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Три четвр ти века изда ва штва  
Инсти ту та за срп ски језик САНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



27

но)науч них уста но ва. Њен исто ри јат и садр жај, како ста ре тако и нове сери је, пред мет 
је посеб не сту ди је Ано ти ра на библи о гра фи ја Библи о те ке Јужно сло вен ског фило ло га Ане 
Милен ко вић и Вла ди ми ра Жива но ви ћа, која изла зи у част годи шњи це Инсти ту та.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мари на Спа со је вић
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