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Ова библиографија обухвата објављене радове академика Милке
Ивић од 1949/1950. до кра ја 2010. го ди не. Рас по ред би бли о граф ских
јединица је исти као у Библиографији радова академика Милке
Ивић, САНУ 2005. године, само је допуњен. Библиографија садржи
две целине: I Посебна издања (Лингвистичке студије и огледи; Лин-
гвистички приручник – „Правци у лингвистици“; Антологија; Књи-
га разговора) и II Прилози у часописима и зборницима. Унутар сва-
ке целине поштован је хронолошки принцип (свака нова година је
истакнута тако што је број библиографске јединице дат у полума-
сном слогу), а унутар сваке године азбучни ред. Уз библиографију
радова додати су Редакторски рад, Научноистраживачки рад и Ли-
тература о делу Милке Ивић. На крају, приложен Индекс наслова
обухвата само објављене радове, односно 443 јединице.

I ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Лингвистичке студије и огледи

[1] Значења српскохрватског инструментала и њихов развој : син-
таксичко-семантичка студија. – Београд : Српска академија наука,
1954 / уредник Александар Белић. – VIII, 298 стр. : [2] графикона ;
21 cm. – (Посебна издања / САН, књ. CCXXVII. Институт за српски
језик, књ. 2)
Докторска дисертација : примљена [за објављивање] на I скупу Одељења лите-
ратуре и језика САНУ 12. марта 1954. године. – С а д р ж а ј : Скраћенице : стр. V
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– Списак цитираних дела лингвистичке литературе : стр. VI–VIII. – Увод : стр. 1–
6. – (I део) Инструментал без предлога : (1) Категорија „оруђа“ : стр. 7–52 ; Гра-
фички приказ развоја инструментала „оруђа“ у српскохрватском : стр. 52–53 ; (2)
Инструментал пасивних конструкција : стр. 54–68 ; (3) Инструментал „узрока“ :
стр. 69–99 ; Схематски преглед типова које обухвата категорија „узрока“ : стр. 100
; (4) Инструментал којим је обележен појам – носилац стања : стр. 101–120 ; (5)
Инструментал места и времена : стр. 121–133 ; (6) Категорија инструментала
„основне карактеристике“ : стр. 134–146 ; (7) Предикативни инструментал : стр.
147–158. – (II део) Инструментал у конструкцији с предлогом „с“ : Основни
принципи употребе социјативног предлога у српскохрватском : стр. 159–163 ; (1)
социјативни инструментал : стр. 164–194 ; (2) Псеудосоцијативни инструментал
: стр. 195–210 ; (3) Употреба предлога „с“ уз инструментал : стр. 211–235. – Ин-
струментал у функцији одредбе : стр. 236–246. – Адноминални инструментал :
стр. 247–254. – Закључак : стр. 255–269. – Zusammenfassung. – 2. изд. 2005.

[2] Lingvistički ogledi. – [1. izd.]. – Beograd : Prosveta, 1983. – 225, [3]
str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čolović ; knj. 61) 
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči / Milka Ivić (Beograd, 20. 8. 1983) : str. 5–6. – [I
deo] O imenici i glagolu : (1) Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički
problem [prvo objavljivanje]: str. 9–36 ; (2) Načini na koje slovenski glagol ovreme-
njuje ponavljanu radnju [prvo objavljivanje] : str. 37–56. – [II deo] O rečenici i njenim
sastavnim delovima : (3) O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s glagolskim pre-
dikatom [prvo objavljivanje] : str. 59–85 ; (4) Srpskohrvatske rečenice s predikatom či-
je je leksičko jezgro imenica ili zamenica u nominativu [prvo objavljivanje] : str. 87–
114 ; (5) Iskazivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom [prvo
objavljivanje] : str. 115–138 ; (6) O rečenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“
(1976) : str. 139–144 ; (7) O srpskohrvatskim pogodbenim rečenicama [prvo objavlji -
vanje] : str. 145–153 ; (8) O srpskohrvatskim gerundima [prvo objavljivanje] : str. 155–
176. – [III deo ] Iz padežne problematike : (9) O slovenskim obaveznim determinato-
rima [prvo objavljivanje]: str. 179–187 ; (10) O semantičkim okolnostima od kojih za-
visi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa (1970) : str. 189–196 ; (11) O struk-
turi srpskohrvatskog padežnog sistema : str. 197–205 ; (12) Srpskohrvatski padežni
sistem za označavanje prostornih odnosa (1965) : str. 207–214 ; (13) Lingvističke kon-
sekvence različitog pristupa odnosu „deo-celina“ : str. 215–225. – Beleška o autoru /
[Milorad Radovanović] : str. [4] . – Korice: Ivan Mesner. – Ti r a ž 4000. – 2. izd. 1995. 

[3] O jeziku Vukovom i vukovskom. – [1. izd.]. – Novi Sad : Književna
zajednica Novog Sada, 1990. – 109 str. ; 20 cm. – (Edicija „Novi Sad“
; knj. 192)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih napomena / Milka Ivić (Beograd, 16. 5. 1987) : str. 7–8.
– [I deo] : (1) Jedno poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim jezi-
kom1 (1957) : str. 9–24 ; (2) O uticajima nemačkog jezika na Vukovu leksiku i fraze-
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1 „[O bja vlji va ni tek sto vi] su ov de une ti bez ika kvih na knad nih iz me na, sa je di nim
iz u zet kom tek sta „Jed no po re đe nje Vu ko vog je zi ka sa na šim da na šnjim knji žev nim je- 



ologiju (1987) : str. 25–32 ; (3) O Vukovoj leksici i povodom nje (1988) : str. 33–40 ;
(4) Povodom ponovnog prevođenja „Novog zavjeta“ (1987) : str. 41–44 ; (5)Vukova
uloga u normiranju ekavske varijante književnog jezika (1965) : str. 45–49. – [II deo]
: (6) O jeziku Save Mrkalja (1988) : str. 53–60 ; (7) Daničić sintaksičar – u svom vre-
menu i danas ( 1981) : str. 61–71 ; (8) Ljubomir Stojanović o našim vremenskim gla-
golskim oblicima (1980) : str. 72–82. – [III deo] : (9) Današnji aspekti proučavanja
srpskohrvatskog književnog jezika (1962) : str. 85–91 ; (10) Problem norme u književ-
nom jeziku (1965) : str. 92–100 ; (11) Jezička individualnost grada (1965): str. 101–
108 . – Beleške uz tekst. – 2. izd. 1997. 

[4] Lingvistički ogledi. – 2. izd. – [Zemun] : [Biblioteka XX vek] ; Be-
ograd : Slovograf, 1995. – 224, [2] str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek /
urednik Ivan Čolović ; 61)
Sadržaj isti kao u prvom izd. (1983). – Beleška o autoru / [Milorad Radovanović] : str.
[4]. – Korice: Ivan Mesner. 

[5] O zelenom konju : novi lingvistički ogledi. – [Zemun] : [Biblioteka
XX vek] ; Beograd : Slоvograf, 1995. – 334, [2] str. ; 17 cm. – (Biblio-
teka XX vek / urednik Ivan Čolović ; 82)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči (16. 3. 1995) : str. 5–6. – [I deo] O nazivima boja :
(1) O razlikovanju ljudi po boji (1993) : str. 9–46 ; (2) O glagolima izvedenim od na-
ziva „ljudskih boja“ (1995) : str. 47–58 ; (3) Plava boja kao lingvistički problem (1994)
: str. 59–86 ; (4) O zelenom konju (1994) : str. 87–101. – [II deo ] Rod i broj u jeziku
: (5) O rečima koje iskazuju [značenje] „ljudski stvor“ u najneodređenijem smislu
(1990) : str. 105–122 ; (6) O gramatičkom razlikovanju neudatih ženskih osoba od uda-
tih u nekim poljskim dijalektima (1992) : str. 123–127 ; (7) Neka zapažanja o broju i
rodu (1989) : str. 128–156 ; (8) Neki problemi kvantifikacije sagledani iz vizure srp-
skih (a donekle i šire slovenskih) jezičkih datosti [prvo objavljivanje] : str. 157–172.
– [III deo] O značenjskom i obličkom ustrojavanju jezičkih jedinica : (9) Semantika
predloga u izrazima tipa „sedeti na suncu / sedeti u hladu“ i sl. (1990) : str. 175–179 ;
(10) Još o dekomponovanju predikata (1988) : str. 180–187 ; (11) O razlikovanju na-
čelnog od konkretnog saopštavanja : [pristupna beseda u SANU] (1988) : str. 188–197
; (12) O jednoj ekspresivnoj sintaksičkoj konstrukciji (1985) : str. 198–205 ; (13) O ne-
kim gramatičkim fenomenima uslovljenim empatijom (1987) : str. 206–216 ; (14) Srp-
sko jedan / bugarsko edin u ulozi odredbe predikatske imenice (1990) : str. 217–224 ;
(15) O odredbama kategorizovanja (1991) : str. 225–236 ; (16) O „denotativnom“ i
„konotativnom“ kategorizovanju (1992) : str. 237–253 ; (17) O prilozima „za način“ (1979)
: str. 254–282 ; (18) Odredbe „dodatnog komentara“ [prvo objavljivanje] : str. 283–297
; (19) O prilozima za promenu (nekog prethodno uspostavljenog) stanja (1988) : str.
298–304 ; (20) Jedan prilog problematici metafore (1986) : str. 305–313 ; (21) O deter-
minaciji po kriteriju „poznatost u javnosti“ (1993) : str. 314–318 ; (22) O pridevskim obra-
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zi kom“. Nje gov je spo lja šnji lik sad usa gla šen sa no vi jom pra vo pi snom nor mom, i pri
tom su na ne ko li ko me sta iz vr še ne sit ne in ter ven ci je ko je do pri no se pre ci zno sti iz la -
ga nja“. – Ne ko li ko uvod nih na po me na : str. 7.



zovanjima tipa „pun puncat“ [prvo objavljivanje] : str. 319–331. – Beleške i citirana
literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. [4]. – Korice: Ivan Mesner. – Ti r a ž 1000.

[6] O Vukovom i vukovskom jeziku2. – 2. dopunjeno izd. – Zemun : Bi-
blioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja
štampa). – 203, [3] str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čo-
lović ; knj. 94)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih napomena / Milka Ivić (Beograd, 16. 5. 1987) : str. 5–6
; [Uvodna napomena] / Milka Ivić (Beograd, 11. 1. 1997) : str. 7. – [I grupa] : (1) Jed-
no poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim jezikom : str. 11–34 ;
(2) Od Vuka do danas (1965) : str. 35–41 ; (3) O uticajima nemačkog jezika na Vuko-
vu leksiku i frazeologiju : str. 42–53 ; (4) O Vukovoj leksici i povodom nje : str. 54–
63 ; (5) Povodom ponovnog prevođenja „Novog zavjeta“ : str. 64–68 ; (6) O Vukovom
izrazu „besprestan“ [prvo objavljivanje] : str. 69–72 ; (7) Vukova uloga u normiranju
ekavske varijante književnog jezika : str. 73–79. – [II grupa] : (8) O jeziku Save Mr-
kalja : str. 83–94 ; (9) Daničić sintaksičar – u svom vremenu i danas : str. 95–109 ; (10)
Pogledi Stojana Novakovića na srpski književni jezik (1995) : str. 110–117 ; (11) Lju-
bomir Stojanović o našim vremenskim glagolskim oblicima (1980) : str. 118–132. – [III
grupa] : (12) Današnji aspekti proučavanja srpskohrvatskog književnog jezika (1962):
str. 135–144 ; (13) Problem norme u književnom jeziku (1965) : str. 145–157 ; (14) Je-
zička individualnost grada (1965) : str. 158–169. – [IV grupa] : (15) Opšti pogled na
problem tuđica (1996) : str. 173–179 ; (16) O „bojiti / farbati“ i još ponečem (1996) :
str. 180–186 ; (17) O „narodnjacima“ s jezičke tačke gledišta (1996) : str. 187–195 ;
(18) Još jednom o „narodnjacima“ (1996) : str. 196–203. – Beleške uz tekst. – Bele-
ška o autoru : str. [4]. – Korice: Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[7] Lingvistički ogledi, tri. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd :
Čigoja štampa, 2000. – 196, [2] str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek. Kul-
tura, obrazovanje / urednik Ivan Čolović ; knj. 106)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči (8. jula 1999. u Beogradu) / Milka Ivić : str. 5. – (I)
Boje u jeziku : (1) O izrazima „plav“ i „modar“ : nova saznanja (1996) : str. 9–19 ; (2)
O Homerovom „αίυοπα οτνον“ i o srpskom „rujno vino“ (1997) : str. 21– 28 ; (3) „Be-
lo“ kao lingvistički i kulturološki problem (1999) : str. 29–52. – (II) Gramatički opisi
srpskog jezika sagledani iz novog ugla : (4) O „zamkama“ u definicijama školskih gra-
matika (1996) : str. 55–62 ; (5) O važnosti „sporednog“ za razumevanje svog i savla-
đivanje tuđeg jezika (1998) : str. 63–67 ; (6) O nekim aktuelnim problemima grama-
tike srpskog jezika (1999) : str. 69–73 ; (7) O rečenicama tipa „Ko to kaže / Ko da to
kaže“ (1998) : str. 75–78 ; (8) O rečenicama tipa „Otišla je kod majke / Otišla je do maj-
ke“ (1999) : str. 79–84. – (III) O signalizovanju značenja – sintaksičkih i leksičkih : (9)
O priloškoj determinaciji glagolskog predikata (1998) : str. 87–94 ; (10) O gramatič-
kom statusu izraza „uzalud“ (2000) : str. 95–103 ; (11) O ispuštanju oblika „se“ u srp-
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2 Broj ra do va je po ve ćan sa 11 u pr vom na 18 u ovom iz da nju. U gru pu I uvr šte -
na su dva ra da, u gru pu II je dan i uve de na je no va gru pa IV sa sta vlje na od če ti ri ra da
sa po seb no ak tu el nim te ma ma.



skim replikativnim rečenicama (1997) : str. 105–112 ; (12) O smislu elipse glagolskog
„se“ (1997) : str. 113–118 ; (13) O signalizovanju značenjske razlike „de re / de dic-
to“ (1999) : str. 119–122 ; (14) O vidskom paru „suditi / osuditi“ i povodom njega
(1990) : str. 123–128 ; (15) O leksičko-gramatičkom spoju „kazati ugovor“ i povodom
njega (1990) : str. 129–135 ; (16) O odredbi „izvestan“ (1997) : str. 137–148 ; (17) O
nazivima bolesti (prvo objavljivanje): str. 149–159. – (IV) Iz istorije lingvistike – na-
še i svetske : (18) Godina 1847 : prva sveska Glasnika Društva srpske slovesnosti (1999)
: str. 163–174 ; (19) O Aleksandru Beliću povodom Antona Reichlinga (1998) : str. 175–
185 ; (20) Svetsko putovanje ideja Romana Jakobsona (1997) : str. 187–194. – Citirana
literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. 4. – Korice: Ivan Mesner.

[8] Red reči : lingvistički ogledi, četiri. – Beograd : „Biblioteka XX vek“
: Čigoja štampa : Knjižara „Krug“, 2002. – 174 str. ; 17 cm. – (Biblio-
teka XX vek / urednik Ivan Čolović ; knj. 130)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči (2. juna 2002. u Beogradu) / Milka Ivić : str. 5. – [I]
Teme od šireg opštelingvističkog značaja : (1) Aktuelne opštelingvističke teme u 2001.
godini : str. 9–17 ; (2) Neka razmišljanja o leksikografsko-leksikološkim problemima
(2002) : str. 18–25 ; (3) O problemu reda reči (2002) : 26–33 ; (4) O metaforičnim eks-
tenzijama naziva boja (2001) : str. 34–44 ; (5) O modifikatoru „uloge“ agens (2000) :
str. 45–50 ; (6) O pojmu „odgovornost“ i „agentivnoj“ ulozi oruđa za vršenje radnje
(2002) : str. 51–61 ; (7) O tzv. „vidskim parnjacima“ – iz novog ugla : str. 62–67 ; (8)
Iz problematike modalnih rečeničnih značenja (1999) : str. 68–74 ; (9) Povodom ma-
kedonskih konstrukcija tipa „kola na brat mi / kola od brat mi“ (2002): str. 75–80 ;
(10) Kaže se: „seo pored nje“, ali ne i: „ustao pored nje“ ; zašto? (2000) : str. 81–84.
– [II] Teme iz srpske leksičke i semantičko-sintaksičke problematike : (11) Jedno dav-
no postavljeno pitanje: znače li otkad i otkako isto? (2001) : str. 87–92 ; (12) O jeziku
zakonskih propisa kojima su utemeljavane „preteče SANU“ (2002) : str. 93–109 ; (13)
O nekim Vukovim mesnim i vremenskim pridevskim odredbama (2003): str. 110–114
; (14) Neki uvidi u konstrukcije tipa „čekati nekoga / na nekoga“ i „zaboraviti nešto /
na nešto“ (2001) : str. 115–121. – [III] Teme iz srpske lingvističko-kulturološke proble-
matike : (15) Lingvističko-kulturološki aspekti reči „knjiga“ (2001) : str. 125–131 ;
(16) Povodom poslovice „Zec đe se okoti, onđe i pogine“ (2000) : str. 132–142 ; (17)
Kulinarski recepti u Vukovom rječniku (2004) : str. 143–147 ; (18) O vremenu kad su
Srbijom šetali „sretaoci i nuđači“ (2003): str. 148–153. – [IV] O vodećim ličnostima
srpske nauke o jeziku : (19) Đuro Daničić (podsećanje) (2001) : str. 157–166 ; (20) O
Beliću – povodom najnovijih događanja u lingvistici (2001): str. 167–172. – Citirana
literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. 4. – Korice: Ivan Mesner. 

[9] O rečima : kognitivni, gramatički i kulturološki aspekti srpske lek-
sike : lingvistički ogledi, pet. – Beograd : „Biblioteka XX vek“ : Knji-
žara „Krug“, 2005. – 138 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik
Ivan Čolović ; knj. 151)
S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči / Milka Ivić : str. 5. – Prvi deo: Kognitivni i grama-
tički aspekti : (1) Kognitivni i gramatički aspekti evaluacije izrazom „dobar“ (-a, -o)
[prvo objavljivanje] : str. 9–20 ; (2) O imenicama u parapronominalnoj službi (2002)
: str. 21–30 ; (3) O nekim osobenostima ličnih zamenica u procesu anaforizacije (2003)
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: str. 31–43 ; (4) Neočekivanost i njene pragmatske oznake u standardnom srpskom
(2004) : str. 45–52 ; (5) O leksičkom obelodanjivanju pojma „zameniti/zamenjivati
nekoga nekim“ u srpskom jeziku našeg i Vukovog vremena (2004) : str. 53–64 ; (6) O
odredbi „razgovetno“ i povodom nje (2004) : str. 65–72 ; (7) Značenjska podspecifi-
kovanost lekseme „stvar“ : str. 73–81 ; (8) O srpskim partikulama „pa“ i „ma“ (iz per-
spektive i „fativne“ i „reaktivne“ funkcije jezika) (2003) : str. 83–93 ; (9) Pojam „ve-
rum focus“ i njegovo signalizovanje u savremenom standardnom srpskom (2004) : str.
95–101. – Drugi deo: Kulturološki aspekti : (10) Pismeno obraćanje sa „ti / vi“ u Ka-
rađorđevoj i Miloševoj Srbiji (2004) : str. 105–107 ; (11) O Vukovom „upravo“ (2004)
: str. 109–113 ; (12) Kad su „moleri“ viđenim ljudima „molovali i preslikavali obraz“
: str. 115–119 ; (13) „Pismo“ Boška Petrovića (2004) : str. 121–126 ; (14) Mladen Le-
skovac: Vuk i Mušicki : str. 127–135. – Citirana literatura uz tekst. – Beleška o auto-
ru : str. 4. – Korice Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[10] Значења српскохрватског инструментала и њихов развој : синтак-
сичко-семантичка студија. – Фототипско изд., 1954. – Београд : САНУ
: Београдска књига : Институт за српски језик САНУ, 2005. – VIII, 298
стр. : граф. прикази ; 24 cm. – (Библиотека Пут у речи, књ. 9)

[11] Jezik o nama : lingvistički ogledi, šest. – Beograd : „Biblioteka XX
vek“ : knjižara „Krug“, 2006. – 118, [8] str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek / urednik Ivan Čolović: knj. 154)
S a d r ž a j : Uvodna napomena / Milka Ivić (8. juni 2006) : str. [5]. – Prvi deo : Teorij-
ski usmerena problematika: (1) O takozvanim „tranzitivnim imenicama“ koje označa-
vaju ljudska bića : str. [9]–17 ; (2) O jednom specifičnom sintaksičkom sredstvu za
ovremenjavanje srpskih naziva ljudi : [18]–26 ; (3) O teoriji antropocentrizma i srpskim
jezičkim datostima : str. [27]–35 ; (4) O „malim klauzama“ i sličnim sintaksičkim kon-
strukcijama : str. [37]–42 ; (5) O ulozi pridevskog atributa u otklanjanju/uspostavlja-
nju dvosmisla : str. [43]–47 ; (6) Jedan zakasneli odgovor na jedno davno postavljeno
pitanje : str. [49]–52 ; (7) Relevantna uloga čula mirisa egzemplifikovana srpskim je-
zičkim faktima : str. [53]–62 ; (8) O pridevima visok i veliki : str. [63]–77 ; (9) Uloga
prideva visok i veliki onda kad ne označavaju fizičko svojstvo : str. [79]–89. – Drugi
deo : Kulturološki usmerena problematika: (10) Leksikologu u čast : o jednoj leksič-
koj temi : str. [93]–96 ; (11) O danas dominantnim naučnim pogledima proučavalaca
jezika i književnosti : [97]–102 ; (12) I knjige su se nekada „odlikovale dobrotom“ :
str. [103]–105 ; (13) Pominjanje Beograda u Vukovom Srpskom rječniku : str. [107]–
111 ; (14) Muzika u Vukovom jeziku : [113]–116. – Citirana literatura uz tekst. – Be-
leška o autoru : str. 4. – Korice Ivan Mesner. – Ti r a ž 750. 

[12] Lingvistički ogledi.3 – 3. dopunjeno izd. – Beograd : „Biblioteka
XX vek“ : knjižara „Krug“, 2008. – 339 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX
vek / urednik Ivan Čolović ; knj. 61)
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S a d r ž a j : Nekoliko uvodnih reči (20.VIII 1983) : str. [5] –6. – Uz treće izdanje (8. V
2008) : str. 6. – [I deo]: O imenici i glagolu: (1) Aktuelni uvidi u „vrste reči“ [prvo ob-
javljivanje] : str. [9]–12 ; (2) Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički
problem : str. [13]–38 ; (3) O akcionoj semantizovanosti imenice „škola“ [prvo objavlji-
vanje] : str. [39]–43 ; (4) O specifičnom leksičko-morfološkom entitetu „put“ [prvo
objavljivanje] : str. [44]–53 ; (5) Načini na koje slovenski glagol ovremenjuje ponavljanu
radnju : str. [54]–72 ; (6) Novi pristupi priloškoj determinaciji glagolskog predikata [pr-
vo objavljivanje] : str. [73]–77 ; (7) O srpskom glagolu „govoriti“ i modifikatorima nje-
gove leksičke semantike [prvo objavljivanje] : str. [78]–79 ; (8) O srpskim složenim
leksičkim strukturama čiji su konstitutivni elementi „od-“ i glagoli obaveštajne seman-
tike [prvo objavljivanje] : str. [80]–85. – [II deo]: O pridevu i prilogu : (9) O odnosi-
ma izmedju prideva i priloga : str. [89]–94 ; (10) O implikativnoj / neimplikativnoj se-
mantizovanosti pridevskih i priloških izraza pri iskazivanju informacije „više od“ [pr-
vo objavljivanje] : str [95]–98 ; (11) O izrazu „tvrd“ : str. [99]–105 ; (12) O kognitiv-
nim pristupima izrazu „danas“ [prvo objavljivanje] : str. [106]–109. – [III deo] : O re-
čenici i njenim sastavnim delovima : (13) O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s
glagolskim predikatom : str. [113]–137 ; (14) O informativnom potencijalu proste re-
čenice : str. [138]–142 [prvo objavljivanje]; (15) Srpskohrvatske rečenice s predikatom
čije je leksičko jezgro imenica ili zamenica u nominativu : str. [143]–168 ; (16) Prilog
„lično“ u funkciji rečeničnog subjekta : str. [169]–172 [prvo objavljivanje]; (17) Iska-
zivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom : str. [173]–195 ; (18) O
rečenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“ : str. [196]–200 ; (19) O srpskohrvat-
skim pogodbenim rečenicama : str. [201]–208 ; (20) O srpskohrvatskim gerundima :
str. [209]–229 ; (21) Informativne uloge „presupozicija“ i „implikacija“ dokumentova-
ne srpskim jezičkim faktima [prvo objavljivanje] : str. [230]–236 ; (22) Kako srpske
jezičke datosti egzemplifikuju sobom pojmovnu kategoriju „biološkog vremena“ [pr-
vo objavljivanje] : str. [237]–239 ; (23) O problemu anafore u slovenskim jezicima
[prvo objavljivanje] : [240]–242. – [IV deo]: Iz padežne problematike : (24) O sloven-
skim obaveznim determinatorima : str. [245]–253 ; (25) O semantičkim okolnostima
od kojih zavisi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa : str. [254]–260 ; (26) O
strukturi srpskohrvatskog padežnog sistema : str. [261]–269 ; (27) Srpskohrvatski pa-
dežni sistem za označavanje prostornih odnosa : str. [270]–276 ; (28) Lingvističke kon-
sekvence različitog pristupa odnosu „deo–celina“ : str. [277]–286 ; (29) Kognitivni
aspekti fenomena partonimije [prvo objavljivanje] : str. [287]–295. – [V deo]: Jezik i
kultura : (30) Raspravljanje o jeziku u vreme globalizacije [prvo objavljivanje] : str.
[299]–303 ; (31) O izrazu „pusto tursko“ [prvo objavljivanje] : str. [304]–307 ; (32) O
izrazu „prostrano“ [prvo objavljivanje] : str. [308]–311 ; (33) O vremenu kada su se či-
taonice „držale“ u rukama [prvo objavljivanje] : str. [312]–315 ; (34) Kad su moleri vi-
đenim ljudima „molovali i preslikavali obraz“ : str. [316]–320 ; (35) Značenjska i ob-
lička svojstva glagola tipa „godinati“ i „daniti“ u Vukovom jeziku [prvo objavljiva-
nje] : str. [321]–325 ; (36) Povodom Vukove izjave: „ Djela njegova rđava ili zla“ [pr-
vo objavljivanje] : str. [326]–329 ; (37) O nekim rečima iz vremena kad je „dačenje“
tek otpočinjalo [prvo objavljivanje] : str. [330]–331 ; (38) Dragovoljac i dobrovoljac :
(povodom jednog pitanja postavljenog 1936. godine u „Našem jeziku“) [prvo obja-
vljivanje] : str. [332]–335. – Citirana literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. 4. –
Korice Ivan Mesner. – Tiraž 1000.
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Лингвистички приручник – „Правци у лингвистици“

[13] Pravci u lingvistici. – [1. izd.] – Ljubljana : Državna založba Slo-
venije, 1963. – 186, [6] str. ; 20 cm
S a d r ž a j : Predgovor / [Milka Ivić], 1961: str. 5–6. – Jezička ispitivanja do XIX veka
: Uvodne napomene : str. 9–10 ; Jezička ispitivanja u antičkoj Grčkoj : str. 10–15 ; In-
dijska gramatičarska škola : str. 15–17 ; Period od Rimljana do kraja renesanse : str.
17–20 ; Period od renesanse do kraja XVIII veka : str. 20–22. – Jezička ispitivanja u
XIX veku : Uvodne napomene : str. 25–26 ; Epoha prvih komparatista : str. 26–29 ; Bi-
ološki naturalizam Augusta Schleichera : str. 29–31 ; „Humboldtizam“ u lingvistici
(teorija „Weltanschauunga“) : str. 32–34 ; Psihologizam u lingvistici : str. 34–38 ; Mla-
dogramatičari : str. 38–42 ; Predstavnik „nezavisnih“ : Hugo Schuchardt : str. 42–44.
– Jezička ispitivanja u XX veku : (1) U v o d n o poglavlje : Osnovne karakteristike na-
uke XX veka : str. 47–49 ; Razvojni smer lingvistike : str. 49–53 ; (2) N e s t r u k  t u  r a l  -
n a lingvistika : (2.1) Lingvistička geografija : Zasnivanje metoda : str. 54–57; Moder-
na dijalektologija : str. 57–58 ; (2.2) Francuska lingvistička škola : Psihofiziološka,
psihološka i sociološka ispitivanja jezika : str. 59–60 ; Stilistička proučavanja : str. 60–
62 ; (2.3) Estetski idealizam u lingvistici : Uvodne napomene : str. 62 ; Vosslerova
škola : str. 62–64 ; Neolingvistika : str. 64–67 ; (2.4) Progresivne slavističke škole : Ka-
zanjska škola : str. 67–70 ; Fortunatovljeva (moskovska) škola : str. 70 ; Belićevi lin-
gvistički pogledi : str. 70–71 ; (2.5) Marrizam : str. 71–74 ; (2.6) Eksperimentalna fo-
netika : str. 75–78. – (3) S t r u k t u r a l n a lingvistika : (3.1) Pregled osnovnih razvoj-
nih karakteristika : str. 79–85 ; (3.2) Ferdinand de Saussure : str. 85–90 ; (3.3) Ženev-
ska škola : str. 90–92 ; (3.4) Fonološka epoha u lingvistici : Preteče fonologa : str. 92–
94 ; Fonološki principi Trubeckog : str. 94–98 ; Praški lingvistički serkl : str. 99–101
; Binarizam Romana Jakobsona : str. 101–104 ; Strukturalno tumačenje glasovnih pro-
mena : str. 104–106 ; (3.5) Škola američke lingvistike : Počeci – Boas, Sapir, Bloomfi-
eld : str. 106–115 ; Epoha distribucionalista : str. 112–115 ; Antropološka lingvistika : str.
115–119 ; Psiholingvistika : str. 119–122 ; (3.6) Kopenhaška škola : Počeci škole – Vig-
go Brøndal : str. 122–123 ; Hjelmslevljeva glosematika : str. 123–130 ; (3.7) Logički
simbolizam u lingvistici : Logistika : str. 131–133 ; Semiotika (semiologija) : 134–136
; Semantika (lingvistička) : str. 136–142 ; Sintaksa (lingvistička) : 142–147 ; (3.8) Ma-
tematička lingvistika : Uvodne napomene : str. 147–150 ; Kvantitativna (statistička) lin-
gvistika : str. 150–155 ; Teorija informacije : str. 155–162 ; Mašinsko prevođenje : str.
162–169. – Bibliografske napomene uz svako poglavlje. – Registar pojmova.

[14] Trends in Linguistics / translated by Muriel Heppel. – [1. ed.]. –
The Hague : London : Paris : Mouton & Co, 1965. – 260 p.; 23 cm. – (Ja-
nua Linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicatan. Series
minor ; XLII)
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963 (Revidirana
verzija prerađeno i prošireno izdanje na engleskom jeziku). – Bibliographical footnotes.

[15] Kielitiede ennen ja nyt / suomentanuel Auli Hakulinen. – Helsinki
: Suomalaisen Kirjallisunden Seura, 1966. – 293 p. ; 18 cm. – (Tietoli-
pas ; 46) 
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I z v o r : Trends in Linguistics, The Hague, Mouton & Co, 1965 (engleska verzija). –
Bibliographical footnotes. 

[16] Kierunki w lingwistyce / przełozyla Anna Wierzbicka. – Wrocław
: Warszawa : Kraków : Zaklada narod. imenia Ossolińsckich Wydaw-
nictwo, 1966. – 263 p. ; 20 cm 
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963. – Biblio-
graphical footnotes.

[17] Keeleteaduse põhisuunad : [tõlge inglise keelest] / toimeta nud H.
Ratsep, E. Uuspõld . Tartu : Tartu Riiklik Ulikool, 1969. – 302 p. ; 18 cm 
I z v o r: Trends in Linguistics, The Hague, Mouton & Co, 1965 (prevod na estonski
jezik ). – Bibliographical footnotes.

[18] Pravci u lingvistici. – 2. dopunjeno i prošireno izd. – Ljubljana :
Državna založba Slovenije, 1969. – 289 str. ; 20 cm 
S a d r ž a j : Predgovor / [Milka Ivić, 1961] ; [Predgovor] / [Milka Ivić, avgust 1969]. – Revidi-
ran i dopunjen sadržaj 1. izd (1963)* – Bibliografske napomene uz svako poglavlje. – Registar.
– Na koricama je upisan pogrešan podatak da je izdanje izašlo 1970, što je često navođeno u li-
teraturi.

[19] Trends in Linguistics / translated by Muriel Heppel. – 2. ed. – The Ha-
gue : London : Paris : Mouton & Co, 1970. – 260 p.; 21 cm. – (Ianua Lin-
guarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata, Series minor ; XLII)
I z v o r : Trends in Linguistics, The Hague, Mouton & Co, 1965 (revidirana verzija 1.
izd. na engleskom jeziku) – Bibliographical footnotes.

[20]. Wege der Sprachwissenschaft / übersetzt von Matthias Rammeh-
mayer. – München : Max Hauser Verlag, 1971. – 282 s. ; 20 cm
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (prevod na ne-
mački s izvesnim preradama i s dodatnim poglavljima o najnovijem razvoju lingvisti-
ke). – Bibliographical footnotes.

[21] Lingvistikos kryptys / verté J. Palionis. – Vilmius : Mintis, 1973. –
332 p. ; 18 cm
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (prevod na li-
tavski jezik ). – Bibliographical footnotes. 

[22] Gen go gaku no nagare / translated by Hayata Teruhiro, Inone Fu-
mie. – Tokyo : Misuzi Sabo, 1974. – 233 p. ; 20 cm
I z v o r : Trends in Linguistics, 2. ed., The Hague, Mouton & Co, 1970. – Bibliographi-
cal footnotes.

Библиографија академика Милке Ивић 23



[23] Kierunki w lingwistyce / przełoz. Kazimierz Feleszko, Anna Wier-
zbicka. – 2. wyd. rozszerzone. – Wrocław : Warszawa : Kraków : Gdańsk
: Zaklad narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1975. – 379 p. ; 20
cmn
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (revidiran i
dopunjen prevod na poljski jezik). – Bibliographical footnotes.

[24] Pravci u lingvistici. – 3. dopunjeno izd. – Ljubljana : Državna za-
ložba Slovenije, 1975. – 302, [6] str. ; 20 cm 
S a d r ž a j : Predgovor / [Milka Ivić], 1961 ; [Predgovor] / [Milka Ivić], avgust 1969 ;
Predgovor / [Milka Ivić], mart 1974. – Revidiran i dopunjen sadržaj 2. izd. (1969). –
Bibliografske napomene uz svako poglavlje. – Registar. 

[25] Drejtimet në linguistikë / shquperues Sulejman Dreni. – Prishtinë :
Rilindja, 1977. – 375 p. ; 19 cm
I z v o r : Pravci u lingvistici, 2. izd., Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (pre-
vod na albanski jezik). – Bibliographical footnotes.

[26] Pravci u lingvistici. – 4. izd. – Ljubljana : Državna založba Slove-
nije, 1978. – 302, [6] str. ; 20 cm 
Sadržaj isti kao u 3. dopunjenom izd. (1975) 

[27] Eunohaksa / translated by Vang-Han Kim. – Seoul : [s. n.], 1981. –
263 p. ; 23 cm
Korični naslov : Trends in Linguistics. – I z v o r : Trends in Linguistics, 2. ed., The Ha-
gue, Mouton & Co, 1970 (prevod na korejski jezik). – Bibliographical footnotes.

[28] Pravci u lingvistici. – 5. izd. – Ljubljana : Državna založba Slove-
nije, 1983. – 302, [6] str. ; 20 cm
Sadržaj isti kao u 3. dopunjenom izd. (1975)

[29] Pravci u lingvistici4. – 6. dopunjeno izd. – Beograd : LiM ; Zemun
: Biblioteka XX vek, 1990 (Beograd : Prosveta). – 2 knj. (I : 279 str. ; II
: 286 str.) ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čolović ; knj.
73/1, 73/2)
S a d r ž a j : Knjiga I : Predgovor / [Milka Ivić], mart 1974, januar 1990: str. [5]–11. –
JEZIČKA ISPITIVANJA DO XIX VEKA: Uvodne napomene (1–6). – Jezička ispiti-
vanja u antičkoj Grčkoj (7–15). – Indijska gramatičarska škola (16–23). – Period od Ri-
mljana do kraja renesanse (24–37). – Period od renesanse do kraja XVIII veka (38–46).
– JEZIČKA ISPITIVANJA U XIX VEKU: Uvodne napomene (47–52). – Epoha prvih
komparatista (5–59). – Biološki naturalizam u lingvistici (60–67). – „Humboldtizam“
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u lingvistici (Teorija „Weltanschauunga“) (68–78). – Psihologizam u lingvistici (79–
92). – Mladogramatičari (93–107). – Predstavnik „nezavisnih“: Hugo Schuchardt (108
–113). – JEZIČKA ISPITIVANJA U XX VEKU: Uvodno poglavlje: Osnovne karak-
teristike nauke XX veka (114–122). – Razvojni smer lingvistike (123–144). – Ne -
s t ruk tu  ra lna lingvitsika: Lingvistička geografija : Zasnivanje metoda (145–159) ;
Moderna dijalektologija (160–164). – Francuska lingvistička škola: Psihofiziološka,
psihološka i sociološka ispitivanja jezika (165–171) ; Stilistička proučavanja (172–
176). – Estetski idealizam u lingvistici : Uvodne napomene (177) ; Vosslerova škola
(178–182) ; Neolingvistika (183–192). – Progresivne slavističke škole: Kazanjska ško-
la (193–198) ; Fortunatovljeva (moskovska) škola (199–201) ; Belićevi lingvistički
pogledi (202–203). – Marrizam (204–220). – Eksperimentalna fonetika (221–234). –
S t r u k t u r a l n a lingvistika : Pregled osnovnih razvojnih karakteristika (235–248). –
Ferdinand de Saussure (249–268). – Ženevska škola (269–276). – Fonološka epoha u
lingvistici: Preteče fonologa (277–284) ; Fonološki principi Trubeckog (285–298) ;
Binarizam Romana Jakobsona (299–308) ; Strukturalno tumačenje glasovnih prome-
na (309–314). – Praška škola : Praški lingvistički serkl i razvijanje praške škole (315–
322) ; Praška škola danas (323–328). – Funkcionalna lingvistika A. Martineta (329–
336). – Škole američke lingvistike : Počeci – Boas, Sapir, Bloomfield (337–351) ; Epo-
ha distribucionalizma (352–359) ; Pikeova tagmemika (360–366) ; Antropološka lin-
gvistika (367–376) ; Psiholingvistika (377–385). – Kopenhaška škola : Počeci škole –
Viggo Brondal (386–391) ; Hjelmslevljeva glosematika (392–411). – Beleška o auto-
ru : str. [4]. – Korice: Ivan Mesner.
Knjiga II : JEZIČKA ISPITIVANJA U XX VEKU (nastavak) : Logički simbolizam u
lingvistici : Logistika (412–421) ; Semiotika (semiologija) (422–428) ; Semantika (lin-
gvistika) (429–449) ; Lingvistička sintaksa (450–457). – Generativni pristup jeziku
(458–479). – Matematička lingvistika kvantitativnog (= nealgebarskog karaktera) :
Uvodne napomene (480–484) ; Kvantitativna (statistička) lingvistika (485–497) ; Teo-
rija informacije (498–513) ; Mašinsko prevođenje (514–529). – Algebarska lingvistika
nelinearnog (analitičkog) tipa : Uvodne napomene (530–531) ; Kategorijalna gramati-
ka identifikacionog tipa (532–536) ; Kategorijalna gramatika zasnovana na principima
matematičke teorije skupova (537–541) ; Gramatika zavisnosti i projektivnosti (542–
544) ; Sgallov generativni pristup jeziku (545–548) ; Šaumjanov aplikativno-generativ-
ni model (549–557). – Stratifikaciona gramatika (558–565). – Neofirthijanska lingvisti-
ka reprezentovana „gramatikom skala i kategorija“ (566–571). – „Gramatika koja se
tiče sadržine“ (572–579). – Sociolingvistika (580–593). – Tekstualna gramatika (594–
600). – Pogovor (1–32) / [Milka Ivić]. – Bibliografske napomene uz svako poglavlje. –
Registar imena. – Predmetni registar. – Skraćenice. Korice: Ivan Mesner. – Ti r a ž 2000. 

[30] Pravci u lingvistici. – 7. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beo-
grad : Slovograf, 1994. – 327 str. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Biblio-
teka XX vek / urednik Ivan Čolović) 
Sadržaj isti kao u 6. izd. (1990). – Korice: Ivan Mesner.

[31] Pravci u lingvistici. – 8. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beo-
grad : Čigoja štampa, 1996. – 327 str. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Bi-
blioteka XX vek)
Sadržaj isti kao u 7. izd. (1990). – Korice: Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.
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[32] Pravci u lingvistici. – 9. izd. dopunjeno poglavljem „Lingvistika u
devedesetim godinama“. – Zemun : „Biblioteka XX vek“ ; Beograd :
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лологију и лингвистику. – Београд : изд. А. Белић11 [год. I], књ. 1, св.
1–2 (1913)–1938 ; [год. II], књ. 2, св. 1–2 (1921) – књ. 11 (1931) ; књ.
12 (1933) – књ. 17 (1938/1939) ; САНУ, Институт за српски језик,
књ. 18, св. 1– 4 (1949/1950).
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9 Од I (1957) до XXVI књи ге (1983) збор ник је из ла зио под на зи вом Збор ник
за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку.

10 „...Ју жно сло вен ски фи ло лог ... жи ви као по вре ме ни спис све до 1976, а по -
чев с том го ди ном, па све до да на да на шњег, то је ре дов на го ди шња пу бли ка ци -
ја (ко јој је, сход но то ме, ски ну то са ко ри ца оба веш те ње о „по вре ме но сти.“ – Мил -
ка Ивић, Пе де се ти број Ју жно сло вен ског фи ло ло га, Ју жно сло вен ски фи ло лог,
1994, књ. L, стр. 1. 

11 Пр ва се ри ја [бројеви од I до XVI I] Ју жно сло вен ског фи ло ло га ни је би ла
ве за на ни за јед ну уста но ву. Из да вао га је Алек сан дар Бе лић, уз са рад њу уред ни -
штва и по моћ Ака де ми је и Бе о град ског уни вер зи те та. Но ва се ри ја ЈФ и Наш је -
зик (ор ган Лин гви стич ког дру штва Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, од 1932)
ушли су у из да вач ку де лат ност САН, као по себ не еди ци је. – Ире на Гриц кат, На -
у ка о је зи ку у де лат но сти Ака де ми је, Глас СА НУ, 1996, књ. XV, стр. 53.



Оснивачи: Љубомир Стојановић и Александар Белић. Одговорни уредници:
Александар Белић (1913–1960), М. Стевановић (1961–1973), Милка Ивић од књ.
XXXI (1974/1975) – LXVI (2010)

[447] Сьпоставителное езикознание (Софија)
Милка Ивић је члан редакционог одбора од 1995. године

Едициje

[448] Библиотека Јужнословенског филолога. – Београд : Институт
за српски језик САНУ, нова серија, 1970–
Прва серија едиције је почела да излази 1928. године у издању Филозофског фа-
култета у Београду. Главни уредник је био академик Александар Белић, потом
Михаило Стевановић (1961–1973). Од 1970. године излази нова серија, која до
данас садржи 22 књиге12. Академик Милка Ивић је уредник едиције од 1980. го-
дине. 

Посебна издања књига

[449] Lingvistika i poetika / Roman [Osipovič] Jakobson ; izbor i pred-
govor Milka Ivić, Sreten Marić. – Beograd : Nolit, 1966. – 326 str. ; 19
cm. – (Sazvežđe, 16)
Predgovor / Milka Ivić : str. [9 ]–18. – Bibliografija : str. 324–326.

[450] Balcanica : зборник радова у част професора Радована Самар-
џића поводом шездесетог рођендана / редактор Милка Ивић. – Бе-
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лошки институт / Српска академија наука и уметности, 1983. – Књ.
XIII–XIV ; 478 стр. : илустр.
Из садржаја: О исказивању временског понављања именима дана на јужносло-
венском односно балканском језичком подручју / Милка Ивић : стр. 323–326. 

[451] О лексичким позајмљеницама : зборник радова са научног ску-
па „Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти про-
блем у језицима националних мањина“ : [Суботица,18–20. октобар
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12 Ин сти тут је кроз ову еди ци ју на ста вио и сво ју се ри ју По себ них из да ња
(1954–1959, књ. 1–3), пре ки ну ту одва ја њем од САН, из да ју ћи по вре ме но док тор -
ске ди сер та ци је или сту ди је сво јих са рад ни ка. – Ире на Гриц кат, На у ка о је зи ку у
де лат но сти Ака де ми је, Глас СА НУ, 1996, књ. XV, стр. 63.
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Из садржаја: Општи поглед на проблем туђица / Милка Ивић : стр. 11–16.

[452] Изабрана дела Александра Белића / редакциони одбор Павле
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ла] Милка Ивић. – [3. изд.]. – 1998. – 589, [3] стр.
Предговор приређивача издања: стр. 5–12.

Том XIV : Универзитетска предавања из савременог српскохрват-
ског језика / Александар Белић ; приредио Живојин Станојчић ; Би-
блиографија радова Александра Белића / Ирена Грицкат ; Славица
Илић. – 1999. – 355, [5] стр.
О изабраним делима Александра Белића : осврт уназад – у остварено / Милка
Ивић : стр. [351]–355. 

[453] Актуелни проблеми граматике српског језика : [зборник радо-
ва са II Међународног научног скупа, Суботица, 22–24. октобар1997]
/ уредник Јудита Планкош ; редактор Милка Ивић... [и др.]. – Субо-
тица : Градска библиотека ; Београд : Народна библиотека Србије :
Институт за српски језик САНУ, 1999. – 307 стр. ; 24 cm
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[454] Der altserbische bergmännische Wortschatz : sprachgeschichtliche
Abhandlung / Joseph Schütz ; уредник Милка Ивић ; предговор Алек-
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језика и књижевности ; књ. 54)
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13 „Ин те грал ни текст књи ге I ни је пре у зет ов де из ње ног пр вог из да ња (1941)
не го из дру гог (1958)... и текст II књи ге при ла же се ов де у ин те грал ној вер зи ји,
уз на по ме ну да су му овог пу та до да ти на кра ју и од го ва ра ју ћи ре ги стри, ко јих он
ина че, за раз ли ку од тек ста књи ге I, ни је имао.“ – Из пред го во ра : стр. 12.



[455] Синтакса савременог српског језика : проста реченица / Пре-
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IV НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ ПРО ЈЕК ТИ
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жнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду]
Објављени радови (седам студија): Лингвистички огледи, 1983 – в. библ. јед. 2

[457] Razvoj savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodine : [proje-
kat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu]

[1] Istraživanja razvoja savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodi-
ne : naučno-istraživački projekat / autori Dragoljub Petrović, Milka Ivić,
Pavle Ivić... [i dr.] ; priredio Jovan Jerković. – Novi Sad : [b. i.], 1986.
– [Više pag.] : graf. prikazi ; 30 cm

[2] Istorija razvoja savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodine :
naučno-istraživački projekat / autori Vera Jerković, Milka Ivić, Pavle
Ivić [i dr.] ; urednici Jovan Jerković, Danijel Dudok, Maćaš Horvat. –
Novi Sad : [b. i.] 1990. – [Više pag.] ; 30 cm

[458] Речник српскохрватског књижевног и народног језика :
[пројекат Института за српски језик / САНУ14]. – 1959, Књ. I – 2010,
Књ. XVIII–
Активни рад у вишестепеној обради и изради грађе : књ. I (1959) / гл. уредник
Александар Белић ; обрађивачи грађе Милка Ивић, Павле Ивић... [и др.] ; књ.
VIII (1973) / сарадник на обради Милка Ивић ; књ. XI (1981) – књ. XIV (1989) /
рецензенти15 Милка Ивић и Павле Ивић ; књ. XV (1996 ) – књ. XVII (2005) / ре-
цензент Милка Ивић. – Академик Милка Ивић је члан и председник Одбора за
Речник САНУ (1974–2004)16
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14 На пред лог Сто ја на Но ва ко ви ћа, СКА је 12. апри ла 1893. уста но ви ла Лек -
си ко граф ски од сек, а „пр ви са ста нак ко јим је от по чет рад на цр пе њу гра ђе био је
24. ја ну ар 1894.“ – Увод / Алек сан дар Бе лић (сеп тем бар 1955), Реч ник СА НУ, Књ.
I, стр. X–XI.

15 На осно ву ре цен зи је ака де ми ка Мил ке и Па вла Иви ћа, ко је је од ре ди ло
Оде ље ње је зи ка и књи жев но сти СА НУ, усво је ни су ру ко пи си Реч ни ка СА НУ од
књи ге XI на да ље.

16 Од бор за Реч ник СА НУ је осно ван 14. сеп тем бра 1974. го ди не на V сед ни -
ци Пред сед ни штва СА НУ, на пред лог Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти СА НУ.



[459] Етимолошки речник српскохрватског језика : [пројекат Инсти-
тута за српски језик / САНУ]. – 1983–
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Етимoлошки речник српског језика. – Издања: Огледна свеска, Београд, Институт
за српски језик САНУ, 1998 (Библиотека Јужнословенског филолога ; н. с., књ.
15) ; Етимолошки речник српског језика, св. 1 (А), Београд, Институт за српски
језик САНУ, 2003.

[460] Синтакса српског језика : [пројекат Одбора за стандардизаци-
ју српског језика / САНУ]. – 1997–
„Одбор је основан 12. децембра 1997. године. Академик Павле Ивић је изабран
за првог председника Одбора. После његове смрти (19. 9. 1999), на трећој седни-
ци Одбора (17. 12. 1999), за председника Одбора, уместо преминулог Павла Иви-
ћа, изабрана је академик Милка Ивић, коју је САНУ пре тога именовала за чла-
на Одбора. Од четврте седнице Одбора (25. 1. 2001) на његовом је челу Иван
Клајн, дописни члан САНУ, изабран за председника Одбора на предлог Милке
Ивић.“ – Председник Комисије за синтаксу је академик Милка Ивић.

[461] Ономастичка грађа : [пројекат Одбора за ономастику / САНУ].
– 1973–
Одбор за ономастику Одељења језика и књижевности основан је 1973. За пред-
седника одбора наименован је Павле Ивић. Тако је настављена делатност Одбо-
ра за ономастику и топономастику, који је био формиран 1959. са проф. Миливо-
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III ЛИ ТЕ РА ТУ РА О ДЕ ЛУ АКА ДЕ МИ КА МИЛ КЕ ИВИЋ17
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Пред сед ник од бо ра ака де мик Ми ха и ло Сте ва но вић се по ву као са ду жно сти ок -
то бра 1974. и на и ме но ва на је за пред сед ни ка ака де мик Мил ка Ивић.

17 Ли те ра ту ра о аутор ским ра до ви ма об ја вље на у књи зи Библиографија ра-
дова академика Милке Ивић, СА НУ 2005 (в. библ. је ди ни цу 550 ) до пу ње на је ов де
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по да ци ма из ра да У научној критици Со фи је Ми ло ра до вић (в. библ. је диницу
536/16)
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O ZELENOM KONJU 5
O zelenom konju 5 (4), 275
О значењима заменице „којешта“ 47
О значењу српскохрватског плусквамперфекта 204
О изабраним делима Александра Белића : осврт уназад – у остварено 318
О изразима „вро“ или „врли човек“, „врла жена“ у стандардном српском језику

441
О изразима „плав“ и „модар“ 7 (1), 287
O izrazu „prostrano“ 12 (32), 418
O izrazu „pusto tursko“ 12 (31), 397
O izrazu „tvrd“ 12 (11), 414
О именицама у парапрономиналној служби 9 (2), 340
O implikativnoj / neimplikativnoj semantizovanosti pridevskih i priloških izraza pri is-

kazivanju informacije „više od“ 12 (10), 398
O informativnom potencijalu proste rečenice 12 (14)
О исказивању временског понављања именима дана на јужнословенском одно-

сно балканском језичком подручју 221
О исказима којима се не исказују већ имплицирају комплекснији информативни

подаци 423
O исказним могућностима српског израза „бол болује“ у ХХ веку 442
О испуштању облика „се“ у неким репликативним реченицама 7 (11), 299
O jednoj ekspresivnoj sintaksičkoj konstrukciji 5 (12)
O jednom prosentencijalizatoru čije je postojanje zavisno od neispustivog determina-

tora 226
O jednom specifičnom sintaksičkom sredstvu za ovremenjavanje srpskih naziva ljudi

11 (2), 399
O JEZIKU VUKOVOM I VUKOVSKOM 3, 6
О језику законских прописа којима су утемељаване „претече САНУ“ 8 (12), 341
O jeziku Save Mrkalja 3 (6), 6 (8), 247
O kognitivnim pristupima izrazu „danas“ 12 (12), 400
О korelacijama između pojedinih morfoloških karakteristika glagola i određenih tipo-

va predikacije u slovenskim jezicima 123
О лексичко-граматичком споју „казати уговор“ и поводом њега 7 (15), 257
О лексичком обелодањивању појма „заменити / замењивати некога неким“ у срп-

ском језику нашег и Вуковог времена 9 (5), 360
O „malim klauzama“ i sličnim sintaksičkim konstrukcijama 11 (4), 369
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О метафоричким екстензијама назива боја 8 (4), 335
O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom 116, 131
О модификатору „улоге“ агенс 8 (5), 328
O nazivima bolesti 7 (17)
О „народњацима“ с језичке тачке гледишта 6 (17), 288
О неидентичном граматичком понашању српских лексичких антонима „дуго“ и

„кратко“ при означавању времена 434
О некадашњем српском поздравном изразу „матерење“ 435
О неким актуелним проблемима граматике српског језика 7 (6), 319 
О неким Вуковим месним и временским придевским одредбама 9 (13), 351
O неким досад неразматраним, информативним критеријумима од којих зависи

коришћење/некоришћење предлога „од“ 436
O nekim opštim pitanjima modalnosti (diskusija) 164 
О неким особеностима личних заменица у процесу анафоризације 9 (3), 352
О неким принципима глаголске префиксације у словенским језицима 213
O nekim problemima strukture slovenske proste rečenice 105
O nekim rečima iz vremena kad je „dačenje“ tek otpočinjalo 12 (37)
О неким синтаксичким конструкцијама с квантификаторима у стандардном срп-

скохрватском 165, 173
О неким синтаксичким службама именица типа „човек, жена“ и сл. 227
O nekim sintaksičko-semantičkim konsekvencama leksičkog značenja imenica 153
О неким српским именицама које се употребљавају као специфични квантифи-

катори 424
О неким српскохрватским граматичким феноменима условљеним емпатијом 5

(13), 240
О објекатској допуни глагола комуникативних и интелектуалних радњи 154
O овремењености номиналних израза у стандардном српском језику 425
O odnosima između prideva i priloga 12 (9), 401
O odredbama kategorizovanja 5 (15), 262 
О одредби „известан“ 7 (16), 300
О одредби „разговетно“ и поводом ње 9 (6), 361
О „партикуларизаторима“ 205
О појавама синтаксичке обавезности 77 
О појму „одговорност“ и агентивној улози оруђа за вршење радње 8 (6), 342
O posesivnom genitivu u slovenačkom jeziku 241
О предлогу „по“ у српскохрватском језику 44
O pridevima visok i veliki 11(8), 370
O pridevskim obrazovanjima tipa „pun puncat“ 5 (22)
O prilozima „za način“ 5 (17) 
O prilozima za promenu (nekog prethodno uspostavljenog) stanja 5 (19)
О прилозима у вези са неким типолошким карактеристикама српскохрватске ре-

ченице 208 
О прилошкој детерминацији глаголског предиката 7 (9), 309
O problemu anafore u slovenskim jezicima 12 (23)
О проблему падежне системе у вези са савременим схватањима у лингвистичкој

науци 42, 51 
О проблему реда речи 8 (3), 343
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О разликовању људи по боји 5 (1), 272 
О разликовању начелног од конкретног саопштавања у српскохрватском језику 5

(11), 242
О „регуларној полисемији“ у лексиколошкој теорији и лексикографској пракси

214
O rečenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“ 2 (6), 4, 12 (!8)
О реченицама типа „Ко то каже“ и „ Ко да то каже“ 7 (7), 310 
О реченицама типа „отишла је код мајке / отишла је до мајке“ 7 (8), 320
O rečeničnim adverbima sa funkcijom „dodatnog komentara“ 190
O REČIMA 9
О речима које исказују [значење] „људски створ“ у најнеодређенијем смислу 5

(5), 258
О Роману Јакобсону поводом стогодишњице његовог рођења 289
O semantičkim okolnostima od kojih zavisi obavezna determinacija kvalifikativnog

tipa 2(10), 12 (25)
О сигнализовању значењске разлике „de re / de dicto“ 7 (13), 321
O slovenačkom „en (neki)“ i problemima referencija 235
O slovenskim egzistencijalno-lokacionim rečenicama 215
O slovenskim obaveznim determinatorima 2 (9), 4, 12 (24)
O slovenskim predikatskim konstrukcijama deriviranim od korena *gold- i *žęd- 200
О слоговној неједнакости неких израза коришћених како у Вуковом тако и у са-

временом српском језику 426
О смислу елипсе глаголског „се“ 7 (12), 301 
O specifičnom leksičko-morfološkom entitetu „put“ 12 (4), 402
O srpskim partikulama „pa“ i „ma“ : iz perspektive „fativne“ i „reaktivne“ funkcije je-

zika 9 (8), 353
O srpskom glagolu „govoriti“ i modifikatorima njegove leksičke semantike 12 (7)
O srpskim složenim leksičkim strukturama čiji su konstitutivni elementi „od-“ i gla-

goli obaveštajne semantike 12 (8), 382
O srpskohrvatskim gerundima 2 (8), 4 , 12 (20)
O srpskohrvatskim pogodbenim rečenicama 2 (7), 4 , 12 (19)
О српскохрватским прилозима „за начин“ 5 (17) , 201
О српскохрватским реченичним прилозима 194
О Стојану Новаковићу – из новог угла 273
O структуралном методу језичке анализе 91
O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s glagolskim predikatom 2 (3), 4, 12 (13)
O strukturi srpskohrvatskog padežnog sistema 2 (11), 4
O takozvanim „tranzitivnim imenicama“ koje označavaju ljudska bića 11 (1), 371
О тзв. NPN конструкцијама у савременом (стандардном) српском 427
О тексту насловљеном „Основни закон Краљевско-српске академије наука“ 415
O teoriji antropocentrizma i srpskim jezičkim datostima 11 (3), 383
O tzv. „vidskim parnjacima“ – iz novog ugla 8 (7)
О увидима у развој српског језика које пружа поређење двају речника: Вуков

Српски рјечник 1852. и Речник српскога језика Матице српске 2007 438
O ulozi pridevskog atributa u otklanjanju/uspostavljanju dvosmisla 11 (5), 384
О употреби глаголских времена у зависној реченици : презент у реченици с ве-

зником „да“ 142
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О употреби израза „којешта“, „којекуде“ и „којекако“ у Вуковом језику 439 
O uticajima nemačkog jezika na Vukovu leksiku i frazeologiju 3 (2), 6 (3) 
O faktivnosti rečenice čiji je glavni predikat glagol sa značenjem „znati“ 167, 206
О Хомеровом „αίυοπα οτνον“ и о српском „рујно вино“ 7 (2), 302
О четири обавештајна податка која је Вук исказивао речју „управо“ 428
Обележавање именичког рода у српскохрватском књижевном језику 72
Obeležavanje imeničkog roda u (standardnom) slovenačkom jeziku upoređeno s od-

govarajućom srpskohrvatskom situacijom 132
Облици за појачавање предлошког привативног значења у српскохрватском је-

зику 54
Od Vuka do danas 6 (2), 106
Odgovor na anketu časopisa Slavia (Praha),1996 290
Одговор на питање Националног славистичког комитета у Москви 60 
Odgovori na anketu o opštelingvističkim problemima jezičkog znaka 85
Однос између квалитативног генитива и квалитативног инструментала 55
Odredbe „dodatnog komentara“ 5 (18)
Општи поглед на проблем туђица 6 (15), 292
Osnovne tipološke karakteristike srpskohrvatske impersonalne rečenice 92
Очерки истории русского языка XIX века 59 

П
Padežna problematika u univerzitetskoj nastavi 155
Педесети број Јужнословенског филолога 277
Писмено обраћање са „ти / ви“ у Карађорђевој и Милошевој Србији 9 (10), 362
„Писмо“ Бошка Петровића 9 (13), 363
Plava boja kao lingvistički problem 5 (3), 278
Povodom Vukove izjave: „Djela njegova rđava ili zla“ 12 (36), 404
Поводом Вуковог израза „доста“и „прилично“ 440
Поводом годишњице смрти Бранислава Брборића 385
Поводом израза „ни на синь ноготок“ 312
Поводом једног питања постављеног 1936. године у Нашем језику 386
Поводом македонских конструкција типа „кола на брат ми / кола од брат ми“ 8 (9),

344
Поводом поновног превођења „Новог завјета“ 3 (4), 6 (5), 243
Поводом пословице „Зец ђе се окоти, онђе и погине“ 9 (16), 328
Погледи Стојана Новаковића на српски књижевни језик 6 (10), 281

Подсећање на Ђуру Даничића 9 (19), 336
Појам „verum focus“ и његово сигнализовање у савременом стандардном срп-

ском 9 (9), 364
Pominjanje Beograda u Vukovom Srpskom rječniku 11 (13), 387
PRAVCI U LINGVISTICI 13, 18, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33

p r e v o d na albanski 25
p r e v o d na arapski 34
p r e v o d na engleski 14, 19
p r e v o d na estonski 17
p r e v o d na japanski 22
p r e v o d na korejski 27
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p r e v o d na litavski 21
p r e v o d na nemački 20
p r e v o d na poljski 16, 23
p r e v o d na finski 15

Предговор приређивача овог издања (А. Белић, Општа лингвистика) 313
Предговор (Срето Танасић, Синтаксичке теме, Београд, 2009) 429
Предикатска кондензација у граматичком опису словенских језика 202
Prilog „lično“ u funkciji rečeničnog subjekta 12 (16), 405
Приступ српским речима „он“ и „неко“ усклађен с актуелним теоријским виђе-

њима 416
Приче о речима 417–419, 437–440, 443
Problem norme u književnom jeziku 3 (10), 6 (13), 110, 111
Проблем перспективизације у синтакси 187
Problematika modalnih rečenica 168
Problematika srpskohrvatskog infinitiva 156
Пророк нове лингвистике : Ноам Чомски и његово дело „Граматика и ум“ 157

Р
Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika 244
Разборите језичке доумице 345
Разговор с Милошем Јевтићем [интервју] 293
Размрсујем запетљано... : [интервју] 260
Ranko Bugarski, Jezik i lingvistika, Beograd, Nolit, 1972. 169 
Ray Jackendoff, Foundations of Language : Brain, Meaning, Grammar, Evolution Ox-

ford, 2004 372 
Readings in Modern Linguistics, ed. by Bertil Malmberg, Stockholm, 1972. 178
Raspravljanje o jeziku u vreme globalizacije 12 (30), 406
RED REČI 8
Рекли су о „Семољ гори“ : [Миро Вуксановић, Семољ гора] 330
Relevantna uloga čula mirisa egzemplifikovana srpskim jezičkim faktima 11 (7), 407
Renata Grzegorczykowa, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłowkow

[prikaz] 191
Репертоар синтаксичке проблематике у српскохрватским дијалектима 95
Реч унапред (Милош Јевтић, Трагом речи : разговори са П. Пипером) 430
Ризница за науку : књига о „Семољ гори“ Мира Вуксановића 346
Robert D. Van Valin, Jr., Exploring the Syntax-Semantics Interface, Cambridge, 2005

408
Роман Мразек, Синтаксис русского творительного, Praha,1964. 125
Roman [Osipovič] Jakobson, Lingvistika i poetika : [predgovor] 118
Роман Осипович Јакобсон [некролог] 223, 224 
Рудолф Коларич : [некролог] 188
R. F. Mikuš, A propos de la Syntagmatique de professeur A. Belić 45

С
Savremena lingvistika kao osnova za programiranje nastave stranih jezika 170
Светозар Стијовић [некролог] 337
Светско путовање идеја Романа Јакобсона 7 (20), 294, 303
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Semantika predloga u izrazima tipa „sedeti na suncu / sedeti u hladu“ i sl. 5 (9), 261
Семантика и структура на словенскиот вид III. Ред. С. Каролак и Љ. Спасов 327
Синтаксичка анализа у настави језика 52
Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском

језику 62
Систем предлошких конструкција у српскохрватском језику 63
Slavic Transformational Syntax / Еd. by R. D. Brecht and C. V. Chvany [prikaz] 189
Slavolinguistica 6 : Björn Hansen / Petr Karlík (eds.), Modality in Slavonic Langua-

ges, München, 2005 388
Словенски императив уз негацију 64
Слово о језику : [предговор за Слово о језику: језички поучник, књ. 2] 347
Snježana Kordić, Riječi na granici punoznačnosti, Zagreb, 2002 355
Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Помо-

равља [приказ] 368
Srpsko jedan / bugarsko edin u ulozi odredbe predikatske imenice 5 (14)
Srpskohrvatske rečenice s predikatom čije je leksičko jezgro imenica ili zamenica u no-

minativu 2 (4), 4, 12 (15) 
Српскохрватски глаголски облици за исказивање појава које постоје у садашњо-

сти 209
Српскохрватски падежни облици обавезно праћени одредбом као помоћним мор-

фолошким знаком 67
Срето Танасић, Синтаксичке теме (Библиотека Пут у речи, књ. 8) 373, 429 
Srpskohrvatski padežni sistem za označavanje prostornih odnosa 2 (12), 4, 12 (27)
Struktuiranje rečenice pri iskazivanju izmišljenog, lažnog 192
Strukturalizam i lingvistika 158

Т
Теоријско-методолошки проблеми словенске синтаксе везани за концепт „фaк-

тивности“ 193
Tipovi imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jeziku 119
Три питања Милки Ивић [интервју] 232, 420

У
У врху светске лингвистике [интервју] 249
Уз књигу Синтаксичке теме : [поговор за истоимену књигу Срете Танасића] 374 
Уз Српски језички приручник : [поговор] 409
Узрочне конструкције с предлозима „због, од, из“ у савременом књижевном јези-

ку 48
Uloga prideva visok i veliki onda kad ne označavaju fizičko svojstvo 11 (9), 389
Употреба вида у словенском императиву с негацијом 65

Ф
Further Insight into Contrastive Analysis /ed. by Jacek Fisiak 268
[Фонем] Јат у Душановом законику 56

Џ
Jeff Bernard, Katalin Neumer (Hg.), Zeichen, Sprache, Bewußtsein 295 
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Ш
Шта је наспрам славе [интервју] 274

Индекс наслова оригиналних радова на страним језицима

Напомена: Транслитерисани су наслови текстова писаних и објављених на
јапанском, корејском и арапском језику. Наслови две библиографске јединице да-
ти су на српском језику, мада су радови преведени на јапански. Уз јединице, пре-
ведене са страних језика на српски додата је напомена „п р е в од“.

A
A. W. de Groot, Inleiding tot de algemene taalwetenschap tevens Inleiding tot de gram-

matica van het hedendaagse Nederlands. Groningen, 1962 96 

C
Causes sémantiques du phénomčne sintaxique nommé „déterminant obligatoire“ 122,

141 ; p r e v o d 2 (10)
„Change-in-state“ -oriented adverbs, The 250 ; p r e v o d 5 (19)

D
Денешните правци на работа во лингвистиката 74 ; п р е в од 73
Discussions (X еme congrеs international des linguistes, Bucarest 1967) 137
Discussions (Conférence internationale des balkanologues, Belgrade1982) 225
Discussions (UCLA Sociolinguistics Conference, 1964) 114 
Diskuse (VI mezinarodni sjezd slavistu, Praha, 1970) 136
Diskusné prispevky (Jazykovedný časopis, Bratislava 1967) 121
Diskussion (МK za izučavanje gramatičke strukture sl. jezika, Liepzig 1974) 175 
Diskussion (Zeitschrift für Slawistik, Berlin 1969) 134
Dodané diskusní přispevky (Otázky slovanské syntaxe, Brno, 1968) 128
DREJTIMET NË LINGUISTIKË 25
Dyskusja (Podstawy opisu gramatycznego języka polskiego, Jaszowiec 1975) 183
Dyskusja (МK za izučavanje gramatičke strukture sl. jezika, Mogilany 1979) 211 

E
Einfluß der deutschen auf Lexik und Phraseologie bei Vuk, Der 237 ; p r e v o d 3 (2)
Éléments morphologiques auxiliaires aux formes casuelles dans la langue serbocroa-
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