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Годи не 2004, на ини ци ја ти ву тада шњег пред сед ни ка Науч ног већа Инсти ту та за 
срп ски језик САНУ проф. др Алек сан дра Ломе, допи сног чла на САНУ, и дирек то
ра Инсти ту та др Софи је Мило ра до вић, покре ну та је еди ци ја Моно гра фи је, с циљем 
обја вљи ва ња резул та та рада веза них за основ ни про је кат Инсти ту та – Реч ник САНУ. 
Потом је на сед ни ци Науч ног већа одр жа ној 25. мар та 2004. годи не одлу че но да се у 
окви ру ново по кре ну те еди ци је публи ку ју сту ди је које су про ис те кле из истра жи ва ња 
сарад ни ка и са дру гих инсти тут ских про је ка та, као и на осно ву одбра ње них маги стар
ских и док тор ских радо ва темат ски веза них за про јект на истра жи ва ња. Једин ствен 
визу ел ни иден ти тет кори ца пове рен је дизај не ру изда вач ке куће „Чиго ја“, госпо ђи 
Лепо са ви Кне же вић, и на сед ни ци која је одр жа на 29. јуна 2004. годи не пред ста вље но 
је гра фич ко реше ње за кори це прве књи ге у окви ру еди ци је.

Од засни ва ња еди ци је уред ник је био ака де мик Алек сан дар Лома, док су од 2020. 
годи не та част и одго вор ност при па ле др Вла да ну Јова но ви ћу. До сада су обја вље не 
три де сет чети ри књи ге, чије све де не пре гле де овде доно си мо хро но ло шким редом.1

1  Пово дом седам де се те годи шњи це Инсти ту та за срп ски језик САНУ, Бран ки ца Мар ко вић (2017) 
сачи ни ла је дета љан при каз првих два де сет пет моно гра фи ја, чиме је наш зада так умно го ме 
олак шан. Тако ђе, поје ди на тех нич ка реше ња ура ђе на су по моде лу који је она тада конципирала.
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Моно гра фи је 1, 2004. г.

СТА НА РИСТИЋ, 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), 319 стр.

Обја вљи ва њем књи ге 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), ауто ра Ста не Ристић, зва нич но је покре ну та еди
ци ја Моно гра фи је. Књи га је струк ту ри ра на на сле де ћи начин: Пред го вор (9), I. Увод но 
погла вље (11–50), II. Име нич ки екс пре си ви (51–118), III. Гла гол ски екс пре си ви (119–132), 
IV. Дија хро ни аспек ти екс пре сив но сти (133–185), V. Син хро ни аспек ти екс пре сив но сти 
(187–214), VI. Екс пре сив на лек си ка у дескрип тив ној лек си ко гра фи ји (215–238), VII. Завр-
шно погла вље (239–280), VIII. Реги стри (281–318) и О ауто ру (319). Како рецен зент М. 
РадићДуго њић исти че, ова сту ди ја „пред ста вља прву инте грал ну интер ди сци пли
нар ну моно гра фи ју у цели ни посве ће ну екс пре сив ној лек си ци срп ског јези ка, која 
поред тео риј ске посе ду је и изра зи ту апли ка тив ну вред ност“. Наста ла је као резул
тат аутор ки ног више го ди шњег опсе жног истра жи ва ња лек сич ке екс пре сив но сти у 
срп ском јези ку – како на син хро ном тако и на дија хро ном пла ну. Ста на Ристић на 
осно ву „одлич ног позна ва ња општих токо ва савре ме не лин гви сти ке суве ре но изгра
ђу је сво ју тео ри ју језич ке екс пре сив но сти и при ме њу је је на раз ли чи тим узор ци ма“ 
(Сики мић 2004: 329). Истра жи ва ње екс пре сив не лек си ке при мар но је засно ва но на 
бога том кор пу су дескрип тив них реч ни ка савре ме ног срп ског јези ка, али су по потре
би кори шће ни и дру ги изво ри из раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва и жан ро ва, као 
и из раз ли чи тих пери о да савре ме ног срп ског јези ка. Сагле да ва њем екс пре сив но сти 
кроз при зму рани јих лек сич ких про у ча ва ња у сла ви стич кој лите ра ту ри, Ста на Ристић 
ука зу је на недо стат ке тра ди ци о нал них при сту па, исти чу ћи да семан тич ки садр жај 
екс пре сив не лек си ке, поред језич ког пла на, обу хва та и кому ни ка тив ни, ког ни тив ни 
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и праг ма тич ки, стил ски и нор ма тив ни план (детаљно у мило Са вље вић 2004: 160). 
Инте грал ни при ступ у истра жи ва њу екс пре сив не лек си ке срп ског јези ка „омо гу ћа ва 
шири увид у ком плек сност не само екс пре сив не лек си ке него цело куп ног лек сич ког 
систе ма и њего вог функ ци о ни са ња, како на пла ну ког ни ци је тако и на пла ну кому
ни ка ци је“ (мило Са вље вић 2004: 162). У јед ном од при ка за ове књи ге закљу че но је 
сле де ће: „Нуде ћи не само тео риј ску под ло гу за при ступ екс пре сив ној лек си ци већ и 
кон крет на реше ња у њихо вој лек си ко граф ској обра ди ова моно гра фи ја је од изу зет не 
вред но сти за нау ку о јези ку“ (Штр бац 2006: 288).

мило Са вље вић, Боја на. „Ста на Ристић, Екс пре сив на лек си ка у срп ском јези ку 
(тео риј ске осно ве и нор ма тив нокул ту ро ло шки аспек ти“. Наш језик, бр. XXXV 
(2004): стр. 159–162.2

Сики мић, Биља на. „Ста на Ристић, Екс пре сив на лек си ка у срп ском јези ку (тео
риј ске осно ве и нор ма тив нокул ту ро ло шки аспек ти“. Bal ca ni ca, бр. XXXV (2004): 
стр. 329–330.
Штр бац, Гор да на. „Ста на Ристић, Екс пре сив на лек си ка у срп ском јези ку (тео
риј ске осно ве и нор ма тив нокул ту ро ло шки аспек ти“. Збор ник Мати це срп ске 
за сла ви сти ку, бр. 69 (2006): стр. 281–288.

2  После крат ког пред ста вља ња сва ке моно гра фи је наво ди се спи сак реле вант них науч них при ка за.
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Моно гра фи је 2, 2006. г.

МАР ТА БЈЕ ЛЕ ТИЋ, 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), 490 стр.

Сту ди ја Мар те Бје ле тић 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) дру га је по реду у еди ци ји 
Моно гра фи је. Књи гу чине сле де ћа погла вља: Пред го вор (7), Увод (10–22), Поје ди на чни 
екс пре сив ни пре фик си (23–119), Осно ве (121–374), Закљу чак (375–394), Лите ра ту ра 
(395–416), Скра ће ни це (417–420), Sum mary (421–429), Реги стар (430–489) и О ауто ру 
(490). Пред мет ауто ро вог истра жи ва ња јесу екс пре сив ни гла гол ски пре фик си који 
су с аспек та син хро не твор бе непре по зна тљи ви, одно сно њихо во издва ја ње очи та ва 
се искљу чи во на дија хро ноком па ра тив ном пла ну. Основ ни циљ истра жи ва ња био 
је: „а) уста но вља ва ње основ них типо ва екс пре сив них пре вер бал них фор ма на та; б) 
утвр ђи ва ње зако ни то сти њихо вог функ ци о ни са ња; в) фоку си ра ње лек сич косеман
тич ких сфе ра у који ма се јавља ју; г) одре ђи ва ње ста ту са екс пре сив них пре вер бал них 
фор ма на та у твор бе ном систе му срп скохрват ског јези ка“ (бје ле тић 2006: 19–20), као 
и ана ли за чита вог низа лек се ма које ће као одред ни це ући у ети мо ло шки реч ник, те 
прак тич на при ме на доби је них резул та та у изра ди ети мо ло шког реч ни ка. Ова обим
на моно гра фи ја, поред при мар не ети мо ло шке ана ли зе, доно си исцрп ну ана ли зу и 
из исто риј ске твор бе, лек сич ке дери ва ци је и семан ти ке. Тако, у току истра жи ва ња 
аутор „под во дит к выводу о том, что выделенные экспрес сивные фор манты являются 
состав ной частью сло во о бра зо ва тельной системы, функ ци о ни ро вав шей в позд не пра
славянскую эпоху и эпоху само стоятельного раз ви тия отдельных славянских языков“ 
(кур ки на 2009: 457). Темељ но „ана ли зи ра ју ћи ову ком плек сну кате го ри ју на изу зет но 
обим ном кор пу су гра ђе и уз кри тич ки при ступ лите ра ту ри, аутор ка пока зу је како овај 
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систем екс пре сив них гла гол ских пре фик са и са њима спо ји вих осно ва функ ци о ни ше 
и на тај начин дола зи до реше ња не само поје ди нач них ети мо ло шких про бле ма него 
и до тео риј ски реле вант них закљу ча ка“ (Спа Со је вић 2006: 91). О изу зет ном науч ном 
зна ча ју овог дела све до чи и награ да Сла ви стич ког дру штва Срби је „Павле Ивић“ за 
нај бо љи рад из лин гви стич ке сла ви сти ке у 2006. годи ни.

кур ки на, Любовь Вик то ров на. „Мар та Бје ле тић, 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)“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXV (2009): стр. 445–457.
Спа Со је вић, Мари на. „Мар та Бје ле тић, 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)“. 
Наш језик, бр. XXXVII (2006): стр. 89–91.
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Моно гра фи је 3, 2006. г.

СТА НА РИСТИЋ, Расло је ност лек си ке срп ског јези ка и лек сич ка нор ма, 228 стр.

Сту ди ја Расло је ност лек си ке срп ског јези ка и лек сич ка нор ма Ста не Ристић тре ћа је 
публи ка ци ја у еди ци ји Моно гра фи је. Поред Пред го во ра (9–10), V. Завр шног погла вља 
(179–210) и VI. Реги стра (211–228), књи га садр жи чети ри цен трал на погла вља: I. Раз вој 
јези ка и језич ка нор ма (11–75), II. Дескрип тив ни реч ни ци као нор ма тив ни при руч ни-
ци (77–109), III. Лек си ко граф ски мета је зик (111–134), IV. Стра не речи у срп ском јези ку 
(135–177). Ова сту ди ја резул тат је ауто р ки них више го ди шњих истра жи ва ња у окви
ри ма наслов не теме. Цен трал ни про блем пред ста вља ју језич ко нор ми ра ње уоп ште 
и лек сич ко нор ми ра ње као спе ци фи чан вид уста но вље ња језич ке нор ме, сагле да ни 
у кон тек сту дина ми ке језич ког раз во ја и дру штве ноисто риј ских окол но сти који ма 
је тај раз вој усло вљен. Тако ђе, расве тље ни су и сле де ћи про бле ми: „одре ђи ва ње гор
ње и доње гра ни це неког пери о да језич ког раз во ја, иден ти фи ко ва ње нових поја ва у 
јези ку, рела тив ност пој ма ’нова поја ва’, неу са гла ше ност кри те ри ју ма при утвр ђи ва њу 
језич ког раз во ја и нових поја ва у неком раз до бљу, одре ђи ва ње про стор не и вре мен
ске гра ни це при дефи ни са њу кор пу са за језич ко и лек сич ко нор ми ра ње, ода би ра
ње репре зен та тив них језич ких вари је те та, иди о ма, функ ци о нал них сти ло ва и жан
ро ва акту ел них за пери од у раз во ју јези ка који се нор ми ра и др.“ (риСтић 2006: 9). 
Репре зен та тив ном језич ком гра ђом и чвр стим тео риј ским осно ва ма ова моно гра фи ја 
„осве тља ва про бле ме и поја ве који искр са ва ју у суда ру лек си ко гра фи је, лек си ко ло ги
је, сти ли сти ке, праг ма ти ке, језич ке стан дар ди за ци је и нор ми ра ња, језич ке кул ту ре, 
језич ке поли ти ке и језич ког пла ни ра ња“ (Спа Со је вић 2006: 403). Сто га моно гра фи ја 
Расло је ност лек си ке срп ског јези ка и лек сич ка нор ма „пред ста вља важну лин гви сти
чку рефе рен цу, наро чи то за лек си ко гра фе и оне лин гви сте који се баве нор мом, јези
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чком кул ту ром и сти ли сти ком као при мар ним пред ме том свог истра жи ва ња. Вели ки 
део њеног потен ци ја ла огле да се у сагле да ва њу пер спек ти ве елек трон ске и кор пу сне 
лек си ко гра фи је, које се актив но кори сте резул та ти ма упра во ова квих истра жи ва ња“ 
(ива но вић 2006: 86–87).

ива но вић, Ненад. „Ста на Ристић, Расло је ност лек си ке срп ског јези ка и лек си
ч ка нор ма“. Наш језик, бр. XXXVII (2006): стр. 81–87.
Спа Со је вић, Мари на. „Ста на Ристић, Расло је ност лек си ке срп ског јези ка и лек
сич ка нор ма“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LII (2006): стр. 400–403.
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Моно гра фи је 4, 2008. г.

ЈАК ША ДИНИЋ, Тимоч ки дија ле кат ски реч ник, 921 стр.

Тимоч ки дија ле кат ски реч ник Јак ше Дини ћа четвр та је књи га у еди ци ји Моно гра-
фи је. Поред Реч ни ка (1–921) књи га садр жи и сле де ће цели не: Тимоч ки говор (IX–XXI
II), Напо ме не о реч ни ку (XXIV –XXVI), Скра ће ни це (XXVI I–X XVI II), Кар та под руч ја 
тимоч ког гово ра (XXX). Реч нич ки фонд обу хва та 24.275 лек сич ких једи ни ца, са око 
50.000 зна че ња. „Око сни цу овог реч ни ка чине рани ји ауто ро ви при ло зи обја вље ни 
у часо пи су Срп ски дија лек то ло шки збор ник (даље СДЗб) – Реч ник тимоч ког гово ра 
(СДЗб XXXIV, 1988), Дода так Реч ни ку тимоч ког гово ра (СДЗб XXXVI, 1990) и Реч ник 
тимоч ког гово ра (дру ги дода так) (СДЗб XXXVI II, 1992)“ (мар ко вић 2017: 446). На више 
од 900 стра на, пажљи во селек то ва ним речи ма, гра ма тич ки обра ђе ним, дефи ни са ним 
семан тич ким екви ва лен ти ма из стан дард ног јези ка, те при дру же ним садр жај ним 
илу стра тив ним мате ри ја лом, језич кој нау ци пред ста вље на је зна чај на, лек си ко граф
ски обра ђе на гра ђа из јед ног дија ле кат ског иди о ма, а широј јав но сти дари ва на бога та 
реч нич ка ризни ца као све до чан ство о духов ној и мате ри јал ној кул ту ри Сред њег Тимо
ка. Пре ма речи ма рецен зен та С. Реме ти ћа, „све стра но и све о бу хват но испи ти ва ње 
дија ле кат ског језич ког бла га, те дра го це не ризни це пода та ка, доно си резул та те који 
обо га ћу ју док три ну не само језич ких него и дру гих науч них дисци пли на. Исцр пан 
дија ле кат ски реч ник пред ста вља поу здан осло нац за рекон стру и са ње мате ри јал не 
и духов не кул ту ре срп ског села буду ћи да су две рево лу ци је, тех но ло шка и иде о ло
шка, код нас из теме ља изме ни ле живот рурал них сре ди на и дослов це затр ле мно ге 
ста ре оби ча је и обли ке рани јег при вре ђи ва ња. Дини ћев рад даје поу здан осло нац за 
рекон стру и са ње живо та тимоч ког сеља ка, што њего вом при ло гу, ина че нај о бим ни јем 
делу те врсте са под руч ја при зрен скотимоч ке дија ле кат ске обла сти, и даје прак тич но 
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нај ве ћу вред ност“. Буду ћи да аутор пре ци зно наво ди обла сти духов не и мате ри јал не 
кул ту ре које чине базу за реч нич ки инвен тар, исти чу ћи да је реч „о свим видо ви ма 
људ ске делат но сти и живо та“ (Динић 2008: XXV), наме ће се закљу чак да је Тимоч ки 
дија ле кат ски реч ник „поу зда ни све док посто ја ња, зна че ња и функ ци о ни са ња мно гих 
токо ва живо та носи ла ца дија лек та“ (бог Да но вић 2008: 528). Њего ва додат на вред ност 
огле да се и у томе што „као реч ник живог народ ног гово ра, који опслу жу је (и опи су је) 
сада шњост, али и чува про шлост, доно си мно га зна че ња из, услов но рече но, кул тур
них сло је ва ствар но сти и кому ни ка ци је“ (бог Да но вић 2008: 529).

бог Да но вић, Недељ ко. „Јак ша Динић, Тимоч ки дија ле кат ски реч ник“. Срп ски 
дија лек то ло шки збор ник, бр. LV (2008): стр. 527–535.
мар ко вић, Бран ки ца. „Пово дом зна чај ног јуби ле ја – 70 годи на инсти ту та за 
срп ски језик САНУ (1947–2017). Библи о гра фи ја изда ња еди ци је „Моно гра фи
је“ Инсти ту та за срп ски језик САНУ (2004–2016)“. Јужно сло вен ски фило ло г, бр. 
LXXI II/3–4 (2017): стр. 445–462.
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Моно гра фи је 5, 2008. г.

СТА НИ СЛАВ СТАН КО ВИЋ, Гра ни це при зрен ско-тимоч ких гово ра у вла со ти на чко-
ме кра ју, 247 стр.

Пета књи га у еди ци ји Моно гра фи је – Гра ни це при зрен ско-тимоч ких гово ра у вла-
со ти нач ко ме кра ју Ста ни сла ва Стан ко ви ћа – наста ла је као резул тат ауто ро вих прет
ход них дуго го ди шњих дија лек то ло шких истра жи ва ња на тери то ри ји вла со ти нач ке 
општи не. Књи га садр жи погла вља: Реч на почет ку (9), I. Вла со ти нач ки крај и њего ви 
гово ри, из лин гви стич ке гео гра фи је, о истра жи ва њу (11–54), II. При зрен ско-тимоч ки 
гово ри у вла со ти нач ко ме кра ју (55–118), III. Дија ле кат ски тек сто ви (119–161), IV. Лите-
ра ту ра (163–185), као и рези ме на руском, немач ком, фран цу ском и енгле ском јези ку 
(187–229), те одељ ке – Пунк то ви, њихо ве и оста ле скра ће ни це (233–234), Пред мет-
ни реги стар (235–239), Реги стар гео граф ских име на (240–243), Реги стар лич них име на 
(244–246) и О ауто ру (247). Пред мет овог истра жи ва ња пред ста вља уоча ва ње и опи
си ва ње дистинк тив них осо бе но сти лужнич ког, заплањ ског и јужно мо рав ског говор
ног типа, те пре ци зи ра ње њихо вих гра нич них лини ја у вла со ти нач ком кра ју. Поред 
исцрп них антро по ге о граф ских, етно ло шких и исто ри о граф ских пода та ка на осно ву 
којих се иден ти фи ку је под руч је истра жи ва ња, као и поре кло и струк ту ра ста нов ни
штва, „увид у про стор но ситу и ра ње вла со ти нач ког кра ја пру жа ју три при ло же не (гео
граф ске) кар те: Кар та 1: Вла со ти нач ки крај на мапи југо и сточ них обла сти Репу бли ке 
Срби је; Кар та 2: Вла со ти нач ки крај и сусед не обла сти; Кар та 3: Вла со ти нач ки крај“ 
(раДо ва но вић 2010: 240). Гео граф ски рас по ред дифе рен ци јал них осо би на пред ст в
љен је на два де сет пет лин гви стич ких кара та, што чини зна ча јан допри нос срп ској 
лин гво ге о гра фи ји. Пре ма речи ма Д. Рат ко вић, „истра жи ва ње при зрен скотимоч ких 
гово ра у гра ду Вла со тин цу пред ста вља пио нир ски поду хват у срп ској дија лек то ло ги
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ји и, сло бод но може мо рећи, заче так је урба не дија лек то ло ги је у Срби ји“ (ратковић 
2010: 225). С обзи ром на то да „уз исцрп но лин гво ге о граф ско раз ма тра ње гово ра Вла со
тин ца и њего ве око ли не, аутор при но си и бога ту лите ра ту ру из доме на лин гви сти ке, 
етно гра фи је, исто ри је и гео гра фи је, ова сту ди ја може послу жи ти и као добра пола зна 
осно ва за буду ћа лин гви стич ка, или шире: хума ни стич ка истра жи ва ња југо и сточ них 
пре де ла Репу бли ке Срби је“ (петро вић 2011: 686).

боШња ко вић, Жар ко. „Гово ри вла со ти нач ког кра ја у све тлу лин гви стич ке гео
гра фи је (Ста ни слав Стан ко вић, Гра ни це при зрен скотимоч ких гово ра у вла со
ти нач ко ме кра ју)“. Наше ства ра ње, бр. LVII/1–2 (2010): стр. 225–227.
петро вић, Beселин. „Ста ни слав Стан ко вић, Гра ни це при зрен скотимоч ких гово
ра у вла со ти нач ко ме кра ју“. Срп ски дија лек то ло шки збор ник, бр. LVI II (2011): стр. 
683–686.
раДо ва но вић, Дра га на. „Ста ни слав Стан ко вић, Гра ни це при зрен скотимоч ких 
гово ра у вла со ти нач ко ме кра ју“. Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви-
сти ку, бр. LIII/2 (2010): стр. 240–242.
рат ко вић, Дра га на. „Ста ни слав Стан ко вић, Гра ни це при зрен скотимоч ких гово
ра у вла со ти нач ко ме кра ју“. Гла сник Етно граф ског инсти ту та САНУ, бр. LVI II/1 
(2010): стр. 221–226.
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Моно гра фи је 6, 2009. г.

МАРИ НА ЈУРИ ШИЋ, Говор Гор ње Пчи ње. Гла со ви и обли ци, 342 стр.

Као шеста публи ка ци ја у еди ци ји Моно гра фи је обја вље на је сту ди ја Говор Гор ње 
Пчи ње. Гла со ви и обли ци, ауто ра Мари не Јури шић. Она је струк ту ри ра на на сле де ћи 
начин: Пред го вор (9), I Увод не напо ме не (11–14), II Гла сов ни систем (15–115), III Обли ци 
(116–285), IV Закључ на раз ма тра ња (286–323), Тек сто ви (295–311), Резюме (312–316), 
Лите ра ту ра (317–321), Скра ће ни це (322), О ауто ру (323). Ова сту ди ја пред ста вља резул
тат рада у окви ру про јек та Дија лек то ло шка истра жи ва ња срп ског језич ког про сто ра. 
Пред мет аутор ки ног истра жи ва ња су гла сов ни систем и мор фо ло шке одли ке гово ра 
Гор ње Пчи ње, чије је про у ча ва ње спро ве де но по узу си ма кла сич не дија лек то ло ги је. 
Ана ли за се засни ва на аутен тич ној гра ђи коју је аутор ка годи на ма пре да но при ку
пља ла у гор њоп чињ ским сели ма за потре бе Срп ског дија лек то ло шког атла са, као и за 
изра ду маги стар ске тезе Мор фо ло шке одли ке гово ра Гор ње Пчи ње, која с мањим изме
на ма пред ста вља дру ги део ове књи ге. На осно ву добро про ми шље ног при сту па теми 
уочен је читав низ спе ци фич них осо би на које издва ја ју пчињ ски од оста лих гово ра 
при зрен скотимоч ке дија ле кат ске обла сти, док га исто вре ме но неке њего ве карак те
ри сти ке деле на две или чак три зоне. Темељ ним истра жи ва њем гово ра Гор ње Пчи ње 
Мари на Јури шић је „са дија ле кат ске мапе срп ског језич ког про сто ра укло ни ла још 
јед ну пра зни ну. Учи ни ла је то педант но и струч но, допри но се ћи сво јом моно гра фи
јом доби ја њу поу зда не сли ке о гово ру Гор ње Пчи ње. Тач ни је рече но, омо гу ћи ла нам 
је да стек не мо јасну пред ста ву о уну тра шњој дифе рен ци ја ци ји испи ти ва не обла сти, 
али и о одно су пчињ ског гово ра пре ма сусед ним гово ри ма“ (петро вић-Савић 2009: 
241). Буду ћи да се пчињ ски говор, попут оста лих срп ских гово ра, уве ли ко мења под 
ути ца јем шко ле, меди ја, урба ног врањ ског гово ра, али и сусед них јужно мо рав ских, 
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свр љи шкозаплањ ских, север но ма ке дон ских и бугар ских гово ра, „аутор ка је не само 
извр ши ла слу жбе ни зада так у окви ру свог струч ног анга жма на, већ је јед но скрај ну
то под руч је срп ске земље при ве ла нау ци и кул ту ри, ожи вља ва ју ћи и тек стом и ана
ли зом, а наро чи то кази ва њи ма у при ло гу, један исто риј ски бли зак, садр жа јем богат, 
и сми слом заго не тан народ ни израз“ (бог Да но вић 2009: 561). Посеб ну вред ност ове 
књи ге пред ста вља ју лин гви стич ке кар те.

бог Да но вић, Недељ ко. „Мари на Јури шић, Говор Гор ње Пчи ње. Гла со ви и обли
ци“. Срп ски дија лек то ло шки збор ник, бр. LVI (2009): стр. 559–562.
петро вић-Савић, Мир ја на. „Мари на Јури шић, Говор Гор ње Пчи ње: гла со ви и 
обли ци“. Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LII/2 (2009): 
стр. 239–241.
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Моно гра фи је 7, 2009. г.

МИР ЈА НА ПЕТРО ВИЋСАВИЋ, Лек си ка свад бе них оби ча ја у Рађе ви ни, 178 стр.

Сед ма књи га у еди ци ји Моно гра фи је јесте Лек си ка свад бе них оби ча ја у Рађе ви-
ни Мир ја не Петро вићСавић. Књи га се састо ји из сле де ћих погла вља: I. Увод (7–17),  
II. Лек сич ко-семан тич ка ана ли за (19–88), III. Закљу чак (89–93), IV. Пој мов ни реч ник 
(95–157), V. Дија ле кат ски тек сто ви (159–162), VI. Лите ра ту ра (163–173), Скра ће ни це 
(174), Резюме (175) и О ауто ру (177). Пред мет ове сту ди је је лек си ка тра ди ци о нал них 
свад бе них оби ча ја у Рађе ви ни у пери о ду изме ђу двају светских ратова. Истра жи ва
ње се засни ва на бога тој и поу зда ној гра ђи, при ку пље ној у три на ест села у Рађе ви ни. 
Циљ истра жи ва ња био је „да се лек си ка тра ди ци о нал них свад бе них оби ча ја са лин
гви стич ке тач ке систе мат ски саку пи и ана ли зи ра како би се сачу ва ла од забо ра ва“ 
(петро вић-Савић 2009: 89), као и да се допри не се етно лин гви стич ким истра жи ва
њи ма на нашим про сто ри ма. Кроз при зму лек сич косеман тич ких и етно лин гви сти
ч ких истра жи ва ња сагле дан је однос јези ка и кул ту ре, који се сре ће у делу живот ног 
циклу са веза ном за свад бу. При др жа ва ју ћи се кон цеп циј ских прин ци па из оста лих 
тер ми но ло шких радо ва, код којих је у лек сич косеман тич кој ана ли зи при ме ње на тео
ри ја семан тич ких поља, аутор ка је ана ли зи ра ла гра ђу у окви ру седам семан тич ких 
поља: „Живот мла дих пре бра ка, Начин скла па ња бра ка, Брач не смет ње, Пред свад бе
ни пери од, Свад ба, Поро дич ни одно си наста ли скла па њем бра ка и Оби ча ји који сле де 
након свад бе“ (петро вић-Савић 2009: 89). Систе ма тич на ана ли за засно ва на на бога тој 
гра ђи резул ти ра ла је низом сазна ња и кори сних закљу ча ка. Сва ки оби чај ни сег мент 
раз ра ђен је до дета ља, тако да се сти че „пот пу на сли ка тока јед не рађев ске свад бе, са 
свим њеним пра те ћим поје ди но сти ма, и неиз о став но се откри ва ју и схва та ња људи 
из ово га дела Срби је, а не само језич ке осо бе но сти њихо вог гово ра (четво ро ак це нат
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ски систем са чува њем после ак це нат ских дужи на, при сут ност ста рог гла са јат и др.)“ 
(јури Шић 2013: 239–240). Вре дан допри нос срп ској нау ци о народ ним гово ри ма пред
ста вља и Пој мов ни реч ник, са око 700 одред ни ца које су сло же не азбуч ним редом, уз 
пре ци зно наво ђе ње гра ма тич ких обе леж ја, дефи ни ци ја, кон тек ста и бро ја пара гра фа 
у којем се у лек сич косеман тич кој ана ли зи дата одред ни ца ана ли зи ра.

јури Шић, Мари на. „Мир ја на Петро вићСавић, Лек си ка свад бе них оби ча ја у 
Рађе ви ни“. Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LVI/2 (2013): 
стр. 239–241.
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Моно гра фи је 8, 2010. г.

НАТА ША ВУЛО ВИЋ, Лек си ка у при по вет ка ма Лазе К. Лаза ре ви ћа, 266 стр.

Осма књи га из еди ци је Моно гра фи је носи назив Лек си ка у при по вет ка ма Лазе К. 
Лаза ре ви ћа, а њен аутор је Ната ша Вуло вић. Струк ту ра ове књи ге је сле де ћа: Увод 
(9–14), Расло ја ва ње лек си ке (15–42), Неке фонет ско-мор фо ло шке карак те ри сти ке 
Лаза ре ви ће ве лек си ке (43–47), О кри те ри ју ми ма избо ра лек си ке (48–51), Закљу чак 
(52–54), Реч ник (55–256), Цити ра на лите ра ту ра и изво ри (257–262), Lexis in Laza Laza-
re vić’s short sto ri es – Sum mary (263–264), Лек си ка в рас ска зах Лазы К. Лаза ре ви ча 
– Резюме (265–266) и О ауто ру (267). Сту ди ја се бави „ана ли зом и кла си фи ка ци јом 
карак те ри стич не и мар ки ра не лек си ке при по ве да ка Л. К. Лаза ре ви ћа, те лек си ко
граф ском обра дом нео бич них, мање позна тих и карак те ри стич них речи, зна че ња и 
изра за“ (вуло вић 2010: 12). У првом делу моно гра фи је, кроз лек сич ке сло је ве успо
ста вље не на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма (екс пре сив ност, дру штве ноисто риј
ски и вре мен ски прин цип, тери то ри јал на при пад ност, функ ци о нал ност, поре кло), 
пред ста вљен је богат лек сич ки инвен тар Лаза ре ви ће вих при по ве да ка, уз освр та ње 
на неке фонет скомор фо ло шке карак те ри сти ке. У дру гом делу рада нала зи се зна
ча јан при лог овом истра жи ва њу – пажљи во оформ љен реч ник нео бич них, мање 
позна тих и карак те ри стич них речи и фра зе о ло шких једи ни ца. Ната ша Вуло вић је 
детаљ ном и систе ма тич ном лек си ко ло школек си ко граф ском ана ли зом „дала сли ку 
лек сич ког инвен та ра на при ме ри ма јед ног од нај ре пре зен та тив ни јих писа ца дру ге 
поло ви не 19. века, али и место тих лек се ма у савре ме ном лек сич ком фон ду срп ског 
јези ка“ (наСта но вић 2010: 63). Захва љу ју ћи сту ди о зном, ана ли тич ком и пре ци зно 
усме ре ном истра жи ва њу ука за но је на „вели ку расло је ност, а самим тим и богат ство 
лек си ке која покри ва раз ли чи те сфе ре духов ног и мате ри јал ног живо та, како при
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пад ни ка патри јар хал не задру ге, тако и оно вре ме ног инте лек ту ал ца. Кон цеп ци јом, 
при сту пом и сти лом књи га се може поста ви ти као узор у истра жи ва њу лек сич ког 
фон да дру гих књи жев них ства ра ла ца“ (Спа Со је вић 2011: 851).

наСта но вић, Дра га на. „Ната ша Вуло вић, Лек си ка у при по вет ка ма Лазе К. Лаза
ре ви ћа“. Наш језик, бр. XLI/1–2 (2010): стр. 61–63.
Спа Со је вић, Мари на. „Ната ша Вуло вић, Узор у истра жи ва њу књи жев ног лек
сич ког фон да (Ната ша Вуло вић, Лек си ка у при по вет ка ма Лазе К. Лаза ре ви ћа)“. 
Срп ски језик, бр. XVI (2011): стр. 845–851.

https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11503/nastanovic.vulovic.2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11503/nastanovic.vulovic.2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11503/nastanovic.vulovic.2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Моно гра фи је 9, 2010. г.

ВЛА ДАН ЈОВА НО ВИЋ, Деми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском јези-
ку, 177 стр.

У еди ци ји Моно гра фи је као девета књига објављена је сту ди ја Деми ну тив не и ауг-
мен та тив не име ни це у срп ском јези ку, ауто ра Вла да на Јова но ви ћа. Књи га садр жи 
сле де ћа погла вља: I. Увод (7–13), II. Тео риј ске осно ве (14–34), III. Деми ну тив не и ауг-
мен та тив не име ни це (35–110), IV. Закљу чак (111–116), V. Sum mary (117–118), Резюме 
(119–120), VI. Изво ри (121–123), VII. Цити ра на и кори шће на лите ра ту ра (124–133), 
VIII. Реги стри (134–173), IX. Скра ће ни це (174), О ауто ру (175) и Изво ди из рецен зи ја (177). 
Пред мет ана ли зе су деми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском јези ку, које се 
на пла ну дери ва ци је, зна че ња и упо тре бе у кому ни ка ци ји издва ја ју као посеб не твор
бе не кате го ри је. Циљ овог истра жи ва ња био је „да се на осно ву ана ли зи ра ног кор пу са 
деми ну тив них и ауг мен та тив них име ни ца са твор бе ног, семан тич ког и праг ма тич ког 
аспек та истра же меха ни зми гра ђе ња, семан тич ка струк ту ра, као и упо тре ба ових 
име ни ца у кому ни ка ци ји“ (јова но вић 2010: 9), као и да се ука же на „међу за ви сност 
гра ма тич ких, семан тич ких и праг ма тич ких пој мо ва, тј. на спе ци фич ност везе изме
ђу језич ке фор ме и зна че ња“ (Исто). Сту ди ја је писа на кон ци зно, јасно и пре глед но, 
те пред ста вља зна чај но пола зи ште у ана ли зи деми ну ци је и ауг мен та ци је име ни ца у 
срп ском јези ку. Осла ња ју ћи се на резул та те доса да шњих истра жи ва ња деми ну ци је и 
ауг мен та ци је „на твор бе ном пла ну код нас и у све ту, аутор је могао да се усме ри на 
семан тич копраг ма тич ко и лек си ко граф сколек си ко ло шко ста но ви ште, па, запра во, 
овај део пред ста вља око сни цу нових резул та та пока за них на кор пу су деми ну тив них и 
ауг мен та тив них име ни ца срп ског јези ка“ (риСтић 2011: 797). У при ка зу М. Спа со је вић 
лапи дар но је пред ста вљен зна чај ове сту ди је: „Допри нос раз во ју срп ске дери ва то ло
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ги је огле да се у томе што је овом књи гом про ши рен мор фо ло шкотвор бе ни аспект 
про у ча ва ња име нич ких деми ну ти ва и ауг мен та ти ва, допу њен семан тич ки и осве тљен 
праг ма тич ки аспект упо тре бе и функ ци о ни са ња ових тво ре ни ца у лек сич ком систе му 
срп ског јези ка“ (Спа Со је вић 2010: 67).

рат ко вић, Дра га на. „Вла дан Јова но вић, Деми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це 
у срп ском јези ку“. Радо ви Фило зоф ског факул те та – Фило ло шке нау ке, бр. 12/1 
(2010): стр. 665–670.
риСтић, Ста на. „Добре прет по став ке за изра ду име нич ких деми ну ти ва и ауг мен
та ти ва (Вла дан Јова но вић, Деми ну тив не и ауг мен та тив не име ни це у срп ском 
јези ку)“. Срп ски језик, бр. XVI (2011): стр. 795–798.
Спа Со је вић, Мари на. „Вла дан Јова но вић, Деми ну тив не и ауг мен та тив не име
ни це у срп ском јези ку“. Наш језик, бр. XLI/1–2 (2010): стр. 65–67.
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Моно гра фи је 10, 2009. г.

СТА НА РИСТИЋ, Моди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки моди фи ка то ри у срп ском јези-
ку, 242 стр.3

Десе та по реду књи га у еди ци ји Моно гра фи је носи наслов Моди фи ка ци ја зна че-
ња и лек сич ки моди фи ка то ри у срп ском јези ку, а напи са ла ју је Ста на Ристић. Њена 
струк ту ра је сле де ћа: Пред го вор (7), I. Моди фи ка то ри и мета тек сту ал ни опе ра то ри 
(9–129), II. Гра ди ра ње у функ ци ји моди фи ка ци је (131–180), III. Мето ни ми ја у функ ци-
ји син так сич ке моди фи ка ци је (181–194), IV. Завр шно погла вље (195–214), V. Реги стри 
(215–240) и О ауто ру (241–242). Моди фи ка ци ја зна че ња раз ма тра на је у виду раз
ли чи тих тема у окви ру име но ва них погла вља, „а покри ва широ ки спек тар поја ва 
које се јавља ју у међу соб ном ути ца ју језич ких једи ни ца у спо је ви ма на раз ли чи тим 
језич ким ниво и ма и у раз ли чи тим видо ви ма“ (риСтић 2009: 7). Ста на Ристић у сре
ди ште ана ли зе лек сич ке семан ти ке „поста вља одре ђе не врсте речи – пар ти ку ле (у 
нај ве ћем бро ју), затим гла го ле и придевe – као лек сич ке и дру ге моди фи ка то ре ̓чија 
зна че ња и функ ци је нису истра же ни у тра ди ци о нал ним лек си ко граф ским и гра ма
тич ким опи си ма, јер се карак те ри шу нетри ви јал ним зна че њи ма и скри ве ним лек
сич когра ма тич ким категоријама̓ (195)“ (јова но вић 2010: 119). Циљ овог истра жи ва ња 
био је да се из теза у ру сног реч ни ка, на осно ву тра ди ци о нал ног лек си ко граф ског опи
са, издво је инфор ма ци је које допри но се рекон струк ци ји лек си ко граф ских типо ва и 
лек си ко граф ског мета је зи ка, као и да се допу ни или кори гу је тра ди ци о нал ни систем 
лек си ко граф ског опи са и мета је зи ка при ме ном прин ци па савре ме не лек си ко гра фи

3  Пре ма подат ку који наво ди Б. Мар ко вић (2017: 460), моно гра фи ја Моди фи ка ци ја зна че ња и лек-
сич ки моди фи ка то ри у срп ском јези ку носи 2009. годи ну јер је тада при пре мље на за штам пу, али 
је из тех нич ких раз ло га касни је обја вље на.
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је. Осим број них тео риј ских тема, ова књи га „садр жи и јед ну кори сну, прак тич ну, 
лек си ко граф ску димен зи ју. Буду ћи да је аутор ка редак тор и уред ник Реч ни ка САНУ 
с више го ди шњим лек си ко граф ским иску ством, сво ја запа жа ња и закључ ке про и сте
кле из лек си ко ло шких, семан тич ких и праг ма тич ких истра жи ва ња пре то чи ла је и 
у кори сне лек си ко граф ске саве те“ (мар ко вић 2011: 351). Пред знак ино ва тив но сти 
истак нут је од стра не при ка зи ва ча књи ге И. ЛазићКоњик: „Интер ди сци пли нар ност 
у тума че њу истра жи ва них поја ва, те семан тич ки при ступ свим језич ким ниво и ма, 
гра ма тич ком, лек сич ком, син так сич ком, дискурс ном, праг ма тич ком, као и избор и 
пој мов но обу хва та ње саме теме, чини да ова књи га буде модер на у вре ме ну у којем 
је наста ла“ (лазић-коњик 2011: 305).

јова но вић, Вла дан. „Ста на Ристић, Моди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки моди
фи ка то ри у срп ском јези ку“. Наш језик, бр. XLI/3–4 (2010): стр. 119–123.
лазић-коњик, Ива на. „Ста на Ристић, Моди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки моди
фи ка то ри у срп ском јези ку“. Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти-
ку, бр. LIV/2 (2011): стр. 302–306.
мар ко вић, Алек сан дра. „Ста на Ристић, Моди фи ка ци ја зна че ња и лек сич ки 
моди фи ка то ри у срп ском јези ку“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXVII (2011): стр. 
346–351.
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Моно гра фи је 11, 2010. г.

МАРИ НА НИКО ЛИЋ, Тео ри ја језич ке кул ту ре: у нау ци о срп ском јези ку и сла ви-
сти ци, 219 стр.

Књи гом Тео ри ја језич ке кул ту ре: у нау ци о срп ском јези ку и сла ви сти ци, ауто ра 
Мари не Нико лић, отво ре на је дру га десе ти ца у еди ци ји Моно гра фи је. Она се састо ји из 
сле де ћих погла вља: Увод на реч (9–10), I. Увод на раз ма тра ња (11–22), II. Систем пој мо-
ва тео ри је језич ке кул ту ре (23–45), III. Тео ри ја језич ке кул ту ре и срод не лин гви стич ке 
дисци пли не (46–71), IV. Тео ри ја језич ке кул ту ре у нау ци о срп ском јези ку (72–121), V. Тео-
ри ја језич ке кул ту ре у сла ви сти ци (122–179), VI. Про бле ми језич ке кул ту ре у обра зо ва-
њу (180–194), VII. Закључ ци (195–200), Лите ра ту ра (201–211), Sum mary (212), Реги стри 
(213–218) и О ауто ру (219). Како аутор ка наво ди, у овој књи зи „пола зи се од схва та ња 
језич ке кул ту ре као дела опште кул ту ре и кул ту ре пона ша ња и кому ни ци ра ња карак
те ри стич них за неко дру штво или поје дин ца, који се испо ља ва првен стве но у сте пе ну 
позна ва ња потен ци ја ла одре ђе ног језич ког систе ма који омо гу ћу је прак ти чно вла да
ње раз ли чи тим функ ци ја ма тога јези ка“ (нико лић 2010: 11). Недо ста так лите ра ту ре 
из обла сти тео ри је језич ке кул ту ре у нау ци о срп ском јези ку био је под стрек да се 
начи ни књи га која ће пону ди ти пој мов ни и тео риј скомето до ло шки апа рат на који ма 
би тре ба ло засни ва ти савре ме на истра жи ва ња срп ске језич ке кул ту ре. „Ком па ра ци ја 
срп ске језич ке кул ту ре са сусед ним може допри не ти поди за њу нивоа језич ке кул ту ре 
код нас. Пажљи вим посма тра њем и пра ће њем про це са који се одви ја ју у дру гим сло
вен ским јези ци ма и угле да њем на њих може мо доби ти мно го. При хва та ње гото вих 
тео риј скомето до ло шких моде ла у обла сти језич ке кул ту ре из раз ви је них сло вен ских 
јези ка и њихо ва импле мен та ци ја која је олак ша на тиме што поти чу из срод них јези
ка, може убр за ти про цес раз ви ја ња језич ке кул ту ре код нас“ (нико лић 2010: 197). Из 
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наве де ног раз ло га сту ди ја Мари не Нико лић „пред ста вља истра жи ва ње које се пре 
све га бази ра на кри тич ким пре гле ди ма дома ће и сла ви стич ке лите ра ту ре о овој обла
сти, што може кори сти ти као пола зи ште како лин гви сти ма, тако и оста ли ма који су 
заин те ре со ва ни за пита ња језич ке кул ту ре“ (мој Си ло вић 2010: 71).

мој Си ло вић, Боја на. „Мари на Нико лић, Тео ри ја језич ке кул ту ре“. Наш језик, бр. 
XLI/1–2 (2010): стр. 69–71.
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РАДИ ВО ЈЕ МЛА ДЕ НО ВИЋ, Заме ни це у гово ри ма југо за пад ног дела Косо ва и Мето-
хи је, 472 стр.

Обим на сту ди ја Заме ни це у гово ри ма југо за пад ног дела Косо ва и Мето хи је Ради во ја 
Мла де но ви ћа бива два на е ста књи га у еди ци ји Моно гра фи је. Чине је сле де ћа погла вља: 
Увод (15–24), Лич не заме ни це (25–70), Номи на тив јед ни не нелич них заме ни ца (71–113), 
Номи на тив јед ни не при дев ских заме ни ца (114–194), Номи на тив мно жи не име ни ца 
(195–251), Обли ци зави сних паде жа јед ни не заме нич ко-при дев ске про ме не (252–318), 
Обли ци зави сних паде жа мно жи не заме нич ко-при дев ске про ме не (319–348), Пар ти ку ле 
у обли ци ма заме ни ца (349–351), Дија ле кат ски тек сто ви (352–434), Резюме (435–449), 
Лите ра ту ра (451–465), Спи сак кара та и табе ла (467–469), Скра ће ни це (470) и О ауто-
ру (471–472). Пред мет ауто ро вог истра жи ва ња су одно си у заме нич ким систе ми ма 
срп ских гово ра у При зрен ској котли ни, у север ном делу Шар пла нин ске обла сти и 
на јужном Косо ву. Како аутор исти че – „на овом под руч ју и око њега оства ри ли су се 
дуго трај ни језич ки, етнич ки, етно граф ски кон так ти, чији је резул тат наста нак аре а ла 
са изра зи то бога том дија ле кат ском ком по зи ци јом, у којој поје ди ни дело ви пред став
ља ју етно је зич ку иви цу срп ског одно сно маке дон ског наро да и јези ка“ (мла Де но вић 
2010: 15). Гра ђа је при ку пље на из девет гово ра обла сти обу хва ће не истра жи ва њем: 
при зрен ског град ског гово ра, ђако вач ког, под рим ског, под гор ског, сири нић ког, јужно
ко сов ског, сре теч ког, под го ран ског и горан ског. Уте ме ље на на реле вант ној и поу зда ној 
гра ђи, као и на доброј оба ве ште но сти ауто ра о сте пе ну про у че но сти датог језич ког 
сег мен та, ова сту ди ја даје систе ма ти чан пре глед насло вље них језич ких осо бе но сти. 
Број ним поу зда ним закључ ци ма допри не ли су „ауто ро во позна ва ње ширих бал кан
ских етно је зич ких одно са, затим вла да ње фак ти ма исто ри је срп ског јези ка, добро 
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позна ва ње дија ле кат ских при ли ка у сло вен ским и несло вен ским гово ри ма у ужем и 
ширем окру же њу испи ти ва не обла сти“ (реме тић 2011: 681). Поу здан осло нац и под
сти цај за нека буду ћа истра жи ва ња пред ста вља ју зна чај не језич ке илу стра ци је, које 
се могу про на ћи и у бога тој колек ци ји дија ле кат ских тек сто ва, при бе ле же них у раз
го во ри ма са аутен тич ним носи о ци ма локал но га гово ра.

реме тић, Сло бо дан. „Ради во је Мла де но вић, Заме ни це у гово ри ма југо за пад
ног дела Косо ва и Мето хи је“. Срп ски дија лек то ло шки збор ник, бр. LVI II (2011): 
675–683.
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Моно гра фи је 13, 2010. г.

РАД МИ ЛА ЖУГИЋ, 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), 226 стр.

У еди ци ји Моно гра фи је, као три на е ста по реду, обја вље на је књи га Рад ми ле Жугић 
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). Књи га садр жи сле де ће цели не: Пред го вор (13–14), Увод 
(15–28), Иска зи ва ње гени тив них зна че ња (29–77), Екви ва лен ти гени тив них пред ло-
шко-паде жних син таг ми (78–165), Закључ на раз ма тра ња (166–184), Тек сто ви (185–207), 
Рези ме (208–216), Лите ра ту ра (217–221), Скра ће ни це (222–223), О ауто ру (225–226). 
Пред мет истра жи ва ња – упо тре ба гени тив них зна че ња – одре ђен је насло вом ове 
сту ди је. Иза свих закљу ча ка које аутор ка доно си сто ји ком пе тент на ела бо ра ци ја обим
ног и аутен тич ног дија ле кат ског мате ри ја ла, који је резул тат аутор ки них терен ских 
истра жи ва ња јабла нич ког гово ра кроз дуги низ годи на. Повод за испи ти ва ње начи на 
иска зи ва ња гени тив них зна че ња у гово ру јабла нич ког кра ја првен стве но се засни
ва на семан тич кој ком плек сно сти овог паде жа којим се могу изра зи ти кључ на син
так сич ка зна че ња, те број ним функ ци ја ма које гени тив може има ти, као и на вели
ком бро ју пред ло га који се везу ју уз гени тив, одно сно уз општи падеж у гени тив ној 
функ ци ји. Резул та ти истра жи ва ња пока за ли су да одсу ство мор фо ло шког гени ти ва 
у гово ру јабла нич ког кра ја „не пред ста вља пре пре ку иска зи ва њу нај ра зно вр сни јих 
гени тив них зна че ња, како при мар них и фре квент них, тако и секун дар них и мање 
фре квент них, са број ним зна чењ ским нијан са ма, које одли ку ју наш стан дард ни језик“ 
(јова но вић 2021: 145). Систе ма ти чан пре глед гени тив них зна че ња у датом народ ном 
гово ру дра го цен је допри нос дија ле кат ској син так си, те с обзи ром на позна ти недо
ста так моно граф ских радо ва из ове обла сти, моно гра фи ја Рад ми ле Жугић „зау зи ма 
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зна чај но место на спи ску библи о граф ских једи ни ца из дија ле кат ске син так се“ (мар-
ко вић 2011: 203). Посе бан део рада чине дија ле кат ски тек сто ви, који пру жа ју поу здан 
шири увид у паде жни систем испи ти ва ног гово ра, те чине вре дан при лог за буду ћа 
син так сич ка и дру ге врсте дија лек то ло шких истра жи ва ња.

јова но вић, Вла дан. „Рад ми ла Жугић (In memo ri am)“. Наш језик, бр. LII/1 (2021): 
стр. 143–146.
мар ко вић, Бран ки ца. „Рад ми ла Жугић, Иска зи ва ње гени тив них зна че ња у гово
ру Јабла нич ког кра ја (у све тлу при зрен скотимоч ких гово ра као цели не)“. Збор-
ник Мати це срп ске за сла ви сти ку, бр. 80 (2011): стр. 202–204.
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Моно гра фи је 14, 2012. г.

СТА НА РИСТИЋ, О речи ма у срп ском јези ку (твор бе ни и лек си ко граф ско-лек си ко-
ло шки аспек ти), 192 стр.

Књи га Ста не Ристић О речи ма у срп ском јези ку (твор бе ни и лек си ко граф ско-лек си ко-
ло шки аспек ти) четр на е ста је по реду у еди ци ји Моно гра фи је. Ову књи гу чине сле де ћа 
погла вља: Пред го вор (7), I. Нај но ви је поја ве у твор би речи (9–86), II. Речи у реч ни ци ма и 
гра ма ти ка ма (87–131), III. Цркве на лек си ка у лек си ко ну савре ме ног срп ског јези ка (132–
154), IV. Завр шно погла вље (155–175), V. Реги стри (177–189) и О ауто ру (191–192). У овој 
публи ка ци ји пред ста вље ни су резул та ти истра жи ва ња лек си ке срп ског јези ка из обла
сти твор бе речи, лек си ко гра фи је и лек си ко ло ги је. Пре глед и опште карак те ри сти ке 
нај но ви јих твор бе них про це са у раз во ју лек си ке срп ског јези ка репре зен то ва не су на 
при ме ри ма из Елек трон ског кор пу са нових речи Ђ. Ота ше ви ћа, док су на при ме ри ма 
из Реч ни ка САНУ пред ста вље ни лек сич косеман тич ке и гра ма тич ке карак те ри сти ке 
гра ма тич ких речи и ста тус цркве не лек си ке у лек си ко ну савре ме ног срп ског јези ка. 
Циљ аутор ки ног истра жи ва ња био је „да се ука же на тен ден ци је про ме на у дина ми
ци раз во ја срп ског јези ка на син хро ном пла ну, као и на соци о лин гви стич ке и нор
ма тив не ефек те тих про ме на“ (риСтић 2012: 9). Зна ча јан допри нос нау ци пред ста вља 
чиње ни ца да се ова моно гра фи ја бави твор бе ним и семан тич ким поја ва ма про це са 
урба ни за ци је јези ка. Један од закљу ча ка је „да вели ки број нове лек си ке наста је у 
поја ча ним про це си ма инте лек ту а ли за ци је и жар го ни за ци је, про це си ма који у нај
но ви јем језич ком раз во ју теку пара лел но и без оштрих гра ни ца и чије се међу соб но 
при бли жа ва ње јавља као после ди ца урба ни за ци је јези ка“ (риСтић 2012: 160). У при
ка зу Д. Ста нић истак нут је зна чај дате публи ка ци је за рад на пла ну срп ске лек си ко
гра фи је: „Тако ђе, моно гра фи ја ука зу је на бит не лек си ко граф ске про пу сте, посеб но у 
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обра ди функ ци о нал них речи, на осно ву којих се уна пре ђу је лек си ко граф ска прак са“ 
(Ста нић 2012: 130). А како Г. Штр бац закљу чу је – „реле ван тан избор тема, који пра ти 
савре ме но језич ко ста ње, детаљ на ана ли за гра ђе, која ува жа ва резул та те прет ход них 
истра жи ва ња обра ђи ва ног про бле ма, тума че ње одре ђе них језич ких поја ва не само 
с лек сич косеман тич ког и твор бе ног већ и са соци о лин гви стич ког, функ ци о нал но 
стил ског, нор ма тив ног и праг ма тич ког аспек та и закључ ци про ис те кли на осно ву 
тога чине ову моно гра фи ју вео ма вред ним науч ним делом“ (Штрбац 2013: 494).

Ста нић, Дани је ла. „Ста на Ристић, О речи ма у срп ском јези ку (твор бе ни и лек си
ко граф сколек си ко ло шки аспек ти)“. Наш језик, бр. XLI II/3–4 (2012): стр. 127–130.
Штр бац, Гор да на. „Ста на Ристић, О речи ма у срп ском јези ку (твор бе ни и лек
си ко граф сколек си ко ло шки аспек ти)“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXIX (2013): 
стр. 488–494.
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Моно гра фи је 15, 2012. г.

МИЛЕ ТА БУКУ МИ РИЋ, Реч ник гово ра север не Мето хи је, 704 стр.

Реч ник гово ра север не Мето хи је Миле те Буку ми ри ћа обја вљен је као пет на е ста књи
га у овде пред ста вља ној еди ци ји. Ова књи га садр жи и нео п ход не увод не сег мен те: 
Увод (5–11), Спи сак скра ће ни ца (12), Скра ће ни це истра жи ва них пунк то ва (12), Спи сак 
пунк то ва и инфор ма то ра (13), Реч ник (15–704). На око седам сто стра на вер но је пред
ста вљен лек сич ки фонд Срба ста ри на ца који гово ре косов скоресав ским дија лек том. 
Одред ни це у реч ни ку су уазбу че не, акцен то ва не, снаб де ве не гра ма тич ким озна ка ма, 
дефи ни ци ја ма и реле вант ним кон тек стом, а вре дан допри нос пред ста вља ју и етно
граф ски запи си који ма су поје ди не одред ни це про пра ће не. Струк ту ра лек си ке и њене 
семан тич ке карак те ри сти ке намет ну ли су ком плек сни ји начин испи ти ва ња и реч
нич ког устро ја ва ња гра ђе. Насу прот већи ни дија ле кат ских реч ни ка, Реч ник гово ра 
север не Мето хи је није зами шљен као дифе рен ци јал ни јер садр жи и речи позна тог 
зна че ња, без дефи ни ци ја, али с гра ма тич ким обе леж ји ма и илу стра тив ним при ме
ри ма. Реч ник је зна ча јан и „као извор могу ћих лин гви стич ких истра жи ва ња која се 
засни ва ју на језич кој и дија ле кат ској интер фе рен ци ји. Омо гу ћа ва шире сагле да ва ње 
лек сич ког систе ма, али и семан тич ко расло ја ва ње, те на тај начин отва ра могућ ност 
уоча ва ња лек сич ких сло је ва, одно сно семан тич ких поља. Овај реч ник доно си оби ље 
мате ри ја ла о про шло сти и сада шњо сти мето хиј ског чове ка, њего ва инте ре со ва ња, 
однос пре ма поро ди ци, фами ли ји, при ро ди, послу, дру гим људи ма, упо зна је мо њего ве 
жеље, нада ња, стра хо ве, веро ва ња, спо зна је мо неслу ће не могућ но сти народ ног изра
за“ (мило Са вље вић 2013: 818). О њего вом изу зет ном зна ча ју гово ри и рецен зент С. 
Реме тић, исти чу ћи да су народ ни гово ри „нај у гро же ни ји у доме ну лек си ке, буду ћи 
да су две рево лу ци је (тех но ло шка и иде о ло шка) ради кал но изме ни ле живот нашег 



36

75 година Института за српски језик САНУ

села и дослов це у непо врат одне ле мно ге обли ке рани јег при вре ђи ва ња и прак тич но 
затр ле – тако ђе мно ге – ста ре оби ча је“. Због свих наве де них осо бе но сти рецен зент 
С. Мило ра до вић закљу чу је да ће „Реч ник гово ра север не Мето хи је заслу жи ти пажњу 
после ни ка у обла сти оно ма сти ке и дија лек то ло ги је, етно ло ги је и фол кло ри сти ке, 
исто ри о гра фи је и сео ске при вре де“. Истак ну ти ква ли те ти леже у осно ви одлу ке да 
Реч ник гово ра север не Мето хи је буде овен чан награ дом „Павле Ивић“ за нај бо љи рад 
из срп ске лин гви сти ке у 2012. годи ни.

мар ко вић, Бран ки ца. „Миле та Буку ми рић, Реч ник гово ра север не Мето хи је“. 
Збор ник Мати це срп ске за сла ви сти ку, бр. 82 (2012): стр. 204–206.
мило Са вље вић, Тања. „Миле та Буку ми рић, Реч ник гово ра север не Мето хи је“. 
Збор ник радо ва Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у При шти ни, бр. XLI II/2 
(2013): стр. 807–818.
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Моно гра фи је 16, 2012. г.

СНЕ ЖА НА ПЕТРО ВИЋ, 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), 423 стр.

Годи не 2012. још јед на књи га је доби ла награ ду „Павле Ивић“ – 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) 
Сне жа не Петро вић. Књи га је штам па на као шесна е ста у еди ци ји Моно гра фи је. Она 
садр жи сле де ће цели не: Пред го вор (7–8), I. Увод (9–28), II. Реч ник (29–325), III. Завр-
шна раз ма тра ња (327–359), IV. Закљу чак (361–365), V. Лите ра ту ра и изво ри (367–378), 
VI. Скра ће ни це (379–381), VII. Sum mary (383–393), VIII. Реги стар (395–418), При лог 
(419–422) и О ауто ру (423). Основ ни циљ ове сту ди је био је да се у фор ми ети мо ло
шког реч ни ка пред ста ви кор пус тур ци за ма у срп ском при зрен ском гово ру засно ван 
на руко пи сној збир ци гене ра ла Дими три ја Чеме ри ки ћа, рође ног При зрен ца, која се 
чува у Инсти ту ту за срп ски језик САНУ, што је и оства ре но кван ти фи ко ва њем свих 
речи пре у зе тих пре ко тур ског јези ка, утвр ђи ва њем што пре ци зни јег тур ског ети мо на, 
наво ђе њем тур ских дија ле кат ских обли ка, упу ћи ва њем на пара ле ле у дру гим бал кан
ским јези ци ма, као и ука зи ва њем на поре кло тур ских ети мо на обра ђе них у ети мо ло
шкој лите ра ту ри (детаљ но у петро вић 2012: 23–24). „Зна чај пода та ка које ова моно
гра фи ја доно си заи ста је више струк, а ту при па да и могућ ност про у ча ва ња језич ке 
интер фе рен ци је на раз ли чи тим језич ким ниво и ма у јед ној изра зи то мул ти ет нич кој 
и мул ти лин гвал ној сре ди ни каква је град При зрен, па потом уоча ва ње меха ни за ма 
међу за ви сно сти јези ка и (тра ди ци о нал не) кул ту ре. Тако је дале ко пре ва зи ђен циљ 
који је С. Петро вић себи поста ви ла – да само пону ди ’модел ети мо ло шког реч ни ка 
тур ци за ма’ (362)“ (мило ра До вић 2014: 623). Зна чај ове књи ге за срп ску лек си ко гра фи
ју исти че у свом при ка зу Р. Сти јо вић: „Ова књи га пру жа и сазна ња која ће омо гу ћи ти 
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дру га чи је сагле да ва ње неких поја ва у срп ским дија лек ти ма, па се у том све тлу може 
сагле да ти и њен допри нос срп ској дија лек то ло ги ји, па и исто ри ји јези ка. Нема ли је 
и њен допри нос срп ској лек си ко гра фи ји, пре све га Реч ни ку срп ско хр ват ског књи
жев ног и народ ног јези ка САНУ, који ће у даљем раду моћи пре у зе ти већ утвр ђе не 
ети мо ло ги је више сто ти на речи. И, нај зад, ништа мањи допри нос нау ци неће бити 
ни ако ово буде осно ва за изра ду ’јед ног новог Шка љи ћа’, за којим посто ји потре ба, а 
о чему Сне жа на Петро вић гово ри у завр шном делу сво је сту ди је“ (Сти јо вић 2012: 195).

мило ра До вић, Софи ја. „Скри ве не и откри ве не лепо те руко пи сне збир ке речи 
Дими три ја Чеме ри ки ћа (Сне жа на Петро вић, 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))“. Phi-
lo lo gia Medi a na, бр. 6 (2014): стр. 621–625.
Сти јо вић, Рада. „Сне жа на Петро вић, 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)“. Јужно сло-
вен ски фило лог, бр. LXVI II (2012): стр. 189–195.
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Моно гра фи је 17, 2013. г.

МАРИ НА СПА СО ЈЕ ВИЋ, 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), 452 стр.

Седам на е сту књи гу у еди ци ји Моно гра фи је – 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) – пот пи са ла је Мари на Спа со је вић. Струк ту ра ове књи ге је сле де ћа: 
I. Увод (11–31), II. Гла го ли на -(ј)ети, -ӣм у коре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -ӣм (33–308), 
III. Лек си ко граф ски поступ ци у обра ди гла го ла на -(ј)ети, -ӣм (309–342), IV. Закљу чак 
(343–349), V. Sum mary (351–352), VI. Резюме (353–355), VII. Изво ри и њихо ве скра ће-
ни це (357–360), VIII. Лите ра ту ра, реч ни ци и пра во пи сно-нор ма тив ни при руч ни ци 
(361–368), IX. Реги стри (369–448), О ауто ру (449) и Изво ди из рецен зи ја (451–452). 
Пред мет истра жи ва ња ауто ра озна чен је насло вом, док је основ ни зада так био да се 
„што реал ни је осве тли ста ње ове мор фо ло шкоана ло шке поја ве, да се на осно ву гра
ђе пока же и утвр ди сте пен очу ва но сти семан тич ке и син так сич ке опо зи ци је изме ђу 
гла го ла са суфик си ма -(ј)ети и -ити и да се ука же на тен ден ци је њено га раз вит ка у 
савре ме ном срп ском јези ку“ (Спа Со је вић 2013: 29). Кор пус чине при ме ри из Реч ни ка 
срп ско хр ват ског књи жев ног и народ ног јези ка САНУ и из гра ђе за овај реч ник, затим 
при ме ри из Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев но г јези ка Мати це срп ске, као и гра ђа 
из књи жев них дела, штам пе и раз го вор ног јези ка. Као допун ски и кон трол ни кор пус 
кори шћен је Кор пус савре ме ног срп ског јези ка Мате ма тич ког факул те та у Бео гра ду 
(детаљно у Спа Со је вић 2013: 29–30). Мари на Спа со је вић је овом књи гом „знат но про
ши ри ла поље истра жи ва ња насло вље не теме и раз ре ши ла мно га отво ре на пита ња 
на твор бе ном, гра ма тич косин так сич ком, нор ма тив ном и лек си ко граф ском пла ну“ 
(риСтић 2014: 363). При том, ква ли те ту моно гра фи је посеб но допри но си „исцрп на 
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пре зен та ци ја гра ђе, која је, уз наво ђе ње потвр да, под ра зу ме ва ла и тач но наво ђе ње 
изво ра из којих су потвр де црпе не“ (јова но вић 2016: 681). Аутор ка „ана ли зи ра гла гол
ске облич ке вари јан те с обзи ром на њихо ву вре мен ску засту пље ност, тери то ри јал ну 
рас про стра ње ност, стил ску расло је ност и фре квен циј ску засту пље ност узи ма ју ћи у 
обзир и стил ске ефек те упо тре бе одре ђе них вари ја на та“ (рат ко вић 2014: 283), што 
резул ти ра вред ним и зани мљи вим закључ ци ма. Вред но сти ове књи ге допри но си и 
„ком плек сан реги стар ура ђен по прин ци пу гне зда, који осим основ них инфор ма ци ја 
и упу ћи ва ња јасно и истак ну то нуди, што нас посеб но раду је, оне нестан дард не, а у 
јези ку вео ма фре квент не обли ке, чак који доми ни ра ју у одно су на узус“ (нико лић 
2014: 110–111).

јова но вић, Вла дан. „Књи га о зна чај ној гру пи гла го ла из новог угла (Мари на 
Спа со је вић, Гла го ли на -(ј)ети, -им у коре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им у 
савре ме ном срп ском јези ку (нор ма тив ни и лек си ко граф ски аспект))“. Срп ски 
језик, бр. XXI (2016): стр. 675–681.
мила Ди но вић, Сања. „Мари на Спа со је вић, Гла го ли на -(ј)ети, -им у коре ла ци ји 
са гла го ли ма на -ити, -им у савре ме ном срп ском јези ку (нор ма тив ни и лек си
ко граф ски аспект)“. Лин гви стич ке акту ел но сти, бр. 26 (2015): стр. 107–108.
нико лић, Мари на. „Мари на Спа со је вић, Гла го ли на -(ј)ети, -им у коре ла ци ји 
са гла го ли ма на -ити, -им у савре ме ном срп ском јези ку (нор ма тив ни и лек си
ко граф ски аспект)“. Наш језик, бр. XLV/1–2 (2014): стр. 105–111.
рат ко вић, Дра га на. „Детаљ на ана ли за јед ног типа гла го ла (Мари на Спа со је вић, 
Гла го ли на (ј)ети, им у коре ла ци ји са гла го ли ма на ити, им у савре ме ном 
срп ском јези ку (нор ма тив ни и лек си ко граф ски аспект))“. Збор ник Мати це срп-
ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LVII/1 (2014): стр. 280–285.
риСтић, Ста на. „Мари на Спа со је вић, Гла го ли на -(ј)ети, -им у коре ла ци ји са 
гла го ли ма на -ити, -им у савре ме ном срп ском јези ку (нор ма тив ни и лек си ко
граф ски аспект)“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXX (2014): стр. 360–363.

https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11555/jovanovic.spasoj.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11555/jovanovic.spasoj.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11555/jovanovic.spasoj.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11521/ratkovic.spasojevic.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11521/ratkovic.spasojevic.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/11521/ratkovic.spasojevic.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/2042/ristic.marina.spasojevic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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РАДИ ВО ЈЕ МЛА ДЕ НО ВИЋ, Говор јужно ко сов ског села Гат ње, 470 стр.

Као осам на е ста по реду у еди ци ји Моно гра фи је обја вље на је обим на књи га Ради
во ја Мла де но ви ћа Говор јужно ко сов ског села Гат ње. Књи гу чине сле де ћа погла вља: 
Увод (15–22), Акце нат (23–61), Гла со ви (63–130), Речи са декли на ци јом (131–290), Гла-
го ли (291–367), Непро мен љи ве речи (369–403), Гат њан ски говор у мето хиј ско-косов-
ско-сири нић ком аре а лу (405–413), Дија ле кат ски тек сто ви (415–440), Говор дерев ни 
Гат не (южное Косо во) – Резюме (441–451), Лите ра ту ра (453–465), Скра ће ни це (467) 
и О ауто ру (469–479). Пред мет ауто ро вог истра жи ва ња је опис гово ра јед ног места, 
намет нут као такав из сле де ћих раз ло га: „у нау ци су при зрен скојужно мо рав ски гово
ри јужног дела Косов ске котли не недо вољ но позна ти; од јужно ко сов ских насе ља прак
тич но само у овом месту доми ни ра ста ри нач ко ста нов ни штво, које има ста би ли сан 
дија ле кат ски систем“ (мла Де но вић 2013: 17). Изу зет но позна ва ње чита вог дија ле кат
ског моза и ка на косов скомето хиј ском тере ну омо гу ћи ло је ауто ру да изне се поу зда не 
подат ке о ширем про сто ру при зрен скотимоч ких гово ра мето хиј скокосов скосири
нић ког аре а ла. Иако лек сич ки систем није посеб но раз ма тран, књи га оби лу је гра ђом 
која „без сум ње може бити мате ри јал за буду ћа истра жи ва ња, и то не само лин гви сти
ма дија лек то ло шког усме ре ња, већ и они ма који у сво јим истра жи ва њи ма при ме њу ју 
ана ли тич ке при сту пе етно лин гви сти ке, антро по ло шке лин гви сти ке и сл.“ (ћир ко вић 
2013: 39). При ступ назна че ном про бле му исто вре ме но je на тра гу и тра ди ци о нал ног 
и модeрног, а „тра ди ци ја се огле да у пошто ва њу редо сле да погла вља и у редо сле ду 
про у ча ва ња поје ди них поја ва. На тај начин се омо гу ћа ва већа пре глед ност, што даље 
омо гу ћа ва поре ђе ње језич ке гра ђе са гра ђом у дру гим моно гра фи ја ма. Ино ва ци ја се 
огле да у кори шће њу нових језич ких апа ра ту ра, које су наро чи то веза не за син так су 
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јези ка“ (павло вић 2014: 615). Поред изу зет не науч не вред но сти, зна чај ове моно гра
фи је је и у томе што чува од забо ра ва део срп ске кул тур не башти не с овог дела Косо ва 
и Мето хи је, што је и истак ну то у јед ном од при ка за ове књи ге: „У тра гич ној ситу а ци ји 
у којој се Срби ја нашла после 1999. годи не, која је дове ла до тога да су носи о ци гатањ
ског [sic!] гово ра расе ље ни (углав ном по Срби ји), ова књи га пред ста вља и сво је вр стан 
спо ме ник гово ру који ће се уско ро рас то чи ти, сто пи ти са дру гим срп ским народ ним 
гово ри ма и, како то обич но бива, неста ти“ (јури Шић 2015: 283).

јури Шић, Мари на. „Ради во је Мла де но вић, Говор јужно ко сов ског села Гат ње“. Збор-
ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LVI II/1 (2015): стр. 279–283.
павло вић, Јеле на. „И моде ран и тра ди ци о на лан при ступ (Ради во је Мла де но вић, 
Говор јужно ко сов ског села Гат ње)“. Phi lo lo gia Medi a na, бр. 6 (2014): стр. 611–615. 
ћир ко вић, Све тла на. „Ради во је Мла де но вић, Говор јужно ко сов ског села Гат ње“. 
Лин гви стич ке акту ел но сти, бр. 23 (2013): стр. 38–40.
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БОЈА НА МИЛО СА ВЉЕ ВИЋ, Ого ва ра ње као говор ни жанр сва ко днев не кому ни ка-
ци је, 351 стр.

У еди ци ји Моно гра фи је као девет на е ста књи га обја вље на је сту ди ја Боја не Мило са
вље вић Ого ва ра ње као говор ни жанр сва ко днев не кому ни ка ци је. Струк ту ра ове књи ге 
је сле де ћа: I. Увод (11–22), II. Тео риј ски оквир (23–52), III. Пој мов но зна че ње ого ва ра ња 
у срп ском јези ку (53–64), IV. Одли ке ого ва ра ња (65–86), V. Кла си фи ка ци је ого ва ра ња 
(87–89), VI. Ого ва ра ње као говор ни жанр (91–104), VII. Ого ва ра ње у усме ној кому ни-
ка ци ји (105–191), VIII. Ого ва ра ње у жутој штам пи (193–315), IX. Закљу чак (317–327), 
X. Sum mary (329–338), XI. Лите ра ту ра (339–346), XII. Реги стар пој мо ва (347–348), 
XIII. Реги стар ауто ра (349–350) и О ауто ру (351). Пред мет овог опсе жног истра жи ва
ња је ого ва ра ње као ком плек сан језич ки и дру штве ни фено мен, док су пред ауто ра 
поста вље ни зада ци има ли један општи циљ, а он је „да се дис курс ого ва ра ња опи ше на 
семан тич ком и фор мал ном пла ну, као и то да се доне кле пред ста ви и тео риј ски модел 
опи са одре ђе ног типа дис кур са као што је то ого ва ра ње“ (мило Са вље вић 2014: 317). 
Пре ма речи ма јед но га од при ка зи ва ча књи ге, тај је циљ постиг нут: „Утвр див ши пој
мов но зна че ње ого ва ра ња, одли ке ого ва ра ња као говор ног жан ра сва ко днев не кому
ни ка ци је, врсте ого ва ра ња, језич ка сред ства који ма се пости же, окол но сти под који ма 
се одви ја, пона ша ње говор ни ка и саго вор ни ка, Боја на Мило са вље вић је у пот пу но сти 
испу ни ла циље ве које је себи поста ви ла“ (Сти јо вић 2012: 43). Темељ на ана ли за засни
ва се на бога тој и поу зда ној језич кој гра ђи, која је сагле да на с кому ни ка циј ског, семи
о тич ког, праг ма тич ког, лек сич когра ма тич ког и соци јал ноп си хо ло шког аспек та. Тако 
је истра жи ва ње датог говор ног жан ра доне ло, поред вред них разул та та, и „тео риј ски 
ред у јед ну вео ма флу ид ну и уну тар себе разно ли ку кому ни ка циј ску поја ву“ (кли-
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ко вац 2015: 133). „Атрак тив ност теме, пре глед ност у поста вља њу тео риј ских окви ра, 
опши ран кор пус, дета љан при ступ при ку пље ној гра ђи, систе ма тич ност, укр шта ње 
раз ли чи тих мето до ло шких и тео риј ских достиг ну ћа из раз ли чи тих обла сти нај пре 
лин гви сти ке, а онда и дру гих хума ни стич ких нау ка, као и интер ди сци пли нар ност у 
ана ли зи, а понај ви ше ино ва тив ност у самом пред ме ту истра жи ва ња обез бе ђу ју зна
чај но место овој моно гра фи ји код свих озбиљ них про у ча ва ла ца раз го вор ног јези ка, 
али и јези ка уоп ште“ (Сли јеп че вић 2014: 125).

кли ко вац, Душка. „Боја на Мило са вље вић, Ого ва ра ње као говор ни жанр сва ко
днев не кому ни ка ци је“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXI/1–2 (2015): стр. 127–133.
Сли јеп че вић, Све тла на. „Боја на Мило са вље вић, Ого ва ра ње као говор ни жанр 
сва ко днев не кому ни ка ци је“. Наш језик, бр. XLV/3–4 (2014): стр. 121–125.
Сти јо вић, Рада. „Боја на Мило са вље вић, Ого ва ра ње као говор ни жанр сва ко днев
не кому ни ка ци је (док тор ска дисер та ци ја)“. Лин гви стич ке акту ел но сти, бр. 21 
(2012): стр. 41–45.
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РАД МИ ЛА ЖУГИЋ, Микро то по ни ми ја доњег сли ва Јабла ни це (семан тич ко-твор-
бе ни аспект), 272 стр.

Два де се та публи ка ци ја по реду у еди ци ји Моно гра фи је је Микро то по ни ми ја доњег 
сли ва Јабла ни це (семан тич ко-твор бе ни аспект), засад једи на књи га из обла сти оно
ма сти ке у овој еди ци ји, а напи са ла ју је Рад ми ла Жугић. Књи гу чине сле де ће цели не: 
Пред го вор (11–12), I. Увод (13–15), Кар та доњег сли ва Јабла ни це (16), II. Доо но ма сти-
чка истра жи ва ња (17–43), III. Семан тич ка кла си фи ка ци ја микро то по ни ма (45–146), 
IV. Струк ту рал на кла си фи ка ци ја микро то по ни ма (147–192), V. Закљу чак (193–199), 
VI. Реч ник микро то по ни ма са реги стром (201–237), VII. Лите ра ту ра (239–255), 
VIII. Скра ће ни це (257–260), Резюме (261–269) и О ауто ру (271–272). По речи ма самог 
ауто ра – „основ ни циљ ове сту ди је је исцрп на и темељ на топо но ма стич ка интер пре
та ци ја микро то по ни ми је на семан тич ком и струк тур ном пла ну“ (Жугић 2014: 13). 
Тако је детаљ на лин гви стич ка и топо но ма стич ка ана ли за обу хва ти ла више од 1.500 
микро то по ним ских једи ни ца, при ку пље них у аре а лу од 32 села у доњем сли ву Јабла
ни це. Микро то по ни ми су сагле да ни са семан тич ког и твор бе ног аспек та, утвр ђе
ни су мно го број ни моти ви њихо вог настан ка и њихо вих твор бе них обра за ца, а на 
осно ву њих самих и раз ли чи тих семан тич ких гру па и под гру па, одно сно твор бе них 
моде ла и типо ва микро то по ни ма. „Ана ли за микро то по ни ма на семан тич ком и струк
ту рал ном пла ну пока за ла је да они сво ју основ ну функ ци ју оства ру ју лек сич ким и 
струк ту рал ним фон дом који изра жа ва: 1) при пад ност; 2) карак те ри стич но свој ство 
име но ва ног лока ли те та реа ли зо ва но дескрип тив ним при де вом и 3) поло жај име но
ва ног лока ли те та у одно су на окол не лока ли те те“ (Жугић 2014: 199). Ова ко темељ но 
спро ве де на ана ли за пред ста вља зна ча јан „при лог срп ској оно ма сти ци, јер је аутор ка 
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овим делом напра ви ла још један иско рак у про у ча ва њу језич ког систе ма јабла нич ког 
гово ра, усме рив ши соп стве не истра жи вач ке циље ве на семан тич котвор бе не зако
ни то сти јед ног неис тра же ног лин гви стич ког поља – оно ма сти ке“ (мар ко вић 2015: 
348). Уз то, пред ста вље ни микро то по ни ми све до че и о неким сег мен ти ма соци јал ног 
живо та на датом тере ну: „оvom ono ma stič kom mono gra fi jom traj no je saču va na jezič na, 
ali i izva nje zič na baš ti na: ime na, ali i sve ono što se u nji ma zrca li – oso be, nji hov druš tve
ni i duhov ni život, a poseb no dje lat no sti i zani ma nja, te pri rod ni ambi jent – spa še ni su od 
zabo ra va“ (Hor vat 2016: 214).

Hor vat, Joža. „Рад ми ла Жугић, Микро то по ни ми ја доњег сли ва Јабла ни це (семан
тич котвор бе ни аспект)“. Folia ono ma sti ca Cro a ti ca, br. 25 (2016): str. 208–214.
мар ко вић, Бран ки ца. „Рад ми ла Жугић, Микро то по ни ми ја доњег сли ва Јабла ни
це (семан тич котвор бе ни аспект)“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXI/3–4 (2015): 
стр. 341–348.

https://hrcak.srce.hr/folia-onomastica
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МАРИ НА НИКО ЛИЋ, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку: сло же на рече ни ца, 
303 стр.

У овој инсти тут ској еди ци ји број 21 носи књи га Мари не Нико лић Кате го ри ја сте-
пе на у срп ском јези ку: сло же на рече ни ца. Чине је сле де ћа погла вља: Увод на реч (9–10), 
I. Увод (11–62), II. Сло же не рече ни це са зна че њем сте пе на (63–226), III. Сте пен као пра-
те ће кате го ри јал но зна че ње у сло же ним рече ни ца ма (227–243), IV. Зна че ње сте пе на и 
пар це ла ци ја (245–250), V. Фра зе о ло ги зми као сред ство изра жа ва ња семан тич ке кате-
го ри је сте пе на (251–264), VI. Закључ ци (265–283), VII. Цити ра на лите ра ту ра (285–
298), VIII. Изво ри (299–301), Sum mary (302) и О ауто ру (303). Како је већ насло вом 
одре ђе но, пред мет ове сту ди је јесте кате го ри ја сте пе на у систе му сло же них рече ни ца 
савре ме ног срп ског књи жев ног јези ка. Истра жи вач ки циљ био је да се зада та тема 
детаљ но опи ше и про ту ма чи, с исто вре ме ним ослон цем на лин гви стич ку тра ди ци ју 
и модер ну лин гви стич ку тео ри ју и мето до ло ги ју која се при ме њу је у про у ча ва њи ма 
кате го ри је сте пе на у сло вен ским јези ци ма; тако се „вели ки тео риј ски допри нос не 
само про у ча ва њу кате го ри је сте пе на већ про у ча ва њу одно са у окви ру зави сно сло же
них и неза ви сно сло же них рече ни ца огле да (…) у кори шће њу савре ме них тео ри ја, као 
што је тео ри ја семан тич ких лока ли за ци ја, тео ри ја семан тич ких поља и ког ни тив на 
гра ма ти ка“ (Сли јеп че вић 2016: 670). До поја ве ове сту ди је, семан тич кој кате го ри ји 
сте пе на у срп ском јези ку „није при сту па но с циљем да се цело ви то обра ди јед но њено 
про блем ско поље“ (Ђор Ђе вић 2015: 74). Међу тим, аутор ка је мину ци о зном ана ли зом 
вели ког бро ја при ме ра дошла до реле вант них и поу зда них закљу ча ка. „Оно ма си о ло
шки при ступ омо гу ћио јој је да пока же како је семан тич ка кате го ри ја сте пе на врло 
засту пље на у систе му сло же них рече ни ца срп ског јези ка, те да сте пе но ва ње није само 
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одли ка гра да ци о них рече ни ца, како је углав ном у нашој лите ра ту ри кон ста то ва но“ 
(мила Шин 2015: 308). Језгро вит пре глед зна ча ја ове моно гра фи је дат је у при ка зу П. 
Пипе ра, где се наво ди да она „пред ста вља истра жи ва ње које је чвр сто уте ме ље но и у 
тео риј скомето до ло шком погле ду и у погле ду оби ма, струк ту ре и реле вант но сти гра
ђе на којој се засни ва. У њему је на нов и реле ван тан начин и тео риј ски и прак тич но 
осве тље на син так сич косеман тич ка про бле ма ти ка кате го ри је сте пе на у зави сно сло
же ним рече ни ца ма срп ског јези ка“ (пипер 2015: 335).

Ђор Ђе вић, Весна. „Мари на Нико лић, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку: сло
же на рече ни ца“. Наш језик, бр. XLVI/1–2 (2015): стр. 71–74.
мила Шин, Горан. „О сло же ној рече ни ци са ста но ви шта савре ме них лин гви сти
чких усмје ре ња (Мари на Нико лић, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку: сло же
на рече ни ца)“. Фило лог, бр. VI/12 (2015): стр. 305–308.
ота Ше вић, Ђор ђе. „Мари на Нико лић, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку“. Лин-
гви стич ке акту ел но сти, бр. 26 (2015): стр. 105–106. 
пипер, Пре драг. „Мари на Нико лић, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку: сло же
на рече ни ца“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXI/3–4 (2015): стр. 325–335.
Сли јеп че вић, Све тла на. „Књи га о кате го ри ји сте пе на у срп ском јези ку (Мари
на Нико лић, Кате го ри ја сте пе на у срп ском јези ку)“. Срп ски језик, бр. XXI (2015): 
стр. 669–674.
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СТА НА РИСТИЋ, Гра ма тич ки и ког ни тив ни аспек ти лек сич ког зна че ња, 452 стр.

Моно гра фи ја Ста не Ристић Гра ма тич ки и ког ни тив ни аспек ти лек сич ког зна че-
ња штам па на је као два де сет дру га књи га у еди ци ји. Поред Пред го во ра (7), увод ног 
погла вља Лек си ка на путу од тра ди ци о нал ног до инте грал ног и ког ни тив ног опи са 
(9–29), III. Завр шног погла вља (397–428), IV. Реги стра (429–449) и одељ ка О ауто ру 
(451–452), ова сту ди ја садр жи и две веће цели не I. Од тра ди ци о нал ног до инте грал-
ног опи са јези ка и II. Ког ни тив ни аспек ти лек сич ког зна че ња. У окви ру прве цели не 
су погла вља: I.1. Лек сич ки и гра ма тич ки опис јези ка (31–65), I.2. Гра ма тич ки аспек-
ти лек сич ког зна че ња (67–133) и I.3. Инте грал ни опис јези ка (135–149). Дру гом цели
ном обу хва ће на су чети ри погла вља: II.1. Кон цеп ти и кон цеп ту а ли за ци ја у срп ском 
јези ку (151–187), II.2. Сте ре о ти пи и сте ре о ти пи за ци ја у срп ском јези ку (189–244), 
II.3. Кон цеп ти и сте ре о ти пи у дис кур су (245–341) и II.4. Речи у асо ци ја тив ном пољу 
(343–396). Моно гра фи ја је резул тат аутор ки ног десе то го ди шњег истра жи ва ња гра ма
тич ких и ког ни тив них аспе ка та лек сич ког зна че ња у окви ру више раз ли чи тих тема. 
Гра ма тич ка и семан тич ка ана ли за бога те гра ђе, екс цер пи ра не из раз ли чи тих типо
ва рефе рент них срп ских и сло вен ских реч ни ка, елек трон ског кор пу са, књи жев ног, 
поет ског и рели ги о зног дис кур са, оба вља на је „не само са лин гви стич ког већ и са 
соци о лин гви стич ког, етно лин гви стич ког и кул ту ро ло шког и, посеб но, ког ни тив но
лин гви стич ког аспек та и уз при ме ну разно вр сних лин гви стич ких тео ри ја – попут 
тео ри је језич ке лич но сти, тео ри је иди о сти ла, тео ри је вер бал них асо ци ја ци ја итд.“ 
(бог Да но вић 2016: 427). Иако покри ва вели ки темат ски распон, „књи га пред ста вља 
хар мо нич ну цели ну која је сачи ње на од истра жи ва ња тео риј ских и прак тич них пита
ња лек сич ке семан ти ке и гра ма ти ке срп ског јези ка. Сва ки рад је посве ћен акту ел ној 
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и изу зет но зани мљи вој језич кој про бле ма ти ци чија се ана ли за изла же с ослон цем на 
модер не мето де интер пре та тив не лек си ко гра фи је и систем ског опи са јези ка“ (попо-
вић 2015: 340).

бог Да но вић, Мари ја на. „Тра ди ци о нал ни и савре ме ни при сту пи лек сич ком зна
че њу (Ста на Ристић, Гра ма тич ки и ког ни тив ни аспек ти лек сич ког зна че ња)“. 
Књи жев ност и језик, бр. LXII/3−4 (2016): стр. 423−427.
попо вић, Људ ми ла. „Језич ка сли ка све та Срба у фраг мен ти ма (Ста на Ристић, 
Гра ма тич ки и ког ни тив ни аспек ти лек сич ког зна че ња)“. Јужно сло вен ски фило-
лог, бр. LXXІІ/3−4 (2015): стр. 336–340.
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НАТА ША ВУЛО ВИЋ, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин гво кул ту ро ло шка истра-
жи ва ња, 359 стр.

Као два де сет тре ћа књи га у окви ру еди ци је обја вље на је Срп ска фра зе о ло ги ја и рели-
ги ја: лин гво кул ту ро ло шка истра жи ва ња, ауто ра Ната ше Вуло вић. Струк ту ра ове књи ге 
је сле де ћа: 1. Увод (13–31), 2. Спе ци фич на при ро да фра зе о ло шких једи ни ца с рели гиј ским 
ком по нен та ма (33–77), 3. Струк тур но-семан тич ке одли ке фра зе о ло шких једи ни ца с 
рели гиј ским ком по нен та ма (79–109), 4. Семан ти ка фра зе о ло шких једи ни ца с рели гиј-
ским ком по нен та ма (111–181), 5. Ком па ра тив не (поред бе не) фра зе о ло шке једи ни це с 
рели гиј ским ком по нен та ма (183–226), 6. Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча ва ња фра-
зе о ло шких једи ни ца с рели гиј ским ком по нен та ма (227–284), 7. Закључ на раз ма тра ња 
(285–291), Лите ра ту ра и изво ри (293–315), Скра ће ни це књи га Св. писма (317–318), Реги-
стар фра зе о ло шких једи ни ца (319–335), Пој мов ни реги стар (337–343), Имен ски реги-
стар (345–352), Sum mary (353–354), Резюме (355–356), Zusam men fas sung (357–358) и О 
ауто ру (359). Осла ња ју ћи се на лин гво кул ту ро ло шке постав ке, циљ истра жи ва ња био 
је да се опи шу лек сич ке, струк тур не и семан тич ке одли ке фра зе о ло шких једи ни ца с 
рели гиј ским ком по нен та ма у срп ском јези ку, као и да се ука же на њихо ве спе ци фи
ч не кул тур не коно та ци је. Доби је ни резул та ти ука зу ју на зна чај рели гиј ског доме на у 
фор ми ра њу фра зе о ло шког фон да срп ског јези ка. Вред ност ове моно гра фи је очи та ва се 
у темељ ном истра жи ва њу, у које су осим фра зе о ло шке лите ра ту ре „укљу че не сту ди је 
из обла сти пра во слав не дог ма ти ке и хри шћан ске рели ги је уоп ште, ста ре срп ске рели
ги је и фол кло ра, те сло вен ске мито ло ги је, што све до чи о ком плек сно сти раз ма тра них 
поја ва и сло је ви то сти срп ске фра зе о ло ги је с рели гиј ском ком по нен том у лек сич ком 
саста ву“ (Штр бац 2016: 193). „Захва љу ју ћи аутор ки ном опи су јед ног важног дела фра
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зе о ло шког кор пу са срп ског јези ка, дола зи мо до непро це њи вих пода та ка о начи ну 
мишље ња говор ни ка срп ског јези ка, о њихо вом погле ду на свет, вред но сним кри те ри
ју ми ма, одно су пре ма живо ту и смр ти, међу људ ским одно си ма и др., што допри но си 
кре и ра њу језич ке сли ке све та – срп ске и сло вен ске уоп ште“ (јова но вић 2016: 131–132), 
те ова књи га несум њи во „пред ста вља кори сну гра ђу за етно ло шка, антро по ло шка, 
етноп си хо ло шка, соци о ло шка и кул ту ро ло шка про у ча ва ња (кон ча ре вић 2016: 261). 
Тако ђе, иску ство Н. Вуло вић у раду на Реч ни ку САНУ учи ни ло је да „осим дра го це ног 
допри но са нео п ход ном про јек ту изра де фра зе о ло шког реч ни ка срп ског јези ка, ово 
дело пред ста вља извор лек си ко граф ских саве та за обра ду фра зе о ло шких једи ни ца у 
науч ној лек си ко гра фи ји (пре све га при ли ком изра де дескрип тив них јед но је зич них 
реч ни ка)“ (маца но вић 2017: 295). Моно гра фи ји Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин-
гво кул ту ро ло шка истра жи ва ња доде ље на је награ да за нај бо љи рад из срп ске лин
гви стич ке сла ви сти ке „Павле и Мил ка Ивић“ за 2016. годи ну.

јова но вић, Јова на. „Ната ша Вуло вић, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин гво
кул ту ро ло шка истра жи ва ња“. Наш језик, бр. XLVII/3–4 (2016): 123–132.
кон ча ре вић, Ксе ни ја. „Ната ша Вуло вић, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин
гво кул ту ро ло шка истра жи ва ња“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXII/3–4 (2016): 
стр. 251–261.
леву Шки на, Ружи ца. „Ната ша Вуло вић, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин гво
кул ту ро ло шка истра жи ва ња“. Пра во слав ная культура: исто рия и совре мен ность 
(2016): стр. 307–313.
маца но вић, Ана. „О фра зе о ло шким једи ни ца ма с рели гиј ским ком по нен та ма 
у срп ском јези ку (Ната ша Вуло вић, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин гво кул
ту ро ло шка истра жи ва ња)“. Збор ник Мати це срп ске за књи жев ност и језик, бр. 
LXV/1 (2017): стр. 292–295.
Штр бац, Гор да на. „Лин гво кул ту ро ло шки аспек ти срп ске фра зе о ло ги је (Ната
ша Вуло вић, Срп ска фра зе о ло ги ја и рели ги ја: лин гво кул ту ро ло шка истра жи ва
ња)“. Збор ник Мати це срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LIX/2 (2016): стр. 
188–192.
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НЕЂО Г. ЈОШИЋ, Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском јези ку, 226. стр.

Књи га Неђа Јоши ћа Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском јези ку штам па на 
је као два де сет четвр та у окви ру еди ци је Моно гра фи је. Струк ту ри ра на је на сле де ћи 
начин: Увод (1–8), Пре глед срп ске воћар ске лек си ке (на мате ри ја лу воћа ка ста бла ши-
ца из фами ли је Rosa ce ae) (9–36), Поје ди нач ни нази ви воћа ка: лек сич ко-семан тич ки 
при ступ (37–108), Поје ди нач ни нази ви воћа ка: твор бе ни пре глед (109–128), Закљу чак 
(129–142), Рези ме (143–145), Sum mary (146–148), Лите ра ту ра (149–158), Индекс народ-
них нази ва воћа ка (са лока ци јом и при мје ри ма) (159–214), Имен ски реги стар (215–218), 
Био гра фи ја ауто ра (219). Ова моно гра фи ја резул тат је ауто ро вог интер ди сци пли нар
ног при сту па у про у ча ва њу воћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је. Циљ истра жи ва ња 
ауто ра било је лек сич косеман тич ко и твор бе но расве тља ва ње лек се ма које при па да ју 
стан дард ној и народ ној лек си ци општег лек сич ког фон да, а које су темат ски веза не 
за воћар ство. Буду ћи да је ком по нен ци јал на ана ли за основ ни мето до ло шки посту пак 
при ме њен у сту ди ји, „успе шно је реше на дихо то ми ја ана ли зи ра ног лек сич ког мате
ри ја ла: стан дард не тер ми но ло шке лек си ке пре ма народ ној одно сно покра јин ској тер
ми но ло шкој лек си ци“ (риСтић 2016: 122). Додат но, „поред исцрп не лек сич косеман
тич ке и дери ва то ло шке ана ли зе лек се ма из лек сич косеман тич ке гру пе врста воћ ке, 
изу зет но вре дан део ове моно гра фи је пред ста вља Индекс народ них нази ва воћа ка (с 
лока ци јом и при мје ри ма). У окви ру овог одељ ка нај пре се нала зи исцр пан спи сак изво
ра који чине кор пус истра жи ва ња, а затим је дат богат реги стар гра ђе, са гра ма тич ким 
ква ли фи ка то ри ма, при ме ри ма и њихо вом лока ци јом“ (маца но вић 2017: 291). Изме ђу 
оста лог, ова ко наве де ни пода ци пред ста вља ју поу здан мате ри јал за пре ци зну изра
ду лин гви стич ких кара та и могу чини ти зна ча јан допри нос срп ској лин гви стич кој 
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гео гра фи ји. Тако ђе, оби ље гра ђе ука зу је на нео п ход ност „изра де лек си ко на народ не 
воћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је, те оста је искре на нада да ће ова кво дело про ис
те ћи из ауто ро вог буду ћег рада и тиме бити зао кру жен и ова ко изван ре дан допри нос 
не само лин гви стич ким дисци пли на ма – срп ској тер ми но ло ги ји, лек си ко ло ги ји и 
лин гво кул ту ро ло ги ји, већ и фол кло ри сти ци и етно ло ги ји уоп ште“ (маца но вић 2017: 
291–292).

маца но вић, Ана. „Поглед у ризни цу воћар ске лек си ке и тер ми но ло ги је (Неђо 
Јошић, Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском јези ку)“. Збор ник Мати це 
срп ске за књи жев ност и језик, бр. LXV/1 (2017): стр. 289–292.
ота Ше вић, Ђор ђе. „Неђо Јошић, Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском 
јези ку“. Лин гви стич ке акту ел но сти, бр. 29 (2016): стр. 49–50.
рат ко вић, Дра га на. „Неђо Јошић, Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском 
јези ку“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXI II/1–2 (2017): стр. 218–224.
риСтић, Ста на. „Неђо Јошић, Воћар ска лек си ка и тер ми но ло ги ја у срп ском јези
ку“. Наш језик, бр. XLVII/3–4 (2016): стр. 118–122.
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ВЛА ДАН ЈОВА НО ВИЋ, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја, 307 стр.

Два де сет пета књи га у еди ци ји Моно гра фи је носи наслов Срп ска вој на лек си ка и 
тер ми но ло ги ја, а напи сао ју је Вла дан Јова но вић. Књи га обу хва та сле де ћа погла вља: 
Уме сто пред го во ра (11–14), I Увод (15–40), II Тер мин и тер ми но ло ги ја (тео риј ска и 
прак тич на раз ма тра ња) (41–65), III Вој на тер ми но ло ги ја (66–212), IV Језич ке осо би не 
вој них тек сто ва у све тлу раз во ја и при ро де вој ног про фе си о нал ног сти ла (213–249), 
V О гра ма тич ким и кому ни ка тив ним осо би на ма вој них коман ди (250–256), VI Закљу-
чак (257–269), VII Изво ри (270–273), VIII Лите ра ту ра (274–286), IX Скра ће ни це (287), 
X Реги стри (288–304), Sum mary (305), Резюме (306), О ауто ру (307). Око сни цу ове сту
ди је чини вој на лек си ка срп ског јези ка, посма тра на као сво је вр стан тер ми но ло шки 
под си стем уну тар ширег лек сич ког систе ма срп ског јези ка. Поста вље ни циљ истра
жи ва ња – да се на осно ву лек сич когра ма тич ког и лек сич косеман тич ког опи са вој не 
лек си ке при ка жу меха ни зми наста ја ња, упо тре бе и функ ци о ни са ња ових једи ни ца на 
неко ли ко нивоа језич ке струк ту ре, пре све га на лек сич ком, оства рен је захва љу ју ћи 
темељ ној ауто ро вој ана ли зи. Кор пус су чини ли при ме ри из писа них изво ра из XIX и 
XX века. Због семан тич ке и функ ци о нал не сло же но сти гра ђа је посма тра на „из угла 
цели не лек сич ког систе ма, чиме је обу хва ће на и ана ли за упо тре бе језич ких сред
ста ва у номи на ци ји спе ци јал них пој мо ва, њено функ ци о ни са ње уну тар раз ли чи тих 
језич ких нивоа, начин пред ста вља ња ове лек си ке у лек си ко гра фи ји – дескрип тив ној, 
али и спе ци јал ној, као и ана ли за тер ми на у ширем кон тек сту вој ног јези ка“ (Спа Со је-
вић 2017: 118). Моно гра фи ја Вла да на Јова но ви ћа успе шно је „зао кру же на на неко ли ко 
цели на у окви ру којих се вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја посма тра ју са раз ли чи тих 
аспе ка та – лек си ко ло шког, лек си ко граф ског (тер ми но граф ског), дери ва то ло шког, 
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дија хро носин хро ног, гра ма тич ког, функ ци о нал но стил ског. Само при ме ном ова квог 
при сту па један тер ми носистем може бити сагле дан у цели ни“ (бје ла ко вић 2017: 
1093). На кра ју, исти чу ћи шири зна чај ове моно гра фи је, један од њених при ка зи ва ча 
наво ди да она „пред ста вља и зна ча јан допри нос тер ми но ло ги ји као нау ци. Реги стар 
вој не лек си ке садр жи више сто ти на једи ни ца, што ће буду ћим истра жи ва чи ма срп
ске лек си ке и тер ми но ло ги је, не само вој не, бити од кори сти“ (ота Ше вић 2016: 40).

бје ла ко вић, Иси до ра. „О вој ној лек си ци и тер ми но ло ги ји у срп ском јези ку (Вла
дан Јова но вић, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја)“. Збор ник Мати це срп ске 
за књи жев ност и језик, бр. LXV/3 (2017): стр. 1089–1093.
Дра ги ће вић, Рај на. „Допри нос изу ча ва њи ма срп ске тер ми но ло ги је (Вла дан Јова
но вић, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја)“. Срп ски језик, бр. XXII (2017): стр. 
705–709.
ота Ше вић, Ђор ђе. „Вла дан Јова но вић, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја“. 
Лин гви стич ке акту ел но сти, бр. 29 (2016): стр. 38–40.
раДо вић Тешић, Мили ца. „Вла дан Јова но вић, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но
ло ги ја“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXI II/1–2 (2017): стр. 211–217.
Спа Со је вић, Мари на. „Вла дан Јова но вић, Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги
ја“. Наш језик, бр. XLVI II/1–2 (2017): стр. 114–118.
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АНА МАЦА НО ВИЋ, Срп ска јези ко слов на тер ми но ло ги ја у 19. веку, 396 стр.

У пред ста вља ној еди ци ји је под бро јем 26 публи ко ва на моно гра фи ја Срп ска јези-
ко слов на тер ми но ло ги ја у 19. веку Ане Маца но вић. Књи га се састо ји из сле де ћих 
поглав ља: Реч ауто ра (9–10), 1. Увод (11–34), 2. Општи јези ко слов ни тер ми ни (35–80), 
3. Гра фиј ска и фонет ско-фоно ло шка тер ми но ло ги ја (81–136), 4. Про зо диј ска тер ми-
но ло ги ја (137–174), 5. Мор фо ло шка тер ми но ло ги ја (175–314), 6. Син так сич ка тер ми-
но ло ги ја (315–328), 7. Закљу чак (329–354), Изво ри (355–366), Лите ра ту ра (367–382), 
Реги стри (383–390), Sum mary (391–392), Резюме (393–394), О ауто ру (395). Цен трал ну 
истра жи вач ку тему ове моно гра фи је пред ста вља лек сич косеман тич ка и дери ва то ло
шка ана ли за тер ми но ло шке гра ђе из 127 раз ли чи тих изво ра, обја вљи ва них у пери о ду 
од 1801. до 1894. годи не. Екс цер пи ра на гра ђа упо ре ђе на је са ста њем у савре ме ној 
лин гви стич кој тер ми но ло ги ји. Циљ је био да се утвр ди која је мера поду да ра ња јези
ко слов не тер ми но ло ги је из XIX века и ове савре ме не, и да ли посто ји кон ти ну и тет 
у фор ми ра њу мета је зи ка ове дисци пли не. Иако истра жи ва ње пока зу је да је „82,51% 
ана ли зи ра не тер ми но ло ги је иза шло из упо тре бе, инте ре сант ни су пода ци које се то 
тер ми но ло шке једи ни це из 19. века упо тре бља ва ју у лин гви сти ци и данас. Њих је 
укуп но 191 и раз вр ста не су по језич ким ниво и ма“ (леву Шки на 2019: 93). Ана Маца но
вић у закључ ку ука зу је на потре бу про у ча ва ња „тер ми но ло ги је оста лих јези ко слов них 
дисци пли на – твор бе речи, лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је, сти ли сти ке, орто гра фи је, 
дија лек то ло ги је, као и тер ми на који се одно се на језич ке иди о ме. Тако ком пле ти ра на 
ана ли за била би пого дан извор за ства ра ње реч ни ка срп ских јези ко слов них тер ми
на у 19. веку. Кон цеп ци ја и изра да ова квог реч ни ка допри не ла би, изме ђу оста лог, и 
кон стру и са њу реч ни ка савре ме них лин гви стич ких тер ми на“ (маца но вић 2018: 353). 

http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/28/dr-ana-macanovic/
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У истом сме ру иду и похвал не речи И. Бје ла ко вић: „Добро уте ме ље на у тео риј ско 
мето до ло шком погле ду, са бри жљи во при ку пље ним при ме ри ма из репре зен та тив ног 
кор пу са, уз пот пун увид у реле вант ну лите ра ту ру, моно гра фи ја Ане З. Маца но вић 
Срп ска јези ко слов на тер ми но ло ги ја у 19. веку пред ста вља не само изу зет но зна ча јан 
допри нос позна ва њу раз во ја срп ске лин гви стич ке тер ми но ло ги је него и сна жан под
стрек ка новим истра жи ва њи ма слич ног про фи ла“ (бје ла ко вић 2021: 538).

бје ла ко вић, Иси до ра. „О поче ци ма срп ске лин гви стич ке тер ми но ло ги је (Ана 
Маца но вић, Срп ска јези ко слов на тер ми но ло ги ја у 19. веку)“. Збор ник Мати це 
срп ске за књи жев ност и језик, бр. LXIX/2 (2021): стр. 536–538.
леву Шки на, Ружи ца. „Ана Маца но вић, Срп ска јези ко слов на тер ми но ло ги ја у 
19. веку“. Вісник Термінологічної комісії при МКС, бр. IV (2019): стр. 90–93.

http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/28/dr-ana-macanovic/
http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/28/dr-ana-macanovic/
http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/08/28/dr-ana-macanovic/
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РАД МИ ЛА ЖУГИЋ, Деми ну ти ви у при зрен ско-тимоч ким дија лек ти ма срп ског 
јези ка (с освр том на бугар ски и маке дон ски књи жев ни језик), 336 стр.

Књи га Деми ну ти ви у при зрен ско-тимоч ким дија лек ти ма срп ског јези ка (с освр том 
на бугар ски и маке дон ски књи жев ни језик) Рад ми ле Жугић пред ста вља два де сет сед
му публи ка ци ју у еди ци ји Моно гра фи је. Струк ту ри ра на је на сле де ћи начин: I Увод 
(13–26), II Име нич ки деми ну ти ви (27–101), III При дев ски деми ну ти ви (102–133), IV Гла-
гол ски деми ну ти ви (134–165), V Закљу чак (166–178), VI Рези ме (179–182), VII Лите ра-
ту ра (183–191), VIII Изво ри (192–193), IX Попи си упо тре бље них деми ну ти ва (194–330), 
X Скра ће ни це (331–332), О ауто ру (333). Ова ко кон ци пи ра на књи га обје ди ни ла је 
резул та те аутор ки них више го ди шњих истра жи ва ња твор бе ног, семан тич ког и упо
треб ног аспек та деми ну ти ва као спе ци фич не твор бе носеман тич ке кате го ри је у гово
ри ма при зрен скотимоч ке дија ле кат ске обла сти. Пред мет ана ли зе у овој моно гра фи ји 
су име нич ки, при дев ски и гла гол ски деми ну ти ви у при зрен скотимоч ким дија лек ти
ма, с освр том на бугар ски и маке дон ски језик као са струк тур но бли ским, кон такт ним 
јужно сло вен ским иди о ми ма. Истра жи ва њем је обу хва ће на деми ну ци ја „као језич ки, 
у овом слу ча ју дија ле кат ски, и као акси о ло шки про блем, буду ћи да се деми ну и ра ње 
у јези ку не може посма тра ти изван екс тра лин гви стич ких, а посеб но праг ма тич ких 
и кул ту ро ло шких фак то ра“ (јова но вић 2021: 145–146), затим твор ба речи у систе му 
при зрен скотимоч ке дија ле кат ске обла сти, као и про блем поре ђе ња јези ка у кон так
ту. Резул та ти ана ли зе „све до че о вели кој изди фе рен ци ра но сти твор бе них моде ла и 
твор бе них начи на, што их чини спе ци фич ним у одно су на стан дард ни срп ски језик и 

4  Из тех нич ких раз ло га књи га је штам па на касни је, те зато број публи ка ци је и годи на обја вљи
ва ња нису уса гла ше ни.
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њего ве дру ге дија лек те“ (Жугић 2017: 182). Рецен зент Р. Сти јо вић иста кла је допри нос 
ове моно гра фи је сла бо про у че ним пита њи ма дери ва ци је у срп ској дија лек то ло ги ји и 
дода ла да „посеб ну вред ност пред ста вља ју смер ни це дате буду ћим ауто ри ма дија ле
кат ских лек си ко граф ских оства ре ња, засно ва не на ана ли зи доса да шње лек си ко граф
ске прак се, аутор ки ном бога том иску ству у обла сти дија лек то ло ги је и дија ле кат ске 
лек си ко гра фи је и добром позна ва њу савре ме них лин гви стич ких тео ри ја у обла сти 
семан ти ке и лек си ко ло ги је“.

јова но вић, Вла дан. „Рад ми ла Жугић (In memo ri am)“. Наш језик, бр. LII/1 (2021): 
стр. 143–146.
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ДРА ГА НА РАТ КО ВИЋ, Песник и еми гра ци ја: кон цеп тос фе ра дома и домо ви не у пое-
зи ји Алек сан дра Петро ва, 260 стр.

Публи ка ци ја која носи број 28 – Песник и еми гра ци ја: кон цеп тос фе ра дома и домо-
ви не у пое зи ји Алек сан дра Петро ва, аутор ке Дра га не Рат ко вић, још јед на је зна чај на 
публи ка ци ја у еди ци ји Моно гра фи је. Књи га поред 1. Уво да (11–14) и 4. Закључ ка (207–
212) садр жи и два цен трал на погла вља: 2. Кон цепт дом (15–60) и 3. Кон цепт домо ви на 
(61–206). На самом почет ку је Реч ауто ра (9), а након цен трал них погла вља су Изво ри 
(213–216), Лите ра ту ра (217–222), The poet and emi gra tion: the con cep tosp he re of ‘home’ 
and ‘home land’ in the poe try of Alek san dar Petrov (sum mary) (223–225), Поэт и эмигра-
ция: кон цеп тос феры ‘дом’ и ‘роди на’ в поэзии Алек сан дра Петро ва (Резюме) (226–228), 
Реги стри (229–258), Беле шка о ауто ру (259). Око сни цу ове сту ди је пред ста вља ју дом и 
домо ви на као етно кул тур ни кон цеп ти у пое зи ји Алек сан дра Петро ва. Циљ је био да се 
утвр ди шта наве де ни пој мо ви зна че за песни ка еми грант ског поре кла у тра ди ци о нал
но бли ској сре ди ни, с истим исхо ди штем – сло вен ским, и истом, пра во слав ном вер
ском тра ди ци јом, с јед не стра не, и песни ка у сре ди ни која му вер ски и духов но није 
тра ди ци о нал но бли ска, с дру ге стра не. Сто га С. Шеа то вић у сво ме при ка зу наво ди: 
„Посеб на вред ност моно гра фи је огле да се у томе што је аутор ка успе ла да Петро вље
ву пое зи ју сагле да и у ширем, ком па ра тив ном кон тек сту (срп ском и свет ском) и што 
је пону ди ла одго во ре и за наче лан однос песни ка и еми гра ци је. То је јед на од данас 
нај за ни мљи ви јих тема пое ти ке егзи ла“ (Шеа то вић 2021: 170). У ана ли зи су при ме ње
ни ког ни тив ни и етно лин гви стич ки тео риј скомето до ло шки поступ ци Лублин ске 
етно лин гви стич ке шко ле, који су и рани је при ме њи ва ни у срп ском јези ку и кул ту ри 
и у срп ском књи жев ном и рели гиј ском дис кур су. Пре ма речи ма рецен зен та М. Кова

http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/09/19/dr-dragana-ratkovic/
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че ви ћа, „аутор ка врши детаљ ну кри те ри јал но усло жње ну ана ли зу међу од но са наве
де них бли ско знач ни ца, пока зу ју ћи какво оне лек сич косеман тич ко и сти ли стич ко 
и пое то ло шко зна че ње има ју у пое зи ји А. Петро ва. Из таквих ана ли за про ис те кли су 
врло јасни и зна чај ни резул та ти који укљу чу ју дифе рен ци јал не и интер фе рен циј ске 
карак те ри сти ке датих пој мо ва на кул ту ро ло шкој, семан тич кој и пое то ло шкој рав ни у 
пое зи ји А. Петро ва“. Тако књи га Дра га не Рат ко вић „пред ста вља ори ги нал но и озбиљ
но истра жи ва ње, зна чај но за више хума ни стич ких нау ка и науч них дисци пли на, од 
којих бисмо издво ји ли: лин гво кул ту ро ло ги ју, ког ни тив ну и антро по ло шку лин гви
сти ку, нау ку о књи жев но сти и, сва ка ко, ојко ло ги ју, која се тек раз ви ја“ (Дими три је вић 
2021: 345).

Дими три је вић, Јова на. „Дра га на Рат ко вић, Песник и еми гра ци ја: кон цеп тос фе
ра дома и домо ви не у пое зи ји Алек сан дра Петро ва“. Насле ђе, бр. 49 (2021): стр. 
341–345.
Спа Со је вић, Мари на. „Драгана Ратковић, Песник и еми гра ци ја: кон цеп тос фе
ра дома и домо ви не у пое зи ји Алек сан дра Петро ва“. Наш језик, бр. LIII/1 (2022): 
стр. 93–99.
Шеа то вић, Све тла на. „Чека их неса го ре ла кора бља“. Кул ту ра, бр. 172 (2021): 
169–172.
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СТА НА РИСТИЋ, ИВА НА ЛАЗИЋ КОЊИК, Ког ни тив ни пра вац у срп ској етно лин-
гви сти ци – поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми, 404 стр.

Годи не 2020. обја вље на је коа у тор ска моно гра фи ја Ста не Ристић и Ива не Лазић 
Коњик Ког ни тив ни пра вац у срп ској етно лин гви сти ци – поче ци раз во ја и акту ел ни 
про бле ми, као два де сет деве та књи га у еди ци ји. Име но ва на моно гра фи ја садр жи сле
де ћа погла вља: Пред го вор (7–12), I Ког ни тив ни пра вац у срп ској етно лин гви сти ци – 
поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми (13–64), II Сте ре о ти пи и језич ка сли ка све та (65–
184), III Кон цепт дом у срп ском јези ку (185–248), IV Кон цепт поро ди ца у срп ском јези ку 
(249–346), V Закљу чак (347–366), Лите ра ту ра (367–377), Изво ри (378–380), Скра ће ни це 
(381–382), Ког ни тив ное напра вле ние в серб ской этно лин гви сти ке – Нача ло раз ви тия 
и акту альные про блемы (Резюме) (383–386), A Cog ni ti ve trend in Ser bian ethno lin gu i-
stics – early deve lop ment and cur rent issu es (Sum mary) (387–390), Реги стри (391–401), О 
аутор ка ма (402). У књи зи су обје ди ње ни резул та ти рада аутор ки у послед њих десе так 
годи на из обла сти етно лин гви сти ке ког ни тив ног усме ре ња. Циљ је био да се доса
да шњи резул та ти етно лин гви стич ких истра жи ва ња у Срби ји пред ста ве у кон тек сту 
сло вен ске етно лин гви сти ке и слич них дисци пли на антро по ло шке ори јен та ци је, да 
се уоче фазе и тен ден ци је раз во ја и да се на осно ву њих уста но ви буду ћи пра вац тог 
раз во ја. Поред уви да „у могућ но сти и доме те прак тич не при ме не основ них постав
ки лублин ске етно лин гви стич ке шко ле ког ни тив ног усме ре ња на срп ском језич ком 
мате ри ја лу“, ово истра жи ва ње „про ду бљу је зна ња носи ла ца срп ског јези ка о њихо вом 
иден ти те ту, мен та ли те ту и кул тур но на ци о нал ним спе ци фич но сти ма“ (Штр бац 2021: 
260). Друк чи је рече но, моно гра фи ја Ког ни тив ни пра вац у срп ској етно лин гви сти ци – 
поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми пред ста вља „успе шан поку шај да се раз от кри ју 
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меха ни зми коди ра ња колек тив ног иску ства у јези ку, као и да се осве тле путе ви фор
ми ра ња кул ту ре која посто ји само у јези ку и реа ли зу је се у конач ној инстан ци само 
кроз језик, с обзи ром да сим бо лич ку ствар ност гене ри ше апер цеп тив на свест у којој 
су инте гри са не уста ље не језич ке матри це, цело куп но колек тив но и инди ви ду ал но 
кул тур но иску ство“ (попо вић 2020: 481). У при ка зу М. Ђукић наво де се вред но сти 
путем којих ова књи га ути ре пут раз во ју аутен тич не срп ске етно лин гви стич ке шко ле: 
„сво јом садр жи ном – при ка зом свр сис ход них моде ла рекон струк ци је акси о ло шких 
кон це па та, као и пону ђе ним тер ми но ло шкомето до ло шким окви ром за истра жи ва ња 
пој мо ва који пред ста вља ју вред но сти у срп ској кул ту ри“ (Ђукић 2021: 205)

Ђукић, Мари ја на. „Ста на Ристић, Ива на Лазић Коњик, Ког ни тив ни пра вац у срп
ској етно лин гви сти ци – поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми“. Збор ник Мати це 
срп ске за фило ло ги ју и лин гви сти ку, бр. LXIV/1 (2021): стр. 199–205.
попо вић, Људ ми ла. „Ста на Ристић, Ива на Лазић Коњик, Ког ни тив ни пра вац у 
срп ској етно лин гви сти ци – поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми“. Сла ви сти ка, 
бр. XXIV/2 (2020): стр. 478–481.
Штр бац, Гор да на. „Ста на Ристић, Ива на Лазић Коњик, Ког ни тив ни пра вац у срп
ској етно лин гви сти ци – поче ци раз во ја и акту ел ни про бле ми“. Јужно сло вен ски 
фило лог, бр. LXXVII/1 (2021): стр. 249–261.
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СЛО БО ДАН НОВОК МЕТ, Нази ви живо ти ња у срп ском јези ку – семан тич ка и лин-
гво кул ту ро ло шка ана ли за, 342 стр.

Три де се та књи га у еди ци ји Моно гра фи је носи наслов Нази ви живо ти ња у срп ском 
јези ку – семан тич ка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за, а изра дио ју је Сло бо дан Ново
кмет. Ова је књи га струк ту ри ра на на сле де ћи начин: Реч ауто ра (9), 1. Увод не напо ме-
не (11–18), 2. Тео риј ски оквир истра жи ва ња (19–52), 3. Семан тич ка ана ли за секун дар них 
зна че ња зоо ло шких лек се ма – зоо ни ми као мате ри јал не реа ли је и кре а ци је (53–104), 
4. Пој мо ви који при па да ју кул ту ри, при ро ди, људ ским, живо тињ ским и биљ ним орга ни-
зми ма и оно ма сти ци (105–166), 5. Секун дар не семан тич ке реа ли за ци је зоо ло шких лек се-
ма које се одно се на чове ка (167–292), 6. Пре по ру ке за уна пре ђе ње лек си ко граф ске обра де 
зоо ло шких лек се ма (293–302), 7. Закључ на раз ма тра ња (303–310), Изво ри, реч ни ци и 
веб-сај то ви (311–312), Цити ра на лите ра ту ра (313–322), Имен ски реги стар (323–325), 
Реги стар пој мо ва (326–336), Ani mals names in Ser bian lan gu a ge – seman tic and lin guo-cul-
tu ral analysis (sum mary) (337), Назва ния животных в серб ском языке – семан ти че ский 
и лин гво культурный ана лиз (резюме) (339–340), О ауто ру (341). У моно гра фи ји је с 
лек сич косеман тич ког и лин гво кул ту ро ло шког аспек та темељ но сагле да на зоо ло шка 
лек си ка, екс цер пи ра на из опи сних реч ни ка савре ме ног срп ског јези ка. Ово је прва 
моно гра фи ја у којој су зоо ни ми у срп ском јези ку доби ли систем ски опис. Опи си ва
њем семан тич ког раз во ја лек си ке „нај бо га ти јих темат ских гру па, зади ре се у нај ве ћи 
број фун да мен тал них семан тич ких про це са и одно са“ (Дра ги ће вић 2021: 657), па је 
тако ово опсе жно науч но истра жи ва ње расве тли ло „поли се ман тич ке про це се код 
лек се ма са основ ним зна че њем живо ти ња и ког ни тив не меха ни зме у про жи ма њу 
људ ског и живо тињ ског све та“ (рат ко вић 2021: 270). Детаљ на ана ли за зоо ни ма с кул

http://www.isj.sanu.ac.rs/2017/09/07/dr-slobodan-novokmet/
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ту ро ло школек си ко ло шког аспек та допри не ла је „утвр ђи ва њу кул тур них сте ре о ти
па и њихо вог места и уло ге у срп ској јези чкој сли ци све та, а интер ди сци пли нар ни 
при ступ овој теми дао је резул та те који пред ста вља ју зна ча јан допри нос бли ским 
хума ни стич ким дисци пли на ма: кул ту ро ло ги ји, етно ло ги ји, соци о ло ги ји, пси хо ло
ги ји, као и лин гви стич ким дисци пли на ма њихо вог усме ре ња: лин гво кул ту ро ло ги ји, 
етно лин гви сти ци, соци о лин гви сти ци и пси хо лин гви сти ци“ (риСтић 2021: 339). И овде 
тре ба иста ћи уло гу лек си ко граф ског уме ћа ауто ра моно гра фи је, па тако ова сту ди
ја не само што расве тља ва про блем успо ста вља ња секун дар них зна че ња зоо ло шких 
лек се ма, већ она даје и „струч не, пре ци зне и врло кори сне пре по ру ке за уна пре ђе ње 
лек си ко граф ске прак се“ (Сли јеп че вић 2021: 191). 

Дра ги ће вић, Рај на. „Сло бо дан Новок мет, Нази ви живо ти ња у срп ском јези ку – 
семан тич ка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за“. Срп ски језик, бр. XXVI (2021): стр. 
655–660.
рат ко вић, Дра га на. „Сло бо дан Новок мет, Нази ви живо ти ња у срп ском јези
ку – семан тич ка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. 
LXXVII/1 (2020): стр. 262–271.
риСтић, Ста на. „Сло бо дан Новок мет, Нази ви живо ти ња у срп ском јези ку – 
семан тич ка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за“. Сла ви сти ка, бр. XXV/1 (2021): стр. 
336–339.
Сли јеп че вић Бје ли вук, Све тла на. „Енци кло пе диј ски при ступ више знач ним 
нази ви ма живо ти ња у срп ском јези ку (Сло бо дан Новок мет, Нази ви живо ти ња 
у срп ском јези ку – семан тич ка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за)“. Књи жев ност 
и језик, бр. LXVI II/1 (2021): стр. 189–192.
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НАТА ША МИЛА НОВ, Срп ски лек сич ки фонд из угла поли се ми је: гла го ли, име ни це, 
при де ви, 465 стр.

Под бро јем три де сет један штам па на је књи га Ната ше Мила нов Срп ски лек сич ки 
фонд из угла поли се ми је: гла го ли, име ни це, при де ви. Књи гу чине сле де ћа погла вља: 
Реч ауто ра (9–10), 1. Увод (11–20), 2. Тео риј ска раз ма тра ња (21–42), 3. Истра жи ва ња 
поли се ми је на гра ђи из реч никâ (43–48), 4. Лек се ме са вели ким бро јем зна че ња (кван-
ти та тив ни при ступ) (49–58), 5. Ети мо ло шке карак те ри сти ке лек се ма које има ју 
вели ки број зна че ња (59–62), 6. Нор ма тив на и функ ци о нал но стил ска свој ства лек-
се ма које има ју вели ки број зна че ња (63–70), 7. Твор бе на струк ту ра лек се ма које има-
ју вели ки број зна че ња (71–88), 8. Темат ска кла си фи ка ци ја лек се ма које има ју вели ки 
број зна че ња (89–98), 9. Лек сич ко-семан тич ка ана ли за лек се ма које има ју вели ки број 
зна че ња (99–390), 10. Закључ на раз ма тра ња (391–414), Изво ри (415–416), Цити ра на 
лита ра ту ра (417–433), Спи сак скра ће ни ца лек сич ко-семан тич ких гру па (434), Ser bian 
lexi cal fund from the per spec ti ve of polysemy: verbs, nouns, adjec ti ves (Sum mary) (435–436), 
Серб ский лек си че ский фонд с точ ки зре ния поли се мии: гла голы, существи тельные, 
при ла га тельные (Резюме) (437–440), Реги стар одред ни ца (441–456), Пред мет ни реги-
стар (457–460), Имен ски реги стар (461–466), О ауто ру (467). Пред мет овог вео ма 
опсе жног истра жи ва ња биле су лек се ме с нај ве ћим бро јем зна че ња у прва три тома 
Реч ни ка САНУ. Циљ је био да се утвр де семан тич ке зако ни то сти које карак те ри шу 
лек си ку с вели ким бро јем зна че ња, затим да се успо ста ви про фил поли се ман тич не 
лек се ме, пред ста ви инвен тар ових лек се ма, те да се утвр ди и које кате го ри је ствар
но сти оне опи су ју, тј. да ли је нека област ствар но сти покри ве на већим бро јем поли
се ман тич них лек се ма, па уко ли ко јесте, да се изна ђу раз ло зи таквог ста ња (детаљ но 
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у мила нов 2021: 11). Мину ци о зна ана ли за бога тог кор пу са, засно ва на на реле вант ној 
науч ној лите ра ту ри, омо гу ћи ла је изво ђе ње поу зда них закљу ча ка. У јед ном од при ка
за наво ди се да је зна чај ове моно гра фи је, изме ђу оста лог, и у томе што је „отво ри ла 
про стор за нова истра жи ва ња и што под сти че на раз ми шља ња о раз ли чи тим лек си
чким фено ме ни ма, те је и сама аутор ка већ обја ви ла већи број радо ва којим осве тља ва 
нека поје ди нач на пита ња из обла сти про у ча ва ња поли се ми је“ (Сто ја но вић 2022: 262). 
Пре ма речи ма рецен зен та Н. Вуло вић Емонтс, „посеб на науч на вред ност одра же на 
је у убе дљи вим сиг ни фи кант ним науч ним резул та ти ма, изло же ним тек сту ал но, али 
пред ста вље них поне кад и гра фич ки, у обли ку вели ког бро ја репре зен та тив них и пре
глед них табе ла и гра фи ко на“. Ова књи га је награ ду „Павле и Мил ка Ивић“ за нај бо ље 
сла ви стич ко лин гви стич ко дело обја вље но у 2021. годи ни поде ли ла с књи гом Кате-
го ри ја кон це сив но сти у савре ме ном срп ском јези ку, ауто ра Мир ја не Кубу рић Мацу ра.

вуло вић емонтС, Ната ша. „Ната ша Мила нов, Срп ски лек сич ки фонд из угла 
поли се ми је: гла го ли, име ни це, при де ви“. Наш језик, бр. LIII/1 (2022): стр. 93–99.
Сто ја но вић, Мили ца. „Ната ша Мила нов, Срп ски лек сич ки фонд из угла поли се
ми је: гла го ли, име ни це, при де ви“. Јужно сло вен ски фило лог, бр. LXXVI II/1 (2022): 
стр. 253–262.
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СВЕ ТЛА НА М. СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ БЈЕ ЛИ ВУК, Реклам но-про па ганд ни жанр у срп ском 
поли тич ком дис кур су, стр. 250.

Књи га Све тла не Сли јеп че вић Бје ли вук Реклам но-про па ганд ни жанр у срп ском поли-
тич ком дис кур су обја вље на је као три де сет дру га публи ка ци ја у еди ци ји. Струк ту ри
ра на је на сле де ћи начин: Реч ауто ра (7–8), 1. Увод (9–12), 2. Циље ви, хипо те зе и кор-
пус истра жи ва ња (13–14), 3. Пре глед зна чај них лин гви стич ких истра жи ва ња (15–40), 
4. Пре глед зна чај них нелин гви стич ких истра жи ва ња (41–50), 5. Тео риј скомето до ло шки 
оквир (51–54), 6. Језич ко-стил ске карак те ри сти ке пла ка та (55–123), 7. Језич ко-стил ске 
карак те ри сти ке лета ка (124–188), 8. Језич ко-стил ске карак те ри сти ке видео-спо то ва 
(189–216), 9. Закљу чак (217–224), Изво ри, реч ни ци, веб-сај то ви (225–226), Цити ра на 
лите ра ту ра (227–238), Adver ti sing and pro pa gan da gen re in Ser bian poli ti cal disco ur se 
(Sum mary) (239–240), Реклам но-про па гандный жанр в серб ском поли ти че ском дис-
кур се (Резюме) (241–242), Реги стар пој мо ва (243–245), Имен ски реги стар (246–248), 
О ауто ру (249). Ово је прва сту ди ја у срби стич кој лин гви сти ци у којој је спро ве де но 
систе ма тич но и све о бу хват но истра жи ва ње поли тич ког дис кур са. Исцрп на више 
аспект на ана ли за засни ва се на кор пу су који чини реклам нопро па ганд ни мате ри
јал у виду пла ка та, лета ка и видеоспо то ва, кори шћен у пред из бор ним кам па ња ма у 
пери о ду од 1990. годи не до 2020. годи не. Осла ња ју ћи се на пер су а зив ну и мани пу ла
тив ну функ ци ју језич костил ских и нелин гви стич ких сред ста ва, аутор ка закљу чу је: 
„а) Реклам нопро па ганд ни жанр, као део поли тич ког дис кур са, ути че раз ли чи тим 
језич костил ским сред стви ма на гла сач ко тело; б) Већим делом језич костил ска сред
ства у овом жан ру под ре ђе на су мани пу ла тив ној и пер су а зив ној функ ци ји, што зна чи 
да је кому ни ка циј ска функ ци ја зама гље на или се губи; в) Мани пу ла тив не и убе ђи
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вач ке стра те ги је раз ви ја ју се на свим језич ким ниво и ма (лек сич ком, гра ма тич ком, 
интер тек сту ал ном); г) Иза поли тич ке рето ри ке карак те ри стич не за реклам нопро па
ганд ни жанр сто ји раз ра ђе ни систем мани пу ла тив них тех ни ка који нала зи упо ри ште 
у упо тре би раз ли чи тих (ефи ка сних) невер бал них сред ста ва“ (Сли јеп че вић 2021: 223). 
Захва љу ју ћи систе ма тич ном, тео риј ски и мето до ло шки уте ме ље ном истра жи ва њу, 
„тема је интер ди сци пли нар но осве тље на, тако да пред ста вља допри нос не само лин
гви сти ци него и свим нау ка ма које су ’кри те ри јал но’ пар ти ци пи ра ле у овој све о бу
хват ној ана ли зи реклам нопро па ганд ног жан ра у поли тич ком дис кур су“ (кова че вић 
2022: 91).

ваСи ље вић, Анђе ла. „Лин гво сти ли стич ка ана ли за реклам нопро па ганд ног жан
ра у срп ском поли тич ком дис кур су (Све тла на Сли јеп че вић Бје ли вук, Реклам
нопро па ганд ни жанр у срп ском поли тич ком дис кур су)“. Phi lo lo gia Medi a na, бр. 
14 (2022): стр. 693–700.
кова че вић, Милош. „Све тла на Сли јеп че вић Бје ли вук, Реклам нопро па ганд ни 
жанр у срп ском поли тич ком дис кур су“. Наш језик, бр. LIII/1 (2022): стр. 86–92.



71

Моно гра фи је 33, 2022. г.

МАРИ НА НИКО ЛИЋ, СВЕ ТЛА НА СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ БЈЕ ЛИ ВУК, Срп ски јав ни 
дискурс у пан де ми ји, 212 стр.

Годи не 2022. еди ци ја Моно гра фи је поста ла је бога ти ја за две зна чај не публи ка ци
је. Три де сет тре ћу књи гу – Срп ски јав ни дис курс у пан де ми ји коа у тор ски су при пре
ми ле Мари на Нико лић и Све тла на Сли јеп че вић Бје ли вук. Књи га садр жи сле де ћа 
погла вља: Реч аутора (7–8), 1. Увод (9–14), 2. Теоријско-методолошки оквир (15–34),  
3. Речник (35–80), 4. Лудички карактер дискурса (81–94), 5. Метафоре у јавном дискурсу 
у пандемији (95–122), 6. Манипулативне и персуазивне стратегије у јавном дискурсу 
(123–154), 7. Закључак (155–164), Извори, речници, веб-сајтови (165–166), Цитирана 
литература (167–178), Ауторски регистар (179–182), Регистар појмова (183–188), Мали 
речник ковида (189–206), Резиме на енглеском језику (207–208), Резиме на руском језику 
(209–210), О ауторима (211). Како је насло вом одре ђе но, пред мет овог истра жи ва ња 
био је срп ски јав ни дис курс у пери о ду пан де ми је кови да 19, почев од мар та 2020. до 
мар та 2022. годи не. Запра во, овом сту ди јом обје ди ње ни су резул та ти истра жи ва ња до 
којих су аутор ке дошле у току дво го ди шњег рада на реч ни ци ма који се тичу пери о да 
пан де ми је (Реч ник пој мо ва из пери о да епи де ми је кови да, Реч ник кови да (темат ски и 
асо ци ја тив ни)), као и резул та ти коа у тор ских истра жи ва ња у вези с новим речи ма 
и општим одли ка ма јав ног дис кур са на почет ку пан де ми је. Кор пус чине при ме ри 
пре у зи ма ни из штам па них и елек трон ских меди ја и са интер не та. Глав ни циље ви, 
који су овим истра жи ва њем и оства ре ни, били су сле де ћи: утвр ђи ва ње одли ка срп
ског јав ног дис кур са у пери о ду пан де ми је, посеб но на лек сич ком и фра зе о ло шком 
нивоу; ана ли за оста лих језич костил ских сред ста ва карак те ри стич них за срп ски јав
ни дис курс у пери о ду пан де ми је; расве тља ва ње суге стив них сред ста ва и ука зи ва ње на 
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стра те ги је убе ђи ва ња и мани пу ла ци је; детаљ на интер пре та ци ја доби је них резул та та 
како би се ука за ло на кори шће ње нерав но те же моћи (детаљ нo у нико лић, Сли јеп че-
вић бје ли вук 2022: 16). Поред темељ ног истра жи ва ња језич ких поја ва које су успо
ста вље не за вре ме тра ја ња виру са коро на, аутор ке исти чу да ова сту ди ја може бити 
под стрек даљим инте р ди сци пли нар ним про у ча ва њи ма јези ка пан де ми је, буду ћи да 
су „исто вре ме ност дру штве них, пси хо ло шких, еко ном ских про це са који су иза зва ли 
изу зет но јаку језич ку реак ци ју иде ал ни усло ви за пара лел но про у ча ва ње соци јал не, 
пси хо ло шке, ког ни тив не, кул ту ро ло шке стра не језич ке делат но сти и самим тим дају 
добру осно ву за зајед нич ко истра жи ва ње лин гви ста, соци о лин гви ста, пси хо лин гви
ста, ког ни тив них лин гви ста, кул ту ро ло га, кул тур них антро по ло га“ (нико лић, Сли-
јеп че вић бје ли вук 2022: 163).



73

Моно гра фи је 34, 2022. г.

ВЛА ДАН ЈОВА НО ВИЋ, Језик и реч ник све тог вла ди ке Нико ла ја Вели ми ро ви ћа 
(дифе рен ци јал ни при ступ), 510 стр.5

Три де сет четвр ту књи гу, под насло вом Језик и реч ник све тог вла ди ке Нико ла-
ја Вели ми ро ви ћа (дифе рен ци јал ни при ступ), пот пи су је Вла дан Јова но вић. Књи га је 
струк ту ри ра на на сле де ћи начин: Уместо предговора (7–8), I. Увод (9–24), II. Писано 
стваралаштво владике Николаја Велимировића из угла филолошке науке (25–70), 
III. Граматички и лексички слојеви (71–164), IV. Велико слово у издањима владике 
Николаја Велимировића (прилог изучавању српске правописне норме) (165–172), 
V. Речник (173–482), VI. Закључак (483–489), Извори и њихове скраћенице (490–492), 
Литература (492–498), Язык и словарь святого владыки Николая Велимировича 
(дифференциальный подход) (Резюме) (499–500), Language and Lexis of the Holy Bishop 
st. Nikolai Velimirovich (A Differential Approach) (Summary) (501–502), Регистар појмова 
(503–505), Именски регистар (506–508), О аутору (509). Пред мет овог истра жи ва ња 
јесте језик вла ди ке Нико ла ја, који као основ но сред ство за иска зи ва ње духов но сти, 
про ми шља ња и тума че ња зна чај них пита ња чове ко вог живо та и испо ве да ња пра во
слав не вере зау зи ма зна чај но место на пла ну ства ра ла штва овог бесед ни ка, песни ка 
и испо вед ни ка пра во слав не хри шћан ске вере. Под стрек за бавље ње овом темом аутор 
је про на шао у чиње ни ци да је „осим тео ло шких, фило соф ских и дру гих сту ди ја и 
рас пра ва, сра зме но зна ча ју који овај писац има за нашу кул ту ру, писме ност и нау ку, 
обја вљен неве лик број радо ва у који ма се њего во дело посма тра из угла фило ло ги је 
и нау ке о срп ском јези ку“ (јова но вић 2022: 13). Кор пус, сачи њен од при ме ра из обја
вље них дела вла ди ке Нико ла ја Вели ми ро ви ћа писа них на срп ском јези ку, сагле дан је 
5 Уредник ове публикације је академик Александар Лома.
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с гра ма тич ког (мор фо ло шког, твор бе ног) и лек сич ког аспек та. Посеб ну цели ну овог 
рада чини реч ник ода бра них речи и пој мо ва из доме на срп ске духов но сти, као и 
мање позна тих речи дома ћег или стра ног поре кла. Изу зет на вред ност овог реч ни
ка очи та ва се у томе што пред ста вља „с јед не стра не, опис лек си ке из дела вла ди ке 
Нико ла ја која при мар но при па да сло ју срп ске пра во слав не духов но сти и кул ту ре, а, 
с дру ге стра не, начин на који се она лек си ко граф ски опи су је у срп ској опи сној лек
си ко гра фи ји, тач ни је у њеном тео риј ском делу веза ном за лек си ко граф ско одре ђе ње 
зна че ња“ (јова но вић 2022: 483). Аутор на кра ју закљу чу је: „Срп ски језик је изра жај но 
сред ство којим је вла ди ка Нико лај Вели ми ро вић изра зио сво ју мисао и духов ност, 
али не само сво ју, већ и наро да којем је сво је дело и свој живот посве тио. Скре та
њем пажње струч ној фило ло шкој јав но сти на језик и реч ник овог вели ког мисли о ца, 
изра жа ва мо наду да ће ова књи га под ста ћи и дру ге истра жи ва че срп ског јези ка на 
слич на истра жи ва ња у раз ли чи тим науч ним обла сти ма и дисци пли на ма: гра ма ти ци, 
семан ти ци, лек си ко ло ги ји, лек си ко гра фи ји, сти ли сти ци, исто ри ји срп ског књи жев
ног јези ка итд.“ (јова но вић 2022: 483).
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***
Овде начи њен све де ни осврт на истра жи ва ња која су пред у зи ма на и публи ка ци

је које су на осно ву њих наста ја ле у окви ру еди ци је Моно гра фи је потвр ђу је да се у 
Инсти ту ту за срп ски језик САНУ одви ја кон ти ну и ра на и пло до но сна науч на актив
ност. Кроз три де сет чети ри публи ка ци је пред ста вље на су науч ној јав но сти дра го це
на, про блем ски раз у ђе на про у ча ва ња, која се тичу свих нивоа језич ке струк ту ре и 
која при па да ју раз ли чи тим лин гви стич ким обла сти ма и дисци пли на ма. Суми ра ју ћи 
оства ре не резул та те, може мо закљу чи ти да при ка за не моно гра фи је обу хва та ју нај
ши ру про бле ма ти ку срп ског јези ка, како на син хро ном тако и на дија хро ном пла ну. 
Нај ви ше сту ди ја засно ва но је на мате ри ја лу срп ског књи жев ног јези ка, нема ли је 
број оних које се бази ра ју на аутен тич ној дија ле кат ској гра ђи, док је у неко ли ко сту
ди ја учи ње но напо ред но сагле да ва ње стан дард но је зич ког и дија ле кат ског иди о ма. 
У нај ве ћем бро ју сту ди ја ауто ри с раз ли чи тих стра на расве тља ва ју број на пита ња 
из обла сти лек си ко ло ги је (тер ми но ло ги је, фра зе о ло ги је), семан ти ке и дери ва то ло ги
је, често нала зе ћи реше ња и за мно ге лек си ко граф ске недо у ми це. Неко ли ко сту ди ја 
бави се мор фо ло шким и син так сич ким пита њи ма у стан дард ном срп ском јези ку, а 
истим се пита њи ма баве и сту ди је наста ле на дија ле кат ском фону. На прин ци пи ма 
ети мо ло ги је и ети мо ло шке лек си ко гра фи је засно ва не су две моно гра фи је. Тако ђе, 
раз вој срп ског јези ка посма тра се у окви ру дру штве ноисто риј ских окол но сти, кроз 
интер фе рен ци ју с дру гим сло вен ским и несло вен ским јези ци ма. Нада ље, кроз при зму 
соци јал них и кул ту ро ло шких при ли ка репре зен ту је се однос изме ђу језич ке нор ме 
и језич ке прак се, док на акту ел но ста ње ука зу ју ана ли за кон вер за ци је, дис кур са и 
језич ке кул ту ре. Коре ла ци ја јези ка и кул ту ре сагле да ва се и у етно лин гви стич ком и 
ког ни тив но лин гви стич ком кон тек сту. Поред књи га које су наста ле у скла ду са узу
си ма кла сич не дија лек то ло ги је, има и оних које чине важан и леп допри нос урба ној 
дија лек то ло ги ји, оно ма сти ци, лин гво ге о гра фи ји. Два вред на при ло га дија ле кат ске 
лек си ко гра фи је пред ста вља ју све до чан ства о мате ри јал ном, духов ном и соци јал ном 
живо ту одре ђе них језич ких зајед ни ца, а бога та лек сич ка гра ђа похра ње на у њима 
непре су шан је извор за про у ча ва ње језич ких реле вант но сти срп ских народ них гово
ра, али и за ети мо ло шка истра жи ва ња срп ског јези ка.

При ка за не моно гра фи је допри но се реа ли за ци ји основ не миси је Инсти ту та – очу
ва њу, него ва њу и раз ви ја њу срп ског јези ка као нај ве ћег опште на ци о нал ног добра, а о 
вред но сти постиг ну тих резул та та све до че и пре сти жне награ де за врхун ска науч на 
достиг ну ћа, доде ље не сарад ни ци ма Инсти ту та који су ауто ри неких од овде пред
став ље них моно граф ских дела.
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