
тка ња и тки ва. Исто тако, нико не зна каквим је начи ном ова или она покра ји на наша 
ство ри ла зна ча јан језик, говор ни језик пун музи ке и богат сти лом.

„Говор и језик. Кул тур на смо тра наро да“ (1956)
Иси до ра Секу лић

Низ инсти тут ских публи ка ци ја сло же них у цели не од којих се ова књи гаката лог 
састо ји пред ста вља све оно што су кроз прет ход них седам и по деце ни ја изни ти ли 
сарад ни ци Инсти ту та, ства ра ју ћи сами или у лепом и кори сном садеј ству са истра жи
ва чи ма изван наше куће, а када су у пита њу пре вас ход но реч ни ци, раде ћи то здру же
но – сва ко на сво ме делу задат ка – зарад ства ра ња књи ге чија ће вред ност за струч ну 
и ширу јав ност закри ли ти име на делат ни ка. 

Дакле, ката лог инсти тут ских изда ња пре да је мо сада, ску па с нај леп шим жеља ма, 
у руке наших про фе со ра, коле га и сарад ни ка, у руке пошто ва ла ца срп ско га јези ка на 
разним стра на ма, у руке чита ла ца који ће по њему пре по зна ва ти сла вље ни ка – Инсти
тут за срп ски језик САНУ. 

проф. др Софи ја Мило ра до вић,
дирек тор Инсти ту та за срп ски језик САНУ
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Из Вуковог рукописа Рјечника
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Три четвр ти века изда ва штва  
Инсти ту та за срп ски језик САНУ

Годи шњи це су нерет ко рефе рент на тач ка за сагле да ва ње резул та та и постиг ну ћа 
рада поје ди на ца и колек ти ва. За делат ност науч них инсти ту ци ја, при род но, везу је 
се и обја вљи ва ње моно гра фи ја, збор ни ка, часо пи са и слич них изда ња која доно се 
резул та те про ис те кле из науч но и стра жи вач ког рада и међу ин сти ту ци о нал не сарад
ње. У годи ни када Инсти тут за срп ски језик САНУ ула зи у послед њу четврт првог века 
сво га посто ја ња, дакле, када обе ле жа ва свој дија мант ски јуби леј, лепа је при ли ка да 
сагле да мо изда вач ку делат ност Инсти ту та у прет ход них седам и по деце ни ја као све
до чан ство њего ве доса да шње делат но сти и темељ њего ве будућ но сти.

Инсти тут ске годи шњи це обе ле жа ва не су на раз не начи не – до педе се то го ди шњи це 
углав ном при год ним тек сто ви ма о Инсти ту ту, њего вој делат но сти и библи о гра фи ја
ма њего вих публи ка ци ја (в. библи о гра фи ју), при чему не тре ба забо ра ви ти ни рат на 
вре ме на, која су пого ди ла и нашу стру ку, и не само из мате ри јал них раз ло га успо ри ла 
и пре у сме ри ла њену делат ност, већ су и због рас па да језич ке тери то ри је и раз град ње 
стан дард ног јези ка отво ри ла нове про бле ме и пита ња. Пово дом шест деце ни ја сво га 
посто ја ња Инсти тут је орга ни зо вао дво днев ни међу на род ни науч ни скуп са окру глим 
сто лом 17. и 18. децем бра 2007. годи не у Пала ти САНУ. Скуп су пра ти ла два збор ни
ка радо ва Шезде сет годи на Инсти ту та за срп ски језик САНУ (2007), које је уре дио 
тада шњи дирек тор Сре то Тана сић. Осо бе ни су по томе што су у првом тому детаљ
но пред ста вље ни исто ри јат, рад и достиг ну ћа Инсти ту та и свих тада шњих про је ка та 
(в. библи о гра фи ју), уз обја вљи ва ње науч них радо ва истак ну тих срби ста – и дома ћих 
и стра них. Дру ги је збо р ник науч ној јав но сти пред ста вио под мла дак инсти тут ског 
кадра. Седам де се то го ди шњи ца рада Инсти ту та обе ле же на је све ча ном ака де ми јом 
15. новем бра 2017. годи не, за коју је при ре ђе на библи о гра фи ја радо ва инсти тут ских 
сарад ни ка у послед њих десет годинa, 2007–2017.
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Седам и по деце ни ја посто ја ња Инсти ту та за срп ски језик САНУ при ка за ће мо кроз 
ката лог њего вих изда ња, желе ћи да веру је мо да нас оно што је запи са но и ста вље но 
у кори це под име ном Инсти ту та нај бо ље пред ста вља науч ној зајед ни ци и широј јав
но сти. Бога та и разно вр сна делат ност, као и мно го стру ка сарад ња с број ним науч
ним, настав нонауч ним и кул тур ним уста но ва ма, усло ви ла је и сло же ну струк ту ру 
ката ло га, буду ћи да хро но ло шки прин цип не пру жа подат ке о вели ком бро ју обла сти 
које су у фоку су инте ре со ва ња наших сарад ни ка. Сто га смо одлу чи ли да, тру де ћи се 
да цели не буду што хомо ге ни је и да пра те основ не резул та те колек тив них зада та ка, 
публи ка ци је гру пи ше мо по еди ци ја ма и сери ја ма, при ме њу ју ћи уну тар гру па хро но
ло шки прин цип када је реч о више том ним реч ни ци ма и пери о ди ци, а анти хро но ло
шки када је реч о монографијама и зборницима, како би се пра ти ла акту ел ност тема, 
те уну тар гру па опет посе же мо за темат ским кри те ри ју мом. Сва ка ко, могу ћа су и 
дру га чи ја гру пи са ња, што оста је за нове, буду ће при ли ке, а сада даје мо нај пре крат ко 
под се ћа ње на исто ри јат Инсти ту та и њего ву изда вач ку делат ност.

Инсти тут за срп ски језик САН(У) осно ван је 15. јула 1947. годи не. Те годи не је Зако
ном о Срп ској ака де ми ји од 30. јуна 1947. годи не реор га ни зо ван рад Ака де ми је и осно
ва но је око два де сет пет нових инсти ту та, на које је пре нет зада так науч не делат но
сти и науч ног раз во ја – како про јект ног тако и кадров ског (Годи шњак САН 1947: 38; 
Годи шњак САН 1948: 39). У ново ство ре ни лин гви стич ки цен тар су се из Ака де ми
је, на првом месту, пре не ле актив но сти и зада ци Лек си ко граф ског одсе ка – изра да 
срп ског теза у ру са, потом зада ци на про у ча ва њу народ них гово ра и оно ма сти ке, те 
су се инсти тут ској делат но сти при кљу чи ва ла број на истра жи ва ња из широ ког спек
тра дисци пли на нау ке о јези ку, као и мно ги фило ло шки посло ви које су пре Дру гог 
свет ског рата носи ле дру ге инсти ту ци је и орга ни за ци је. Сме шта њем гра ђе за Реч ник 
САНУ и библи о те ке Лек си ко граф ског одсе ка на први спрат Пала те САНУ, Инсти тут 
је запо чео свој живот (Годи шњак САН 1948: 216). На челу Инсти ту та за срп ски језик, 
као његов дирек тор, био је зна ме ни ти ака де мик Алек сан дар Белић, носи лац науч не 
и настав не лин гви стич ке делат но сти у Срба у првој поло ви ни ХХ века. Руко вод стве
ну и струч ну пот по ру у вре ме осни ва ња и на почет ку рада чини ли су допи сни члан 
САН Гли го ри је Гли ша Еле зо вић, уни вер зи тет ски про фе со ри Миха и ло Сте ва но вић, 
Мили во је Павло вић, Радо мир Алек сић, Радо сав Бошко вић, као и фило лог Милош 
Моско вље вић.

У првим годи на ма посто ја ња Инсти ту та за срп ски језик била је при сут на интер на 
поде ла на одсе ке, одно сно сек ци је. Уз Лек си ко граф ски одсек, који за Инсти тут пред
ста вља пра по че так и чији је раз вој сто га важан, посто ја ла је и дија лек то ло шка сек ци ја, 
а 1948. годи не фор ми ран је Оно ма стич ки одбор. Тако ђе је, на самом почет ку, од 1948. 
годи не, у окви ру Инсти ту та био и Одсек за екс пе ри мен тал ну фоне ти ку, под руко
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вод ством Ђор ђа Кости ћа, а од 1954. годи не он се оса мо ста лио као посе бан инсти тут. 
Одбор за изра ду чешкосрп ско хр ват ског и пољ скосрп ско хр ват ског реч ни ка био је од 
1952. до 1955. годи не тако ђе у окви ру Инсти ту та, а пред ста вљао је оста так Инсти ту та за 
источ не и запад но сло вен ске јези ке и књи жев но сти, осно ва ног при САН 1949. годи не.

Иако још од 1954. годи не почи ње оса мо ста љи ва ње Ака де ми ји них инсти ту та, Инсти
тут за срп ски језик, ина че 1958. годи не пре и ме но ван у Инсти тут за срп ско хр ват ски 
језик САН, под окри љем Ака де ми је оста је све до кра ја шесте деце ни је ХХ века. Само
стал но финан си ра ње доби ја од 1960, а само стал на уста но ва поста је 25. мар та 1961. 
годи не. Под ста ра ње Ака де ми је вра тио се 1992. годи не, са про ме ње ним делом нази ва у 
скла ду са јед но чла ним нази вом стан дард ног јези ка – Инсти тут за срп ски језик САНУ. 
Иако је међу по ве за ност Ака де ми је и њеног нај ве ћег инсти ту та – Инсти ту та за срп ски 
језик – фор мал ноправ но била пре ки ну та, суштин ски је она нерас ки ди ва – Инсти тут 
је нео дво ји ви орган Ака де ми ји ног бића, што се види кроз раз ли чи те капи тал не поду
хва те и изда ња, а наро чи то кроз изра ду Реч ни ка САНУ.

При сво ме осни ва њу, Инсти тут за срп ски језик поста вљен је као врхун ска науч на 
уста но ва, којој при мар ни циљ није само спро во ђе ње науч не делат но сти, већ и ства ра
ње науч ног кадра. Како је Инсти тут доде љи вао тален то ва ним сту ден ти ма сти пен ди је, 
у њему су се обре ли на самом почетку Ире на Гриц кат, Мил ка Ивић (дев. Јова но вић), 
Павле Ивић и Иван Попо вић. Инсти тут је, на осно ву нај ви ше ком пе тен ци је сво јих 
сарад ни ка, доде љи вао док тор ска зва ња. Тако су у Инсти ту ту 1953. годи не док то ри ра
ли Ире на Гриц кат и Мил ка Ивић, потом 1954. Павле Ивић, пото њи лин гви сти и, уз 
сво га учи те ља Алек сан дра Бели ћа, дана шњи доа је ни срп ске лин гви сти ке, и нешто 
касни је Иван Попо вић. Врло брзо им се на науч ном путу у Инсти ту ту при дру жио и 
Митар Пеши кан. Није нео бич но што је један ова кав кру жок вели ких учи те ља и њихо
вих сарад ни ка орга ни зо вао Лин гви стич ке три би не – састан ке о акту ел ним језич ким 
пита њи ма са живим и под сти цај ним диску си ја ма, који ма су при су ство ва ли и сарад
ни ци дру гих инсти ту та, а што нам кроз запи сни ке све до чи Ире на Гриц кат.

Као непо сред ни наслед ник Ака де ми ји ног Лек си ко граф ског одсе ка, Инсти тут сво
је сна ге кроз све вре ме сво га посто ја ња у првом реду усме ра ва на изра ду срп ског 
теза у ру са – Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка. Наста вља ју ћи оно 
што је више од пола века раз ра ђи ва но и раз ви ја но, ака де мик Алек сан дар Белић је 
под кро вом Инсти ту та отпо чео оства ри ва ње визи је Сто ја на Нова ко ви ћа о вели ком 
реч ни ку срп ског јези ка. За срп ски народ, нау ку и кул ту ру сто жер ну зами сао о вели
ком реч ни ку који би обје ди нио и обја снио све речи срп ско га јези ка Сто јан Нова ко
вић изнео је у гла со ви тој посла ни ци Срп ска кра љев ска ака де ми ја и него ва ње јези ка 
срп ског, упу ће ној овој уста но ви 1887. годи не (обја вље ној 1888) пово дом обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це рође ња Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа. Било је потреб но неко ли ко годи
на да се кре не у оства ри ва ње при пре ме за изра ду реч ни ка, засно ва ног на гра ђи из 
штам па них изво ра, али и на при но си ма из народ них гово ра, а упра во би такве речи 
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биле руд ник за бога ће ње и изгра ђи ва ње модер ног књи жев ног јези ка. Лек си ко граф ски 
одсек осно ван је 12. апри ла 1893. годи не са задат ком да при ку пља, сре ђу је и обра ђу је 
лек си ко граф ску гра ђу и изра ђу је вели ки Ака де ми јин реч ник, а њего ви чла но ви били 
су: Сто јан Нова ко вић, Све ти слав Вуло вић, Пера Ђор ђе вић, исто ри ча ри Љубо мир Кова
че вић и Љубо мир Јова но вић, Милан Ђ. Мили ће вић и Љубо мир Сто ја но вић, касни је 
Андра Нико лић, Жив ко Попо вић, Мом чи ло Ива нић и Ђор ђе Ђор ђе вић. Као поче так 
саку пља ња гра ђе наво ди се 24. јану ар 1894. годи не. Како први позив за саку пља ње 
речи из народ них гово ра није имао одје ка, тек су Позив и упут ство за купље ње речи 
у наро ду из 1898. годи не дали пра ве резул та те. Као секре тар Одсе ка, Мом чи ло Ива
нић упра вљао је радом на саку пља њу гра ђе до 1916, а као плод њего ве лек си ко граф ске 
пре да но сти обја вље на је 1913. годи не прва оглед на све ска, под нази вом Срп ски реч ник 
књи жев но га и народ но га јези ка.

Први свет ски рат пре ки нуо је овај рад, а Лек си ко граф ски одсек обно вљен је 1920. 
годи не. Нове дру штве нополи тич ке окол но сти наста ле ства ра њем Кра ље ви не СХС 
ути ца ле су и на изме ну саме кон цеп ци је и на про ши ри ва ње кор пу са Реч ни ка (перио
ди ком и хрват ским писци ма). Под упра вом Алек сан дра Бели ћа и у при су ству Љубо
ми ра Сто ја но ви ћа наста вља се са радом од 1925. Узлет ових актив но сти за деце ни ју 
и по пре ки ну ли су Дру ги свет ски рат и оку па ци ја 1941. годи не. Оглед на све ска коју 
је Белић спре мао, с њего вим уда ља ва њем из Ака де ми је, није обја вље на у порат ном 
вре ме ну. Дру га оглед на све ска, Реч ник срп ског књи жев ног и народ ног јези ка, иако носи 
1944. годи ну, иза шла је нешто касни је. Изра дио ју је Радо сав Бошко вић са Кири лом 
Тара нов ским и Јова ном Вуко ви ћем, уз сарад њу Симе Пан ду ро ви ћа, Иси до ре Секу
лић и дру гих, а поми ње се да је посло ви ма руко во дио Хен рик Барић. За раз ли ку од 
првих две ју оглед них све са ка, тре ћа је наста ла под кро вом Инсти ту та, када је Белић 
повра тио сво је гра ђан ство и упра вљао Инсти ту том и радом на Реч ни ку. Обја вље на је 
1953. годи не, под насло вом Оглед на све ска Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног јези ка 
по гра ђи Срп ске ака де ми је, ста ра њем А. Бели ћа и њего вог тима. Исте годи не иза шла 
су и дора ђе на Упут ства за при ку пља ње речи из народ них гово ра, која је при пре мио 
Мили во је Павло вић, који је 1949. годи не напра вио и кар ту посто је ћих зби р ки. Стал ни 
сарад ни ци на изра ди Реч ни ка били су Алек сан дар Белић, Ире на Гриц кат и Милош 
Моско вље вић, затим гру па аси сте на та, као и пре да них и вред них сред њо школ ских 
про фе со ра, а било је више спољ них сарад ни ка, као Гли ша Еле зо вић, Миха и ло Сте ва
но вић, Радо мир Алек сић, Мили во је Павло вић, при чему су укљу чи ва ни и струч ни 
сарад ни ци и кон сул тан ти попут Мила на Вуја кли је, Дра гу ти на Симо но ви ћа.

Први том Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка (А–Бо го љуб) иза шао 
је 1959. годи не под уред ни штвом Алек сан дра Бели ћа. У Уре ђи вач ком одбо ру били су: 
Милош Моско вље вић, Миха и ло Сте ва но вић, Мили во је Павло вић и Радо мир Алек сић. 
Како је А. Белић пре ми нуо 1960. годи не, пре шло се на колек тив но аутор ство. Почев од 
II књи ге (1962) оформ љен је Уре ђи вач ки одбор, који чине уред ни ци књи ге и уред ни ци 
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поје ди них сек ци ја. Све до IX књи ге (1975) није било глав ног уред ни ка, а први на спи
ску уред ни ка наво ди се Миха и ло Сте ва но вић. Од X књи ге (1978) уво ди се функ ци ја 
пред сед ни ка Уре ђи вач ког одбо ра, и то поста је Митар Пеши кан. На челу Уре ђи вач ког 
одбо ра он оста је до књи ге XV (1996), тј. до сво је смр ти. При ли ком при пре ме XVI књи ге 
(2001), на челу Уре ђи вач ког одбо ра био је Миро слав Нико лић, а за XVII књи гу (2006) 
то је била Мили ца Радо вићТешић. Рад Уре ђи вач ког одбо ра у при пре ми наред них 
две ју књи га – XVI II (2010) и XIX (2014) – води ла је Ста на Ристић, а за књи ге XX (2017) и 
XXI (2019) ту дужност има ла је Рада Сти јо вић. Сада посло ви ма на при пре ми XXII књи
ге руко во ди Неђо Јошић. На нул том таба ку сва ке књи ге наве де ни су уче сни ци сва ке 
фазе обра де – од основ не обра де, пре ко помоћ не редак ци је, редак ци је и суре дак ци је. 
Тако ђе се набра ја ју и кон сул тан ти (за раз ли чи те струч не обла сти, за акцен те, као и за 
стра не јези ке). Мето до ло ги ја рада уста но вље на је Упут стви ма, интер ним неа у то ри
зо ва ним тек стом, али су по све до че њи ма, осим Бели ћа, у њихо вој изра ди уче ство ва ли 
М. Сте ва но вић, Г. Еле зо вић, Р. Алек сић, М. Моско вље вић, Р. Бошко вић, И. Гриц кат, М. 
Ивић, П. Ивић и М. Пеши кан, док су у финал ном уоб ли че њу нај ве ћи удео узе ли Ире на 
Гриц кат и Митар Пеши кан. Упут ства се и данданас допу ња ва ју и уса вр ша ва ју у скла
ду с достиг ну ћи ма лин гви сти ке, а наро чи то с допри но си ма који су про из и ла зи ли из 
маги стар ских радо ва и док тор ских дисер та ци ја сарад ни ка са овог одсе ка. Сарад ни ци 
одсе ка баве се раз ли чи тим дисци пли на ма нау ке о јези ку, првен стве но савре ме ним 
срп ским јези ком, а нај ви ше њих посве ће но је лек си ко ло шкосеман тич ким про у ча
ва њи ма. Већ се дуги низ годи на вели ки напо ри ула жу у диги та ли за ци ју реч нич ке 
гра ђе, како би се уна пре дио рад на Реч ни ку, али и у диги та ли за ци ју Реч ни ка. Од 2001. 
пре ла зи се на систем про јект ног финан си ра ња и одсек на коме се ради Реч ник САНУ 
поста је про је кат Лин гви стич ка истра жи ва ња савре ме ног срп ског књи жев ног јези ка и 
изра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка САНУ. Од 2020. годи не, 
након уки да ња пројектног начи на рада, у Инсти ту т се вра ћа поде ла на одсе ке.

Са изла ском прве књи ге Реч ни ка САНУ 1959. годи не поче ло је ново доба срп ске лек
си ко гра фи је. О томе да је Инсти тут постао лек си ко граф ски цен тар све до чи и чиње ни ца 
да је Одбор за изра ду Реч ни ка Мати це срп ске радио у Инсти ту ту, као и да су сарад ни ци 
на Мати чи ном и шесто том ни ку и јед но том ни ку били врсни лек си ко гра фи бео град ске 
лек си ко граф ске шко ле. Реч ник САНУ карак те ри ше лин гви стич ки при ступ у опи су 
зна че ња, поу зда но издво је них и на гра ђи уте ме ље них, пре ци зна гра ма тич ка обра да 
на свим ниво и ма, пода ци о стил ској вред но сти и ситу а ци о ној упо тре би, а нерет ко и 
енци кло пе диј ске инфор ма ци је, потом на тра ди ци о нал ним осно ва ма раз ви јен мета
је зик и уса вр ша ван под ути ца јем нових тео риј скомето до ло шких сазна ња. Уз њего ву 
пре по зна тљи ву гра фич ку опре му, дво сту бач ни густи текст, све то ста вља овај реч ник 
у неза о би ла зна лек си ко граф ска оства ре ња не само за сва ког срби сту него и сла ви сту.

При ли ком осни ва ња Инсти ту та за срп ски језик пред ви ђе но је посто ја ње још две ју 
важних обла сти чије се про у ча ва ње тре ба одви ја ти у овој уста но ви – дија лек то ло ги ја 
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и оно ма сти ка. То није нео че ки ва но с обзи ром на то да је наш нај ста ри ји лин гви стич ки 
науч ни часо пис Срп ски дија лек то ло шки збор ник покре нуо упра во Алек сан дар Белић 
у Ака де ми ји. И дру го, при ку пља ње гра ђе за Реч ник САНУ од почет ка је било усме ре
но и на народ не гово ре. Тако је, уз Лек си ко граф ски одсек, посто ја ла и Дија лек то ло
шка сек ци ја, тј. одсек, са задат ком да се у њему изра ђу је кар та, одно сно атлас, а 1948. 
годи не фор ми ран је Оно ма стич ки одбор, при чему су оба тако ђе при пре ма ла гра ђу 
за Реч ник САНУ. После јед не деце ни је, након што је на IV Међу на род ном конгресу 
слависта у Москви 1958. годи не доне та одлу ка да се започ не изра да Опште сло вен ског 
лин гви стич ког атла са, при САНУ је 1959. годи не осно ван Југо сло вен ски коми тет за 
дија лек то ло шке атла се, пото њи Међу а ка де миј ски одбор за дија лек то ло шке атла се (на 
ста ра њу Оде ље ња јези ка и књи жев но сти САНУ). У Одбо ру се одви јао рад на три капи
тал на међу на род на про јек та (до рас па да и на југо сло вен ском нивоу), а то су: Опште
сло вен ски лин гви стич ки атлас, Опште кар пат ски дија лек то ло шки атлас и Европ ски 
лин гви стич ки атлас, као и на наци о нал ном про јек ту Срп ски дија лек то ло шки атлас 
(рани је Срп ско хр ват ски / Хрват ско срп ски дија лек то ло шки атлас). При Оде ље њу јези
ка и лите ра ту ре, због ком плек сно сти про бле ма ти ке, 1959. годи не осни ва се Одбор 
за оно ма сти ку и топо но ма сти ку, а 1974. осно ван је при САНУ Одбор за оно ма сти ку. 
Посло ви ма два ју поме ну тих одбо ра деце ни ја ма је руко во дио ака де мик Павле Ивић. 
Тако су, фор мал но, зада ци на изра ди дија лек то ло шких атла са, као и систе мат ско про
у ча ва ње оно ма сти ке, иза шли из Инсти ту та, али су сарад ни ци Инсти ту та истра ја ва ли 
у дија лек то ло шким истра жи ва њи ма опи су ју ћи народ не гово ре, при ку пља ју ћи лек
сич ку и оно ма стич ку гра ђу. Не забо ра ви мо да је већи на сарад ни ка на Реч ни ку САНУ 
у првих неко ли ко деце ни ја посто ја ња Инсти ту та маги стри ра ла и док то ри ра ла упра во 
на дија лек то ло ги ји.

Са новим начи ном финан си ра ња нау ке почет ком новог миле ни ју ма, дија лек то ло
ги ја се фор мал но вра ћа у Инсти тут за срп ски језик САНУ кроз реа ли за ци ју про јек та 
Дија лек то ло шка истра жи ва ња срп ског језич ког про сто ра, са руко во ди о цем Сло бо да
ном Реме ти ћем, ака де ми ком АНУ РС, а међу поста вље ним зада ци ма вео ма зна чај
но место при па да обра ди садр жа ја бога тих кар то те ка фор ми ра них током више де це
ниј ског рада два ју поме ну тих науч них одбо ра САНУ, и то по одлу ци Ака де ми ји ног 
Оде ље ња јези ка и књи жев но сти из 2002. годи не. Нај пре су носи о ци овог посла били 
спољ ни сарад ни ци из неко ли ко уни вер зи тет ских цен та ра, а у току 2005. и 2006. при
мље но је више стал них сарад ни ка, чији се број уве ћа ва. Од 2020. годи не Дија лек то
ло шки одсек води Софи ја Мило ра до вић. Данас се с пра вом може гово ри ти о седам и 
по деце ни ја дија лек то ло ги је у Инсти ту ту за срп ски језик САНУ.

При Инсти ту ту за срп ски језик тек је 1969. годи не осно ван Ста ро сло ве ни стич ки 
одсек, иако је на IV Међу на род ном кон гре су сла ви ста, одр жа ном у Москви 1958. годи
не, покре ну та ини ци ја ти ва за изра ду општег цркве но сло вен ског реч ни ка свих наци
о нал них редак ци ја. Како је један такав поду хват био пре гло ма зан, наста ви ло се са 
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реч ни ци ма поје ди нач них наци о нал них редак ци ја, који се од 2007. годи не обје ди њу ју у 
Упо ред ном индек су реч ни ка изра ђе них у окви ру Коми си је за цркве но сло вен ске реч ни ке. У 
Југо сла ви ји је 1961. годи не осно ван саве зни про је кат Реч ник опште сла вен ског (цркве но
сла вен ског) књи жев ног јези ка, чији би посло ви били пове ре ни наци о нал ним ста ро сло ве
ни стич ким инсти ту ти ма или одсе ци ма. Док су такви инсти ту ти посто ја ли у Загре бу од 
1952, а у Ско пљу од 1953. годи не, у Бео гра ду је те посло ве оба вљао Петар Ђор ђић. После 
ско ро две деце ни је, 1969. годи не, у окви ру тада шњег Инсти ту та за срп ско хр ват ски језик 
осно ван је Ста ро сло ве ни стич ки одсек, на челу са ака де ми ком Дими три јем Бог да но ви
ћем и сарад ни ком Дими три јем Е. Сте фа но ви ћем. Њима се с вре ме ном при дру жи ло још 
сарад ни ка, од којих су зна чај не резул та те пости гли Нико ла Родић и Гор да на Јова но вић, 
а допри нос су дава ли и све стра ни Митар Пеши кан и Ире на Гриц кат, као и Ђор ђе Три
фу но вић. Након смр ти Д. Бог да но ви ћа ста ро сло ве ни стич ке посло ве Инсти ту та води ли 
су И. Гриц кат, М. Пеши кан и Д. Е. Сте фа но вић, потом Ђ. Три фу но вић, Г. Јова но вић и 
сада Јован ка Радић, уз првог сарад ни ка Вик то ра Сави ћа. За вре ме про јект ног финан
си ра ња одсек је пре и ме но ван у про је кат Обра да ста рих срп ских спо ме ни ка и изра да 
Реч ни ка цркве но сло вен ског јези ка срп ске редак ци је и Срп ског јеван ђељ ског реч ни ка, док 
му се од 2020. годи не вра ћа ста ри назив. Лек си ко граф ски труд резул ти рао је обја вљи
ва њем Оглед не све ске Срп ско сло вен ског реч ни ка јеван ђе ља (2007), а у пла ну је Реч ник 
цркве но сло вен ског јези ка срп ске редак ци је. Поред тога, мало број ни тим бави се и про у
ча ва њем срп ских сред њо ве ков них спо ме ни ка, њихо вим изда ва њем и при ре ђи ва њем.

Одбор за ети мо ло шка про у ча ва ња осно ван је 1983. годи не на ини ци ја ти ву Оде ље ња 
јези ка и књи жев но сти, а у Инсти ту ту за срп ски језик фор ми ран је Ети мо ло шки одсек, 
чији је зада так изра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског јези ка. На челу овог одсе ка био је 
ака де мик Павле Ивић, коме се као мла ди сарад ник при кљу чи ла Јасна Вла јићПопо
вић, а онда је одсек јачао кадр ом и ком пе тен ци јом, те се сада могу издво ји ти неко ли
ке гене ра ци је сарад ни ка. После смр ти Павла Иви ћа, руко вод ство одсе ком, одно сно 
про јек том Ети мо ло шка истра жи ва ња срп ског јези ка и изра да Ети мо ло шког реч ни ка 
срп ског јези ка пре у зео је ака де мик Алек сан дар Лома, а сада, опет одсе ком, руко во ди 
Мар та Бје ле тић. На XII Међу на род ном конгресу слависта у Кра ко ву 1998. годи не, на 
ини ци ја ти ву и у орга ни за ци ји сарад ни ка овог одсе ка, одр жан је окру гли сто о ети
мо ло шкој лек си ко гра фи ји, где је про мо ви са на Оглед на све ска Ети мо ло шког реч ни ка 
срп ског јези ка, а прва све ска на наред ном, XIII Међу на род ном конгресу слависта у 
Љубља ни 2003. годи не. До сада су иза шле три све ске, а оче ку је се обја вљи ва ње четвр те 
све ске овог реч ни ка, као и првог тома При руч ног ети мо ло шког реч ни ка срп ског јези ка.

У Инсти ту ту је од 1996. годи не, неза ви сно од поде ле на одсе ке, посто јао про је кат 
Про у ча ва ње савре ме ног срп ског јези ка и изда ва ње часо пи са Наш језик. Годи не 2006. је 
на пред лог Одбо ра за стан дар ди за ци ју срп ског јези ка и Оде ље ња јези ка и књи жев но
сти САНУ покре нут про је кат Опис и стан дар ди за ци ја савре ме ног срп ског јези ка, чији 
је руко во ди лац био ака де мик Пре драг Пипер, потом Сре то Тана сић, допи сни члан 
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АНУРС, а сада Одсе ком за стан дард ни срп ски језик руко во ди Мари на Нико лић. У 
одсе ку се спро во де лин гви стич ка истра жи ва ња на свим ниво и ма језич ке струк ту ре, 
с циљем да се пра ти нор ма стан дард ног јези ка. Одсек има више пот про је ка та. Изра
да Реч ни ка нових речи зами шље на је као пери о дич на публи ка ци ја, која ће сва ки пут 
доно си ти ново при ку пље ну гра ђу од а до ш, а с тим у вези је изра да нео ло шке библио
гра фи је. Одсек је носи лац про јек та Јав ни дис курс у Репу бли ци Срби ји, који се одви ја 
у окви ру Про гра ма Фон да за нау ку Репу бли ке Срби је „Иде је“. Тако ђе је покре нут и 
Пој мов ник срп ских лин гви стич ких тер ми на, у чију су припрему укљу че ни и поје ди
ни сарад ни ци из оста лих инсти тут ских одсе ка. Као резул тат рада овог одсе ка, на сајт 
Инсти ту та поста вљен је још 2020. годи не Реч ник пој мо ва из пери о да епи де ми је кови да 
као резул тат пра ће ња акту ел них токо ва на језич ком пла ну.

Нај мла ђи одсек Инсти ту та за срп ски језик САНУ, Одсек за диги та ли за ци ју, осно
ван је 2020. годи не и њиме руко во ди Сне жа на Петро вић, а тим чине сарад ни ци са 
више инсти тут ских одсе ка и један инфор ма ти чар као спољ ни сарад ник. Пре те ча овог 
одсе ка био је пот про је кат При ме на лин гви стич ких истра жи ва ња у изра ди диги тал
ног пој мов ни ка, који се од 2011. до 2019. годи не одви јао у Инсти ту ту као део про јек та 
Интер ди сци пли нар но истра жи ва ње језич ког и кул тур ног насле ђа Срби је. Изра да мул
ти ме ди јал ног интер нет пор та ла Пој мов ник срп ске кул ту ре. Циљ овог одсе ка пред
ста вља ју посло ви на пољу диги та ли за ци је језич ких ресур са срп ског јези ка веза них 
за науч ноистра жи вач ки рад који се оба вља у Инсти ту ту. До сада су сарад ни ци овог 
тима изра ди ли: Реч нич ку плат фор му Рас ков ник, Плат фор му за диги тал на изда ња 
и тран скрип ци ју срп ског руко пи сног насле ђа Пре пис, Диги тал но изда ње Срп ских 
народ них посло ви ца Вука Кара џи ћа, као и софт вер за оптич ко пре по зна ва ње ћири
лич ких карак те ра са дија кри ти ци ма SCyDia.

Са основ ним послом, изра дом Академијиног речника и про у ча ва њем народ них 
гово ра, у ново о сно ва ни Инсти тут за срп ски језик пре не та је и пери о ди ка из обла сти 
срп ског јези ка чији је покре тач била Ака де ми ја, али и дирек тор Инсти ту та – по лепо 
изре че ној оце ни у нази ву трок њиж ја посве ће ног њего вој делат но сти – срп ски лин гви
ста века ака де мик Алек сан дар Белић. То су била и у то вре ме три часо пи са изу зет ног 
угле да – Срп ски дија лек то ло шки збо р ник, Јужно сло вен ски фило лог, Наш језик – не само 
на нашим про сто ри ма него и у све ту, а свој рено ме и пре стиж одр жа ли су до данас, 
поста ју ћи сино ним за језич ка про у ча ва ња (сто га и у ката ло гу доно си мо сери је од 
њихо вог осни ва ња).

Срп ски дија лек то ло шки збо р ник осно вао је Алек сан дар Белић 1905. годи не с циљем 
да се у њему обја вљу ју дија лек то ло шке сту ди је: нај че шће су то моно граф ски опи си 
народ них гово ра, а нека да и кра ће сту ди је, реч ни ци, дија лек то ло шке библи о гра фи
је итд. Како моно граф ске сту ди је не би оста ле скри ве не под насло вом часо пи са, на 

http://www.isj.sanu.ac.rs/%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5/
http://www.isj.sanu.ac.rs/%d1%81%d1%80%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b5/
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кра ју ката ло га доно си се њихов попис. После Бели ћа, Срп ски дија лек то ло шки збо р ник 
уре ђи ва ли су Миха и ло Сте ва но вић, Павле Ивић, Алек сан дар Мла де но вић и Сло бо дан 
Реме тић. Од XI књи ге (1950) до XIII (1958) Срп ски дија лек то ло шки збор ник изла зи у 
суи зда ва штву Ака де ми је и Инсти ту та, од XIV (1961) до XXXVI (1990) изда вач је само 
Инсти тут, а од XXXVII (1991) поно во је зајед нич ко изда ње.

Белић је, зајед но са сво јим учи те љем Љубо ми ром Сто ја но ви ћем, 1913. годи не покре
нуо Јужно сло вен ски фило лог, повре ме ни спис за јужно сло вен ску фило ло ги ју. Од повре
ме ног спи са овај часо пис је изра стао у нај ви ше ран ги ра ну међу на род ну пери о дич ну 
публи ка ци ју Инсти ту та, са сто десет годи на дугом тра ди ци јом. Про фил часо пи са је 
усме рен, пре све га, ка син те тич ким и про блем ским сту ди ја ма, како из син хро ни
је тако и из дија хро ни је, укљу чу ју ћи и кон тра стив на и ком па ра тив на истра жи ва ња 
јужно сло вен ских и дру гих јези ка. После А. Бели ћа (који га је јед но вре ме, док није 
био у окри љу Инсти ту та, уре ђи вао са С. Куљ ба ки ном, С. Ивши ћем и Ф. Рамов шем), 
уред ни ци су били Миха и ло Сте ва но вић, Мил ка Ивић, Пре драг Пипер и Рај на Дра ги
ће вић, а LVI књи гу, посве ће ну ака де ми ку Павлу Иви ћу, уре дио је Сло бо дан Реме тић. 
Од књи ге XVI II (1949–1950) до књи ге XXIV (1959–1960) часо пис изда ју Ака де ми ја и 
Инсти тут, од XXV књи ге (1961–1962) до XLVI (1990) изла зио је као само стал ни инсти
тут ски часо пис, док се суи зда ва штво вра ћа од књи ге XLVII (1991).

Часо пис за срп ски књи жев ни језик Наш језик осно ва ло је Лин гви стич ко дру штво у 
Бео гра ду, на челу са Алек сан дром Бели ћем. Миси ја часо пи са је да про у ча ва савре
ме ни књи жев ни језик, негу је њего ву нор му и поди же ниво језич ке кул ту ре. Часо пис 
има сво ју ста ру сери ју, од осам годи шта, при чему је иза шла само прва све ска послед
њег годи шта (1941). После рат но изда ва ње наста вље но је у Инсти ту ту као нова сери ја, 
најпре под вођством Уређивачког одбора, а потом А. Белића као уредника. После Бели
ће ве смр ти часо пис су уре ђи ва ли Миха и ло Сте ва но вић, Митар Пеши кан, Миро слав 
Нико лић и Сре то Тана сић. До XI годи шта (1961) Наш језик је изла зио као суи зда ње са 
Ака де ми јом, а од XII књи ге (1962) до данас изда ње је Инсти ту та за срп ски језик САНУ.

Свој нај мла ђи часо пис, Лин гви стич ке акту ел но сти, Инсти тут је покре нуо 2000. 
годи не. Наме ра часо пи са је да науч ној јав но сти пред ста вља нај но ви ја деша ва ња у 
све ту лин гви сти ке, кроз крат ке син те зе, при ка зе, библи о гра фи је, хро ни ке и сл. Часо
пис изла зи елек трон ски, а уре ђу је га Ђор ђе Ота ше вић.

Моно граф ске публи ка ци је Инсти тут је обја вљи вао у више сери ја. Нај пре је покре
нуо, раз у ме се, са Ака де ми јом сери ју Посеб на изда ња, у којој су обја вље не док тор ске 
дисер та ци је Ире не Гриц кат (1954) и Мил ке Ивић (1954), те бота нич ки реч ник спољ ног 
сарад ни ка и кон сул тан та Дра гу ти на Симо но ви ћа (1959). Дру ги део гла со ви те син те зе 
О језич кој при ро ди и језич ком раз вит ку А. Бели ћа пре ва зи ла зио је окви ре ове еди ци је, 
те је она обја вље на у Ака де ми ји, и тако је поме ну та еди ци ја пре ки ну та. По издва ја
њу Инсти ту та, покре ну та је нова сери ја еди ци је Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га 
(1970), која до сада бро ји 25 књи га, чији су ауто ри из Инсти ту та, али и из дру гих (настав
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но)науч них уста но ва. Њен исто ри јат и садр жај, како ста ре тако и нове сери је, пред мет 
је посеб не сту ди је Ано ти ра на библи о гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га Ане 
Милен ко вић и Вла ди ми ра Жива но ви ћа, која изла зи у част годи шњи це Инсти ту та.

Нај мла ђа еди ци ја Моно гра фи је (2004) ујед но је, у непу не две деце ни је са доса да шње 
34 књи ге, и нај бо га ти ја. Она доно си резул та те моно граф ских истра жи ва ња првен стве
но инсти тут ских сарад ни ка, али и поне ког од спољ них сарад ни ка, из свих обла сти 
нау ке о јези ку, наста лих при ме ном раз ли чи тих тео риј скомето до ло шких при сту па. 
Тако ђе, и ова је еди ци ја пред мет посеб не сту ди је коју Инсти тут обја вљу је пово дом 75 
годи на сво га посто ја ња, а њен аутор је Ана СавићГру јић.

Публи ка ци је у еди ци ји Ста ро сло вен ско и срп ско писа но насле ђе, покре ну тој 2014. 
годи не, резул тат су рада сарад ни ка на Ста ро сло ве ни стич ком одсе ку. Ова еди ци ја 
садр жи темат ске збор ни ке, моно гра фи је итд.

Еди ци ја При ло зи гра ма ти ци срп скога јези ка пред ста вља капи тал ни поду хват Одбо ра 
за стан дар ди за ци ју срп ског јези ка да се у суи з да ва штву нај зна чај ни јих наци о нал них 
уста но ва које воде бри гу о срп ском јези ку изда ју гра ма тич ки при руч ни ци који ће 
попу ни ти посто је ће пра зни не и уне ти нови не у тра ди ци о нал ну срп ску гра ма ти ку. 
Зајед но са Мати цом срп ском, али и дру гим изда ва чи ма, Инсти тут је уче ство вао у 
обја вљи ва њу моно гра фи ја из неко ли ко језич ких обла сти – фоне ти ке и фоно ло ги је, 
тво р бе речи (у два тома), син так се про сте и син так се сло же не рече ни це.

Ката ло шка цели на Моно граф ске публи ка ци је, у којој доми ни ра темат ски кри те ри јум 
рас по ре да, обје ди њу је дела наста ла у суи зда ва штву са дру гим уста но ви ма. На првом 
месту ту су капи тал на дела из исто ри је јези ка, бес це но кри тич ко изда ње Миро сла
вље вог јеван ђе ља, које су уре ди ли Нико ла Родић и Гор да на Јова но вић, те она која се 
тичу бого слу жбе ног јези ка. Затим сле ди темат ска цели на веза на за син так су, пре те
жно ауто ра Сре те Тана си ћа, а потом блок моно гра фи ја веза них за сти ли сти ку, чији је 
аутор Мило сав Ж. Чар кић. На кра ју је темат ски блок посве ћен народ ним гово ри ма.

Вео ма вели ко богат ство и разно вр сност пред ста вља ката ло шка цели на Збор ни ци 
Инсти ту та. Први блок чине при год ни и темат ски збор ни ци Инсти ту та, док наред ну 
цели ну чине збор ни ци са међу на род них ску по ва чији је Инсти тут (су)орга ни за тор 
био, а који су се одр жа ва ли у окви ру Тер ми но ло шке коми си је, Ети мо ло шке коми си је 
и Коми си је за гра ма тич ке струк ту ре Међу на род ног коми те та сла ви ста. С обзи ром на 
науч на усме ре ња сарад ни ка Инсти ту та, не чуди број збор ни ка посве ће них лек си ко
ло ги ји и лек си ко гра фи ји, од оног из 1982. годи не, где је Инсти тут био суор га ни за тор 
и суи зда вач, до само стал них изда ња. Наред ни бло ко ви пока зу ју суи зда ва штво са раз
ли чи тим уста но ва ма, али и раз ли чи те теме пред ста вља ју око сни це ових збор ни ка. 
Збор ни ци наста ли у сарад њи са субо тич ком Градском библи о те ком пока зу ју широ ке 
окви ре: један је посве ћен лек сич ком позајм љи ва њу, дру ги – отво ре ним пита њи ма гра
ма ти ке и лек си ке, а тре ћи – науч ном делу Павла Иви ћа, где, при род но, доми ни ра ју 
дија лек то ло ги ја и исто ри ја јези ка. Са ску па у Огран ку САНУ у Нишу Инсти тут ће (су)
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пот пи са ти и збор ник о акту ел ној теми, а то су про ме не у јези ку иза зва не епи де ми јом 
кови да. Дра го цен је збо р ник о истра жи ва њи ма срп ских народ них гово ра Косо ва и 
Мето хи је, који је плод сарад ње САНУ, Фило зоф ског факул те та у Косов ској Митро ви
ци и нашег Инсти ту та. Исто ри ји јези ка, исто ри ји, књи жев но сти, исто ри ји умет но сти 
и тема ма из срод них дисци пли на посве ће на су два тома збор ни ка о Сте фа ну Нема
њи – Симе о ну Миро то чи вом, чији је Инсти тут један од изда ва ча. Слич ну око сни цу 
има ју и збор ни ци Сред њи век у срп ској нау ци, исто ри ји, књи жев но сти и умет но сти, 
које, зајед но са Народ ном библи о те ком „Ресав ска шко ла“, шести пут у име изда ва ча 
пот пи су је и Инсти тут за срп ски језик САНУ, од 2016. годи не и VII књи ге ове сери је.

У цели ни Спе ци јал на лек си ко гра фи ја нашли су се спе ци јал ни лин гви стич ки реч
ник – Обрат ни реч ник Миро сла ва Нико ли ћа, исто риј ски реч ник – Реч ник Мари ји ног 
четво ро је ван ђе ља Але сан дра Чески ни ја, Реч ник кови да (темат ски и асо ци ја тив ни) 
Све тла не Сли јеп че вић Бје ли вук и Мари не Нико лић, као и индекс Рима ри јум срп ске 
пое зи је Мило са ва Ж. Чар ки ћа.

Резул та ти рада, одно сно елек трон ска изда ња на плат фор ма ма Рас ков ник и Пре пис 
пред ста вље ни су у цели ни Диги тал на изда ња, где тако ђе при па да и диги тал но изда ње 
Вуко вих народ них посло ви ца. На сај ту Инсти ту та нала зи се и Реч ник пој мо ва из пери о да 
епи де ми је кови да, на осно ву чије је дора де и допу не ове годи не иза шло штам па но изда ње.

Цели на При год на изда ња садр жи једи ни це које пред ста вља ју све до чан ства и доса
да шња суми ра ња рада и резул та те Инсти ту та за срп ски језик САНУ. Исто се то може 
рећи и за цели ну Спи си Одбо ра за стан дар ди за ци ју срп ског јези ка, где се у два на ест 
књи га доно си архи ва рада овог тела, допи си, одлу ке, пре пи ска, изве шта ји о раду.

Петнаест ката ло шких цели на све до чи о бога тој делат но сти сарад ни ка Инсти ту та за 
срп ски језик САНУ на свим пољи ма нау ке о јези ку. Кон ти ну и ра ним изда ва њем Реч ни
ка САНУ и пери о ди ке пре не те у Инсти тут – не само Јужно сло вен ског фило ло га и Нашег 
јези ка већ осо би то Срп ског дија лек то ло шког збор ни ка, где се доно се резул та ти про у
ча ва ња народ них гово ра – он је испу нио свр ху сво га осни ва ња, одно сно ама не та који 
је добио од Ака де ми је. Продукција је и већа од приказане, јер је Институт уче с тво вао 
у припреми многих књига чији формални издавач није био. Обна вљa њем пре ки ну
тих часо пи са и еди ци ја, покре та њем нових, осни ва њем нових одсе ка и отпочињањем 
нових капи тал них про је ка та, пра ће њем и при ме ном модер них тех но ло ги ја у раду, 
одр жа ва њем вели ког бро ја ску по ва, сарад њом са дру гим инсти ту ци ја ма итд., Инсти
тут за срп ски језик САНУ пока зао је да може да расте, да напре ду је и да умно жа ва 
даро ве на добро бит зајед ни це. Пока зао је да може да буде спој ста рог и новог, тра ди
ци о нал ног и модер ног, увек у слу жби нау ке и стру ке, кора ча ју ћи ка свом првом веку.

Мари на Спа со је вић
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Монографија 
 даје 

готово комплетну слику 
сложености и динамичности 

процеса стабилизације, нор-
ма лизације, узуализације је зи-

чког система,  али и различите 
стадијуме тог процеса. Осим ра-

зноа спектне анализе лексичко-се-
мантичких новости, монографија се 

доста исцрпно бави и персуазивном и 
манипулативном  улогом  језичких средстава 

која су се користила у време пандемије (а користе 
се још увек).

Проф. др Милош Ковачевић

Монографија  представља значајан допринос 
истраживањима критичке дискурсне анализе и прагмалингвистике, али и 
лексикологије, посебно неологије. Ослоњена на референтна и рецентна 
истраживања пандемијског дискурса првенствено у иностраној литератури, 
послужиће као темељ даљим лингвистичким истраживањима ове и сличних 
кризних ситуација.

Проф. др Ана Јањушевић Оливери

Ова монографија представља одличну основу за друга интердисциплинарна 
истраживања језика и друштва у једној врло специфичној ситуацију, какву 
човечанство није доживело цео век. Допринос науци представља и анализа 
лудичке функције језика у јавној сфери којом се учесници у комуникацији 
ослобађају стреса и колективног страха.

Др Ђорђе Оташевић

Oво пионирско истраживање „српског корона дискурса“ није тек загребало 
по површини оних дубинских слојева, напротив, оно је и те како промишљено 
вођено, добро утемељено у теоријским ставовима, те се уз скрупулозну 
аргументацију и поткрепљено јасним примерима из (квалитативно и 
квантитативно) репрезентативног корпуса дошло до релевантних закључака, 
па ће потоњи истраживачи дискурсних феномена ове тематике лакше крочити 
истраживачким путевима.
 Проф. др Страхиња Степанов
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Марина Николић
Светлана Слијепчевић Бјеливук

Монографија […] представља 
својеврстан допринос изуча-

ва њу језика српских писаца из 
најмање три разлога – прво, као ана-

лиза језика писца који заузима једно од 
најистакнутијих места међу мислиоцима-

теолозима, писцима и културним посленици-
ма српскога народа у 20. веку, потом друго, као 

дело чији је прилог речник који је рађен с тежњом 
да буде тематски тезаурус језика једнога аутора […] и 

треће, као искорак у односу на различите врсте условљености (или 
условљавања) научних истраживања у одређеним друштвено-историјским 
периодима и околностима, које су деценијама на маргини истраживања 
држале писце, научне ствараоце и друге важне личности српске културе и 
науке.
 Софија Милорадовић

 Личност владике Николаја Велимировића прави је лингвистички изазов: 
свештено лице које је снажно обликовало и световну културу у ХХ веку, 
спајајући у своме језичком изразу вуковски језик са црквенословенским 
на начин на који то није рађено ни пре ни после њега. Стога је Јовановићев 
подухват занимљив и на равнима историје српскога књижевног језика, 
стилистике и социолингвистике јер покреће значајно питање: како је било 
могуће поново спојити језичке изразе који су се лексички пресудно удаљили 
у послевуковској епохи, у другој половини и крајем XIX века, дакле тек после 
Вуковог превода Новог завјета и Даничићевог превода Старог завјета.

Александар Милановић

Најобимнији део књиге је Речник владике Николаја, који је важан не само 
по себи (као речник једног плодног и утицајног аутора који може да послужи 
за боље разумевање његовог дела) него и уопште за српску културу. При 
изради Речника аутор се руководи српском описном лексикографијом, 
дозначујући речима и семантичке и нормативнограматичке квалификације.

Богољуб Шијаковић
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Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2015.
359 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873532 (брош.)

ГРА МА ТИЧ КИ И КОГ НИ ТИВ НИ АСПЕК ТИ ЛЕК СИЧ КОГ ЗНА ЧЕ ЊА 
Аутор Ста на Ристић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 22
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Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2015.
452 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873518 (брош.)

КАТЕ ГО РИ ЈА СТЕ ПЕ НА У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ: 
СЛО ЖЕ НА РЕЧЕ НИ ЦА
Аутор Мари на Нико лић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 21 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
303 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873471 (брош.)

МИКРО ТО ПО НИ МИ ЈА ДОЊЕГ СЛИ ВА ЈАБЛА НИ ЦЕ 
(СЕМАН ТИЧ КО-ТВОР БЕ НИ АСПЕКТ)
Аутор Рад ми ла Жугић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 20 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
272 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873457 (брош.)

ОГО ВА РА ЊЕ КАО ГОВОР НИ ЖАНР СВА КО ДНЕВ НЕ КОМУ НИ КА ЦИ ЈЕ
Аутор Боја на Мило са вље вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 19 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
351 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873464 (брош.)

ГОВОР ЈУЖНО КО СОВ СКОГ СЕЛА ГАТ ЊЕ 
Аутор Ради во је Мла де но вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 18 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013.
470 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873402 (брош.)



63

ГЛА ГО ЛИ НА -(Ј)ЕТИ, -ӢМ У КОРЕ ЛА ЦИ ЈИ СА ГЛА ГО ЛИ МА
НА -ИТИ, -ӢМ У САВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ (НОР МА ТИВ НИ 
И ЛЕК СИ КО ГРАФ СКИ АСПЕКТ)
Аутор Мари на Спа со је вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 17 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013.
452 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873389 (брош.)

ТУР ЦИ ЗМИ У СРП СКОМ ПРИ ЗРЕН СКОМ ГОВО РУ 
(НА МАТЕ РИ ЈА ЛУ ИЗ РУКО ПИ СНЕ ЗБИР КЕ РЕЧИ ДИМИ ТРИ ЈА 
ЧЕМЕ РИ КИ ЋА) 
Аутор Сне жа на Петро вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 16 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2012.
423 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873358 (брош.)

РЕЧ НИК ГОВО РА СЕВЕР НЕ МЕТО ХИ ЈЕ 
Аутор Миле та Буку ми рић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома
Моно гра фи је, књ. 15
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2012.
704 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873341 (брош.)

О РЕЧИ МА У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ (ТВОР БЕ НИ 
И ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО-ЛЕК СИ КО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ)
Аутор Ста на Ристић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома
Моно гра фи је, књ. 14
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2012.
192 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873334 (брош.)

ИСКА ЗИ ВА ЊЕ ГЕНИ ТИВ НИХ ЗНА ЧЕ ЊА У ГОВО РУ ЈАБЛА НИЧ КОГ 
КРА ЈА (У СВЕ ТЛУ ПРИ ЗРЕН СКО-ТИМОЧ КИХ ГОВО РА КАО ЦЕЛИ НЕ)
Аутор Рад ми ла Жугић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома
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Моно гра фи је, књ. 13
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
226 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873310 (брош.)

ЗАМЕ НИ ЦЕ У ГОВО РИ МА ЈУГО ЗА ПАД НОГ ДЕЛА КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ 
Аутор Ради во је Мла де но вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 12 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010. 
472 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873297 (брош.)

ТЕО РИ ЈА ЈЕЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ: У НАУ ЦИ О СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ И СЛА ВИ СТИ ЦИ 
Аутор Мари на Нико лић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 11 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
219 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873266 (брош.)

МОДИ ФИ КА ЦИ ЈА ЗНА ЧЕ ЊА И ЛЕК СИЧ КИ 
МОДИ ФИ КА ТО РИ У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ 
Аутор Ста на Ристић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 10 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2009. 
242 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873242 (брош.)

ДЕМИ НУ ТИВ НЕ И АУГ МЕН ТА ТИВ НЕ ИМЕ НИ ЦЕ У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ 
Аутор Вла дан Јова но вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 9 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
177 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873280 (брош.)

ЛЕК СИ КА У ПРИ ПО ВЕТ КА МА ЛАЗЕ К. ЛАЗА РЕ ВИ ЋА 
Аутор Ната ша Вуло вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
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Моно гра фи је, књ. 8 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
266 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873273 (брош.)

ЛЕК СИ КА СВАД БЕ НИХ ОБИ ЧА ЈА У РАЂЕ ВИ НИ 
Аутор Mирјана Петро вићСавић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 7 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2009.
178 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873235 (брош.)

ГОВОР ГОР ЊЕ ПЧИ ЊЕ: ГЛА СО ВИ И ОБЛИ ЦИ 
Аутор Мари на Јури шић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома
Моно гра фи је, књ. 6
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2009.
342 стр. ; 24 цм 
ISBN 9788682873228 (брош.)

ГРА НИ ЦЕ ПРИ ЗРЕН СКО-ТИМОЧ КИХ ГОВО РА У ВЛА СО ТИ НАЧ КО МЕ КРА ЈУ 
Аутор Ста ни слав Стан ко вић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 5 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2008.
247 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873198 (брош.)

ТИМОЧ КИ ДИЈА ЛЕ КАТ СКИ РЕЧ НИК 
Аутор Јак ша Динић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 4 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2008.
921 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873174 (брош.)

РАСЛО ЈЕ НОСТ ЛЕК СИ КЕ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА И ЛЕК СИЧ КА НОР МА 
Аутор Ста на Ристић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 3 
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Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2006.
228 стр. ; 24 цм
ISBN 8682873125 (брош.)

ИСКО ВР НУ ТИ ГЛА ГО ЛИ: ТИПО ВИ ЕКС ПРЕ СИВ НИХ 
ПРЕ ВЕР БАЛ НИХ ФОР МА НА ТА (НА СРП СКОМ И ХРВАТ СКОМ 
ЈЕЗИЧ КОМ МАТЕ РИ ЈА ЛУ)
Аутор Мар та Бје ле тић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома 
Моно гра фи је, књ. 2 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2006.
490 стр. ; 24 цм
ISBN 8682873109 (брош.)

ЕКС ПРЕ СИВ НА ЛЕК СИ КА У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ (ТЕО РИЈ СКЕ 
ОСНО ВЕ И НОР МА ТИВ НО-КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ) 
Аутор Ста на Ристић
Уред ник сери је Алек сан дар Лома
Моно гра фи је, књ. 1
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2004.
319 стр. ; 24 цм
ISBN 8682873079 (брош.)
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ЕДИ ЦИ ЈА ПОСЕБ НА ИЗДА ЊА

БОТА НИЧ КИ РЕЧ НИК: ИМЕ НА БИЉА КА
Аутор Дра гу тин Симо но вић
Посеб на изда ња Срп ска ака де ми ја нау ка ; књ. 318. 
Инсти тут за српскохрватски језик ; књ. 3
Бео град : Науч но дело, 1959.
XXXIV, 890 стр. ; 25 цм

ЗНА ЧЕ ЊА СРП СКО ХР ВАТ СКОГ ИНСТРУ МЕН ТА ЛА И ЊИХОВ 
РАЗ ВОЈ (СИН ТАК СИЧ КО-СЕМАН ТИЧ КА СТУ ДИ ЈА)
Аутор Мил ка Ивић  
Уред ник Алек сан дар Белић
Посеб на изда ња Срп ска ака де ми ја нау ка ; књ. 227. 
Инсти тут за срп ски језик ; књ. 2
Бео град : Науч на књи га, 1954.
VIII, 298 стр. ; 24 цм

ЗНА ЧЕ ЊА СРП СКО ХР ВАТ СКОГ ИНСТРУ МЕН ТА ЛА И ЊИХОВ 
РАЗ ВОЈ (СИН ТАК СИЧ КО-СЕМАН ТИЧ КА СТУ ДИ ЈА)
Аутор Мил ка Ивић 
Уред ник Алек сан дар Белић
Збир ка Библи о те ка Пут у речи ; књ. 9
Фото тип ско изд. 
Бео град : САНУ : Бео град ска књи га : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2005.
VIII, 298 стр. ; 24 цм
ISBN 8675901275 (брош.)
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О ПЕР ФЕК ТУ БЕЗ ПОМОЋ НОГ ГЛА ГО ЛА У СРП СКО ХР ВАТ СКОМ 
ЈЕЗИ КУ И СРОД НИМ СИН ТАК СИЧ КИМ ПОЈА ВА МА
Аутор Ире на Гриц кат
Уред ник Алек сан дар Белић
Посеб на изда ња Срп ска ака де ми ја нау ка ; књ. 223. Инсти тут за срп ски језик ; књ. 1
Бео град : Науч на књи га, 1954.
234 стр. ; 25 цм
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ЕДИ ЦИ ЈА БИБЛИ О ТЕ КА  

ЈУЖНО СЛО ВЕН СКОГ ФИЛО ЛО ГА,  
нова сери ја 
ISSN 0350185X

СИН ТАК СА ПАДЕ ЖА У ГОВО РУ РОМА НИЈ СКОГ ПЛА ТОА: 
МЕТА ФО РИ ЗА ЦИ ЈА ПРО СТО РА 
Аутор Зоран Симић
Уред ник Рај на Дра ги ће вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 25
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2018.
373 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873686 (брош.)

БИБЛИ О ГРА ФИ ЈА У ЧАСО ПИ СУ ЈУЖНО СЛО ВЕН СКИ ФИЛО ЛОГ
Аутор Ана Голу бо вић 
Уред ник Пре драг Пипер
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 24
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013.
228 стр. ; 24 цм

СРП СКО СЛО ВЕН СКИ РЕЧ НИК ЈЕВАН ЂЕ ЉА: ОГЛЕД НА СВЕ СКА 
Саста вио Вик тор Савић
Уред ник Мил ка Ивић 
Уред ник оглед не све ске Гор да на Јова но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 23
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
XLVII, 136 стр. ; 24 цм
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ОНО МА СТИ КА КАЧЕ РА 
Ауто ри Мио драг Јаћи мо вић, Дра го љуб Петро вић 
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 22
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2003.
178 стр. ; 24 цм

ИСТО РИЈ СКА СЕМАН ТИ КА ГЛА ГО ЛА УДА РА ЊА У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ: 
ПРЕ КО ЕТИ МО ЛО ГИ ЈЕ ДО МОДЕ ЛА СЕМА СИ О ЛО ШКОГ РЕЧ НИ КА 
Аутор Јасна Вла јићПопо вић 
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 21
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2002.
424 стр., [4] пре са ви је на листа са табе ла ма ; 24 цм

ИМЕ НИ ЦЕ С ПРЕ ФИК СИ МА У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ 
Аутор Мили ца Радо вићТешић 
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 20
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2002.
216 стр. ; 24 цм

ЈЕЗИК ПАВЛА ПАПИ ЋА, БОСАН СКОГ ФРА ЊЕВ ЦА 
ИЗ ПРВЕ ПОЛО ВИ НЕ XVII ВЕКА
Аутор Бран ки ца Б. Чиго ја
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 19
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2001.
190 стр. : факс. ; 24 цм

ПРИ ДЕ ВИ СА ЗНА ЧЕ ЊЕМ ЉУД СКИХ ОСО БИ НА У САВРЕ МЕ НОМ 
СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ: ТВОР БЕ НА И СЕМАН ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА 
Аутор Рај на Дра ги ће вић 
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 18
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2001.
281 стр. ; 24 цм

ТУР СКИ СУФИК СИ У СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ СА ОСВР ТОМ 
НА СТА ЊЕ У МАКЕ ДОН СКОМ И БУГАР СКОМ 
Аутор Прво слав Радић 
Уред ник Мил ка Ивић
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Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 17
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2001.
211 стр. : гра фич ки при ка зи ; 24 цм 

ДЕТЕР МИ НА ТИВ НИ ПАДЕ ЖИ У ГОВО РУ СЕВЕ РО ЗА ПАД НЕ БОКЕ
Аутор Сло бо дан Павло вић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 16
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2000.
169 стр. ; 24 цм

ОГЛЕД НА СВЕ СКА: ЕТИ МО ЛО ШКИ ОДСЕК 
ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ
Ауто ри Мар та Бје ле тић, Јасна Вла јићПопо вић, Павле Ивић, 
Алек сан дар Лома, Сне жа на Петро вић, Биља на Сики мић
Уред ник Мил ка Ивић
Уред ник све ске Павле Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 15
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1998.
L, 99 стр. ; 24 цм

ПОЛИ СЕ МИ ЈА И ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЛЕК СИЧ КОГ СИСТЕ МА У СРП СКО МЕ ЈЕЗИ КУ
Аутор Дарин ка Гор танПремк
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 14
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1997.
188 стр. ; 24 цм

ХИДРО НИ МИ СРБИ ЈЕ
Аутор Зве зда на Павло вић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 13
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996.
421 стр., 10 стр. са гео гр. кар та ма : илу стр. ; 24 цм

ПРЕ ЗЕНТ У САВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ
Аутор Сре то Тана сић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 12
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996.
192 стр. ; 23 цм
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ETI MO LO GI JA I MALE FOL KLOR NE FOR ME
Аутор Биља на Сики мић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 11
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996.
345 стр. ; 24 цм

ХИДРО НИМ СКИ СИСТЕМ СЛИ ВА ЈУЖНЕ МОРА ВЕ
Аутор Зве зда на Павло вић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 10
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1994.
208 стр. ; 24 цм

НАЧИН СКИ ПРИ ЛО ЗИ У САВРЕ МЕ НОМ 
СРП СКО ХР ВАТ СКОМ КЊИ ЖЕВ НОМ ЈЕЗИ КУ
Аутор Ста на Ристић
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 9
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик САНУ, 1990.
172 стр. ; 24 цм

ЗАМЕ НИЧ КИ ПРИ ЛО ЗИ У СРП СКО ХР ВАТ СКОМ, РУСКОМ 
И ПОЉ СКОМ ЈЕЗИ КУ: СЕМАН ТИЧ КА СТУ ДИ ЈА
Аутор Пре драг Пипер
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 8
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1988.
189 стр. ; 23 цм

O FUNK CI JI I PRI RO DI ZAME NI CA
Аутор Иван Клајн
Уред ник Мил ка Ивић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 7
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1985.
VII, 133 стр. ; 24 цм

СИН ТАК СА ЈЕЗИ КА ЛАЗЕ К. ЛАЗА РЕ ВИ ЋА. [ДЕО] 2: РЕЧЕ НИЧ КИ ОДНО СИ
Аутор Живо јин Ста ној чић
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 6
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Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1980.
144 стр. ; 24 цм

ЈЕЗИК ШТАМ ПА НИХ ДЕЛА ЈЕРО ЛИ МА ФИЛИ ПО ВИ ЋА 
ФРА ЊЕ ВАЧ КОГ ПИСЦА XVI II ВЕКА
Аутор Душан ка Игња то вић
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 5
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1974.
157 стр. ; 24 цм

СИН ТАК СА ЈЕЗИ КА ЛАЗЕ К. ЛАЗА РЕ ВИ ЋА. [ДЕО] 1: СИН ТАГ МАТ СКИ ОДНО СИ
Аутор Живо јин Ста ној чић
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 4
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1973.
147 стр. ; 24 цм

LOKA TIV U SAVRE ME NOM SRP SKO HR VAT SKOM KNЈI ŽEV NOM JEZI KU
Аутор Татја на Бати стић
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 3
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1972.
212 стр. ; 24 цм

АКУ ЗА ТИВ НЕ СИН ТАГ МЕ БЕЗ ПРЕД ЛО ГА У СРП СКО ХР ВАТ СКОМ ЈЕЗИ КУ
Аутор Дарин ка Гор танПремк
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 2
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1971.
180 стр. ; 24 цм

ОСНО ВИ МЛА ЂЕ НОВО ШТО КАВ СКЕ АКЦЕН ТУ А ЦИ ЈЕ
Аутор Бери слав М. Нико лић
Уред ник Миха и ло Сте ва но вић
Библи о те ка Јужно сло вен ског фило ло га, нова сери ја, књ. 1
Бео град : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1970.
122 стр. ; 24 цм
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ЕДИ ЦИ ЈА СТА РО СЛО ВЕН СКО  
И СРП СКО НАСЛЕ ЂЕ

СЕРБ СКОЕ РУКО ПИ СНОЕ И ПЕЧАТ НОЕ 
БОГО СЛУ ЖЕБ НОЕ НАСЛЕ ДИЕ XII –XIX ВЕКОВ: 
ИСТОЧ НИ КО ВЕ ДЕ НИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗ
Аутор Сер гей Юрьевич Тем чин
Уред ни ци Вик тор Савић, Јели ца Сто ја но вић
Збир ка Ста ро сло вен ско и срп ско насле ђе ; 3
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Под го ри ца : Мати ца 
срп ска, Дру штво чла но ва у Црној Гори ; Vil ni us : Lie tu viu kal bos 
insti tu tas, 2019.
IX, 387 стр. : табе ле ; 24 цм
ISBN 9788682873785 (брош.)

НАСЛЕ ЂЕ И СТВА РА ЊЕ: СВЕ ТИ ЋИРИ ЛО, 
СВЕ ТИ САВА: 869–1219–2019. 1
Уред ни ци Јован ка Радић, Вик тор Савић
Збир ка Ста ро сло вен ско и срп ско насле ђе ; 2
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2019.
XV, 382 стр. : илу стр., факс. ; 24 цм
ISBN  9788682873709 (брош.) 

9788682873761 (за низ)
Садр жај: Рани јужно сло вен ски етно ни ми и пита ње поре кла и 
постан ка јужно сло вен ских пле ме на / Пре драг М. Кома ти на, 3; 
Roma na Jakob so na Počátek národního sebeurčení v Evropě a význam 
cyrilometodějské misie / Bohu mil Vykypěl, 29; К вопро су о путях 
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фор ми ро ва ния ста ро славянско го лек си че ско го фон да: о неко торых пере вод че ских 
уста нов ках св. Кирил ла / Вале рия C. Ефи мо ва, 39; «Све тлое ору жие» Кирил ломефо
ди ев ский пере вод псал мов и славянская уст но поэтиче ская тра ди ция / Алек сан дар 
Б. Лома, 55; Cлавянский пере вод Еван ге лия и его использова ние в бого слу же нии в 
IX (посл. треть) — XI вв. / Алек сей Мсти сла во вич Пент ков ский, 73; Ста ти сти че ский 
ана лиз однои дву ком по нентных лин гви сти че ских еди ниц Ассе ма ни е ва Еван ге лия / 
Вик тор А. Бара нов, 155; Zápis staroslověnské spojky a částice ašte/aće/ešte – ěšte/ěće – eče 
v nejstarších staroslověnských památkách / Petra Stan kov ska, 197; Staroslověnské názvy 
pro boj a válku z pohle du etymolo gického / Ilo na Janyšková, 211; Některá významová spe
ci fi ka staroslověnského lexi ka a jejich odraz ve starších fázích slo vanských jazyků (z hle
di ska etymolo gie a histo rické séman tiky) / Hele na Karlíková, 221; Тра го ви раних сло вен
скотур ских језич ких кон та ка та (на мате ри ја лу ста ро сло вен ских спо ме ни ка) / Сне
жа на М. Петро вић, 231; O Реч ни ку маке дон ске редак ци је цркве но сло вен ског јези ка 
/ Зден ка Риба ро ва, 253; Лек сич ки те сло е ви во маке дон ски те и срп ски те апо сто ли од 
XII до XIV век / Лил ја на А. Мака ри јо ска, 261; Мин хен ски азбу квар и њего ве ино ва ци
је и арха и зми / Вања Ста ни шић, 285; Срп ско сло вен ске јеван ђељ ске пери ко пе Вели ке 
сед ми це у Беч ком окто и ху (cod. Vin dob. Slav. No 46) / Јоха нес Рај нхарт, 305; Срп ско
сло вен ске сло же ни це с интен зи фи ка тор ском ком по нен том ‘три’ / Мари ја Д. Вуч ко
вић, 323; Од књи шког ка вер на ку лар ном: два начи на језич ког изра жа ва ња у спи си ма 
све то га Саве / Мари на Ф. Куре ше вић, 361.

НАСЛЕ ЂЕ И СТВА РА ЊЕ: СВЕ ТИ ЋИРИ ЛО, 
СВЕ ТИ САВА: 869–1219–2019. 2
Уред ни ци Јован ка Радић, Вик тор Савић
Збир ка Ста ро сло вен ско и срп ско насле ђе ; 2
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2019.
XIII, 917 : илу стр., факс. ; 24 цм
ISBN  9788682873754 (брош.) 

9788682873761 (за низ)
Садр жај: „Обра зник све то га Саве Срп ско га“. О дато ва њу пред ло
шка једи но га срп ско сло вен ско га пре пи са Сту де нич ко га типи ка 
/ Вик тор Д. Савић, 385; Осо бен но сти славянской цер ков но пра во
вой тра ди ции от солун ских братьев до Саввы Серб ско го / Еле на 
Вла ди ми ров на Белякова, 433; Један прав но и сто риј ски при лог о 

Зако но пра ви лу све то га Саве / Срђан Н. Шар кић, 461; Семан тич кодери ва ци о на гру па 
законъ у Зако но пра ви лу све тог Саве и срп ској језич кој тра ди ци ји / Зори ца В. Ники
то вић, 471; Запо ве сти све тих ота ца из Треб ни ка библи о те ке мана сти ра Зограф (руко
пис бр. 50) / Ста но је Боја нин, 499; Извод из Епи ти миј ног номо ка но на у Ковиљ ском и 
Софиј ском пре пи су Душа но ва зако но дав ства и његов руски пред ло жак. Про ле го ме на 
за рекон струк ци ју исто ри је тек ста мла ђег Епи ти миј ног номо ка но на / Ђор ђе П. Буба
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ло, 525; Бого но сни настав ник Сава и њего ви бого но сни уче ни ци / Дра ги ша П. Бојо
вић, 593; Obecność św. Arse ni ja Serb ski e go w cyrylic kich rękopisach w Pol sce w kontekście 
zagadnień regi o na li zmu / Alek san der E. Nau mow, 607; Слу жба све тим апо сто ли ма Вар то
ло ме ју и Вар на ви као при мер осо бе ног саста ва руко пи са бр. 361 Архи ва САНУ / Татја на 
С. Субо тинГолу бо вић, 631; „Са зву ком духов ним сви рао си кра сно“. Сим бо ли ка музи
ч ких инстру ме на та у култ ним спи си ма посве ће ним све том Ћири лу и све том Сави / 
Ната ша Поло ви на, 651; Моде ли постро е ния кано нов древ нейшей службы свт. Сав ве 
Серб ско му: канон «Све то но сное и све то вид ное…» / Сер гей Юрьевич Тем чин, 661; Тео
до си ја Хилан дар ца Слу жба све то ме Сави без мале вечер ње / Милан ка Уби па рип, 681; 
Ноти ро ванные Службы в руко писях XVII века двум святым иерар хам: св. Сав ве Серб
ско му и св. Петру Киев ско му в рус ских пев че ских руко писях / Наталья Васильевна 
Рама за но ва, 707; Сто глав све тог Гена ди ја, патри јар ха кон стан ти но пољ ског, у срп ско
сло вен ским пре пи си ма / Души ца Д. Грбић, 723; Нова вари јан та похвал ног сло ва архи
стра ти зи ма Миха и лу и Гаври лу Кли мен та Охрид ског / Љуп ка Васи љев , 743; Вари јан та 
Вару хо вог откро ве ња из руко пи сне збир ке А. И. Хлу до ва / Томи слав Ж. Јова но вић, 767; 
Още веднъж за свещено и нок Мака рий и славянско то кни го пе ча та не на Бал ка ни те / 
Иво на Кара чо ро ва, 783; Обра зи те на св. Сава Сръбски в българ ско то изку ство през XVI II 
и XIX век / Иван ка Й. Гер го ва, 803; Изме ђу Жефа ро ви ћа и Сола ри ћа: про ме на исто
риј ске сли ке све тих Ћири ла и Мето ди ја у дру гој поло ви ни XVI II века / Вла ди мир М. 
Симић, 849; Од локал ног до општег: сли кар ство и уоб ли ча ва ње кул та све тих Ћири ла 
и Мето ди ја у срп ској и југо сло вен ској кул ту ри XIX и прве поло ви не XX века / Игор Б. 
Боро зан, 867; Од све тог Ћири ла пре ко све тог Саве до Вука (име ни це сред њег рода на 
ије у Вуко вом реч ни ку и у Вуко вој постој би ни) / Мар та Ж. Бје ле тић, 899.

СВЕ ТИ ЋИРИ ЛО И МЕТО ДИ ЈЕ И СЛО ВЕН СКО 
ПИСА НО НАСЛЕ ЂЕ: 863–2013
Уред ни ци Јован ка Радић, Вик тор Савић
Збир ка Ста ро сло вен ско и срп ско насле ђе ; 1
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
542 стр. : илу стр., факс. ; 25 цм
ISBN 9788682873495 (брош.)
Садр жај: К изу че нию вели ко мо рав ско го лите ра тур но го нас ле
дия между двумя юбилеями: про ме жу точные ито ги, спорные 
вопросы и пер спек тивы / Ана то лий А. Тури лов, 1; Славянское 
бого слу же ние в архи е пи ско пии святителя Мефо дия / Алек сей 
М. Пент ков ский, 25; Ћири ло ме то ди јев ске тра ди ци је и срп ске 
обла сти пре постан ка ауто ке фал не цркве у кра љев ству Нема

њи ћа 1219. годи не / Срђан Пири ва трић, 103; Ћири ло ме то ди јев ска тра ди ци ја у покај
нич ким књи га ма срп ске редак ци је (XIV –XVII век) / Ста но је Боја нин, 125; Сло вен ска 
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писме ност и сред њо ве ков ни алфа бе ти грч ко га кру га / Вања Ста ни шић, 151; О пре
во ди лач ком уме ћу Солун ске бра ће: стсл. каяти сѧ / Јасми на Грко вићМеј џор, 169; О 
гла го лу гла го ла ти у Мари ји ном јеван ђе љу / Зори ца Ники то вић, 187; О екви ва лен ци ји 
ста ро сло вен ског чєсо || чьто и срп ског шта || што / Јован ка Радић, 199; О при де ви ма 
типа мило ср дан (при лог про у ча ва њу сло же ни ца у срп ском јези ку) / Мар та Бје ле тић, 
217; Син так сич ке одли ке Про гла са Кон стан ти на Фило зо фа (Хил 23) / Ната ша Дра гин, 
237; Функ ци о нал но стил ске одли ке јези ка Жити ја Кон стан ти на Фило зо фа из Рил ског 
збор ни ка Вла ди сла ва Гра ма ти ка: хипо так тич ке струк ту ре / Мари на Куре ше вић, 255; 
Редак циј ске одли ке прве стра ни це Кијев ских листи ћа / Вик тор Савић, 277; Сло же
ни це у Горич ком збор ни ку / Јели ца Сто ја но вић, 309; Астро но ми ја код Срба од XIII 
до XIX века: (дис)кон ти ну и тет тер ми но ло шког систе ма / Иси до ра Бје ла ко вић, 329; 
Карак те ри за ци ја јуна ка у ста ро сло вен ским жити ји ма Ћири ла и Мето ди ја и у срп
ским жити ји ма прве поло ви не XIII века / Љиља на ЈухасГеор ги ев ска, 349; Тра гом 
софи о ло шких иде ја – од ста ро сло вен ских изво ра до срп ских сред њо ве ков них писа
ца / Дра ги ша Бојо вић, 375; Нај ста ри ји сло вен ски пре во ди апо кри фа и њихо ви срп ски 
пре пи си / Томи слав Јова но вић, 389; Солун ска бра ћа Ћири ло и Мето ди је у ста рим 
срп ским родо сло ви ма и лето пи си ма / Гор да на Јова но вић, 407; Два непо зна та сло ва 
на Успе ње Бого ро ди це Кли мен та Охрид ског / Љуп ка Васи љев, 419; При лог библи о
гра фи ји дома ће ћири ло ме то ди је ви сти ке / Ана Голу бо вић, Вик тор Савић, 447.
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ЕДИ ЦИ ЈА ПРИ Л О ЗИ  
ГРА МА ТИ ЦИ СРП СКО ГА ЈЕЗИ КА

СИН ТАК СА СЛО ЖЕ НЕ РЕЧЕ НИ ЦЕ 
У САВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ
Ауто ри Пре драг Пипер и др.
Редак ци ја Пре драг Пипер
Збир ка При ло зи гра ма ти ци срп ско га јези ка
Нови Сад : Мати ца срп ска ; Бео град : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2018.
764 стр. ; 24 цм
ISBN 9788679462312 (кар тон)

ФОНО ЛО ГИ ЈА СРП СКО ГА ЈЕЗИ КА
Ауто ри Дра го љуб Петро вић, Сне жа на Гуду рић
Збир ка При ло зи гра ма ти ци срп ско га јези ка; 3
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Бео град ска књи га ; Нови Сад : Мати ца срп ска, 2010.
524 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788675902560 (кар тон)
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СИН ТАК СА САВРЕ МЕ НО ГА СРП СКОГ 
ЈЕЗИ КА: ПРО СТА РЕЧЕ НИ ЦА
Аутори Пре драг Пипер и др.
Редак ци ја Мил ка Ивић
Збир ка При ло зи гра ма ти ци срп ско га јези ка
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Бео град ска књи га ; Нови Сад : Мати ца срп ска, 2005.
1164 стр. : табе ле ; 25 цм
ISBN 8675901259 (кар тон)

ТВОР БА РЕЧИ У САВРЕ МЕ НОМ 
СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ: СУФИК СА ЦИ ЈА 
И КОН ВЕР ЗИ ЈА, ДЕО 2
Аутор Иван Клајн
Збир ка При ло зи гра ма ти ци срп ско га јези ка ; 2 
Бео град : Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Нови Сад : 
Мати ца срп ска, 2003.
514 стр. ; 24 цм
ISBN 8617110945 (кар тон)

ТВОР БА РЕЧИ У САВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ 
ЈЕЗИ КУ: СЛА ГА ЊЕ И ПРЕ ФИК СА ЦИ ЈА, ДЕО 1
Аутор Иван Клајн
Збир ка При ло зи гра ма ти ци срп ско га јези ка ; 1
Бео град : Завод за уџбе ни ке и настав на сред ства : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Нови Сад : 
Мати ца срп ска, 2002.
372 стр. ; 25 цм
ISBN 8617095318 (кар тон)
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МОНО ГРАФ СКЕ ПУБЛИ КА ЦИ ЈЕ 

МИРО СЛА ВЉЕ ВО ЈЕВАН ЂЕ ЉЕ
При ре ди ли Нико ла Родић, Гор да на Јова но вић
Уред ник Дими три је Бог да но вић
Бео град : САНУ, Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1986.
344 стр., [5] листо ва с табла ма ; 28 цм

APOSTOLUS ŠIŠATOVACENSIS: ANNI 1324
Приредио Димитрије Е. Стефановић
Schriften der BalkanKommission. Linguistische Abteilung; 1
Wien : Österreichischen Akademie der wissenschaften; Београд : 
САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1989. 
LXXV, 208, [23] стр. с таблама : илустр. ; 30 цм
ISBN 3700116594 (Брош.)

СЛАВЯНСКАЯ ПАЛЕОГРАФIЯ
Аутор С. М. Кульбакинъ
При ре ди ли Гор да на Јова но вић, Рад ми ла Кова че вић, Вик тор Савић
Бѣлградъ: Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2008.
170 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682873181 (брош.)

САБОР НО ГРО БЉЕ У СЕН ТАН ДРЕ ЈИ: 
ПРО ШЛОСТ И НАТ ПИ СИ
При ре ди ли Ната ша Вуло вић, Мари ја Ђин ђић, Вла дан Јова но вић, 
Дани је ла Радо њић, Дими три је Е. Сте фа но вић
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Уред ни ци Воји слав Ста нов чић, Дими три је Е. Сте фа но вић
Бео град : Слу жбе ни гла сник : Срп ска ака де ми ја 
нау ка и умет но сти, Оде ље ње дру штве них нау ка : 
Музеј Срп ске пра во слав не епар хи је будим ске : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2012.
540 стр., [2] пре са ви је на листа с мапа ма : 
илу стр. ; 21 × 30 цм
ISBN 9788651912903 (брош.)

БОГО СЛУ ЖБЕ НИ ЈЕЗИК У СРП СКОЈ ПРА ВО СЛАВ НОЈ ЦРКВИ 
(ПРО ШЛОСТ, САВРЕ МЕ НО СТА ЊЕ, ПЕР СПЕК ТИ ВЕ)
Аутор Ружи ца С. Бајић
Бањ ска : Мана стир Бањ ска ; Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
413 стр. : граф. при ка зи, табе ле ; 25 цм
ISBN 9788686835000 (кар тон)

ИЗ СИН ТАК СЕ СРП СКЕ РЕЧЕ НИ ЦЕ
Аутор Сре то Тана сић
Збир ка Библи о те ка Пут у речи ; књ. 19
Бео град : Бео град ска књи га : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2012.
221 стр. ; 20 цм
ISBN 9788682873365 (ИСЈ САНУ) 

СИН ТАК СА ПАСИ ВА У САВРЕ МЕ НОМ СРП СКОМ ЈЕЗИ КУ
Аутор Сре то Тана сић
Збир ка Библи о те ка Пут у речи ; књ. 20
Бео град : Бео град ска књи га : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
260 стр. ; 20 цм
ISBN 9788682873501 (брош.)

ГРА ЂА ЗА БИБЛИ О ГРА ФИ ЈУ СРП СКЕ СИН ТАК СЕ
Аутори Биља на Вићен тић и др.
Друго попра вље но изд. (Прво изд. 2001; ISBN 8679350710)
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2004.
VIII, 212 стр. ; 24 цм
ISBN 8682873052 
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СРП СКИ ЈЕЗИК НА КРА ЈУ ВЕКА
Ауто ри Мило рад Радо ва но вић и др.
Бео град : Инсти тут за срп ски јези ку САНУ : Слу жбе ни гла сник, 1996.
201 стр. ; 24 цм
ISBN 868287301X 

СТИХ И ЈЕЗИК
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Међу на род но удру же ње „Стил“, 2013.
642 стр. ; 22 цм
ISBN 9788682873372 (кар тон)

ON POE TIC LAN GU A GE
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
244 стр; 24 цм
ISBN 9788682873259 (кар тон)

СТИ ЛИ СТИ КА СТИ ХА
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Међу на род но удру же ње „Стил“, 2006.
287 стр. ; 23 цм
ISBN 8682873133 (брош.)

ПОЈ МОВ НИК РИМЕ: СА ПРИ МЕ РИ МА ИЗ СРП СКЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ 
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Бања Лука : 
Фило зоф ски факул тет, 2001.
278 стр. ; 21 цм
ISBN 8682873028 (брош.)
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ФОНО СТИ ЛИ СТИ КА СТИ ХА
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Науч на књи га : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1995.
248 стр. ; 22 цм
ISBN 8623702379 (брош.)

ФОНЕ ТИ КА И ФОНО ЛО ГИ ЈА КАРА ШЕВ СКИХ 
ГОВО РА ДАНАС: ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ 
СРП СКИХ ГОВОРA У РУМУ НИ ЈИ
Аутор Михај Н. Радан
Нови Сад : Фило зоф ски факул тет : Мати ца срп ска ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2015.
430 стр. : фото гр. ; 23 цм
ISBN 9788660653323 (брош.)

ИМЕ НО СЛОВ ВАЉЕВ СКЕ ПЕТ НИ ЦЕ
Аутор Миха и ло Шће па но вић
Библи о те ка Пет нич ке све ске, св. 29
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Ваље во : 
Истра жи вач ка ста ни ца Пет ни ца : Колу ба ра, 1997.
135 стр. ; 24 цм

ТОЈ ТИ ВИКАМ
[Зборник уче нич ких радова]
Уред ни ци Софи ја Мило ра до вић, Душан ка Илић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Штрп це : 
Дру штво за срп ски језик и књи жев ност 
„Ста ро Косо во“, 2022.
90 стр. ; 20 цм
ISBN 9788682873839
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ЗБОР НИ ЦИ ИНСТИ ТУ ТА 

ЗБОР НИК ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ III: 
СРП СКИ ЈЕЗИК И АКТУ ЕЛ НА ПИТА ЊА 
ЈЕЗИЧ КОГ ПЛА НИ РА ЊА
Глав ни уред ник Сре то Тана сић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2016.
204 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873525 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 7; Срп ски језик као пред мет језич ког 
пла ни ра ња / Пре драг Пипер, 9; Поно во о изда ва њу Цело
куп них дела Павла Иви ћа / Мило рад Радо ва но вић, 19; Срп
ска дија лек то ло ги ја данас и сутра / Сло бо дан Реме тић, 25; 
Лин гви стич ки про јек ти Мати це срп ске / Мато Пижу ри ца, 
35; Језич но пла ни ра ње данас и пита ња језич ног пла ни ра ња 

јези ка Срба у Хрват ској / Мило рад Пупо вац, 41; Пла ни ра ње изда вач ке дје лат но сти 
/ Сре то 3. Тана сић, 53; О нор ма тив ном ста ту су сино ним них и бли ско знач них тво
ре ни ца у срп ском јези ку / Милош М. Кова че вић, 61; Дана шња пита ња, про бле ми и 
зада ци срби сти ке у Црној Гори и могућ но сти језич ког пла ни ра ња / Јели ца Сто ја но
вић, 83; Про у ча ва ње срп ске језич ке башти не Косо ва и Мето хи је / Ради во је М. Мла
де но вић, 95; Нај но ви ји узро ци и пока за те љи уру ша ва ња иден ти те та и инте гри те та 
срп ског јези ка на Косо ву и Мето хи ји / Митра М. Рељић, 105; Инфра струк ту ра за 
изу ча ва ње и обра ду срп ског јези ка / Душко М. Витас, 115; Књи жев но је зич ка нор ма 
и меди ји / Рада Сти јо вић, 131; О речи ма годи не и лек сич ком пла ни ра њу срп ског 
јези ка / Рај на М. Дра ги ће вић, 137; Срп ски стан дард ни акце нат и нови ја лек си ка / 
Мило рад П. Дешић, 147; Пла ни ра ње и срп ска лек си ко гра фи ја / Ђор ђе Р. Ота ше вић, 
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153; Савре ме на срп ска тер ми но ло ги ја и тер ми но ло шка лек си ко гра фи ја / Вла дан 3. 
Јова но вић, 163; Језич ко пла ни ра ње и интер нет / Мари на М. Нико лић, 177; Све о бу
хват ни зада ци пред про у ча ва о ци ма срп ско сло вен ског јези ка / Вик тор Савић, 187; 
Закључ но саоп ште ње, 203.

ЗБОР НИК ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК 
САНУ II: СРП СКИ ЈЕЗИК И АКТУ ЕЛ НА 
ПИТА ЊА ЈЕЗИЧ КЕ ПОЛИ ТИ КЕ
Глав ни уред ник Сре то Тана сић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2014.
229 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873488 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 7; Срп ска језич ка поли ти ка: основ ни 
пред у сло ви и важност кон сен зу са / Иван Негри шо рац, 9; 
Пла ни ра ње јези ка данас (под сет ник) / Мило рад Радо ва но
вић, 25; Срп ски језик у Репу бли ци Срп ској и Босни и Хер це
го ви ни / Сло бо дан Реме тић, 37; Зна чај науч них инсти ту ци ја 
за ста тус срп ског јези ка / Сре то Тана сић, 47; При лог дефи ни

са њу доме на слу жбе не и јав не упо тре бе јези ка и писма / Мато Пижу ри ца, 61; Срп ски 
језик и функ ци о нал на писме ност на уни вер зи те ту / Милош Кова че вић, 67; Место 
пра во пи са у настав ном про це су / Вељ ко Брбо рић, 83; Акту ел на пита ња језич ког зако
но дав ства у Репу бли ци Срби ји / Милош Луко вић, 97; О стра те ги ји језич ке поли ти ке 
у Репу бли ци Срби ји / Пре драг Пипер, 117; Језич не иде о ло ги је, језич не поли ти ке и 
про из вод ња нето ле ран ци је у пост ју го сла вен ским земља ма / Мило рад Пупо вац, 131; 
Узу ал ни стан дард у урба ним цен три ма на косов скоресав ском и при зрен скотимо
ч ком говор ном под руч ју / Софи ја Мило ра до вић, 143; Акту ел ни про це си у вези са 
писмом и јези ком у Црној Гори – зада ци нау ке и језич ке поли ти ке / Јели ца Сто ја но
вић, 151; Поло жај, ста ње и пер спек ти ве срп ско га јези ка на Косо ву и Мето хи ји / Митра 
Рељић, 167; Срп ски језик у обра зо ва њу у Вој во ди ни / Жар ко Бошња ко вић, 183; Језич ка 
ситу а ци ја код Срба у Руму ни ји / Михај Радан, 197; Лек то ра ти срп ског јези ка / Весна 
Кра ји шник, 217; Закључ но саоп ште ње, 227.
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ЗБОР НИК ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ I: 
ПОСВЕ ЋЕ НО ДР ДРА ГУ ЋУПИ ЋУ ПОВО ДОМ 
75-ГОДИ ШЊИ ЦЕ ЖИВО ТА
Глав ни уред ник Сре то Тана сић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2008.
665 стр. : граф. при ка зи, табе ле ; 24 цм
ISBN 9788682873211 (брош.)
Садр жај: Био гра фи ја, 1; Библи о гра фи ја, 13; Семан тич косин
так сич ке карак те ри сти ке гла го ла јести / Нада Арсе ни је вић, 
57; Ни ćетан ни савје тан / Мар та Бје ле тић, 65; Антро по граф
ска лек си ка у Реч ни ку гово ра Зага ра ча Дра га и Жељ ка Ћупи
ћа / Недељ ко Бог да но вић, 71; Инфи ни тив, аорист и импер
фе кат у пои бар ским гово ри ма / Марин ко Божо вић, 79; О 

сугла сни ку х у гово ру Потар ја / Дра га Бојо вић, 89; Паде жи у функ ци ји тем по рал
ног детер ми на то ра инклу зив ног типа у гово ру Сме де рев ског Поду на вља / Жар ко 
Бошња ко вић, Дан ка Уро ше вић, 101; Надим ци за жене у јед ном делу Хер це го ви не / 
Вељ ко Брбо рић, 129; Акце нат при ло га у гово ри ма север не Мето хи је / Миле та Буку
ми рић, 141; О име ни ца ма мушког рода на а / Слав ко Вуко ма но вић, 149; Рус ский 
фило лог Петр Лавров ский о серб ском языке и югославянах / Вла ди мир Гут ков, 159; 
О акцен ти ма гла гол ских обли ка у гово ру Срба Лапач ког поља / Милан Дра ги че вић, 
165; Екви ва лен ти тем по рал ног бес пре дло шког адвер бал ног гени ти ва у гово ру јабла
нич ког кра ја (ста ње у оста лим при зрен скотимоч ким гово ри ма и њихов ути цај на 
косов скоресав ске гово ре) / Рад ми ла Жугић, 179; Вари ја тив ни син так сич ки обли
ци као пред мет за сагле да ва ње из угла нор ма ти ви сти ке / Вален ти на Зен чук, 189; О 
јед ној спе ци фич ној при дев ској упо тре би / Мил ка Ивић, 195; У потра зи за иде ал ном 
фор мом: о језич ком пури зму у Евро пи / Пер Јакоб сен, 199; Коло ка ци ја – са лин гви
стич ког и стил ског гле ди шта посма тра на / Јеле на Јова но вић, 213; Посље ди це доди ра 
и пре пли та ња раз ли чи тих акце нат ских систе ма у црно гор ским гово ри ма / Мио драг 
Јова но вић, 227; Екс пре сив не син таг ме са супер ла тив ним зна че њем / Милош Кова че
вић, 243; О кон тра стив ном при сту пу у лин гви стич ким истра жи ва њи ма / Ана Креч
мер, 261; Зага рач ко ушка ’зми ја’ и с.х. б(ј)ело у шка ‘Natrix natrix’ / Алек сан дар Лома, 
269; Polityka językowa niektórych krajów słowi ań skich wobec dia lektów / Władysław 
Lubaś, 277; Исто риј ски оквир обра зо ва ња гово ра источ но хер це го вач ког дија лек та на 
под руч ју Мора че и Рова ца / Милош Луко вић, 285; Про зо диј ски систем(и) при зрен
скотимоч ких гово ра / Јор да на Мар ко вић, 293; Неза па же на мини ја ту ра дија ле кат ске 
лек си ко гра фи је / Софи ја Мило ра до вић, 299; Пока зне заме ни це на југо за па ду Косо ва 
и Мето хи је / Ради во је Мла де но вић, 329; О ути ца ју жар гон ске лек си ке на стан дард ну 
фразеологију / Дра га на Мрше вићРадо вић, 343; Зет скорашки дија лект срп ског јези
ка / Милош Оку ка, 351; Твор бе на струк ту ра дроб њач ких топо ни ма и њихо ва семан
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тич ка иден ти фи ка ци ја / Бра ни слав Осто јић, 371; При де ви и при ло зи с нега тив ним 
пре фик сом дис / Ђор ђе Ота ше вић, 377; Семан тич ки срод ни тер ми ни који су ути
ца ли на фор ми ра ње они ма, у првом реду оро ни ма, и њихо ва гео гра фи ја / Зве зда на 
Павло вић, 383; Про стор не мета фо ре у ста ро срп ском ква ли фи ка тив ном паде жном 
систе му / Сло бо дан Павло вић, 403; Нео а кут на север ном под нож ју Руд ни ка / Дра
го љуб Петро вић, Сне жа на Гуду рић, 419; О тур ци зми ма гаваз / каваз, гол суз / кол суз, 
гумри ја / кумри ја / Сне жа на Петро вић, 429; При лог про мје ни мушких лич них име на 
типа Мар ко и Мир ко / Асим Пецо, 435; При лог гео гра фи ји и ети мо ло ги ји речи: осту
љи на, сијер ма, вијер ма / Мато Пижу ри ца, 437; О нор ма тив ној лин гви сти ци / Пре драг 
Пипер, 445; Паро ним – од логич ког до лин гви стич ког тер ми на / Јован ка Радић, 459; 
Које су уло ге јези ка чове ку нај ва жни је / Мило рад Радо ва но вић, 471; Пива и Тара у 
дома ћој реч нич кој лите ра ту ри / Мили ца Радо вићТешић, 481; Акце нат име нич ких 
замје ни ца у гово ру Бог да ша / Нико ла Рамић, 487; Из хидро ни ми је пив ске пла ни не 
/ Радој ка Циц милРеме тић, Сло бо дан Реме тић, 495; Етно граф ски еле мен ти у рома
ни ма Мило ва на Даној ли ћа / Гер хард Ресел, Све тла на Ресел, 520; Речи са нега ци јом 
у дија ле кат ском Реч ни ку Зага ра ча / Ста на Ристић, 521; Син так сич ки спо је ви с изра
зи ма типа рачу на ти на то / с тим / Вла ди сла ва Ружић, 529; Тео риј ска раз ма тра ња о 
рече ни ци / Радо је Симић, 543; Из назва ний молочных про дук тов в пипер ском гово ре 
/ Андреј Собо љев, 555; О уоб ли ча ва њу књи жев ног јези ка / Живо јин Ста ној чић, 567; 
Нешто о јези ку библиј ских цита та у ауто би о гра фи ји све ште ни ка Петра Рим ског 
(1800–1874) / Дими три је Сте фа но вић, 571; Упо тре ба инфи ни ти ва у дана шњем гово
ру Бје ло па вли ћа / Рада Сти јо вић, 579; Суд би на инстру мен та ла без пред ло га за озна
ча ва ње про стор них одно са у исто ри ји срп ског јези ка (уз поре ђе ње са ситу а ци јом 
у оста лим сло вен ским јези ци ма) / Јели ца Сто ја но вић, 587; Стан дар ди за ци ја јези ка 
као соци о лин гви стич ка потре ба / Сре то Тана сић, 599; Дра го Ћупић као про у ча ва лац 
језич ке кул ту ре / Бог дан Тер зић, 607; Серб. варо ван, варо ва ти и их семан ти че ские 
кор реляты / Све тла на Тол стој, 611; Неке лек сич ке и гра ма тич ке поје ди но сти у пирот
ском варо шком гово ру / Љуби сав Ћирић, 621; Суп стан дард у стан дар ду / Егон Феке те, 
629; Упо тре ба гра ма тич ких кате го ри ја вре ме на у срп ској епској народ ној пое зи ји / 
Мило сав Чар кић, 637; Пори је кло и зна че ње хоро ни ма Срп ска / Милан Шип ка, 657.
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ШЕЗДЕ СЕТ ГОДИ НА ИНСТИ ТУ ТА 
ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ: 
ЗБОР НИК РАДО ВА I
Уред ник Сре то Тана сић
Бео град: Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
494 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873150 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 7; Шезде сет годи на Инсти ту та за срп ски 
језик САНУ / Дра го Ћупић, Сре то Тана сић, 11; Нау ка о јези
ку у делат но сти Ака де ми је / Ире на Гриц катРаду ло вић, 19; 
Алек сан дар Белић (2. VIII 1876 – 26. II 1960) / Мил ка Ивић, 107; 
Акту ел ност Бели ће вих погле да на име ни цу / Мил ка Ивић, 
111; Миха и ло Сте ва но вић (Сти је на Пипер ска, 1903 – Бео град, 

1991) / Дра го Ћупић, 125; Прва лек си ко граф ска шко ла у Инсти ту ту за срп ски језик 
САНУ / Ста на Ристић, 131; Про је кат „Ети мо ло шка истра жи ва ња срп ског јези ка и изра
да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског јези ка“ / Мар та Бје ле тић, 151; Про је кат „Обра да ста рих 
срп ских писа них спо ме ни ка и изра да Реч ни ка цркве но сло вен ског јези ка срп ске редак
ци је и Срп ско сло вен ског јеван ђељ ског реч ни ка“ / Гор да на Јова но вић, Вик тор Савић, 171; 
Шезде сет годи на дија лек то ло ги је у Инсти ту ту за срп ски језик / Сло бо дан Реме тић, 179; 
Савре ме ни срп ски књи жев ни језик у истра жи ва њи ма и изда њи ма Инсти ту та за срп
ски језик САНУ / Пре драг Пипер, 195; О спе ци фич ном лек сич комор фо ло шком енти
те ту пут / Мил ка Ивић, 207; Гра ма тич копраг ма тич ке везе пре зен та тив них пар ти ку ла 
ево, ето, ено у екс кла ма тив ним кон струк ци ја ма / Милан ка Бабић, 215; Изу ча ва ње срп
ског јези ка на Фило зоф ском факул те ту у При шти ни / Миле та Буку ми рић, 229; Срп ска 
лек си ко гра фи ја данас. Три пред ло га / Дарин ка Гор танПремк, 243; Језик срп ске сред
њо ве ков не писме но сти: достиг ну ћа и зада ци / Јасми на Грко вићМеј џор, 249; Срп ски 
језик као стра ни у тео ри ји и прак си / Мило рад Дешић, 267; Пре ко дрин ски мост (пово
дом 60 годи на посто ја ња Инсти ту та за срп ски језик САНУ) / Милан Дра ги че вић, 273; 
Гени тив не пред ло шкопаде жне син таг ме узроч ног зна че ња с пред ло гом од у гово ру 
јабла нич ког кра ја (пара ле ле с при зрен скотимоч ким и косов скоресав ским гово ри ма) 
/ Рад ми ла Жугић, 279; Ђура Дани чић, Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских – дело 
непро ла зне лек си ко граф ске вред но сти / Гор да на Јова но вић, 293; Међу од нос футу ра I 
и футу ра II импер фек тив них гла го ла / Милош Кова че вић, 299; Сла ве но срп ска писме
ност и њено зна че ње за исто риј ску срби сти ку / Ана Креч мер, 313; Mój nau kowy Bel grad 
/ Władysław Lubaś, 321; Срп ска дија лек то ло ги ја после / Јор да на Мар ко вић, 331; Срп ски 
језик у Аустри ји / Гер хард Неве клов ски, 339; Срби сти ка у Бавар ској / Милош Оку ка, 
349; Доса да шњи резул та ти, ста ње и буду ћи зада ци нау ке о срп ском јези ку у Црној 
Гори / Бра ни слав Осто јић, 367; Поглед на оро ни ми ју Срби је / Зве зда на Павло вић, 375; 
Пол и кате го ри јал на при пад ност нази ва за лица у срп ском јези ку / Јован ка Радић, 381; 
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Опол ски про је кат / Мило рад Радо ва но вић, 401; Ста во ви М. Пеши ка на о јези ку у Црној 
Гори / Мили ца Радо вићТешић, 417; Кален дар ная лек си ка бал кан ских славян / Андрей 
Н. Собо лев, 427; Нешто о лин гви стич кој срби сти ци на Уни вер зи те ту у Будим пе шти у 
про шло сти и данас / Дими три је Сте фа но вић, 445; Семан тич коорто граф ске дистинк
ци је неких сло же нич ких обра зо ва ња / Рада Сти јо вић, 463; Языковой образ пусто го / 
Све тла на Михайлов на Тол стая, 471; Срби сти ка у Фран цу ској / ПолЛуј Тома, 481.

ШЕЗДЕ СЕТ ГОДИ НА ИНСТИ ТУ ТА 
ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ: ЗБОР НИК РАДО ВА II
Уред ник Сре то Тана сић
Бео град: Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
223 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873167 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 7; О пра во слав ним пра зни ци ма у Реч
ни ку Мати це срп ске и Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног 
и народ ног јези ка САНУ / Ружи ца Бајић, 9; Гла гол опу зну ти 
‘осла би ти, омр ша ве ти; оро ну ти; омло ха вет ти’ – јужно сло вен
ски дија лек ти зам или кон ти ну ан та псл. осно ве *pьlz? / Мари
ја Вуч ко вић, 21; О име ни ма бли за на ца / Мир ја на Гоча нин, 
35; Тур ци зми у седам на е стом тому Реч ни ка САНУ / Мари ја 

Ђин ђић, 45; Прин ци пи фор ми ра ња и орга ни за ци је кор пу са Реч ни ка срп ско хр ват ског 
књи жев ног и народ ног јези ка САНУ (у пери о ду од 1853. до 1953. годи не) / Ненад Ива но
вић, 53; О неким лек се ма ма са општим пој мов ним зна че њем ’гле да ти, посма тра ти’ и 
њихо вој лек си ко граф ској обра ди / Вла дан Јова но вић, 79; Неке акце нат ске зани мљи
во сти из пчињ ских села / Мари на Јури шић, 87; Пре глед Вуко ве гра ма тич ке тер ми но
ло ги је / Ната ша Мар ко вић, 97; Етно ни ми са нега тив ном екс пре сив ном коно та ци јом 
/ Мили ца Мар ја но вић, 109; О аку за ти ву јед ни не неких име ни ца мушког рода прве 
декли на ци о не врсте / Дра га на Наста но вић, 119; Зоо ним ски систем Гор њих Стра ња
на (код При је по ља) / Весе лин Петро вић, 129; Неки про бле ми у про у ча ва њу лек си
ке свад бе них оби ча ја / Мир ја на Петро вић, 139; Пре но ше ње акце на та на про кли ти ку 
у гово ру Ваљев ске Колу ба ре / Дра га на Радо ва но вић, 147; О јед ном сег мен ту Вуко ве 
вој во ђан ске лек си ке у Реч ни ку САНУ / Дани је ла Радо њић, 169; Гео граф ски рас по ред 
две ју фито ним ских лек се ма у при зрен скотимоч ким гово ри ма (клип, око мак) / Ана 
СавићГру јић, 177; Уз седам на е сти том Реч ни ка САНУ / Ната ша Вуло вић, 191; Мио
драг Јова но вић, Говор Паштро ви ћа / Бран ки ца Мар ко вић, 195; Рај на Дра ги ће вић, 
Лек си ко ло ги ја срп ског јези ка / Боја на Мој си ло вић, 203; Боја на Мило са вље вић, Фор ме 
учти во сти у срп ском јези ку / Мари на Спа со је вић, 209; Иван Клајн, Милан Шип ка, 
Страни изрази и изреке / Дани је ла Ста нић, 213; Стан дар ди зо ва ње ста ре ћири ли це и 
њено реги стро ва ње у Уни ко ду / Вик тор Савић, 219.
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СЛО ВЕН СКА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА ДАНАС
Збор ник радо ва са Међу на род ног науч ног сим по зи ју ма 
„Сло вен ска тер ми но ло ги ја данас“ одр жа ног 11–13. маја 2016. 
годи не у Бео гра ду.
Уред ни ци Пре драг Пипер, Вла дан Јова но вић
Науч ни ску по ви САНУ, књ. CLXVII, Оде ље ње јези ка 
и књи жев но сти, књ. 28
Бео град : САНУ : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2017.
689 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788670257412 (кар тон)
Садр жај: Увод но сло во, 9; Слов’янське термінознав ство: про
бле ма ти ка й пер спек ти ви розвит ку / Вікторія Людвігівна 
Іващенко, 15; Фор ми ро ва ние тео рии языка для спе ци альных 

целей (ЯСЦ) / Эльвира Ана тольевна Соро ки на, 29; Антро по лин гви сти ка как совре
мен ное раз ви тие тер ми но ве де ния / Сер гей Вик то ро вич Гри невГри не вич, 41; 
Спецыяльная лексіка бела ру скай мовы як аб’ект дасле да вання бела рускіх лінгвістаў 
у канцы ХХ – пачат ку ХХІ стст. / Кацярына Пятроўна Любец кая, 51; Pra ce dyplo
mo we z dzi ed ziny ter mi no lo gii i ter mi no gra fii pow stałe w instytucie komu ni ka cji spe
cja listycznej i inter kul tu ro wej uni wersytetu war szaw ski e go w latach 2010–2015 / Mar ta 
Małacho wicz, 61; Уни вер сальный тер ми но ло ги че ский сло варь: новый тип тер ми но
ло ги че ских сло ва рей / Сер гей Дми три е вич Шелов, 71; Про блемы мно гоязычной тер
ми но гра фии / Юрий Нико ла е вич Мар чук, 85; Обра да лин гви стич ких и гра ма тич ких 
тер ми на у дво је зич ном опи сном реч ни ку (на при ме ру Новог тур скосрп ског реч ни ка 
/ Yeni TürkçeSırpça Sözlük) / Мари ја С. Ђин ђић, 91; Дво је зич на тер ми но гра фи ја ислам
ских тер ми на / Дан ко Шип ка, 101; Реч ник САНУ као база тер ми но ло шких реч ни
ка (на при ме ру реч ни ка кули нар ства) / Рада Сти јо вић, Олга Сабо, Ран ка Стан ко вић, 
109; Термінографічні праці харківських лек си ко графів / Воло ди мир Воло ди ми ро вич 
Дубічинський, 125; Отра сле вая лек си ко гра фия Бела ру си / Вячеслав Кон стан ти но вич 
Щербин, 135; О логич ким осно ва ма срп ских лин гви стич ких тер ми на на ица и ина 
/ Јован ка Радић, 149; О тер ми ну субје кат у срби сти ци / Милош М. Кова че вић, 173; 
Срп ска пра во пи сна тер ми но ло ги ја данас – у нау ци и наста ви / Вељ ко Ж. Брбо рић, 
187; Цен трал ни и пери фер ни суфик си у срп ској дери ва то ло ги ји / Дра го Теша но вић, 
197; Основ ни пој мо ви мор фе ма ти ке срп ског јези ка / Сања Ж. Ђуро вић, 213; Пој
мов но тер ми но ло шки апа рат при про у ча ва њу гла гол ског вида и срод них поја ва у 
срби сти ци у све тлу аспек то ло шких при сту па / Мари на Љ. Спа со је вић, 229; Упо тре ба 
основ них фра зе о ло шких тер ми на у срп ској (и сло вен ској) лин гви сти ци / Ната ша С. 
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Вуло вић, 243; Срп ска тер ми но ло ги ја у Реч ни ку сло вен ске лин гви стич ке тер ми но ло ги је 
из угла савре ме ног ста ња српскe лин гви сти ке / Вла дан З. Јова но вић, 253; Slovanská 
onomastická ter mi no lo gie v mezinárodním kon tex tu / Milan Harvalík, 267; Slovenská 
onomastická terminológia / Ive ta Valentová, 277; Срп ски нази ви доку мен та у сред њем 
веку – пре ма самим доку мен ти ма (1189–1346) / Вик тор Д. Савић, 291; Сино ни ми ја у 
тер ми но ло ги ји код Срба у 18. и 19. веку (мате ма тич ка гео гра фи ја и астро но ми ја) / 
Иси до ра Г. Бје ла ко вић, 305; Раз вој срп ске тер ми но ло шке мисли у 19. веку: допри нос 
Лазе Кости ћа / Алек сан дар М. Мила но вић, 317; Школ ска тер ми но ло ги ја у дија хро
ниј ској пер спек ти ви / Мари на С. Јањић, 331; Pro blemy ter mi no lo gic zne w działalności 
UNGEGN / Ewa Wol niczPaw łowska, 343; Jezi kov no kul tur na ustre znost kot ter mi no lo
š ko nače lo / Tanja Faj far, 351; Ter mi no loš ko sve to va nje: izkuš nje in per spek ti ve / Moj ca 
Žagar Karer, 361; Angli zmi u hrvat sko me nazi vlju / Lana Hude ček, 371; Ter mi no lo gi ja 
kao deskrip tiv na ili pre skrip tiv na zna nost – sta nje u Hrvat skoj / Mili ca Miha lje vić, 383; 
Спе ци јал на лек си ка и поли се ми ја / Мило рад П. Дешић, 407; Детер ми но ло ги за ци ја 
као про цес бога ће ња општег лек сич ког фон да / Рај на М. Дра ги ће вић, 417; Czy nau
kowcy z krajów słowi ań skich lubią ter miny meta fory? / Mari usz Górnicz, 425; Лек се ме из 
општег лек сич ког фон да као тер ми ни у сфе ри пра во слав не духов но сти / Ружи ца С. 
Леву шки на, 439; Спо со би непрямої номінації релігійних понять в українській мові 
/ Альбiна Ана толіївна  Ков тун, 451; Рад на срп ској сло бод но зи дар ској тер ми но ло ги ји 
/ Ђор ђе Р. Ота ше вић, 461; Тер ми ни у доме ну нано тех но ло ги је / Гор да на Р. Шта сни, 
469; Суб стан ти во вані прик мет ни ки в українській і чеській юридичній термінології / 
Окса на ЧмелiковаГаздо шо ва, 481; Фило зоф ска лек си ка у реч ни ку и у гово ру / Боја на 
С. Мило са вље вић, 493; Гре ци зми у срп ском гео граф ском тер ми но си сте му / Милан 
С. Ајџа но вић, 509; Ког ни тив ное моде ли ро ва ние тер ми но си стемы пред мет ной обла
сти зна ния / Вален ти на Федо ров на Ново дра но ва, 521; Спо собы тер ми но о бра зо ва ния 
рус ских нозо ло ги че ских тер ми нов (на мате ри а ле рус скоязычной тер ми но ло гии дет
ской кар ди о ло гии) / Ольга Михайлов на Рылки на, 529; Ста тус и типо ло ги за ция гла го
ла в меди цин ской тер ми но ло гии / Тама ра Вален ти нов на Рож ко ва, 537; О неко торых 
динамических про цес сах в совре мен ной рус ской тер ми но ло гии / Еле на Вик то ров
на Рыжки на, 549; О соот но ше нии интер на ци о нального и наци о нального в научных 
назва ниях рас те ний (на мате ри а ле рус ско го языка) / Мар га ри та Нико ла ев на Лаза
ре ва, 557; Семан ти котема тич на та кате горійнопоняттєва організація української 
термінології хар чо вої про ми сло вості / Окса на Вікторівна Нару ше вичВасильєва, 567; 
Од Вуко ве трпе зе из њего вог Рјеч ни ка до Мати чи ног јед но том ни ка / Дра га на И. Радо
ва но вић, 577; Народ ни нази ви воћа ка код Срба и кри те ри ју ми њихо вог расло ја ва ња / 
Неђо Г. Јошић, 587; Из гео граф ске тер ми но ло ги је Јадра / Мир ја на С. Петро вићСавић, 
599; Лек си ка тра ди ци о нал не кул ту ре пре ма темат ским пољи ма / Ива на В. Лазић 
Коњик, 613; Лек си ко ло шки и лек си ко граф ски аспек ти пре во ђе ња енгле ских меди
цин ских изра за на срп ски / Софи ја Ј. МићићКан ди јаш, 625; Спо собы авто ма ти че ско



105

го извле че ния тер ми нов из тек ста / Алек сан др Васильевич Зубов, 639; Wykorzysta nie 
ter mi no lo gii w syste mie infor macyjnowyszu ki wawczym językoznaw stwa sla wistyczne go 
iSybislaw / Paweł Kowal ski, Zofia Rud nikKar wa to wa, 643; Od baze do por ta la – raz voj 
naci o nal ne ter mi no loš ke infra struk tu re / Maja Bra ta nić, Ana Ostroš ki Anić, Sini ša Runja
ić, 657; Poči atky slo ven skej ter mi no lo gic kej databázy a jej súčasnosť a budúcnosť / Jana 
Levická, 667; Вірту альна українськоросійськоанглійська термінографічна лабо ра
торія з фізики: сучасні лінгвістичні тех но логії у фаховій мові / Мак сим Оле го вич 
Ваку лен ко, 679.

СЛО ВЕН СКА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА ДАНАС
Зборник сажетака 
Бео град : САНУ : Инсти тут за срп ски језик САНУ; 
Нови Сад : Мати ца срп ска, 2016.
113 стр. : илу стр. ; 21 цм

СЛО ВЕН СКА ЕТИ МО ЛО ГИ ЈА ДАНАС 
Зборник симпозијума одржаног од 5.  
до 10. септембра 2006. године [у Београду]. 
Уред ник Алек сан дар Лома
Науч ни ску по ви САНУ, књ. CXXI, Оде ље ње јези ка 
и књи жев но сти, књ. 18
Бео град : САНУ : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
XXII, 483 стр. ; 24 цм
ISBN 9788670254510 (кар тон)
Садр жај: Од уред ни ка / From the еdi tor XI; Поздрав не речи 
XV; Пре драг Пала ве стра XV; Ник ша Стип че вић XVI; Софи
ја Мило ра до вић XVII; Алек сан дар Лома XIX; Из работы над 
допол не ниями к «рус ско му Фасме ру» / Алек сан др Евгеньевич 

Ани кин, 1; Сло ва и вещи – или сло ва без вещей? (о «культур ноисто ри че ской» моти
ва ции в сфе ре славянской ксе но ни мии) / Еле на Львов на Бере зо вич, 11; С.х ни пири, 
ни вири „не расте, не успе ва“: фор мал носеман тич ки пара ле ли зам гла гол ских гне зда 
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као пут ка ети мо ло ги ји / Мар та Бје ле тић, 27; За про из хо да и зна че нията на бълг. харч, 
арч, хардж, срхр. харч, арч, харач, арач (и на про из вод ни от тях) / Деси сла ва Бори
со ва, 41; Church Sla vo nic pokrо̨ta / Pavla Val ča ko va, 51; К этимо ло гии пра слав. *mĕsto 
/ Жан на Жанов на Вар бот, 57; Псл. *koti ti/*kata ti и *kotъ/*katъ  тра го ви а вока ли зма 
на сло вен ском југу / Јасна Вла јићПопо вић, 67; О поре клу арго ти зма лизгам ‘пити’ / 
Мари ја Вуч ко вић, 83; Etymology and histo ri cal syntax / Jasmi na Grko vićMajor, 93; Към 
пра славянски те назва ния на пти ци *varnъ, *varnā, *gā(j)varnъ, *gālъ (?),*gālā, *gālъkā, 
*gālicā / Хри сти на Дейкова, 107; Про бле ми при ети мо ло ги зу ва не на ста рин ни топо ни
ми / Лиляна Дими тро ваТодо ро ва, 123; Рос сийска я город ская геральдика и наив ная 
этимо ло гия / Ана то лий Федо ро вич Журавлёв, 133; Этимо ло гия народ ной обрядовой 
тер ми но ло гии: языковая рекон струк ция и экстра лин гви сти че ские данные / Татьяна 
Зайков ская, 155; Этимо ло гия, этно лин гви сти ка и языковые кон такты славянских с 
гре че ским, дру ги ми бал кан ски ми и тюркски ми языками / Вита лий Зайков ский, 171; 
Motywacje semantyczne przymiot ników oce ni ających negatywnie wygląd zew nę trzny / 
Mari o la Jaku bo wicz, 209; Избыточ ное (неэтимо ло ги че ское) ne / Ило на Янышко ва, 221; 
Srp skohrvat ski nazi vi bilja ka iz roda Pista cia L. (eti mo loš ka beleš ka) / Maja R. Kale zić, 
229; Lexi kální vyjádření ško do li bo sti v evropském areálu / Hele na Karlíková, 241; K výsku
mu pra slo vanského lexi kál ne ho kom po nen tu v slo ven či ne: o niek torých pro ble ma tických 
etymolo gickych interpretáciách / Ľubor Králik, 249; К рекон струк ции этимо ло ги че ских 
связей слав *čaja ti / Любовь Вик то ров на Кур ки на, 255; Инсти ту цията варарь в българ
ско то сред но ве ко вие / Татяна Леко ва, 265; On the etymology of Rus sian paxat’ “to plo ugh” 
/ Cla i re Le Feu vre, 295; Два срп ска дија ле кат ска арха и зма на бал то сло вен ском пла ну: 
трен сла (и сл.) ‘Pru nus padus’, тре ме сла „дија фраг ма“ / Алек сан дар Лома, 307; Wyrazy 
rumuńskie poc hod ze nia słowi ań ski e go z etymonem pod le gającym flek sji / Mihai Mitu, 325; 
Semantyka niektórych typów leksykalnych z rdze ni em *rod na mate ri a le języków słowi
ań skich / Bogu mił Ostrow ski, 337; Раз два ја ње хомо ни ма: сло вен скобал кан ска про жи
ма ња / Сне жа на Петро вић, 349; При лог ети мо ло ги ји и гео гра фи ји речи (на гра ђи из 
Црне Горе) / Мато Пижу ри ца, 361; Zur Her kunft des Namens Poprad / Woj ci ech Sowa, 369; 
Божи лак, вино жи то, sуница / Вале риј Софро ни ев ски, 381; О неким поду дар но сти ма 
у рефлек си ма индо е вроп ских сло гов них сона на та у албан ском и бал то сло вен ском / 
Вања Ста ни шић, 393; Про из ход на някол ко българ ски диа лект ни думи: изпà вам, тòр
кам, тортòсвам се, трà се ни на, трà се ни ца / Тодор Ат. Тодо ров, 403; Поче му сле пой 
не видит? (к этимо ло гии слав. *slěp) / Све тла на Михайлов на Тол стая, 409; Besed na 
dru ži na kot meto da eti mo loš ke ga razi sko va nja slo van ske ga lek si kal ne ga fon da / Met ka Fur
lan, 421; Пра славянское лек си че ское гне здо с нере гулярными чере до ва ниями про из
водящей основы: *torp, *tьrp, *trup / Алек сан др Кон стан ти но вич Шапо шни ков, 431; 
Tipo lo gi ja tvor be in seman ti ke v poi me no va njih za čas v slo van skih jezi kih / Alen ka Šivic  
Dular, 437; Лексичнi архаï зми украïнських говiрок Пра во бе ре жно го Полiсся з погляду 
етимологiï / Вiк тор Петро вич Шульгач, 451; Општа лите ра ту ра, 459; Индекс речи, 465.
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ГРА МА ТИ КА И ЛЕК СИ КА У СЛО ВЕН СКИМ ЈЕЗИ ЦИ МА 
Зборник радова с међународног симпозијума
Глав ни уред ник Сре то Тана сић
Нови Сад : Мати ца срп ска ; Бео град : 
Инсти тут за српски језик САНУ, 2011.
594 стр. : граф. при ка зи, табе ле ; 24 цм
ISBN 9788682873327 (брош.)
Садр жај: Увод на реч, 9; Mногоакта нтные пре ди каты / Юрий 
Д. Апресян, 13; O сход ствах и раз ли чиях в упо тре бле нии огра
ни чи тельных вре менных союзов в совре менных славянских 
языках / Адри ан Барент сен, 33; Aктантные свойства авто де ри
ва тов / Игорь М. Богу слав ский, Лео нид Л. Иом дин, 55; Актуа
ли за ци онные элементы семан ти ки грам ма ти че ских кате го

рий / Алек сан др В. Бон дар ко, 69; Meta o pe ra tory o posta ci kom pa ra ti wu przysłówka / Ma
ci ej Groc how ski, 85; Выраже ние раз личных сте пе ней аген тив но сти в сло вен ском языке 
/ Андрея Желе, 95; Split lexe mes in Sla vo nic / Gre vil le G. Cor bett, 113; Eще раз о так си се / 
Иван Куца ров, 125; Лек си че ские тем по ральные моди фи ка торы и их вза и мо от но ше ния 
с грам ма ти че ски ми зна че ниями вида и вре ме ни в про стом пред ло же нии / Русе ли на Л. 
Ницо ло ва, 137; Пол но та/непол но та пара дигмы как при знак сло ва / Борис Ю. Нор ман, 
151; О rezul ta tiv no sti (především) v češtině / Jar mi la Panevová, 165; О изра жа ва њу истог и 
раз ли чи тог у срп ском јези ку / Пре драг Пипер, 177; О przeszłości nie do ko na nej / Zuzan na 
Topolińska, 189; О роли наре чия в кон струк циях с возврат ной части цей / Фран че ска 
Фичи, 195; Mace do nianАlbanian con tactindu ced lan gu a ge chan ge today / Vic tor A. Fri e
d man, 205; Иерар хия грам ма ти че ских кате го рий рус ско го гла го ла: вид, время, накло
не ние / Вик тор С. Хра ков ский, 213; Семан ти че ские диа тезы в чеш ском языке в сопо
ста вле нии с рус ским и польским языками / Karolína Skwar ska, 225; Die ver balsyste me 
der südsla wischen sprac hen aus der sicht der bal kan lin gu i stik / Hel mut Wil helm Schal ler, 
241; Основ ни прин ци пи син так сич косеман тич ке валент но сти кау за тив номани пу
ла тив них гла го ла / Мили вој Б. Ала но вић, 249; Кла у зе с нул тим везни ком / Ива на Н. 
Анто нић, 265; О прин ци пу его цен три зма у срп ском јези ку / Нада Л. Арсе ни је вић, 277; 
Резул та ти и пер спек ти ве срп ске ети мо ло шке лек си ко гра фи је / Мар та Ж. Бје ле тић 289; 
Гра ма тич ке и лек сич косеман тич ке осо би не метајези ка у дија ле кат ском тек сту / Жар
ко С. Бошња ко вић, 301; Dis kurs na i meta tek stu al na kon di ci o nal na kla u za u srp skom jezi ku 
/ Vera M. Vasić, 313; Срп ска ети мо ло ги ја изме ђу дија хро ни је и дија лек то ло ги је / Јасна 
Вла јићПопо вић, 323; О кате го ри јал ној семан ти ци кау зал но усло вље них рече нич них 
струк ту ра / Дој чил П. Вој во дић, 337; Семан тич ка и дери ва ци о на обе леж ја гла го ла оте
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жа ног кре та ња / Душан ка С. Вујо вић, 349; Раз вој пре ди ка тив не посе си је у срп ском 
јези ку / Јасми на Грко вићМеј џор, 361; О начин ским при ло зи ма субје кат ске ква ли фи
ка ци је / Рај на Дра ги ће вић, 379; Семан тич ка и гра ма тич ка обе леж ја речи у лек сич ким 
коло ка ци ја ма у срп ском јези ку / Јасми на Н. Дра жић, 393; Лек си ко граф ски поступ ци 
тума че ња семан ти ке изве де ни ца на осно ву одно са твор бе не осно ве и твор бе ног фор
ман та / Рад ми ла Жугић, 403; Још поне што о јези ку Хилан дар ског типи ка / Гор да на M. 
Јова но вић, 413; Пара ме три за семан тич ку кла си фи ка ци ју гла го ла са зна че њем чове ко
вог посто ја ња / Ива на В. ЛазићКоњик, 425; Упо тре ба девер ба тив них и деа дјек тив них 
име ни ца као допу на одре ђе них типо ва пре ди ка та / Биља на Марић, 435; Језич ка реа
ли за ци ја изви ње ња у руском и срп ском јези ку (у поре ђе њу) / Али на Ј. Масло ва, 447; 
Изра жа ва ње модал но сти сум ње у срп ском и руском јези ку / Душан ка Н. Мирић, 455; 
Нети пич на сред ства за изра жа ва ње кате го ри је сте пе на у савре ме ном срп ском јези ку 
/ Мари на М. Нико лић, 467; Анти по сло ви це и њихо ва лек си ко граф ска обра да / Ђор ђе 
Ота ше вић, 479; Ико нич ност у син так сич кој струк ту ри ста ро срп ских паде жних систе
ма / Сло бо дан J. Павло вић, 487; Нацрт кате го ри јал ноеле мен тар не орга ни за ци је заме
нич ког систе ма у срп ском јези ку (систем кате го ри ја и еле мен та) / Јован ка Ј. Радић, 499; 
Срп ски језик и фази логи ка (у неко ли ко при ме ра) / Мило рад Радо ва но вић, Ната ша 
Киш, 513; Пред лог за модер ни за ци ју рада на Реч ни ку САНУ / Ста на Ристић, Ненад 
Ива но вић, 529; Усло вље ност гра ма тич косеман тич ких обе леж ја фра зе ма срп ског јези
ка / Вла ди сла ва Ружић, 555; Везнич ка и при ло шка упо тре ба спо је ва тек што, само 
што, таман што / Сре то Тана сић, 567; Семан тич кодери ва ци о ни потен ци јал гла го
ла основ них физи о ло шких ста ња / Гор да на Р. Шта сни, 575; Син так сич ка и лек сич ко
семан ти чка спо ји вост кому ни ка тив них гла го ла / Гор да на Р. Штр бац, 585.

ГРА МА ТИ КА И ЛЕК СИ КА У СЛО ВЕН СКИМ ЈЕЗИ ЦИ МА  
Зборник сажетка
Уре дио Пре драг Пипер
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2010.
99 стр. ; 21 цм
ISBN 9788682873303 (брош.)



109

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА И ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 
У СВЕ ТЛУ АКТУ ЕЛ НИХ ПРО БЛЕ МА: 
ЗБОР НИК НАУЧ НИХ РАДО ВА
Збор ник радо ва са међу на род не науч не кон фе рен ци је 
одр жа не у Бео гра ду од 28. до 30. окто бра 2020. годи не.
Уред ни штво Ста на Ристић, Ива на Лазић Коњик, 
Ненад Ива но вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2021.
1170 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873822 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 11; Czy można zbu do wać teza u rus etno lin
g wistyki? W jakim stop niu etno ling wistyka jako dyscypli na rea li
zu je określony paradygmat nau kowy? / Jerzy Bartmiński, 17; 

Научные раз ра бот ки Комис сии по лек си ко ло гии и лек си ко гра фии при Между на
род ном коми те те сла ви стов (МКС) / Мар га ри та И. Чернышева, 51; Реч ник САНУ и 
Бео град ска лек си ко граф ска шко ла / Ста на С. Ристић, 65; Ка отво ре ном реч ни ку срп
ског јези ка – про блем дефи ни са ња лек сич ког зна че ња / Ива на В. Лазић Коњик, Ста на 
С. Ристић, 91; Ауто мат ска екс трак ци ја дефи ни ци ја – допри нос убр за њу изра де реч
ни ка / Рада Р. Сти јо вић, Цве та на Ј. Крстев, Ран ка М. Стан ко вић, 113; Про блемы сти ли
сти че ско го опи са ния лек си ки в совре мен ном тол ков ном сло ва ре рус ско го языка / 
Лари са Л. Шеста ко ва, Анна С. Куле ва, 139; Мно го том ният Реч ник на българ ския език 
в све тли на та на съвре мен ни те мето ди и под хо ди / Цве те ли на Геор ги е ва, Ата на ска 
Ата на со ва, 155; Нор ма тив ни рјеч нич ки ква ли фи ка то ри: истра жи ва ње слу ча ја у 
Хрват ској / Дан ко M. Шип ка, 175; Парен те зе у лек си ко граф ској дефи ни ци ји / Боја на 
С. Мило са вље вић, 191; Лек си ко граф ска коди фи ка ци ја и место обра де изре ка и посло
ви ца у опи сним реч ни ци ма савре ме ног срп ског јези ка / Ната ша С. Вуло вић Емонтс, 
205; Еуфе ми зми и њихо ва обра да у савре ме ним реч ни ци ма срп ског јези ка / Мили ца 
Љ. Сто ја но вић, 223; Ријеч це и њихо ви опи си у рјеч ни ци ма срп ског јези ка / Ана М. 
Јању ше вић Оли ве ри, 239; Твор бе не карак те ри сти ке изра зи то поли се ман тич них лек
се ма у срп ском јези ку / Ната ша М. Мила нов, 253; Тер ми ни из сфе ре хри шћан ске 
аске ти ке у Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка САНУ / Ружи ца С. 
Леву шки на, 271; Гла го ли веро ва ти, уве ра ва ти/уве ри ти и пове ро ва ти – син так си
чкосеман тич ка ана ли за и лек си ко граф ски аспект / Јеле на Т. Ајџа но вић, 289; Семан
тич ка оби љеж ја као дефи ни ци је фито нимâ у Мати чи ном јед но том ни ку и општим 
јед но је зич ни ци ма уоп ште / Милан Д. Ива но вић, 313; Фра зе о ло ги зми с праг ма тич на 
функ ция в българ ския език и тяхно то лек си ко граф ско пред ставяне / Миха е ла Д. 
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Кузмо ва, Наде жда С. Косто ва, 337; Нови тип фра зе о ло шког реч ни ка срп ског јези ка / 
Гор да на Р. Штр бац, 353; Лек си ко граф ски погле ди Вла да на Арсе ни је ви ћа (1848–1900) 
и њихов ути цај на рађа ње савре ме не срп ске опи сне лек си ко гра фи је / Ненад Б. Ива
но вић, 373; Элек тронный сло варь поло ни змов в рус ском языке XIV–XVII вв.: функ
ции исто ри кокультурных ком мен та ри ев / Мария О. Новак, Яна А. Пенькова, 393; 
Пер спек тивы созда ния исто ри косло во о бра зо ва тельного сло варя рус ских мор фем в 
кон тек сте исто ри че ской лек си ко ло гии и лек си ко гра фии / Софья И. Иор да ни ди, 409; 
Реч ник скра ће ни ца у сла ве но срп ском јези ку (зна чај, кон цеп ци ја, лек си ко граф ска 
обра да) / Иси до ра Г. Бје ла ко вић, Алек сан дар М. Мила но вић, 423; Лек си ко граф ска 
обра да вишеч ла них лек сич ких једи ни ца у Реч ни ку сла ве но срп ског јези ка / Ана З. 
Маца но вић, 441; Изра да „Реч ни ка руског јези ка 18. века“ у дана шње вре ме / Ири на А. 
Мали ше ва, Алек сан дар И. Соко лов, 461; Оглед тер ми но ло шког реч ни ка из обла сти 
исто ри је срп ског књи жев ног јези ка XVI II и прве поло ви не XIX века / Ире на Р. Цвет
ко вић Тео фи ло вић, 477; Хапак си ста ро сло вен ских канон ских спо ме ни ка: про бле ми 
и мето ди истра жи ва ња / Сне жа на П. Вуч ко вић, 493; Про блемы цер ков но славянской 
лек си ко гра фии и лек си ко ло гии. Языковое род ство цер ков но славянско го искус
ствен но го иди о лек та и дис кур са цер ков ной про по ве ди / Алек сан др К. Шапо шни ков, 
517; Úskalí tvorby etymolo gického slovníku / Ilo na Janyšková, 533; О кори сни ци ма ети
мо ло шких реч ни ка и ети мо ло шким реч ни ци ма с кори снич ког аспек та / Мари ја Д. 
Вуч ко вић, 545; Један општи поглед на (лек сич ке) рома ни зме у Црној Гори / Мио драг 
Јова но вић, 561; Дија ле кат ски реч ни ци као извор за лин гво кул ту ро ло шка испи ти ва
ња народ них гово ра / Тања З. Мило са вље вић, 577; Топо но ма стич ка истра жи ва ња на 
под руч ју при зрен скотимоч ких гово ра и пер спек ти ва изра де једин стве ног реч ни ка / 
Татја на Г. Трај ко вић, 593; При лог исто ри ји зна че ња и гео граф ском рас по ре ду лек сич
ког пара дом – кућа / Дра га на Радо ва но вић, 611; О буду ћем етно ди ја ле кат ском реч ни
ку из оби ча ја живот ног циклу са у Рађе ви ни / Мир ја на С. Петро вићСавић, 629; Зна
чај науч ног бавље ња нео ло ги зми ма у срп ском јези ку: лек си ко ло шки и лек си ко граф
ски аспек ти / Тврт ко Т. Прћић, 643; Sprot ni slo var slo ven ske ga jezi ka, COVID19 in z njim 
pove za no (novej še) bese dje / Domen Krvi na, 669; Реч ник нових речи у кон тек сту савре
ме не срп ске нео гра фи је / Весна Н. Ђор ђе вић, Мари на М. Нико лић, 681; Лек си ко
граф ско опи са ние на нова та лек си ка в българ ския език / Диа на Г. Бла го е ва, Сия Б. 
Кол ков ска, 697; Срп ски реч ник нови јих англи ци за ма – недо у ми це, пита ња и при ме
ње на кон струк циј ска реше ња / Милан С. Ајџа но вић, Стра хи ња Р. Сте па нов, Јасми на 
Н. Дра жић, 711; Инди ви ду а ли зми у јези ку Тви те ра / Горан Б. Мила шин, 725; Ele menty 
„językowe“ i „przyjęzykowe“ w defi ni cji leksykogra fic znej / Sta nisława  Nie br ze gow ska 
Bartmińska, 745; Кa кон цеп ту ал ном реч ни ку пој мов них мета фо ра / Рај на М. Дра ги
ће вић, 761; Интер ак тивный сло варь ком па ра тивных тро пов рус ской лите ра туры: 
возмо жно сти использова ния в фило ло ги че ских иссле до ва ниях / Зоя Ю. Петро ва, 
Ната лия А. Ребец кая, Наталья А. Фате е ва, 785; Хумор на сли ка чове ка у лек си ци 
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шаљи вог зна че ња у срп ском јези ку / Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић, 803; Жена у 
при ме ри ма упо тре бе лек се ма у реч ни ци ма срп ског јези ка Мати це срп ске / Сања Д. 
Мике тић Субо тић, Бра ни сла ва М. Дил па рић, 827; О уло зи при род ног семан тич ког 
мета је зи ка у дефи ни са њу зна че ња кул ту ро ло шких кон це па та мерак (срп.), кайф (рус.) 
(задо вољ ство) и инат (срп.) / Радо сла ва М. Трна вац, 845; Раз вој ни асо ци ја тив ни реч
ник срп ског јези ка: ана ли за засту пље но сти син таг мат ских и пара диг мат ских асо ци
ја та / Дра ган Р. Јан ко вић, Миле на М. Јакић Шим шић, 863; Мето до ло шки аспек ти 
изра де асо ци ја тив ног реч ни ка при дев ских анто ни ма и супрот но сти срп ског јези ка / 
Миле на М. Јакић Шим шић, Нада С. Шева, 885; Ana li za pove za no sti kono ta tiv nog zna
če nja reči i kono ta tiv nog zna če nja nji ho vih aso ci ja tiv nih polja / Maja M. Mađa rev, Dra gan 
R. Jan ko vić, 907; Ка срп ском реч ни ку ани мат но сти / Дани ло С. Алек сић, 925; Више
чла не лек сич ке једи ни це у енгле ском и срп ском јези ку као место сусре та син так се и 
мор фо ло ги је / Јеле на Љ. Вујић, 945; Рек циј ски реч ник при де ва / Ната ша Б. Киш, 969; 
О могу ћем спек тру инфор ма ци ја у јед ном типу спе ци јал ног реч ни ка срп ског јези ка 
/ Мир ја на С. Гоча нин, 985; Ка реч ни ку пејо ра ти ва у сфе ри човек у кон тек сту обра де 
овог типа лек си ке у опи сним реч ни ци ма срп ског јези ка / Јова на Б. Јова но вић, 1009; 
Тео риј ски, мето до ло шки и прак тич ни аспек ти саста вља ња енгле скосрп ског реч ни
ка нази ва за боје / Сања М. Кри мер Габо ро вић, 1033; Novi engle skosrp ski reč nik sport
skih ter mi na: pro ble mi i reše nja / Mira M. Milić, Olga V. Panić Kav gić, Alek san dra Š. Kar
doš, 1063; Лин гво кул ту ро ло шки аспек ти тер ми но гра фи је (на при ме ру тео ло шког 
реч ни ка) / Ксе ни ја Кон ча ре вић, 1081; Мико ло шка лек си ка срп ског јези ка – од лин
гви стич ког истра жи ва ња до реч ни ка / Јеле на Д. Јан ко вић, 1097; Uče nje o slo var jih v 
šoli: Por tal Fran ček kot most med sploš no in peda goš ko lek si ko gra fi jo / Аndrej Per dih, 
1119; О реч ни ци ма за стра не уче ни ке као посеб ном лек си ко граф ском типу / Алек
сан дра М. Мар ко вић, 1133; Лек си ка писца и про бле ми изра де реч ни ка писца на при
ме ру књи жев но сти на дија лек ту Дра го сла ва Миха и ло ви ћа / Тања Ј. Тана ско вић, 1153.

МЕЂУ НА РОД НА НАУЧ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА 
ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА И ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 
У СВЕ ТЛУ АКТУ ЕЛ НИХ ПРО БЛЕ МА 
Књига резимеа
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2020.
150 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873730 (брош.)
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ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА И ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА 
У СВЕ ТЛУ САВРЕ МЕ НИХ ПРИ СТУ ПА: 
ЗБОР НИК НАУЧ НИХ РАДО ВА 
Уред ни штво Ста на Ристић, Ива на Лазић Коњик, 
Ненад Ива но вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2016.
577 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873563 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 9; Об Актив ном сло ва ре рус ско го языка 
/ Юрий Д. Апресян, 13; Тео рия на лек си ко гра фията и кла си
фи ка цията на реч ни ци те / Мария Чоро ле е ва, 79; Какав нам 
општи реч ник срп ског јези ка нај ви ше тре ба / Тврт ко Прћић, 
87; Novi slo var slo ven ske ga knji žne ga jezi ka – temelj na kon cep

tu al na izho diš ča / Nina Ledi nek, 119; Гра ђа Реч ни ка САНУ – потре бе и могућ но сти 
диги та ли за ци је у све тлу савре ме них при сту па / Ненад Ива но вић, Миле на М. Јакић, 
Ста на С. Ристић, 133; Лек си ко граф ска ано та ци ја нестан дард них обли ка у слу жби 
пре тра жи во сти елек трон ских реч ни ка / Сне жа на Петро вић, Тома Тасо вац, 155; Елек
трон ско изда ње Реч ни ка сла ве но срп ског јези ка (пред но сти, про бле ми, могућ но сти) 
/ Иси до ра Бје ла ко вић, 169; Совре менные дости же ния и про блемы рус ской и исто
ри че ской лек си ко гра фии / Мар га ри та И. Чернышева, 183; При руч ни ети мо ло шки 
реч ник срп ског јези ка – допри нос савре ме ној ети мо ло ги ји / Јасна Вла јић Попо вић, 
Мар та Бје ле тић, 197; Срав ни тельная лек си ко гра фия славянских языков / Алек сан
дар К. Шапо шни ков, 211; Съвре мен ни под хо ди в славянска та нео гра фия / Диа на 
Бла го е ва, 225; The Sta tus of the Ser bian Ter mi no logy Defi ned by the Ser bian Lan gu a
ge Policy Tro ug ho ut its Con tem po rary and Futu re Plans: An Outli ne of the Ter mi no lo
gi cal Algo rithm / Maja Kale zić, 237; Sodob ni pri sto pi v slo ven ski ter mi no gra fi ji / Moj ca 
Žagar Karer, 249; Тер ми но гра фи ја и срод не дисци пли не (из угла срп ске и сло вен
ске лин гви сти ке) / Вла дан Јова но вић, 261; Прин ци пи саста вља ња дво је зич них тер
ми но ло шких реч ни ка: енгле скосрп ски реч ник спорт ских тер ми на / Мира Милић, 
273; Школ ски реч ни ци срп ског јези ка / Ђор ђе Ота ше вић, 289; Неје зич ки и језич ки 
фак то ри за кон ци пи ра ње реч ни ка коло ка ци ја срп ског јези ка / Јасми на Дра жић, 305; 
Дескрип тив ни реч ник лек се ма из сфе ре пра во слав не духов но сти у савре ме ном 
срп ском јези ку / Ружи ца Леву шки на, 321; Од потре бе до могућ но сти изра де реч
ни ка говор не ети ке ци је у срп ском јези ку / Боја на Мило са вље вић, 341; O lubel skim 
Słowni ku ste re otypów  i symbo li ludowych / Jerzy Bartmiński, Sta nisława  Nie br ze gow ska 
Bartmińska, 355; Репре зен та тив ност Реч ни ка САНУ за етно лин гви стич ка истра жи
ва ња: од лек си ко граф ске ка ког ни тив ној дефи ни ци ји / Ста на Ристић, Ива на Лазић 
Коњик, 377; Аутор ски тек сто ви и рекон струк ци ја језич ке сли ке све та / Дејан Ајда чић, 
395; О асо ци ја тив ним реч ни ци ма као изво ру за опис кон це па та (на при ме ру асо ци
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ја тив ног поља дом у руском јези ку) / Мари ја Сте фа но вић, 409; Устойчивые еди ницы 
в диа хро нии и кон цеп ту альные формы мен тальности / Мари на В. Пиме но ва, 425; 
Ана ли за сен ти мен та: систем оце не и при род ни семан тич ки мета је зик / Радо сла ва 
Трна вац, 439; При ме на тео ри је про то ти па у пред ста вља њу поли се ми је / Ана Халас, 
455; Лек си че ское поле пищи и пита ния в славянских языках (к типо ло гии «общих» 
номи на ций) / Све тла на М. Тол стая, 473; A Con tra sti ve Analysis of the Per for ma ti
ve Appo int and its Ser bian Cor re spon dents / Boris Hle bec, 493; Dvoj be pri odre đi va nju 
natuk ni ce / Bran ka Tafra, 511; Лек сич косеман тич ка обе леж ја пре ди ка ти ва у при ло
шким пре ди кат ским изра зи ма / Јеле на Ајџа но вић, 533; Егзо цен трич не сло же ни це 
које има ју струк ту ру: број ’три’ с ауг мен та тив ним зна че њем + име ни ца / Мари ја Вуч
ко вић, 547; A Pro le go me non to Auto ma tic Detec tion of Errors in the Tre at ment of Lexi cal 
Ani so morp hism / Dan ko Šip ka, 565.

ДЕСКРИП ТИВ НА ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА СТАН ДАРД НОГ 
ЈЕЗИ КА И ЊЕНЕ ТЕО РИЈ СКЕ ОСНО ВЕ
Збор ник радо ва са Међу на род ног науч ног ску па 
одр жа ног 10–12. апри ла 2001. годи не у Бео гра ду 
и Новом Саду.
Бео град : Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Нови Сад : 
Мати ца срп ска, 2002.
380 стр. : граф. при ка зи ; 24 цм
ISBN 8683651118 (брош.)
Садр жај: Отва ра ње Ску па / Дарин ка Гор танПремк, 7; По
здрав на реч у име САНУ / Миро слав Пан тић, 11; Поздрав на 

реч у име Мати це срп ске / Божи дар Кова чек, 15; Поздрав на реч у име Инсти ту та за 
срп ски језик САНУ / Сло бо дан Реме тић, 19; Нека раз ми шља ња о лек си ко граф сколек
си ко ло шким про бле ми ма / Мил ка Ивић, 23; Смыслы ’знать’ и ’счи тать’ в систе ме рус
ско го языка / Юурий Д. Апресян, 29; Шта тра жим у реч ни ку? / Зуза на Топо лињ ска, 
33; Уну тра шња и спољ на лек сич ка дина ми ка и њена лек си ко граф ска обра да / Дан ко 
Шип ка, 39; Тешко ће при утвр ђи ва њу одред ни це у реч ни ци ма срп ског јези ка / Миро
слав Нико лић, 49; Фор мал на струк ту ра одред ни це у реч ни ку срп ског јези ка / Душко 
Витас, 57; Обра да сериј ских одред ни ца у јед но је зич ном реч ни ку / Иван Клајн, 69; Упо
треб на вред ност лек се ма и лек си ко граф ска дефи ни ци ја / Егон Феке те, 83; Екс пре сив
на лек си ка у дескрип тив ном реч ни ку / Ста на Ристић, 89; Семан тич кодери ва ци о ни 
реч ник срп ског јези ка / Дарин ка Гор танПремк, 103; При де ви са зна че њем људ ских 
осо би на као део Семан тич кодери ва ци о ног реч ни ка срп ског јези ка / Рај на Дра ги ће вић, 
111; Раз ма тра ња о саста вља њу дери ва ци о них гне зда помо ћу ком пју те ра / Хел мут Калб, 
119; Семан тич кодери ва ци о на гне зда у ком па ра тив ним истра жи ва њи ма (на при ме
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ри ма из срп ског и енгле ског јези ка) / Вера Васић, Гор да на Неј ге ба у ер, 125; О прин ци пу 
гра ду ел но сти у лек си ко граф ском опи су / Пре драг Пипер, 133; О сте пе на стом пред ста
вља њу зна че ња речи / Мили ца Радо вићТешић, 141; Енан ти о се ми ја у срп ском јези ку / 
Милан Шип ка, 149; Афик со и ди и мор фе ми за ци ја / Јел ка Мати ја ше вић, 163; Пре фик
си те како инфор ма то ри за гла гол ска та вид ска кон фи гу ра ци ја / Људ мил Спа сов, 175; 
О раз ли чи тим врста ма пре фик сал ног зна че ња: лек сич ко и твор бе но зна че ње гла гол
ског пре фик са раз / Душка Кли ко вац, 185; Лек си ко гра фи че ская трак тов ка гла го лов 
обо зна чающих речевые акты / Мари на Яковлев на Гло вин ская, 195; Систем гла гол
ских дире ста та / Бран ко Тошо вић, 197; Допун ска син таг ма с пред ло гом на у реч ни ку 
/ Вла ди сла ва Петро вић, 219; Ста тус и обра да при дев ских сло же ни ца у срп ском јези ку 
/ Лили Лашко ва, 227; Акту ал на пита ња срп ске фра зе о ло ги је / Дра га на Мрше вићРадо
вић, 233; Про блем вишеч ла них лек се ма у лек си ко граф ској прак си / Љиља на Недељ
ков, 243; Хипе ро ни миј ски и хипо ни миј ски одно си у меди цин ској тер ми но ло ги ји са 
лек си ко ло шког и лек си ко граф ског ста но ви шта / Гор да на Шта сни, 251; Неги ра ње боје 
(илу стра тив на ати пич ност у логи ци и лин гви сти ци) / Вла до Ђука но вић, 263; Општа 
и тер ми но ло шка лек си ка у лек си ко граф ској прак си / Гор да на Вуко вић, 273; Дија ле
кат ска лек си ка и реч ник стан дард ног јези ка / Дра го љуб Петро вић, 277; Лек си ка у 
меди ји ма – лек си ка у реч ни ци ма / Мир ја на Јоцић, 285; Neo lo gizmy a pro blem ewo lu cji 
syste mu słowot wórc ze go / Krystyna Kleszczo wa, 291; Реч ни ци нових речи / Ђор ђе Ота
ше вић, 299; Реч ни ци стан да рд ног јези ка и пра во пис / Мило рад Дешић, 309; Тра ди ция 
и новые под ходы в лек си ко гра фи че ском опи са нии библе и змов совре мен но го рус ско
го лите ра тур но го языка (из опыта работы над новым сло ва рем) / Гали на Лилич, Ольга 
Тро фим ки на, 317; Ста ра лек си ка у савре ме ним дво је зич ним реч ни ци ма сло вен ских 
јези ка / Гор да на Јова но вић, 325; Дво је зич на лек си ко гра фи ја и енгле скосрп ски / срп
скоенгле ски општи реч ник: потре бе и зах те ви новог века / Тврт ко Прћић, 331; Срп ски 
језич ки тип и пре вод на лек си ко гра фи ја / Мила на РадићДуго њић, 343; Ста тус гла
гол ских име ни ца у дво је зич ним реч ни ци ма / Мир ја на Бур зан, 351; Обра да пред ло га 
у дво је зич ној лек си ко гра фи ји / Бого љуб Стан ко вић, 359; Интен ци јал носин так сич ки 
реч ник на маке дон ски те гла го ли / Сне жа на Вел ков ска, 365; Наш рад на Реч ни ку русин
ског народ ног јези ка / Јули јан Рамач, 371; Затва ра ње Ску па / Дарин ка Гор танПремк, 379.
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ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА И ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА: 
ЗБОР НИК РАДО ВА
Одго вор ни уред ник Дра го Ћупић
Нови Сад : Мати ца срп ска ; Бео град : 
Инсти тут за срп ско хр ват ски језик, 1984.
227 стр. ; 24 цм 
Садр жај: Nje mač ke pre ve de ni ce u hrvat skom ili srp skom jezi ku 
/ Stje pan Babić, 9; Нужност позна ва ња тра ди ци о нал не кул ту
ре за лек сич ка истра жи ва ња / Мир ко Бар јак та ро вић, 15; Гла
гол ски пејо ра ти ви у гово ру Свр љи га / Недељ ко Бог да но вић, 
23; Нази ви за запре жну опре му на тере ну Вој во ди не / Гор
да на Вуко вић, Жар ко Бошња ко вић, Љиља на Недељ ков, 27; 
Обра да пред ло га у вели ким опи сним реч ни ци ма / Дарин ка 

Гор танПремк, 35; Прав на и еко ном ска тер ми но ло ги ја ћирил ских пове ља и писа ма 
XII и XIII века / Мили ца Грко вић, 41; Руси зми и сла вја ни зми у лек си ци „Луче микро
ко зма“ / Бог дан Л. Дабић, 47; Кри те ри ју ми за одре ђи ва ње фра зе о ло ги за ма у рјеч ни
ци ма савре ме ног срп ско хр ват ског јези ка / Мило рад Дешић, 53; О неким твор бе ним 
нови на ма у јези ку наших писа ца / Јован Јер ко вић, 67; Мар ка ци ја дана и дру гих вре
мен ских поја ва у вези с народ ним веро ва њи ма и оби ча ји ма / Гор да на Јова но вић, 71; 
Slo ven ske jezič ke koor di na te na Bal ka nu i na nje go voj sever noj peri fe ri ji / Jan ko Juran čić, 
83; Изво ри и гра ђа за реч ник сла ве но срп ског јези ка / Јован Кашић, 91; Реч ник тек сто
ва сла ве но срп ског пери о да и нека пита ња њего ве изра де / Алек сан дар Мла де но вић, 
97; Ети мо ло ги ја фра зе о ло шке једи ни це и лек си ко граф ска прак са / Дра га на Мрше
вић, 103; При ро да ново ек сцер пи ра не гра ђе за Реч ник САНУ / Васа Пав ко вић, 109; Јед
на лек се ма у говор ном току / Зве зда на Павло вић, 117; Општа и спе ци фич на лек си ка 
у дија ле кат ским и исто риј ским реч ни ци ма / Митар Пеши кан, 125; Из дија ле кат ске 
твор бе пејо ра ти ва / Мато Пижу ри ца, 129; О семан тич ком ста ту су лек сич ких паро ва 
типа све и ништа / Пре драг Пипер, 135; Име на нечи сте силе у народ ним баја њи ма / 
Љубин ко Раден ко вић, 141; Про блем обра де фигу ра тив них зна че ња у опи сним реч ни
ци ма / Мили ца Радо вићТешић, 147; Z pro ble ma tiky nárečovej lexi ko ló gie a lexi ko gra
fie / Ivor Rip ka, 151; Речи грч ког поре кла у „Реч ни ку косов скомето хи ског дија лек та“ 
Гл. Елезовића / Нико ла Родић, 157; Прин ци пи ства ра ња нео ло ги за ма у срп ско хр ват
ском јези ку / Свен ка Савић, 161; Дија ле кат ска лек си ка и њен однос пре ма књи жев
ној лек си ци / Мило рад Симић, 171; Од потре ба до могућ но сти нор ми ра ња реч ни ка 
у лин гво ге о граф ској пер спек ти ви / Миха и ло Сте ва но вић, 175; Срп ско хр ват ска дија
ле кат ска лек си ко гра фи ја у лин гво ге о граф ској пер спек ти ви / Ники та И. Тол стој, 181; 
Kri te rij homo ni mi je pri de va / Zuzan na Topolińska, 191; Туђи це у дија ле кат ској лек си ци 
и њихо ва обра да / Дра го Ћупић, 197; Opšte napo me ne о pro ble mu roma ni za ma u jekav
skom govo ru južne Buko vi ce / Mili voj Uru ka lo, 203; Диле ме око утвр ђи ва ња лек сич ких 
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фор ми неких типо ва срп ско хр ват ских изве де ни ца / Егон Феке те, 209; Ruskohrvat ski 
dife ren ci jal ni rječ nik Stje pa na Ivši ća / Boži dar Fin ka, 217; Neki lek si ko loš ki pro ble mi pri 
izra di regi o nal nih dija le kat skih rjеčnika / Antun Šojat, 223.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА И ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА: 
ЗБОР НИК РЕФЕ РА ТА
Одго вор ни уред ник Дра го Ћупић
Бео град : САНУ : Инсти тут за срп ско хр ват ски језик : 
Фило ло шки факул тет ; Нови Сад : Инсти тут 
за јужно сло вен ске јези ке Фило зоф ског факул те та, 1982.
367 стр. ; 24 цм
Садр жај: Увод не напо ме не / Уре ђи вач ки одбор, 1; Povoj na slo
ven ska lek si ko gra fi ja / Mar tin Аhlin, 3; O kom po nent noj ana li zi 
lek sič kog zna če nja / Tatja na Bati stić, 9; O sadr ža ju poj ma nor
ma u lek si ko lo gi ji i lek si ko gra fi ji / Dali bor Bro zo vić, 15; O lek si
ko graf skoj defi ni ci ji (od lek si ko gra fi je do seman ti ke) / Nada Vajs, 

21; Допри нос дру гих нау ка лек си ко гра фи ји / Смиљ ка Васић, 27; Поглед на језич ко 
бла го Гру же / Дра ги ша Вито ше вић, 33; Pri log pozna va nju topo no ma stič ke i dru ge lek si
ke u dur mi tor skom kra ju / Dra go mir Vuji čić, 37; Iz pro ble ma ti ke srp sko hr vat skih hre ma
to ni ma / Gor da na Vuko vić, 43; О семан тич ком садр жа ју лек си ко граф ске дефи ни ци је 
/ Дарин ка Гор танПремк, 49; За реч ник пре зи ме на / Мили ца Грко вић, 53; Из срп ско
хр ват ске поли се ми је / Мило рад Дешић, 57; Неки акту ел ни зада ци маке дон ске лек
си ко гра фи је / Тодор Дими тров ски, 65; Дија ле кат ски реч ни ци као база за савре ме на 
лин гви стич ка истра жи ва ња / Све тла на Зај це ва, 69; „О регу лар ној поли се ми ји“ у лек
си ко ло шкој тео ри ји и лек си ко граф ској прак си / Мил ка Ивић, 77; Kon fron ta ci ja slo ve
nač ko ga i srp sko hr vat skog reč nič kog fon da u lek si ko gra fi ji / Jan ko Juran čič, 83; Неке поја
ве у вези са осло вља ва њем (на мате ри ја лу Вуко вог Срп ског рјеч ни ка) / Јован Кашић, 
91; Kon ver ti ra nje enci klo pe dij skih reč ni ka pomo ću raču na ra – raču nar ski aspek ti / Ištvan 
Kiši mre, 95; Про бле ми лек си ке савре ме не пое зи је / Ђор ђе Костић, 99; Struč ni nazi vi u 
općim rječ ni ci ma / Mile Mamić, 109; О сино ни ми ји и сино ни ми ма / Јел ка Мати ја ше
вић, 115; Неу тра ли за ци ја на деми ну тив но ста кај некои збо ро ви од гру па та имен ки во 
маке дон ски от јазик / Дим ка Мите ва, 131; Напо ме не о раду на реч ни ку сла ве но срп
ског типа књи жев ног јези ка / Алек сан дар Мла де но вић, 137; О критеријумима који 
одређују место обраде фразеологизама у речнику / Драгана Мршевић, 141; Slovarsko 
pomenoslovje samostalnikov / Jaka Müller, 149; Vprašanja pomenske analize leksike 
starejših obdobij / France Novak, 163; Неки лексичкосемантички односи примењени 
у ономастици / Звездана М. Павловић, 171; Regi o nal ni dija lek to loš ki reč nik Mađa ra u 
Jugo sla vi ji / Olga Pena vin, 183; O pro ble ma ti ci izra de rek cij skog rječ ni ka / Mir ko Peti, 191; 
Про бле ми и изгле ди срп ско хр ват ске дија ле кат ске лек си ко гра фи је / Дра го љуб Петро
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вић, 195; Akcen ti u našim rječ ni ci ma / Asim Peco, 201; О селек ци ји речи у опи сним реч
ни ци ма / Митар Пеши кан, 209; Pori je klo srp sko hr vat ske pče lar ske lek si ke / Savo Pujić, 
217; Anek sni rječ ni ci u dje lu „Pokor ni i mno gi ini psal mi Davi do vi“ (1582) Šimu na Budi ni
ća i „Piš to le i evan ge lja“ (1613–1857) Iva na Ban du la vi ća / Valen tin Puta nec, 227; Rječ nik i 
gra ma ti ka u hrvat sko me ili srp sko me po vri jed no snom iden ti te tu / Dra gu tin Raguž, 249; 
Арха и зми и њихо ва обра да у Реч ни ку САНУ / Мили ца Радо вићТешић, 257; Лек сич ко 
богат ство тимоч колужнич ког гово ра / Љуби ша Рај ко вић, 263; Из шумар ске тер ми
но ло ги је кла дањ ског кра ја / Сло бо дан Н. Реме тић, 269; Fra ze o lo gi ja u dvo je zič kim reč
ni ci ma / Matej Rode, 275; Прин ци пи рада на оно ма стич ким реч ни ци ма у Маке до ни ји 
/ Трај ко Ста ма то ски, 279; Из ускоч ке лек си ке / Мили ја Ста нић, 285; Син так са у лек
си ци / Миха и ло Сте ва но вић, 289; Sino ni mi ja / Bran ka Tafra, 297; Реч ник јези ка писца 
у одно су на општи реч ник / Мило сав Тешић, 301; Нови ја срп ско хр ват ска лек си ко
гра фи ја / Дра го Ћупић, 305; Ulo ga geo graf skog fak to ra u defi ni sa nju zna če nja / Bar ba ra 
Falin ska, 311; Нешто о обра ди кте ти ка у нашим савре ме ним реч ни ци ма / Егон Феке те, 
317; Rječ nik jezi ka hrvat ske kaj kav ske pisa ne rije či / Boži dar Fin ka, 325; Sino ni mi in nji ho
va funk ci ja v Slo var ju slo ven ske ga knji žne ga jezi ka / Mar je ta Humar, 333; Nacrt rječ ni ka 
osob nih ime na hrvat sko ga ili srp sko ga jezi ka / Mate Šimun dić, 339; Pro le go me na za topo
no ma stič ki rječ nik Hrvat ske / Petar Šimu no vić, 351; O izra di Rječ ni ka Koči će va jezi ka na 
osno vu kom pju ter ske kon kor dan ce / Milan Šip ka, 359.

ЖИВОТ И ДЕЛО АКА ДЕ МИ КА ПАВЛА ИВИ ЋА
Збор ник радо ва са тре ћег међу на род ног науч ног ску па, 
одр жа ног 17–19. сеп тем бра 2001. годи не у Бео гра ду, 
Новом Саду и Субо ти ци.
Глав ни уред ник Јуди та План кош
Субо ти ца : Град ска библи о те ка ; Бео град : САНУ : Народ на 
библи о те ка Срби је : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Нови 
Сад : Мати ца срп ска : Фило зоф ски факул тет, 2005.
X, 756 стр. : граф. при ка зи, табе ле ; 24 цм
Садр жај: Реч на почет ку, IX; Поздрав на реч / Дејан Меда ко
вић, 1; Поздрав на реч / Дра ган Бараћ, 3; Поздрав на реч / Јуди
та План кош, 5; Про фе сор Павле Ивић као човјек / Асим Пецо, 

9; Павле Ивић и сло вен ска дија лек то ло ги ја / Зуза на Топо лињ ска, 13; При ступ на ака
де миј ска бесе да Мила на Реше та ра о нај ста ри јем дубро вач ком гово ру и њен (нео бја
вље ни) завр ше так / Миро слав Пан тић, 21; Bisyllab city and Tone / Ilse Lehi ste, 35; Име на 
јуна ка гра ђе на по срп ском оно ма стич ком моде лу у руској књи жев но сти сре бр ног 
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века / Мила Стој нић, 45; Зна чај Иви ће вих про у ча ва ња раз вит ка фоно ло шког систе ма 
срп ског јези ка / Алек сан дар Мла де но вић, 51; Kore la ci ja kao teo ret ski pro blem / Bran ko 
Tošo vić, 57; Opšte lin gvi stič ka usme re nja u delu Pavla Ivi ća / Vesna Polo vi na, 69; Сла ви
сти ка у све тлу про бле ма науч не пери фе ри је и гра нич них поја ва / Пре драг Пипер, 
79; Источ но сло вен ска језич ка гра ђа у делу Павла Иви ћа / Бог дан Тер зић, 89; Павле 
Ивић и срп ска народ на књи жев ност / Нада Мило ше вићЂор ђе вић, 97; Павле Ивић и 
акту ел ни про бле ми језич ке поли ти ке и кул ту ре / Егон Феке те, 105; Допри нос Павла 
Иви ћа про у ча ва њу пра во пи сне про бле ма ти ке / Милан Шип ка, 113; Кон ети мо ло ги ја
та на некои пре зи ми ња на јужно сло вен ски терен / Трај ко Ста ма то ски, 123; Допри нос 
Павла Иви ћа ети мо ло ги ји и оно ма сти ци / Мар та Бје ле тић, Алек сан дар Лома, 131; 
Неки мето до ло шки про бле ми у изра ди Прве све ске Ети мо ло шког реч ни ка срп ског 
јези ка / Јасна Вла јићПопо вић, Сне жа на Петро вић, 141; Ути ца ји погра нич них међу
је зич ких кон та ка та у топо ни ми ји / Зве зда на Павло вић, 149; Топо ни миј ски сло је ви 
у јаго дин ском Помо ра вљу / Јован ка Радић, 159; Допри нос ака де ми ка Павла Иви ћа 
оно ма стич ким и дија лек то ло шким истра жи ва њи ма јужне и источ не Срби је / Јавор
ка Марин ко вић, 173; Етноисто риј ска под ло га за Иви ће во ста но ви ште о пре ла зном 
типу гово ра у запад ној Бугар ској / Вла ди мир Сто јан че вић, 183; Поче так и крај речи 
у при зрен скотимоч ким гово ри ма / Недељ ко Бог да но вић, 191; Две фонет ске поја ве у 
гово ру ново брд ске Кри ве Реке на Косо ву / Љуби сав Ћирић, 199; Дија ле кат ска дифе
рен ци ја ци ја срп ских гово ра на југо за па ду Косо ва и Мето хи је / Ради во је Мла де но вић, 
209; О гово ру јаго дин ског кра ја / Прво слав Радић, 251; Неке про зо диј ске карак те ри
сти ке гово ра Петро вог Села / Јор да на Мар ко вић, Мир ја на Соко ло вић, 273; Соци о лин
гви стич ки аспек ти Иви ће ве кла си фи ка ци је срп ских дија ле ка та / Мило рад Радо ва
но вић, 283; Јед но зака сне ло изви ње ње / Дарин ка Гор танПремк, 289; О акту ел ним 
пита њи ма срп ске дво је зич не лек си ко гра фи је / Бого љуб Стан ко вић, 293; Павле Ивић 
и срп ска лек си ко гра фи ја / Мили ца Радо вићТешић, 301; Angli ci zmi u našoj sva ko dnev
noj prak si: kako iz kon cen trič nih zača ra nih kru go va? / Tvrt ko Prćić, 311; Dostig nu ća u 
srp skomađar skoj lek si ko gra fi ji i neo stva re ni pla no vi / Josip Buljov čić, 327; Уну тар је зич ка 
сино ни ми ја и међу је зич ка интер фе рен ци ја / Татја на Дун ко ва, 339; Reči subjek tiv ne 
oce ne u Reč ni ku bač kih Bunje va ca Mar ka Pei ća i Grge Bač li je / Mari ja Grasl, 349; Uti caj 
mađar skog na jezič ki izraz Velj ka Petro vi ća / Mir ja na Bur zan, 361; Зна чај Павла Иви ћа 
за исто ри ју срп ског јези ка / Мили ца Грко вић, 369; О При зрен ском четво ро је ван ђе љу 
(поку шај дато ва ња) / Гор да на Јова но вић, 381; Дигло си ја у ста ро срп ској писме но сти 
/ Јасми на Грко вићМеј џор, 391; Син так сич ка струк ту ра ста ро срп ских оста ва / Сло
бо дан Павло вић, 403; Тем по рал на кла у за стан дард ног срп ског јези ка у дија хро ној 
пер спек ти ви / Ива на Анто нић, 413; Ауто граф тобо жње „Божић не пје сме/песме“ Саве 
Мрка ља / Милен ко Пекић, 421; Мор фо ло шки арха и зми у гово ри ма сли ва Сту де ни це 
/ Гор да на Дра гин, 441; О неким фонет ским осо би на ма дана шњег гово ра тре бав ских 
Срба / Милан Дра ги че вић, 451; Иви ће во изу ча ва ње гово ра Црне Горе / Дра го Ћупић, 
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461; Поре кло и рас по ред изо гло са покрет них вока ла и ста рих меких и твр дих при
дев скозаме нич ких наста ва ка (на тере ну Црне Горе) / Мато Пижу ри ца, 469; Из син
так се гово ра Срба добој ског кра ја: паде жи са финал ним зна че њем / Сре то Тана сић, 
479; Фри ка ти ви ф и х у гово ру Васо је ви ћа / Рада Сти јо вић, 489; Рестан дар ди за ци ја 
срп ско хр ват ског у све тлу соци о лин гви стич ке тео ри је / Ран ко Бугар ски, 499; Дија
лек ти и дија лек то ло ги ја / Ronel le Ale xan der, 507; Eti mo lo gi ja nekih geo graf skih nazi va 
u Srbi ji / Lju bi ca Prćić, 513; Иви ће ва нор ма ти ви стич ка дале ко ви дост / Лили Лашко ва, 
521; Nastav ci dati va, instru men ta la i loka ti va mno ži ne ime ni ca u dru gom delu Živo ta i pri
klju če ni ja Dosi te ja Obra do vi ća / Ger hard Newe klowsky, 529; Моје прво чита ње Иви ће ве 
књи ге Срп ски народ и његов језик / Бог дан Л. Дабић, 539; Соци о лин гви стич ки и стан
дар до ло шки аспек ти Иви ће вог Срп ског наро да и њего вог јези ка / Бра ни слав Брбо рић, 
549; Иви ћев допри нос про у ча ва њу гово ра источ не Срби је у све тлу нових истра жи
ва ња / Андреј Н. Собо љев, 569; Зна чај Иви ће вог допри но са расве тља ва њу про бле ма 
ево лу ци је јата на срп скохрват ском језич ком про сто ру за срп ску (и хрват ску) дија
лек то ло ги ју / Михај Н. Радан, 581; Напо ме на о ново што кав ској декли на ци ји – при
лог Иви ће вом про у ча ва њу дија ле ка та / Бран ки ца Чиго ја, 595; Рад про фе со ра Павла 
Иви ћа на екс пе ри мен тал ном про у ча ва њу наших акце на та / Асим Пецо, 601; Иви ће
во про у ча ва ње срп ских акце на та с посеб ним освр том на екс пе ри мен тал ни метод / 
Радо сав Ђуро вић, 615; Глав не карак те ри сти ке акце нат ског рјеч ни ка срп ског књи жев
ног јези ка / Мило рад Дешић, 633; Про зо диј ски кон тра сти у име нич кој декли на ци ји 
стан дард ног срп ског јези ка / Дра го љуб Петро вић, 641; О шесто чла ном про зо диј ском 
систе му у гово ру Клад ња и око ли не / Сло бо дан Реме тић, 651; Про зо диј ска осно ва 
интер пунк ци је у књи жев ној про зи – у све тлу уче ња П. Иви ћа / Живо јин Ста ној чић, 
661; При лог рекон струк ци ји срп ских народ них гово ра у Буди му и Пешти почет ком 
ХIХ века / Јован Јер ко вић, 669; При лог дија лек то ло шким истра жи ва њи ма Павла 
Иви ћа у срп ској дија спо ри у Мађар ској / Софи ја Мило ра до вић, 681; Нази ви осо ба 
у лек си ци север не Мето хи је / Миле та Буку ми рић, 693; Науч ни стил Павла Иви ћа / 
Радо је Симић, 729; Реги стар име на, 745.
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АКТУ ЕЛ НИ ПРО БЛЕ МИ ГРА МА ТИ КЕ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА
Збор ник радо ва са дру гог међу на род ног науч ног ску па, 
одр жа ног 22–24. окто бра 1997. годи не у Субо ти ци.
Глав ни уред ник Јуди та План кош
Субо ти ца : Град ска библи о те ка ; Бео град : Народ на 
библи о те ка Срби је : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1999.
307 стр. ; 24 цм
Садр жај: Поздрав на реч / Јуди та План кош, 1; Поздрав на реч / 
Сло бо дан Реме тић, 3; Резул та ти овог науч ног ску па су зна ча
јан допри нос раз во ју језич ке кул ту ре / Мило мир Петро вић, 
5; Поздрав на реч / Миле Јови чић, 7; О неким акту ел ним про
бле ми ма гра ма ти ке срп ског јези ка / Мил ка Ивић, 11; Гра ма
ти ка и „опће на пра вил ност“ / Бра ни слав Брбо рић, 15; Неко

ли ко напо ме на о кор пу су за гра ма ти ку стан дард ног срп ског јези ка / Јован Јер ко вић, 
35; Gra ma tič ki opis kon ci pi ran pre ma funk ci o nal noseman tič kim kate go ri ja ma / Snje ža
na Kor dić, 43; Лек сич косеман тич ке кате го ри је и опис срп ске гра ма ти ке / Мило рад 
Дешић, 49; О неким акту ел ним про бле ми ма нор ми ра ња срп ског јези ка на стра ном 
сла ви стич ком тере ну (срп ски – хрват ски – бошњач ки, а можда сутра и црно гор ски) 
/ Лили Лашко ва, 53; Неки дубле ти у паде жном систе му срп ског јези ка / Дим ка Саа
ве дра, 71; Osnov ni prin ci pi deskripcije raz go vor nog jezi ka: kor pus lin gvi sti ka / Sven ka 
Savić, 85; О одно су коди фи ко ва не нор ме и узу са у срп ском јези ку / Вла до Ђука но
вић, 95; Мор фо ло шки дубле ти зам инстру мен та ла јед ни не неких име ни ца мушког 
рода (При лог могу ћем гра ма тич ком пра ви лу) / Мили ца Радо вићТешић, 103; О кон
струк ци ја ма у аку за ти ву с пред ло гом кроз / Нада Арсе ни је вић, 113; Декли на бил ност 
и инде кли на бил ност скра ће ни ца y срп ском јези ку / Сло бо дан Мар ја но вић, 121; Neke 
pro me ne u siste mu sen ten ci jal nih for mi za iska zi va nje vre me na u stan dard nom srp skom 
jezi ku / Iva na Anto nić, 133; О дво ја кој кон гру ен ци ји у срп ском јези ку данас / Мир ја
на Бур зан, 139; Ког ни тив ни аспект / Ста на Ристић, Мила на РадићДуго њић, 147; О 
про мен љи во сти стра них име на у јези ку штам пе / Мир ја на Соко ло вић, 153; Кад Срби 
уче срп ски... (О функ ци ји, садр жа ју и струк ту ри кур са матер њег јези ка на уни вер зи
тет ском нивоу) / Зуза на Топо лињ ска, 159; Још о томе Kад Срби уче срп ски / Дарин ка 
Гор танПремк, 165; Наста ва гра ма ти ке и раз вој ни про це си савре ме ног срп ског језич
ког стан дар да (Општи поглед) / Егон Феке те, 169; Za una pre đi va nje nasta ve srp skog 
kao nema ter njeg jezi ka / Josip Buljov čić, 175; Мала срп ска гра ма ти ка Ђуре Дани чи ћа 
– век и по после / Вељ ко Брбо рић, 181; Gra ma ti ka u raz red noj nasta vi / Mari ja Grasl, 
189; Upo tre ba vre me na u pri po ve da nju na osno vu knji ge sa sli ka ma / Bori sla va Babić, 195; 
О неким функ ци о нал но моти ви са ним поја ва ма у срп ском јези ку / Татја на Дун ко ва, 
205; Неке карак те ри сти ке про сте рече ни це у јези ку днев не штам пе / Сре то Тана сић, 
215; Језик насло ва у днев ном листу „Поли ти ка“ / Љуби ца Прћић, 221; Две срп ске про
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зо диј ске нор ме / Дра го љуб Петро вић, 227; Реле вант не про зо диј ске карак те ри сти ке 
рече нич них моде ла и њихо ва реа ли за ци ја у гово ру / Јели ца Јока но вићМихај лов, 233; 
Ten den ci je u jedi ni ca ma into na ci je u infor ma tiv nim emi si ja ma u medi ji ma. Inter fe ren ci ja 
pro zo dij skih odli ka iz engle skog jezi ka u srp ski / Maja Popo vić, 239; О про у ча ва њу гра
ма ти ке срп ског јези ка у поре ђе њу са дру гим сло вен ским јези ци ма / Пре драг Пипер, 
247; О гра ма тич ком роду име ни ца стра ног поре кла на о, е / Нич ка Бече ва, 255; Мор
фо ло шка адап та ци ја нови јих англи за ма / Милан Шип ка, 261; Неко ли ко напо ме на о 
гра ма тич кој адап та ци ји сло вен ских име на и нази ва / Бог дан Тер зић, 275; Jed no je zič ni 
reč ni ci kao gra ma tič ki kor pus dvo je zič nih / Vera Vasić, Gor da na Nej ge ba u er, 281; О одно
су екс пли цит не и импли цит не нор ме / Јор да на Мар ко вић, 289; Реч на кра ју / Павле 
Ивић, 299; Реги стар име на, 303.

О ЛЕК СИЧ КИМ ПОЗАЈМ ЉЕ НИ ЦА МА
Збор ник радо ва са Науч ног ску па „Стра не речи и изра зи 
у срп ском јези ку, са освр том на исти про блем у јези ци ма 
наци о нал них мањи на“, одр жа ног 18–20. окто бра 1995. годи не 
у Субо ти ци.
Глав ни уред ник Јуди та План кош
Субо ти ца : Град ска библи о те ка ; Бео град : Народ на библи о те
ка Срби је : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1996.
VI, 417 стр. ; 24 цм
Садр жај: Поздрав на реч / Јуди та План кош, 1; Не про го ни мо 
рије чи / Дра го Ћупић, 5; Поздрав на реч / Миле Јови чић, 7; 
Општи поглед на про блем туђи ца / Мил ка Ивић, 11; Стра не 

речи данас: појам, упо тре ба, ста во ви / Ран ко Бугар ски, 17; Однос пре ма туђи ца ма: с 
мером али без авер зи је / Бра ни слав Брбо рић, 27; Отпор пре ма туђи ца ма / Егон Феке те, 
53; Стра на лек си ка у раз го вор ном јези ку / Весна Поло ви на, 59; Интер на ци о на ли зми у 
срп ском руху / Олга Мише ска Томић, 69; Srp ski i engle ski – jezi ci u kon tak tu? / Rad mi la 
B. Šević, 81; Речи стра ног поре кла у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног јези ка / Вера 
Васић, 89; Reč ni ci stra nih reči / Lji lja na Spa sić, 97; Енгле ске скра ће ни це у срп ском јези ку 
/ Дра ги ња Пер ваз, 105; Два пра во пи сна про бле ма у вези са стра ним речи ма (Писа ње 
сло же ни ца и полу сло же ни ца; нејед на че ње по звуч но сти) / Иван Клајн, 121; O ter mi
no lo gi ji savre me ne lin gvi sti ke u srp skom jezi ku / Petar Vuč ko vić, 129; Прин ци пи фор ми
ра ња бино ми нал них сло же ни ца / Борис Хле бец, 139; Karak te ri za to ri stra nog pore kla u 
srp skom jezi ku / Lju bi ca Prćić, 147; Сло вен ске речи као стра не речи у срп ском јези ку / 
Јел ка Мати ја ше вић, 153; О источ но сло вен ским топо ни ми ма и антро по ни ми ма / Бог
дан Тер зић, 159; Поглед на позајм ље ни це у срп ском име но сло ву / Све то зар Сти јо вић, 
165; Mađa ri zmi u reč ni ku srp sko hr vat skog jezi ka / Jovan Jer ko vić, 173; Стра на реч – а чија 
је мисао / Сава Бабић, 181; Сх. татош „мит ско биће које наво ди гра до но сне обла ке“ 
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/ Јасна Вла јићПопо вић, 191; Hun ga ri zmi i ger ma ni zmi u srp sko hr vat skoj ter mi no lo gi
ji srod stva / Mar ta Bje le tić, 199; Još neki ger ma ni zmi u srp skom jezi ku sever nog Bana ta / 
Vesna BerićDukić, 231; Lek se me stra nog pore kla u nazi vi ma fir mi / Gor da na Vuko vić, 235; 
Stra ne reči u ikav skom iska zu / Milo van Miko vić, 241; Лек си ка покућ ства стра ног поре
кла у реч ни ци ма пред ву ков ског вре ме на / Ста на Ристић, 253; Tурцизми у нази ви ма 
покућ ства у гово ру При шти не и њене око ли не / Мило сав Вуки ће вић, 269; Рома ни зми 
у гово ру Васо је ви ћа / Рада Сти јо вић, 277; Eкспанзија пре фик сал ног еле мен та супер 
у срп ском јези ку / Мили ца Радо вићТешић, 299; Енгле ске речи у бео град ској днев
ној штам пи / Дубрав ка Нова ко вићШашић, 307; Стра на лек си ка у рубри ци „Кул тур ни 
живот“ днев ног листа „Поли ти ка“ / Жељ ко Ћупић, 313; Твор бе носеман тич ки про це си 
у лек си ци из обла сти инфор ма ти ке / Мила на РадићДуго њић, 319; Stra ne reči u udž be
ni ci ma za prvi raz red osnov ne ško le / Mari ja Grasl, 327; Тур ци зми у уџбе ни ци ма срп ског 
јези ка за више раз ре де основ не шко ле / Вељ ко Брбо рић, 341; Нов ча не једи ни це као 
туђи це у Вуко вим посло ви ца ма / Миха и ло Шће па но вић, 349; Сер бо кро а ти зми у Срп
скорусин ском реч ни ку / Јули јан Рамач, 367; Stra ne reči u stan dard nom slo vač kom jezi ku 
(struk tu ra i pra vo pis) / Mihal Tir, 377; Lek sič ke ino va ci je u savre me nom rumun skom jezi ku 
/ Lia Mag du, Rodi ka Ursu le skuMili čić, 383; Neo lo gi zmi u emi si ja ma na rumun skom jezi ku 
RTV Novi Sad / Mari na Puja, 389; Posred ne i nepo sred ne pozajm lje ni ce u govo ru novo sad
skih Mađa ra / Edi ta Andrić, 397; Завр шна реч / Павле Ивић, 407; Реги стар име на, 413.

ЈАВНИ ГОВОР У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИДА 19
Уредници Марина Јањић, Софија Милорадовић
Главни уредник Љубинко Раденковић
Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2022.
244 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682496007
(У штампи)
Садржај: Уводна реч, 7; Језик и кужно доба / Љубинко Р. Ра ден ко вић, 13; Речници 
термина везаних за пандемију ковида 19 – сведочанство злог времена / Софија Р. 
Милорадовић, 17; Ре чник појмова из периода епидемије ковида − изазови и решења 
/ Светлана М. Слијепчевић Бјеливук, Марина М. Николић, 31; Стилогени аспекти 
језичког израза Нишлија у условима пандемије ковида 19 / Марина С. Ја њић, 47; 
Глаголи у српском језику у доба короне / Марина Љ. Спасојевић, 69; Новоство рене 
лек семе са ковид и корона – формалнојезичке и семантичке импликације / Мирјана 
К. Илић, 81; Теорија, пракса и ставови говорника о наглашавању страних речи на 
при ме рима из медицинске терминологије / Александра Р. Лончар Раичевић, Нина 
Љ. Судимац, 91; Инфинитив у нишким дискурсима о ковиду 19 / Татјана Г. Трајковић, 
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105; О владању за време колере – језик и епидемије некад и данас / Јелена М. Стошић, 
123; О синтаксичким карактеристикама говора оболелих од вируса корона / Ивана 
З. Митић, 139; Асоцијативни приступ фреквентним именицама у српском језику 
током епидемије вируса SARSCoV2 на примеру нишких студената Срби сти ке / 
Алексан дра А. Јанић, 153; Степен познавања значења неологизама из до ба пандемије 
ковида у јавном говору Нишлија / Александар М. Новаковић, 173; О неким аспектима 
комуникативног понашања говорника српског језика у условима пан демије ковида 
19 / Бојана С. Милосављевић, 193; Документаризација неологизама у доба пандемије 
(на примеру једног дигиталног глосара немачког језика): „und dann kam Corona...“ 
/ Оливера М. Дурбаба, 209; „Нова нормалност“ ковид 19 и хумор у телефонским 
порукама / Милина М. Ивановић Баришић, 223; Кратак осврт на задату тему / 
Недељко Богдановић, 239.

РЕЗУЛ ТА ТИ ДОСА ДА ШЊИХ И ПРАВ ЦИ БУДУ ЋИХ  
ИСТРА ЖИ ВА ЊА СРП СКИХ НАРОД НИХ ГОВО РА 
КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ
Уредници Радивоје Младеновић, Предраг Пипер
Главни уредник Зоран Кнежевић
Бео град : САНУ : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; 
Косов ска Митро ви ца : Фило зоф ски факул тет 
Уни вер зи те та у При шти ни, 2021.
405 стр. : илу стр. ; 24 цм
ISBN 9788670259126 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 9; Закључ ци са кон фе рен ци је „Резул та ти 
доса да шњих и прав ци буду ћих истра жи ва ња срп ских народ

них гово ра Косо ва и Мето хи је“, 19; Косо во и Мето хи ја у окви ру срп ског дија ле кат ског 
про сто ра / Сло бо дан Н. Реме тић, 23; При лог исто ри ји срп ских гово ра на под руч ју Косо
ва и Мето хи је / Алек сан дар Б. Лома, Жељ ко Д. Сте па но вић, 33; Дија ле кат ски моза ик 
косов ско ме то хиј ских при зрен скојужно мо рав ских гово ра / Ради во је М. Мла де но вић, 
59; Косов скоресав ски гово ри уну тар косов скоресав ске дија ле кат ске обла сти / Софи ја 
Р. Мило ра до вић, 107; Зет скосје нич ки гово ри Косо ва и Мето хи је уну тар зет скосје ни
чке дија ле кат ске обла сти / Боја на М. Вељо вић Попо вић, 127; О истра жи ва њу народ них 
гово ра данас – о могућ но сти ма тек сто лин гви стич ких дија лек то ло шких истра жи ва ња 
/ Радо је Д. Симић, Јеле на Р. Јова но вић Симић, 143; Срп ски језик и њего ви дија лек ти 
на Косо ву и Мето хи ји данас: ста ње и пер спек ти ве / Митра М. Рељић, 159; О срп ској 
дија ле кат ској башти ни Косо ва и Мето хи је и дру штве но по ли тич ким окви ри ма њеног 
истра жи ва ња / Прво слав Т. Радић, 181; Реч ни ци косов скомето хиј ских гово ра / Рај на 
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М. Дра ги ће вић, 211; О про у ча ва њу лек сич ког систе ма срп ских гово ра Косо ва и Мето
хи је (на при ме ру срп ског при зрен ског гово ра) / Тања З. Мило са вље вић, 229; Нази ви 
хле бо ва у срп ским гово ри ма Косо ва и Мето хи је у етно граф ском кон тек сту / Љубин
ко Р. Раден ко вић, 251; Про у ча ва ње дија ле кат ске лек си ке и тер ми но ло ги је на про сто ру 
Косо ва и Мето хи је на Фило зоф ском факул те ту Уни вер зи те та у При шти ни / Голуб М. 
Јашо вић, 267; Савре ме на оно ма стич ка истра жи ва ња Косо ва и Мето хи је / Рада Р. Сти јо
вић, Мир ја на С. Гоча нин, 291; Етно лин гви стич ка истра жи ва ња срп ских гово ра Косо ва 
и Мето хи је / Биља на Љ. Сики мић, 311; При лог библи о гра фи ји о срп ским народ ним 
гово ри ма Косо ва и Мето хи је / Ради во је М. Мла де но вић, Бран ки ца Ђ. Мар ко вић, 327; 
Кар те, 389; Индекс кључ них речи, 399; Индекс ауто ра, 401.

СТЕ ФАН НЕМА ЊА: ПРЕ ПО ДОБ НИ СИМЕ ОН 
МИРО ТО ЧИ ВИ: ЗБОР НИК РАДО ВА. 1
Уред ник Милан Радуј ко
Бео град : Инсти тут за исто ри ју умет но сти, Фило зоф ски 
фа кул тет : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Бера не : 
Епар хи ја буди мљан сконик шић ка, мана стир Ђур ђе ви 
сту по ви ; Цети ње : Митро по ли ја црно гор скопри мор ска, 
Цетињ ски мана стир, 2016.
397 стр., [40] стр. с табла ма, [3] листа с табла ма : илу стр. ; 29 цм
ISBN 9788664270489 (ФФ; кар тон с омо том)
Садр жај: Поздрав но сло во / Патри јарх Ири неј, 13; Поздрав
ни говор / Томи слав Нико лић, 15; Бесе да / Епи скоп Јустин, 19; 

Бесје да / Митро по лит Амфи ло хи је, 21; Бесје да / Епи скоп Јоа ни ки је, 23; Име на у срп
ским вла дар ским поро ди ца ма до почет ка XIII века / Алек сан дар Лома, 27; Славянское 
бого слу же ние и цер ковные орга ни за ции в серб ских землях в X–XII веках / Алек сей 
Мсти сла во вич Пент ков ский, 35; Један зане ма ре ни при ступ пита њу хро но ло ги је рође
ња Сте фа на Нема ње / Небој ша Пор чић, 63; Сте фан Нема ња и Визан ти ја: ствар ност јед
ног вре ме на / Љубо мир Мак си мо вић, 75; Сте фан Нема ња у вла дар ским хије рар хи ја ма 
сво га вре ме на / Срђан Пири ва трић, 81; Ста ри завет у похвал ном гово ру Ники те Хони
ја та Иса ку II Анђе лу напи са ном после бит ке на Мора ви (Λόγоς Δ΄) / Дејан Џелеб џић, 
109; Теме љи срп ске држав но сти / Јован ка Калић, 123; Избор и све тов на ина у гу ра ци
ја Сте фа на Нема њи ћа: про це ду ра, цере мо ни јал, обред и изво ри леги ти ми те та вла сти 
срп ског вели ког жупа на / Милан Радуј ко, 131; Пре и после Сте фа на Нема ње: исто риј ска 
пре крет ни ца или dam na tio memo ri ae / Ђор ђе Буба ло, 243; Вези ва ње пари ка за земљу у 
Визан ти ји и Срби ји у доба Сте фа на Нема ње / Мир ја на Живо ји но вић, 251; „А од Арба
на са пилот“. Поче ци поли тич ке исто ри је Алба на ца / Пре драг Кома ти на, 259; Котор на 
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раз ме ђи XII и XIII вије ка / Миљан Гогић, 269; Римо ка то лич ка црква у Дукљи у вре ме 
Сте фа на Нема ње / Ива на Кома ти на, 281; Да ли је ауто ке фа ли ја сло вен ских црка ва била 
оства ре на у скла ду са одред ба ма све тих кано на или је после ди ца поли тич ке ситу а
ци је у Визан тиј ском цар ству? / Јоа нис Тар на ни дис, 293; О ста ри ни јед но је ро вог пра
во пи са у сло вен ској писме но сти / Вања Ста ни шић, 299; О једин ству срп ске редак ци је 
ста ро сло вен ско га јези ка у вре ме ну Сте фа на Нема ње / Вик тор Савић, 307; Хилан дар ска 
пове ља Сте фа на Нема ње у све тлу срп ске сред њо ве ков не дигло си је / Јасми на Грко вић
Меј џор, 347; Упо тре ба етно ним ске осно ве Срб у срп ским средњовjековним изво ри ма 
(гра ма тич ки и семан тич ки аспект) / Јели ца Сто ја но вић, 357; Миро сла вље во јеван ђе ље 
у савре ме ним фило ло шким истра жи ва њи ма / Гор да на Јова но вић, 383.

СТЕ ФАН НЕМА ЊА: ПРЕ ПО ДОБ НИ СИМЕ ОН 
МИРО ТО ЧИ ВИ: ЗБОР НИК РАДО ВА. 2
Уред ник Милан Радуј ко
Бео град : Инсти тут за исто ри ју умет но сти, Фило зоф ски 
фа кул  тет : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Бера не : 
Епар хи ја буди мљан сконик шић ка, мана стир Ђур ђе ви 
сту по ви ; Цети ње : Митро по ли ја црно гор скопри мор ска, 
Цетињ ски мана стир, 2016.
Стр. 399–785, [36] стр. с табла ма, [5] листо ва с табла ма : 
илу стр. ; 29 цм
ISBN 9788664271462 (ФФ; кар тон с омо том)
Садр жај: Ини ци јал са пред ста вом пута који јаше на васи

ли ску у Миро сла вље вом јеван ђе љу / Бран ка Ива нић, 399; Метал ни накит XII –XI II 
сто ле ћа на земљи шту рад ње Нема њи не / Дејан Ради че вић, Дејан Црн че вић, 417; 
Aрхеолошко кон зер ва тор ска сазна ња и сакрал но гра ди тељ ство доба Сте фа на Нема
ње: истра жи ва ња на тлу Црне Горе / Пре драг Луто вац, 447; Ране заду жби не Сте фа на 
Нема ње у све тло сти њего вих жити ја / Бра ни слав Тодић, 491; Утвр ђе ње мана сти ра 
Сту де ни це / Мар ко Попо вић, 509; Stu de ni ca izme đu Isto ka i Zapa da: kame ni ukra si na 
Bogo ro di či noj crkvi u sve tlu južno i ta li jan skih ana lo gi ja / Roza d’Ami ko, 525; Пори је кло 
сту де нич ких мај сто ра кле са ра / Зори ца Чубро вић, 553; Микро ар хи тек тон ска фор
ма купо ле и капе ла Радо сла вље ве при пра те сту де нич ког като ли ко на / Јеле на Бог
да но вић, 567; Сту де нич ки гроб све тог Симе о на Срп ског: при ло зи гра ђи и запа жа ња 
о живо пи су / Дра ган Вој во дић, 587; Из ико но гра фи је живо пи са Бого ро ди чи не цркве 
у Сту де ни ци (1208/1209): све ти Хри сто фор / Смиљ ка Габе лић, 615; Саже так опи са 
живо та све тог Симе о на (KNM, IX H 8, Š 10) и поу че ни је Тео до ра Сту ди та (Хилан дар 
387): ути ца ји и пара ле ле / Архи ман дрит Тихон (Раки ће вић), 639; Добро по бед но тело 
родо на чел ни ка / Сми ља Мар ја но вићДуша нић, 659; Чуда све тог Симе о на / Дани ца 
Попо вић, 667; Нај мла ђи пре пис Слу жбе све том Симе о ну од све то га Саве / Ире на 
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Шпа ди јер, 679; Све ти Симе он Нема ња: свој ства књи жев ног лика / Лиди ја Томић, 689; 
Визан тиј ска псал мо ди ја у вре ме вла да ра Нема ње – мона ха Симе о на и хим не у част 
њего вом све ти тељ ском лику / Весна Пено, 699; Сте фан Нема ња и насле ђе све то род не 
лозе у вла дар ским пове ља ма XII I–X VII века / Бошко Бојо вић, 707; Цар Нема ње бла
го: лик Сте фа на Нема ње у срп ској народ ној пое зи ји / Сне жа на Самар џи ја, 721; Култ 
Сте фа на Нема ње у лите рар ним спи си ма вла ди ка и госпо да ра дина сти је Петро вић 
Његош / Пре драг Вукић, 733; Сте фан Нема ња у савре ме ној исто ри о гра фи ји и публи
ци сти ци Црне Горе – при лог истра жи ва њу / Вели бор Џомић, 741; Реч на кра ју, 751; 
Про грам Међу на род ног науч ног ску па „Вла дар, монах и све ти тељ: Сте фан Нема ња 
– пре по доб ни Симе он Миро то чи ви и срп ска исто ри ја и кул ту ра (1113–1216)“, 759; List 
of Illu stra ti ons, 775.

СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ XII
Научни скуп Деспотовац–Манасија, 20. август 2021. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2022.
153 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379881 (кар тон)
Садр жај: Култ Нема њи ћа у дубро вач ким барок ним био гра
фи ја ма и родо сло ви ма / Зла та Д. Бојо вић, 9; Купус као лек у 
Ходо шком збор ни ку / Ради вој Ђ. Радић, 19; Жанр посла ни це 
у школ ском про гра му са освр том на Сло во љуб ве деспо та Сте

фа на / Јован М. Лаза ре вић, Зоран А. Ран ко вић, 29; Деспот Сте фан Лаза ре вић у делу 
Ебер хар да Вин де кеа / Борис С. Стој ков ски, 39; Вук Лаза ре вић у писа ним и ликов ним 
изво ри ма / Бра ни слав Ј. Цвет ко вић, 51; Вен цло ви ће ве про по ве ди о пра вед ном Јову / 
Томи слав Ж. Јова но вић, 89; Зна че ње и нор ма тив ни ста тус лек се ма ц(j)елив, ц(j)ели
ва ти и ц(j)елов, ц(ј)ело ва ти / Рада Р. Сти јо вић, 99; Упо тре ба лек сич ких једи ни ца 
Зета, Црна Гора, Срб(ија), Косо во код кра ља Нико ле у дра ми Бал кан ска цари ца / Јели
ца М. Сто ја но вић, 109; Јован Дучић и сред њи век / Мили во је С. Спа сић, 119; Кон цепт 
домо ви не у пре во ди ма жити ја Све тог Саве од Домен ти ја на и Тео до си ја на савре ме ни 
срп ски језик / Мари на Љ. Спа со је вић, 137; Хро ни ка XXIX Дана срп ско га духов ног 
пре о бра же ња / Јасмин ка А. Попо вић, 145.
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СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ XI
Научни скуп Деспотовац–Манасија,  
19–20. август 2019. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2021.
390 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379867 (кар тон)
Садр жај: Деспот Сте фан Лаза ре вић и њего во доба у Љето
пи су црков ном Андри је Зма је ви ћа / Зла та Д. Бојо вић, 9; Кад 
сред њо ве ков ног чове ка забо ли зуб (Рецеп ти из меди цин ских 

при руч ни ка) / Ради вој Ђ. Радић, 21; Похва ла као микро жа нр у срп ским жити ји ма XIII 
и првих деце ни ја XIV века / Љиља на М. ЈухасГеор ги ев ска, 33; Срп ски пре пи си Тео до
си је вог Жити ја Све то га Саве у одно су на Тео ду лов пре пис / Томи слав Ж. Јова но вић, 
49; Књи жев но у мет нич ке карак те ри сти ке и ути ца ји Жити ја Све тог Петра Атон
ског / Зори ца С. Витић, 79; О лек се ми ота ча ство у пре во ди ма жити ја Све тог Саве од 
Домен ти ја на и Тео до си ја на савре ме ни срп ски језик / Гор да на М. Јова но вић, Мари на 
Љ. Спа со је вић, 95; О вари јан ти Кон стан ти но вог родо сло ва у Кру со во љу, цетињ ском 
збор ни ку из сре ди не XVI II века / Мир ја на Ж. Бошков, 111; Шта је Кон стан тин Фило
зоф пре ћу тао у Жити ју деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа? / Милош Б. Ива но вић, 137; Ко 
је био визан тиј ски рат ник Фока поме нут у Живо ту деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа 
од Кон стан ти на Фило зо фа? / Борис Ж. Бабић, 151; О поме ну Кине у Жити ју деспо та 
Сте фа на Лаза ре ви ћа од Кон стан ти на Фило зо фа / Анђе ла Ђ. Гаври ло вић, 163; Ресав
ска зво на и мона шка изда ја − о јед ној вести из Никољ ског и Бран ко ви ће вог лето пи са 
/ Алек сан дар Р. Крстић, 181; Срп ска деспо то ви на у делу Мар ти на Сего на – неко ли ко 
исто риј ских опсер ва ци ја / Борис С. Стој ков ски, 203; Пор трет деспо та Сте фа на у Реса
ви: исто ри о гра фи ја и ико но гра фи ја / Бра ни слав Ј. Цвет ко вић, 219; Пред ста ве обе до
ва ња и трпе зног посу ђа у Мана си ји. II део: ста кле не боце мана сиј ског типа / Бран ка 
С. Ива нић, 255; Печат њак мана сти ра Мана си је у збир ци Народ ног музе ја у Бео гра ду 
/ Мари ја П. Марић Јери нић, 269; Хим не Бого ро ди ци у срп ској пое зи ји XIV и XV века. 
При лог про у ча ва њу кул та Бого ро ди це у сред њо ве ков ној Срби ји / Лари са О. Вили мо
но вић, 285; Ислам ски ути цај и ори јен та ли зам у срп ској умет но сти од сред њег века 
до данас / Љиља на Н. Сто шић, 215; Све ти Сава у школ ским уџбе ни ци ма / Мили во је С. 
Спа сић, 343; Рим и Бал кан почет ком XIII века. Adden dum / Иви ца С. Чаи ро вић, 361; 
Хро ни ка XXVII Дана срп ско га духов ног пре о бра же ња. Веч ни сјај деспо то вог оре о ла 
/ Сане ла Р. Симић, 377.
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СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ X
Научни скуп Деспотовац–Манасија,  
21–22. август 2018. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2019.
327 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379843 (кар тон)
Садр жај: Уте ме ље ње и одбранa мана сти ра Реса ве и могу
ће ета пе град ње утвр ђе ња / Гор да на Д. Симић, Све тла на М. 
Вука ди но вић, 9; О нат пи си ма на фре ска ма мана сти ра Реса
ве (Мана си је). Дру ги део / Гор да на M. Јова но вић, 21; О зако

но дав ној делат но сти деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа / Гор да на С. Томо вић, 31; Деспот 
Сте фан Лаза ре вић у књи жев ној и народ ној тра ди ци ји / Зла та Д. Бојо вић, 53; Књи
жев ни садр жа ји у пове ља ма деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа / Љиља на M. ЈухасГеор
ги ев ска, 61; Пред ста ве обе до ва ња и трпе зног посу ђа у Мана си ји. Први део / Бран ка 
С. Ива нић, 77; Визан ти ја и Срби ја око 1418. годи не / Ради вој Ђ. Радић, Мар ко Ј. Шуи
ца, 95; Про ме на вла дар ског пот пи са: кнез и деспот Сте фан Лаза ре вић / Вик тор Д. 
Савић, 105; „Љубо ча стан пра зник“: свет ко ви на мана сти ра Реса ве у Жити ју Сте фа на 
Лаза ре ви ћа од Кон стан ти на Фило со фа / Ста но је С. Боја нин, 123; Нови пре пи си Кан
та ку зи но ве Моли тве Бого ро ди ци / Томи слав Ж. Јова но вић, 145; Вла дар ски пор тре ти у 
Рама ћи / Бра ни слав Ј. Цвет ко вић, 179; Сте фан Лаза ре вић у култ ним спи си ма о кне зу 
Лаза ру / Милош Б. Ива но вић, 213; Солун у Живо ту деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа од 
Кон стан ти на Фило зо фа / Борис Ж. Бабић, 225; О ико но граф ским спе ци фич но сти ма 
сце не Визи ја Све тог Петра Алек сан дриј ског у цркви Све те Тро ји це у Реса ви / Анђе
ла Ђ. Гаври ло вић, 237; Милош Црњан ски о Све том Сави / Mиливоје С. Спа сић, 251; 
Пре пи си дела о Све том кне зу Лаза ру у руко пи сној збир ци мана сти ра Хилан да ра / 
Ксе ни ја В. Мило ва но вић, 267; Библи о те ка мана сти ра Мана си је / Сил ва на Н. Цакић, 
277; Вуков Рјеч ник – две ста годи на од обја вљи ва ња (1818–2018) / Рада Р. Сти јо вић, 283; 
Изло жба „Срп ска лек си ко гра фи ја од Вука до данас“ / Ната ша С. Вуло вић, 291; Реса ва 
и прво изда ње Срп ског рјеч ни ка Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа / Мари на Љ. Спа со је
вић, 303; Хро ни ка XXVI Дана срп ско га духов ног пре о бра же ња. Дани у сла ву деспо та 
/ Сане ла Р. Симић, 315.
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СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ IХ
Научни скуп Деспотовац–Манасија,  
20–21. август 2017. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2018.
332 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379768 (кар тон)
Садр жај: Све ча на бесе да на отва ра њу XXV Дана срп ско га 
духов ног пре о бра же ња 19. авгу ста 2017. годи не / Рада Р. Сти
јо вић, 7; О нат пи си ма на фре ска ма мана сти ра Реса ве (Мана
си је). Први део / Гор да на М. Јова но вић, 11; Библи зми у спи су 

Живот Сте фа на Лаза ре ви ћа деспо та срп ско га (Пре вод на савре ме ни срп ски језик: 
Гор да на Јова но вић) / Ната ша С. Вуло вић, 33; Помен деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа у 
јед ном хебреј ском изво ру / Борис С. Стој ков ски, 45; Пор трет деспо та Сте фа на Лаза
ре ви ћа на Птуј ској Гори: исто ри о граф ска кон струк ци ја / Бра ни слав Ј. Цвет ко вић, 59; 
О сеља ци ма углав ном нега тив но (Пово дом јед не рече ни це Гри го ри ја Хилан дар ца) 
/ Ради вој Ђ. Радић, 73; Сава као настав ник: аре о па гит ско чита ње Домен ти ја на (I) / 
Дани јел М. Дој чи но вић, 87; Чудо као кон сти ту тив ни еле мент срп ских жити ја XIV и 
прве поло ви не XV века / Љиља на M. ЈухасГеор ги ев ска, 93; Две при по вет ке о пре пи
ра њу душе с телом у срп ским пре пи си ма / Томи слав Ж. Јова но вић, 113; Два крат ка 
поме на о боле сти Сте фа на Душа на / Павле M. Дра ги че вић, 143; Доро теј Хилан дар
ски и пита ње њего вог начел ство ва ња Све том Гором / Дра гић М. Живо ји но вић, 159; 
Вла сте ла у жити ји ма архи е пи ско па Дани ла II / Милош Б. Ива но вић, 171; Срби ја у 
хума ни стич ким Комен та ри ма о мојем вре ме ну Луја (Лудо ви ка) Цри је ви ћа Тубе ро на 
/ Зла та Д. Бојо вић, 185; Око ли на Бео гра да у позном сред њем веку (Од почет ка XV до 
првих деце ни ја XVI сто ле ћа) / Алек сан дар Р. Крстић, 197; Мате јев изве штај о стра
да њу Ису са Хри ста у срп ској сред њо ве ков ној егзе ге зи / Вла дан М. Тата ло вић, 223; 
Закле тве не фор му ле у сред њо ве ков ним босан ским пове ља ма / Невен Г. Иса и ло вић, 
235; Тра ја ње и зна чај мана сти ра Жупа њев ца / Вели бор С. Лаза ре вић, 253; Библи о гра
фи ја науч них ску по ва са Дана срп ско га духов ног пре о бра же ња, Деспо то вац, 2012–
2017. годи не / Сил ва на Н. Цакић, 263; Род на рав но прав ност као услов реха би ли та ци је 
сада шњег и буду ћег нивоа рађа ња у Срби ји / Анки ца С. Шобот, 287; Депо пу ла ци ја 
у Срби ји – ста ње и пер спек ти ва / Иван Ж. Марин ко вић, 299; Два де сет и пет годи
на Дана срп ско га духов ног пре о бра же ња (Дани српскогa духов ног пре о бра же ња као 
духов на заду жби на) / Зла та Д. Бојо вић, 311; Хро ни ка XXV Дана срп ско га духов ног 
пре о бра же ња. Четврт века пре о бра жењ ских дана / Сане ла Р. Симић, 317.
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СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ VIII
Научни скуп Деспотовац–Манасија,  
20–21. август 2016. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2017.
237 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379720 (кар тон)
Садр жај: Пре пи си штам па них књи га у срп ској сред њо ве
ков ној тра ди ци ји / Зла та Бојо вић, 9; Срби ја у спи су Жила ле 
Буви јеа из 1451. годи не / Ради вој Радић, 19; Сло во о Све том 
кне зу Лаза ру Гаври ла Тро ји ча ни на / Томи слав Јова но вић, 31; 

Микро жан ро ви у Дани ло вим вла дар ским жити ји ма / Љиља на ЈухасГеор ги ев ска, 43; 
Бео град у XVII веку пре ма виђе њу Евли је Челе би је / Бел гин Тез џан Аксу, 61; Угри 
и срп скоугар ски одно си у био гра фи ји деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа / Алек сан дар 
Крстић, 71; Сред њо ве ков не пове ље за кели ју Све тог Саве у Каре ји и пирг Све тог Васи
ли ја у Хру си ји: при лог њихо вом про у ча ва њу / Дра гић М. Живо ји но вић, 90; Поме ник 
пре да ка и срод ни ка у сред њо ве ков ним босан ским пове ља ма / Невен Иса и ло вић, 103; 
Насил не про ме не на срп ском пре сто лу у Дани ло вом збор ни ку / Милош Ива но вић, 
113; Доњи град и осман ска варош утвр ђе ња Реса ва, XV–XVI / Алек сан дар Јако вље вић, 
129; О пој мо ви ма фило зо фи ја и фило зоф у Живо ту деспо та Сте фа на Кон стан ти на 
Фило зо фа / Пре драг Дил па рић, 145; Извод из беле жа ка о Јеле ни Бал шић. При лог 
изда ва њу руко пи сне гра ђе др Мила на Каша ни на у фон ду Народ ног музе ја / Бран ка 
Ива нић, 163; Литур ги ја пре ђе о све ће них даро ва у срп ским руко пи сним слу жаб ни
ци ма XVII века / Нико ла Јоцић, 177; Сте ван Сре мац о срп ским жупа ни ма / Мили во је 
Спа сић, 185; Гла гол виде ти кроз веко ве: о зна ча ју и потре би изу ча ва ња гла гол ског 
вида на дија хро ној и син хро ној рав ни / Мари на Спа со је вић, 199; Тур ци зми у лек сич
ким збир ка ма ресав ског кра ја / Мари ја Ђин ђић, 215; Хро ни ка XXIV Дана срп ско га 
духов ног пре о бра же ња / Сане ла Симић, 233.
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СРЕД ЊИ ВЕК У СРП СКОЈ НАУ ЦИ, ИСТО РИ ЈИ, 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ И УМЕТ НО СТИ VII
Научни скуп Деспотовац–Манасија,  
22–23. август 2015. године.
Глав ни уред ник Гор да на Јова но вић
Деспо то вац : Народ на библи о те ка „Ресав ска шко ла“ ; 
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2016.
378 стр. : илу стр. ; 25 цм
ISBN 9788682379669 (кар тон)
Садр жај: Све ча на бесе да на отва ра њу XXI II Дана срп ско га 
духов ног пре о бра же ња 19. авгу ста 2015. годи не / Мир ко Миле
тић, 9; Про фе сор ка Јел ка Ређеп – педе сет годи на нау ч ног рада 
и вели ког допри но са меди е ви сти ци / Све тла на Томин, 13; 

Видо ви фина ли зо ва ња житиј них дела у срп ској књи жев но сти XIII и првих деце ни ја 
XIV века / Љиља на ЈухасГеор ги ев ска, 27; Вла сте ла у Жити ју деспо та Сте фа на Лаза
ре ви ћа Кон стан ти на Фило зо фа / Милош Ива но вић, 41; Иде о ло шки моде ли и моти ви у 
вла дар ској репре зен та ци ји деспо та Сте фа на / Бра ни слав Цвет ко вић, 57; Уло га и место 
твр ђа ве Голу бац у вој но ад ми ни стра тив ном систе му на јужној гра ни ци Угар ске током 
XIV века / Алек сан дар Крстић, 81; Срп ско гра ђан ство у исто ри о гра фи ји / Вла де та 
Петро вић, 95; Срп ски гра до ви и оби ча ји у сред њо ве ков ним арап ским путо пи си ма од 
IX до XII века / Ире на Цви ја но вић, 105; Зна чај дела гене ра ла Емер ха ли са (Ömer Halis) 
за срп ску исто ри о гра фи ју и оно ма сти ку / Мари ја Ђин ђић, 125; Тур ска хро ни ка Кон стан
ти на Миха и ло ви ћа и осман ски нара тив ни изво ри / Алек сан дар Јако вље вић, 137; Како 
је инок Гаврил Тро ји ча нин ства рао „лето пис“ / Мир ја на Бошков, 151; Нека од језич ких 
сред ста ва за изра жа ва ње екс пре сив но сти у ста рим срп ским ћири лич ним нат пи си ма 
источ не Хер це го ви не / Јели ца Сто ја но вић, 171; Појам άκρίβεια у Живо ту деспо та Сте
фа на Кон стан ти на Фило зо фа / Пре драг Дил па рић, 183; Жанр жити ја: про бле ми име
но ва ња и однос пре ма био гра фи ји / Дани јел Дој чи но вић, 209; Топо си ђаво ло вог оби та
ва ња: сред њо ве ков ни књи жев ни изво ри и срп ска фра зе о ло ги ја / Ната ша Вуло вић, 221; 
Обра сци срп ског јези ка у руском изда њу Нова ко ви ће ве гра ма ти ке срп ског јези ка / Сре
то Тана сић, 235; Језик Дубров ни ка кроз веко ве / Сло бо дан Реме тић, 245; Језич ки пока
за те љи кул тур ног ути ца ја Дубров ни ка на рурал но зале ђе / Зор ка Кашић, 257; Визан ти ја 
и Дубров ник (Кра так осврт) / Ради вој Радић, 269; Дубров ник као инспи ра ци ја срп ских 
писа ца / Зла та Бојо вић, 289; Зна чај дубро вач ког архи ва за срп ску исто ри ју / Бојан Ђор
ђе вић, 299; Зани ма ња Вла ди ми ра Ћоро ви ћа за Дубров ник / Мир ја на Аре жи на, 309; 
Меди ји, обра зо ва ње и медиј ска писме ност / Мир ко Миле тић, 323; Медиј ско обра зо ва
ње и бит ка за пажњу ауди то ри ју ма / Зоран Јев то вић, 337; Зна чај медиј ске писме но сти у 
савре ме ном дру штву – обра зо ва ње за меди је као нужност вре ме на / Мар ко Ђор ђе вић, 
351; Хро ни ка XXI II Дана срп ско га духов ног пре о бра же ња / Сане ла Симић, 363.
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РЕЧ НИ ЦИ – СПЕ ЦИ ЈАЛ НА  
ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

ОБРАТ НИ РЕЧ НИК СРП СКО ГА ЈЕЗИ КА
Аутор Миро слав Нико лић
Нови Сад : Мати ца срп ска ; Бео град : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ : Пал чић, 2000.
XIV, 1394 стр. ; 25 цм

РЕЧ НИК МАРИ ЈИ НОГ ЧЕТВО РО ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА: 
ЈЕВАН ЂЕ ЉЕ ПО ЈОВА НУ
Аутор Але сан дро Чески ни
Уред ни ци Дра ги ша Бојо вић, Вик тор Савић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; 
Ниш : Међу на род ни цен тар за пра во слав не сту ди је, 2019.
148 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873693 (брош.)
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Načinom prezentovawa građe rečnik privlači pažwu lin  - 
gvista, psihologa, sociologa i podstiče i na multidiscipli- 
narna istraživawa. Pruža podatke o tvorbi, leksikologiji,  
neologiji, pragmatici u jednom kratkom periodu kada je 
širewe jednog virusa promenilo qudske živote, pa samim 
tim uticalo i na jezičku sliku sveta.

Dr Marina Spasojević

Rečnički članak je veoma iscrpan. Sadrži sve podatke koji 
se očekuju od akademskih rečnika. Ipak, to ni najmawe neće 
smetati korisnicima s oskudnim ili nikakvim lingvi- 
stičkim obrazovawem. Oni, na primer, neće znati o kojem se 
tačno akcentu radi ... ali će videti koji je slog akcentovan.

Dr Đorđe Otašević

U rečniku su predstavqene jezičke asocijacije, koje svedoče 
o postojawu kulturnih stereotipa i izgrađene jezičke slike 
sveta, kao što je od posebnog značaja za same lingviste, ali 
i psiholingviste, psihologe, etnologe, teoretičare kulture 
itd. Kako same autorke u predgovoru rečnika naglašavaju, 
Asocijativni rečnik kovida nije rezultat jezičke slike 
sveta (samo) govornika srpskog jezika, već srpskog naroda 
kao dela “globalne zajednice”, čime se podvlači specifika 
samo diskursa pandemije – univerzalnost u psihološkoj i 
socijalnoj prirodi qudskog jezika.

 Prof. dr Radoslava Trnavac

Rečnik kovida je značajan i zbog toga što je nastao na vreme, 
tokom pandemije, gotovo istovremeno sa pojmovima koji ga 
čine, te će imati šansu da zaista utiče na živ, svakodnevni 
jezik, pre nego što se nove reči i pojmovi ustale do mere 
da ih je nemoguće pravilno napisati ili izgovoriti.

 Dr Ivan Stanković
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Институт за српски језик САНУ •Институт  
за српски језик 

САНУ

РЕЧ НИК КОВИ ДА (ТЕМАТ СКИ И АСО ЦИ ЈА ТИВ НИ)
Ауто ри Све тла на Сли јеп че вић Бје ли вук, Мари на Нико лић
Нови Сад : Прометеј ; Београд :  
Институт за српски језик САНУ, 2022.
348 стр. ; 20 цм

 ISBN 9788651519829 (Прометеј)
 ISBN 9788682873907(Институт за српски језик САНУ)

РИМА РИ ЈУМ СРП СКЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ
Аутор Мило сав Ж. Чар кић
Бео град : Међу на род но удру же ње Стил : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2007.
483 стр. ; 23 цм
ISBN 9788690603718 (брош.)
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ДИГИ ТАЛ НА ИЗДА ЊА

ВУК СТ. КАРА ЏИЋ: СРП СКЕ НАРОД НЕ ПОСЛО ВИ ЦЕ : диги тал но изда ње
Аутор Вук Сте фа но вић Кара џић
Уред ни ци диги тал ног изда ња Сне жа на Петро вић, Ана Шпа но вић, 
Мари ја Гми тро вић, Лен ка Бај че тић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ ; Тршић : 
Науч нообра зов нокул тур ни цен тар „Вук Кара џић“, 2022.
http://www.isj.sanu.ac.rs/срп скенарод непосло ви це
ISBN 9788682873846

РЕЧ НИК ПОЈ МО ВА ИЗ ПЕРИ О ДА ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ КОВИ ДА : диги тал но изда ње
Ауто ри Мари на Нико лић, Све тла на Сли јеп че вић Бје ли вук
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2021.
http://www.isj.sanu.ac.rs/rec nikpoj mo vaizperi o dakovi da
ISBN 9788682873778

РАС КОВ НИК: реч нич ка плат фор ма
Уред ни ци Сне жа на Петро вић, Тома Тасо вац
http://ras kov nik.org /
ISSN 25605534

РЕЧ НИК ДУБРО ВАЧ КОГ ГОВО РА : диги тал но изда ње
Ауто ри Миха и ло Боја нић, Рас ти сла ва Три ву нац
Уред ни ци диги тал ног изда ња Ана Тешић, Соња Маној ло вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ :
Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке, 2018. 
Реч нич ка плат фор ма „Рас ков ник“
ISBN 9788682873631
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РЈЕЧ НИК ГОВО РА ПРО ШЋЕ ЊА : елек трон ско изда ње
Аутор Милош Вуји чић
Уред ни ци диги тал ног изда ња Ана Тешић, Соња Маној ло вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке, 2018.
Реч нич ка плат фор ма „Рас ков ник“
ISBN 9788682873624

СРП СКИ РЈЕЧ НИК : елек трон ско изда ње
Аутор Вук Сте фа но вић Кара џић
Уред ник диги тал ног изда ња Тома Тасо вац
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : 
Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке, 2017.
Реч нич ка плат фор ма „Рас ков ник“
ISBN 9788682873570

РЕЧ НИК КОСОВ СКО-МЕТО ХИ СКОГ ДИЈА ЛЕК ТА : диги тал но изда ње
Аутор Гли ша Еле зо вић
Уред ни ци диги тал ног изда ња Сне жа на Петро вић, Тома Тасо вац
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ :
Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке, 2017.
Реч нич ка плат фор ма „Рас ков ник“
ISBN 9788682873594

РЕЧ НИК ГОВО РА ЈУЖНЕ СРБИ ЈЕ : диги тал но изда ње
Аутор Мом чи ло Зла та но вић
Уред ни ци диги тал ног изда ња Сне жа на Петро вић, Соња Маној ло вић, Ана Тешић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ :
Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке, 2017.
Реч нич ка плат фор ма „Рас ков ник“
ISBN 9788682873587

ПРЕ ПИС: плат фор ма за диги тал на изда ња и тран скрип ци ју 
срп ског руко пи сног насле ђа 
Уред ни ци Тома Тасо вац, Сне жа на Петро вић 
http://www.pre pis.org /
ISSN 2334978X
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ЗБИР КА РЕЧИ ИЗ ПРИ ЗРЕ НА : диги тал но изда ње
Аутор Дими три је Чеме ри кић
При ре ђи ва чи диги тал ног изда ња Сне жа на Петро вић, Тома Тасо вац, Ана Шпа но вић
Бео град : Цен тар за диги тал не хума ни стич ке нау ке : Инсти тут за срп ски језик 
САНУ : Етно граф ски инсти тут САНУ, 2013.
http://www.pre pis.org  
ISBN 9788682873433
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ПРИ ГОД НА ИЗДА ЊА

ИЗДА ЊА ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ 1947–2022 : [каталог]
Аутор Вла ди мир Жива но вић
Уред ник Мари на Спа со је вић
Главни уредник Софија Милорадовић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2022.
165 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873891

АНО ТИ РА НА БИБЛИ О ГРА ФИ ЈА БИБЛИ О ТЕ КЕ ЈУЖНО СЛО ВЕН СКОГ ФИЛО ЛО ГА
Ауто ри Ана Милен ко вић, Вла ди мир Жива но вић
Уредник књиге и главни уредник Софи ја Мило ра до вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2022.
135 стр. ; 25 цм
ISBN 9788682873877

ЕДИ ЦИ ЈA МОНО ГРА ФИ ЈЕ ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ (2004–2022)
Аутор Ана СавићГру јић
Уредник књиге и главни уредник Софи ја Мило ра до вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2022.
75 стр. ; 25 цм
ISBN 9788682873884

70 ГОДИ НА ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ: 
ИЗМЕ ЂУ ДВА ЈУБИ ЛЕ ЈА (2007–2017)
При ре ди ла Мари на Спа со је вић ; уред ни штво Мар та Бје ле тић, 
Јасна Вла јићПопо вић, Мари на Спа со је вић
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Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2017.
VIII, 337 стр. ; 24 цм
ISBN 9788682873600 (брош.)

КА ИЗВО РИ МА РЕЧИ: ТРИ ДЕ СЕТ ГОДИ НА ЕТИ МО ЛО ШКОГ 
ОДСЕ КА ИНСТИ ТУ ТА ЗА СРП СКИ ЈЕЗИК САНУ: ЗБОР НИК РАДО ВА
Ауто ри Павле Ивић, Алек сан дар Лома, Јасна Вла јићПопо вић, Мар та Бје ле тић, 
Сне жа на Петро вић, Мари ја Вуч ко вић
При ре ди ла Мар та Бје ле тић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013.
260 стр., [12] стр. с табла ма : табе ле ; 24 цм
ISBN 9788682873419 (брош.)
Садр жај: Пред го вор, 7; Како визи ју спро ве сти у дело / Јасна Вла јићПопо вић, Мар та 
Бје ле тић, 11; Иви ће ва ети мо ло шка „жица“ / Мар та Бје ле тић, Алек сан дар Лома, 21; 
„Тај вели ки посао неиз бе жно ће тра ја ти деце ни ја ма“ / Павле Ивић, 33; Пуно лет ство 
/ Мар та Бје ле тић, 36; Зре лост и први пло до ви / Мар та Бје ле тић, 43; Срп ска ети мо ло
шка лек си ко гра фи ја данас / Мар та Бје ле тић, 48; Из Уво да у Оглед ну све ску, 61; Мето
до ло шки при ступ и струк ту ра одред ни це / Мар та Бје ле тић, Јасна Вла јићПопо вић, 
Алек сан дар Лома, 64; О пра сло вен ској лек си ци / Мар та Бје ле тић, 76; О тур ци зми ма 
/ Сне жа на Петро вић, 84; Из Уво да у Прву све ску, 92; Нео бич но сло во а / Јасна Вла
јићПопо вић, Сне жа на Петро вић, 95; О семан ти ци / Мар та Бје ле тић, Јасна Вла јић 
Попо вић, 102; О лек си ци тај них јези ка / Мари ја Вуч ко вић, 117; Уз Тре ћу све ску, 127; 
Шта све један ети мо лог мора да зна / Мар та Бје ле тић, Јасна Вла јићПопо вић, 130; 
Јед но том ник – изме ђу попу лар ног и науч ног реч ни ка / Мар та Бје ле тић, Јасна Вла
јићПопо вић, 145; Од индо е вроп ског до сло вен ског и назад / Алек сан дар Лома, 155; 
Ништа без дија ле ка та / Јасна Вла јићПопо вић, 167; Бео град ски ети мо ло шки про јек ти 
и њихов ком па ра ти ви стич ки зна чај / Алек сан дар Лома, 175; Дија ле кат ска лек си ко
гра фи ја – покре тач ка сна га ети мо ло ги је / Јасна Вла јићПопо вић, 185; Дуго ро чан и 
дале ко се жан поду хват / Алек сан дар Лома, 192; Реч ник за струч ња ке и „сла до ку сце“ 
/ Јасна Вла јићПопо вић, 195; Ишчи та ва ње про шло сти из јези ка / Алек сан дар Лома, 
205; У вечи тој потра зи за пра / Мар та Бје ле тић, 209; Бео град ска ети мо ло шка шко ла 
/ Алек сан дар Лома, 211; Дуг Павлу Иви ћу / Сне жа на Петро вић, 215; Лите ра ту ра, 217; 
Рези меи, 228; Иза бра на библи о гра фи ја сарад ни ка на про јек ту, 239; При ло зи, 261.

ПРИ ЗРЕН – ЖИВОТ У РЕЧИ МА : [каталог]
Ауто ри Сне жа на Петро вић, Тома Тасо вац
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2013.
33 стр. : илу стр. ; 22 цм
ISBN 9788682873426 (брош.)
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СТО ГОДИ НА ЛЕК СИ КО ГРАФ СКОГ РАДА У САНУ
При ре дио Дра го Ћупић
Глав ни уред ник Павле Ивић
Бео град : Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти : 
Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1993.
105 стр. ; 22 цм
Садр жај: Сто го ди шњи ца лек си ко граф ског рада при Срп ској ака де ми ји нау ка и умет
но сти / Ире на Гриц катРаду ло вић, 5; Лек си ко граф ски про гра ми у САНУ данас / Дра
го Ћупић, 15; О Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка САНУ / Егон 
Феке те, 21; Библи о гра фи ја лек си ко граф сколек си ко ло шких радо ва, 51; А. Лин гви сти
ка, 52; Књи жев ност, 73; Рани ји и сада шњи сарад ни ци на лек си ко граф ским про гра
ми ма у Инсти ту ту за срп ски језик, 74; Б. Оста ле обла сти, 77; I. Архе о ло ги ја, 77; II. 
Бал ка но ло ги ја, 77; III. Бота ни ка, 78; IV. Етно ло ги ја и етно гра фи ја, 79; V. Исто ри ја, 95; 
VI. Исто ри ја умет но сти, 103; VII. Мате ма ти ка, 104; VIII. Меди ци на, 104; IX. Музи ко ло
ги ја, 104; Х. Нау ка о мате ри ја ли ма, 105.
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СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ  
СРП СКОГ ЈЕЗИ КА

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА
При ре ди ли Радој ко Гаче вић, Јован Вук са но вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1998.
238 стр. : факс. ; 25 цм

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 2 
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 1999.
323 стр. : факс. ; 30 цм

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 3
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2000.
299 стр. : факс. ; 25 цм 

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 4
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2001.
335 стр. : факс. ; 25 цм

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 5
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2002.
XXI, 324 стр. : факс. ; 25 цм
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СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 6
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2003.
XVI, 289 стр. : факс. ; 25 цм

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 7
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2004.
XVI, 282 стр. : факс. ; 25 цм 

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 8
При ре ди ли Бра ни слав Брбо рић, Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ, 2005.
250 стр. : факс. ; 25 цм

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 9
При ре ди ли Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић, Милан Тасић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : Бео град ска књи га, 2007.
282 стр. : факс. ; 24 цм
ISBN 9788675901686 (брош.)

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 10
При ре ди ли Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић, Милан Тасић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : Бео град ска књи га, 2008.
309 стр. : факс. ; 24 цм
ISBN 9788675902010 (брош.)

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 11
При ре ди ли Јован Вук са но вић, Радој ко Гаче вић, Милан Тасић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : Бео град ска књи га, 2011.
254 стр. : факс. ; 24 цм
ISBN 9788675902720 (брош.)

СПИ СИ ОДБО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕЗИ КА 12–15: 
ИЗБОР ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ И ДРУ ГИ ПРИ ЛО ЗИ: ПОВО ДОМ 20 ГОДИ НА 
ОД ОСНИ ВА ЊА (1997–2017)
Приредиo Јован Вук са но вић
Бео град : Инсти тут за срп ски језик САНУ : Либрис, 2018.
381 стр. : факс. ; 23 цм
ISBN 9788689711363 (брош.)
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ПРИ ЛОГ

СРП СКИ ДИЈА ЛЕК ТО ЛО ШКИ ЗБОР НИК (1905–2022)
ISSN 03538257

ДИЈА ЛЕК ТИ ИСТОЧ НЕ И ЈУЖНЕ СРБИ ЈЕ
Аутор Алек сан дар Белић
Књ. I, 1905, 715 стр.

О ДИЈА ЛЕ КАТ СКОМ МАТЕ РИ ЈА ЛУ О. БРО ХА У КЊИ ЗИ: DIE DIA LEK TE DES
SÜDLIC HSTEN SER BI ENS
Аутор Алек сан дар Белић
Књ. II, 1911, стр. 1–104.

ГАВРИ ЛО СТЕ ФА НО ВИЋ ВЕН ЦЛО ВИЋ
Аутор Вла дан С. Јова но вић
Књ. II, 1911, стр. 105–306.

АКЦЕН ТИ ИМЕ НИ ЦА И ПРИ ДЕ ВА У ПОЦЕР СКОМ ГОВО РУ
Аутор Милош Моско вље вић
Књ. II, 1911, стр. 307–359.

СЕВЕР НОТИМОЧ КИ ДИЈА ЛЕ КАТ
Аутор Марин ко Ста но је вић
Књ. II, 1911, стр. 360–463.

ИЗВЕ ШТАЈ СА ДИЈА ЛЕК ТО ЛО ШКОГ ПУТО ВА ЊА ОД ВУЧИ ТР НА ДО ПЕЋИ
Аутор Гли ша Еле зо вић
Књ. II, 1911, стр. 464–473.
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ДИА ЛЕКТ ИСТОЧ НЕ ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ
Aутор Дани ло Вушо вић
Књ. III, 1927, стр. 1–70.

„БЕЗ ЈАК“ И „БЕЗ ЈА ЦИ“
Аутор Фран Иле шић
Књ. III, 1927, стр. 71–93.

О СТА НОВ НИ ШТВУ И ГОВО РУ ЈАЈ ЦА И ОКО ЛИ НЕ
Аутор Мили вој Павло вић 
Књ. III, 1927, стр. 95–112.

АКЦЕ НАТ СКИ СИСТЕМ ПЉЕ ВАЉ СКОГ ГОВО РА
Аутор Гој ко Ружи чић
Књ. III, 1927, стр. 113–176.

ПРИ ЛО ЗИ РЕЧ НИ КУ ТИМОЧ КОГ ГОВО РА
Аутор Марин ко Ста но је вић
Књ. III, 1927, стр. 177–194.

РЕЧ НИК КОСОВ СКОМЕТО ХИ СКОГ ДИЈА ЛЕК ТА, СВ. 1
Аутор Гли ша Еле зо вић
Књ. IV, 1932, 477 стр.

ИЗГО ВОР СРП СКО ХР ВАТ СКИХ ГЛА СО ВА
Аутор Бран ко Миле тић
Књ. V, 19332, 160 стр.

РЕЧ НИК КОСОВ СКОМЕТО ХИ СКОГ ДИЈА ЛЕК ТА, СВ. 2
Аутор Гли ша Еле зо вић
Књ. VI, 1935, 587 стр.

ГАЛИЧ КИ ДИЈА ЛЕ КАТ
Аутор Алек сан дар Белић
Књ. VII, 1935, 351 стр.

ГОВОР СРЕ ТЕЧ КЕ ЖУПЕ
Аутор Мили вој Павло вић
Књ. VIII, 1939, 352 стр.

RAZ MJEŠ TAJ JUŽNO SLO VEN SKIH DIJA LE KA TA NA POLU O TO KU ISTRI
Аутор Јосип Риба рић
Књ. IX, 1940, стр. 1–207.
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ЦРМ НИЧ КИ ГОВОР
Аутор Бран ко Миле тић 
Књ. IX, 1940, стр. 209–663.

ČAKAV SKI DIJA LE KAT OSTR VA BRA ČA
Аутор Мате М. Хра сте
Књ. X, 1940, стр. 1–65.

СИСТЕМ АКЦЕН ТУ А ЦИ ЈЕ У ПИПЕР СКОМ ГОВО РУ
Аутор Миха и ло С. Сте ва но вић 
Књ. X, 1940, стр. 67–184. 

АКЦЕ НАТ ГОВО РА ПИВЕ И ДРОБ ЊА КА
Аутор Јован Л. Вуко вић
Књ. X, 1940, стр. 185–417.

ЂАКО ВАЧ КИ ГОВОР
Аутор Миха и ло Сте ва но вић
Књ. XI, 1950, стр. 1–152.

ГОВОР ОСТР ВА КОР ЧУ ЛЕ
Аутор Милош Московљевић
Књ. XI, 1950, стр. 153–223.

GLA SOV NE OSO BI NE ARBA NAŠ KOG DIJA LEK TA DEBRA I NЈEGOVE OKO LI NE
Аутор Гли ша Еле зо вић
Књ. XI, 1950, стр. 225–300.

О ГОВО РУ ГАЛИ ПОЉ СКИХ СРБА
Аутор Павле Ивић
Kњ. XII, 1957, 519 стр.

ЈЕЗИК ИВА НА АНЧИ ЋА (БОСАН СКОГ ПИСЦА XVII ВЕКА)
Аутор Све то зар Мар ко вић
Kњ. XIII, 1958, 147 стр.

ГОВОР ИСТОЧ НЕ ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ
Аутор Асим Пецо
Kњ. XIV, 1964, стр. 1–200.

СРЕМ СКИ ГОВОР
Аутор Бери слав М. Нико лић
Kњ. XIV, 1964, стр. 201–412.
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СТА РО ЦР НО ГОР СКИ СРЕД ЊО КА ТУН СКИ И ЉЕШАН СКИ ГОВО РИ
Аутор Митар Б. Пеши кан
Kњ. XV, 1965, 294 стр.

НОВО ПА ЗАР СКОСЈЕ НИЧ КИ ГОВО РИ
Аутор Дани ло Бар јак та ре вић
Kњ. XVI, 1966, стр. 1–177.

МАЧВАН СКИ ГОВОР
Аутор Бери слав М. Нико лић
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