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МИЛЕНА МАРКОВИЋ
Београд

БИБЛИОГРАФИЈА АКАДЕМИКА МИЛКЕ ИВИЋ
Уводна напомена
Ова библиографија обухвата објављене радове академика Милке
Ивић од 1949/1950. до краја 2010. године. Распоред библиографских
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; Лингвистички приручник – „Правци у лингвистици“; Антологија; Књига разговора) и II Прилози у часописима и зборницима. Унутар сваке целине поштован је хронолошки принцип (свака нова година је
истакнута тако што је број библиографске јединице дат у полумасном слогу), а унутар сваке године азбучни ред. Уз библиографију
радова додати су Редакторски рад, Научноистраживачки рад и Литература 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 : синтаксичко-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 литературе и језика САНУ 12. марта 1954. године. – С а д р ж а ј : Скраћенице : стр. V
* mimicababic@yahoo.com
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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 ; Графички 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. – Инструментал 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 ovremenjuje ponavljanu radnju [prvo objavljivanje] : str. 37–56. – [II deo] O rečenici i njenim
sastavnim delovima : (3) O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s glagolskim predikatom [prvo objavljivanje] : str. 59–85 ; (4) Srpskohrvatske rečenice s predikatom čije 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 objavljivanje] : str. 145–153 ; (8) O srpskohrvatskim gerundima [prvo objavljivanje] : str. 155–
176. – [III deo ] Iz padežne problematike : (9) O slovenskim obaveznim determinatorima [prvo objavljivanje]: str. 179–187 ; (10) O semantičkim okolnostima od kojih zavisi obavezna determinacija kvalifikativnog tipa (1970) : str. 189–196 ; (11) O strukturi srpskohrvatskog padežnog sistema : str. 197–205 ; (12) Srpskohrvatski padežni
sistem za označavanje prostornih odnosa (1965) : str. 207–214 ; (13) Lingvističke konsekvence različitog pristupa odnosu „deo-celina“ : str. 215–225. – Beleška o autoru /
[Milorad Radovanović] : str. [4] . – Korice: Ivan Mesner. – T i 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 jezikom1 (1957) : str. 9–24 ; (2) O uticajima nemačkog jezika na Vukovu leksiku i fraze1 „[Objavljivani tekstovi] su ovde uneti bez ikakvih naknadnih izmena, sa jedinim
izuzetkom teksta „Jedno poređenje Vukovog jezika sa našim današnjim književnim je-
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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 vremenu i danas ( 1981) : str. 61–71 ; (8) Ljubomir Stojanović o našim vremenskim glagolskim oblicima (1980) : str. 72–82. – [III deo] : (9) Današnji aspekti proučavanja
srpskohrvatskog književnog jezika (1962) : str. 85–91 ; (10) Problem norme u književnom 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] ; Beograd : 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. – (Biblioteka 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 naziva „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 udatih 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 srpskih (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 načelnog od konkretnog saopštavanja : [pristupna beseda u SANU] (1988) : str. 188–197
; (12) O jednoj ekspresivnoj sintaksičkoj konstrukciji (1985) : str. 198–205 ; (13) O nekim gramatičkim fenomenima uslovljenim empatijom (1987) : str. 206–216 ; (14) Srpsko 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 determinaciji po kriteriju „poznatost u javnosti“ (1993) : str. 314–318 ; (22) O pridevskim obrazikom“. Njegov je spoljašnji lik sad usaglašen sa novijom pravopisnom normom, i pri
tom su na nekoliko mesta izvršene sitne intervencije koje doprinose preciznosti izlaganja“. – Nekoliko uvodnih napomena : str. 7.
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zovanjima tipa „pun puncat“ [prvo objavljivanje] : str. 319–331. – Beleške i citirana
literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. [4]. – Korice: Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[6] O Vukovom i vukovskom jeziku2. – 2. dopunjeno izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Čigoja štampa, 1997 (Beograd : Čigoja
štampa). – 203, [3] str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čolović ; 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) Jedno 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 Vukovu 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 Mrkalja : 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) Ljubomir 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) Jezička 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. – Beleška 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. Kultura, 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) „Belo“ kao lingvistički i kulturološki problem (1999) : str. 29–52. – (II) Gramatički opisi
srpskog jezika sagledani iz novog ugla : (4) O „zamkama“ u definicijama školskih gramatika (1996) : str. 55–62 ; (5) O važnosti „sporednog“ za razumevanje svog i savlađivanje tuđeg jezika (1998) : str. 63–67 ; (6) O nekim aktuelnim problemima gramatike 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 majke“ (1999) : str. 79–84. – (III) O signalizovanju značenja – sintaksičkih i leksičkih : (9)
O priloškoj determinaciji glagolskog predikata (1998) : str. 87–94 ; (10) O gramatičkom statusu izraza „uzalud“ (2000) : str. 95–103 ; (11) O ispuštanju oblika „se“ u srp2

Broj radova je povećan sa 11 u prvom na 18 u ovom izdanju. U grupu I uvrštena su dva rada, u grupu II jedan i uvedena je nova grupa IV sastavljena od četiri rada
sa posebno aktuelnim temama.
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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 dicto“ (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 – naše 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. – (Biblioteka 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 ekstenzijama 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 makedonskih 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 davno 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 problematike : (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 leksike : lingvistički ogledi, pet. – Beograd : „Biblioteka XX vek“ : Knjižara „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 gramatički 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 podspecifikovanost lekseme „stvar“ : str. 73–81 ; (8) O srpskim partikulama „pa“ i „ma“ (iz perspektive i „fativne“ i „reaktivne“ funkcije jezika) (2003) : str. 83–93 ; (9) Pojam „verum focus“ i njegovo signalizovanje u savremenom standardnom srpskom (2004) : str.
95–101. – Drugi deo: Kulturološki aspekti : (10) Pismeno obraćanje sa „ti / vi“ u Karađorđevoj 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 Leskovac: Vuk i Mušicki : str. 127–135. – Citirana literatura uz tekst. – Beleška o autoru : str. 4. – Korice Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[10] Значења српскохрватског инструментала и њихов развој : синтаксичко-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 : Teorijski usmerena problematika: (1) O takozvanim „tranzitivnim imenicama“ koje označavaju 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 konstrukcijama : str. [37]–42 ; (5) O ulozi pridevskog atributa u otklanjanju/uspostavljanju dvosmisla : str. [43]–47 ; (6) Jedan zakasneli odgovor na jedno davno postavljeno
pitanje : str. [49]–52 ; (7) Relevantna uloga čula mirisa egzemplifikovana srpskim jezičkim 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 leksičkoj 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. – Beleška 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)
3

„Ovo, treće izdanje sadrži trideset osam radova, od kojih se dvadeset pet objavljuje prvi put kao deo knjige. Tekstovi koji su objavljeni u prvom i drugom izdanju
ove knjige, u trećem izdanju objavljuju se bez izmena.“ – Uz treće izdanje : str. 6.
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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 objavljivanje] : str. [9]–12 ; (2) Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički
problem : str. [13]–38 ; (3) O akcionoj semantizovanosti imenice „škola“ [prvo objavljivanje] : 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 [prvo objavljivanje] : str. [73]–77 ; (7) O srpskom glagolu „govoriti“ i modifikatorima njegove leksičke semantike [prvo objavljivanje] : str. [78]–79 ; (8) O srpskim složenim
leksičkim strukturama čiji su konstitutivni elementi „od-“ i glagoli obaveštajne semantike [prvo objavljivanje] : str. [80]–85. – [II deo]: O pridevu i prilogu : (9) O odnosima izmedju prideva i priloga : str. [89]–94 ; (10) O implikativnoj / neimplikativnoj semantizovanosti pridevskih i priloških izraza pri iskazivanju informacije „više od“ [prvo objavljivanje] : str [95]–98 ; (11) O izrazu „tvrd“ : str. [99]–105 ; (12) O kognitivnim pristupima izrazu „danas“ [prvo objavljivanje] : str. [106]–109. – [III deo] : O rečenici i njenim sastavnim delovima : (13) O strukturi srpskohrvatske proste rečenice s
glagolskim predikatom : str. [113]–137 ; (14) O informativnom potencijalu proste rečenice : 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) Iskazivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom : str. [173]–195 ; (18) O
rečenicama kojima se dopunjuje glagol „znati“ : str. [196]–200 ; (19) O srpskohrvatskim pogodbenim rečenicama : str. [201]–208 ; (20) O srpskohrvatskim gerundima :
str. [209]–229 ; (21) Informativne uloge „presupozicija“ i „implikacija“ dokumentovane srpskim jezičkim faktima [prvo objavljivanje] : str. [230]–236 ; (22) Kako srpske
jezičke datosti egzemplifikuju sobom pojmovnu kategoriju „biološkog vremena“ [prvo objavljivanje] : str. [237]–239 ; (23) O problemu anafore u slovenskim jezicima
[prvo objavljivanje] : [240]–242. – [IV deo]: Iz padežne problematike : (24) O slovenskim 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 padežni sistem za označavanje prostornih odnosa : str. [270]–276 ; (28) Lingvističke konsekvence 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 čitaonice „držale“ u rukama [prvo objavljivanje] : str. [312]–315 ; (34) Kad su moleri viđenim ljudima „molovali i preslikavali obraz“ : str. [316]–320 ; (35) Značenjska i oblička svojstva glagola tipa „godinati“ i „daniti“ u Vukovom jeziku [prvo objavljivanje] : str. [321]–325 ; (36) Povodom Vukove izjave: „ Djela njegova rđava ili zla“ [prvo 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 objavljivanje] : 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 Slovenije, 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 ; Indijska 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 ; Biološki naturalizam Augusta Schleichera : str. 29–31 ; „Humboldtizam“ u lingvistici
(teorija „Weltanschauunga“) : str. 32–34 ; Psihologizam u lingvistici : str. 34–38 ; Mladogramatičari : 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 nauke 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; Moderna 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 : Kazanjska škola : str. 67–70 ; Fortunatovljeva (moskovska) škola : str. 70 ; Belićevi lingvistički pogledi : str. 70–71 ; (2.5) Marrizam : str. 71–74 ; (2.6) Eksperimentalna fonetika : str. 75–78. – (3) S t r u k t u r a l n a lingvistika : (3.1) Pregled osnovnih razvojnih karakteristika : str. 79–85 ; (3.2) Ferdinand de Saussure : str. 85–90 ; (3.3) Ženevska 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 promena : str. 104–106 ; (3.5) Škola američke lingvistike : Počeci – Boas, Sapir, Bloomfield : str. 106–115 ; Epoha distribucionalista : str. 112–115 ; Antropološka lingvistika : str.
115–119 ; Psiholingvistika : str. 119–122 ; (3.6) Kopenhaška škola : Počeci škole – Viggo 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) Matematička lingvistika : Uvodne napomene : str. 147–150 ; Kvantitativna (statistička) lingvistika : 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. – (Janua 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. – (Tietolipas ; 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 Wydawnictwo, 1966. – 263 p. ; 20 cm
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1963. – Bibliographical 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]. – Revidiran 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 literaturi.

[19] Trends in Linguistics / translated by Muriel Heppel. – 2. ed. – The Hague : London : Paris : Mouton & Co, 1970. – 260 p.; 21 cm. – (Ianua Linguarum. 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 Rammehmayer. – München : Max Hauser Verlag, 1971. – 282 s. ; 20 cm
I z v o r : Pravci u lingvistici, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1969 (prevod na nemački s izvesnim preradama i s dodatnim poglavljima o najnovijem razvoju lingvistike). – 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 litavski jezik ). – Bibliographical footnotes.

[22] Gen go gaku no nagare / translated by Hayata Teruhiro, Inone Fumie. – Tokyo : Misuzi Sabo, 1974. – 233 p. ; 20 cm
I z v o r : Trends in Linguistics, 2. ed., The Hague, Mouton & Co, 1970. – Bibliographical footnotes.
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[23] Kierunki w lingwistyce / przełoz. Kazimierz Feleszko, Anna Wierzbicka. – 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 založba 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 (prevod na albanski jezik). – Bibliographical footnotes.

[26] Pravci u lingvistici. – 4. izd. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 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 Hague, Mouton & Co, 1970 (prevod na korejski jezik). – Bibliographical footnotes.

[28] Pravci u lingvistici. – 5. izd. – Ljubljana : Državna založba Slovenije, 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 ispitivanja u antičkoj Grčkoj (7–15). – Indijska gramatičarska škola (16–23). – Period od Rimljana 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“
4

U sadržaju uz naslove tekstova nisu date stranice knjige već oznake paragrafa.
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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 karakteristike nauke XX veka (114–122). – Razvojni smer lingvistike (123–144). – N e struk tu ralna 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 škola (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 promena (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) ; Epoha distribucionalizma (352–359) ; Pikeova tagmemika (360–366) ; Antropološka lingvistika (367–376) ; Psiholingvistika (377–385). – Kopenhaška škola : Počeci škole –
Viggo Brondal (386–391) ; Hjelmslevljeva glosematika (392–411). – Beleška o autoru : 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 (lingvistika) (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) ; Teorija informacije (498–513) ; Mašinsko prevođenje (514–529). – Algebarska lingvistika
nelinearnog (analitičkog) tipa : Uvodne napomene (530–531) ; Kategorijalna gramatika 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-generativni model (549–557). – Stratifikaciona gramatika (558–565). – Neofirthijanska lingvistika 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. – T i r a ž 2000.

[30] Pravci u lingvistici. – 7. izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd : Slovograf, 1994. – 327 str. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Biblioteka 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 ; Beograd : Čigoja štampa, 1996. – 327 str. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Biblioteka 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 :
Čigoja štampa : Knjižara Krug, 2001. – 2 knj. (I : 310 str. ; II : 292 str.)
; 17 cm. – (Biblioteka XX vek / urednik Ivan Čolović ; knj. 73/1, 73/2)
S a d r ž a j : Predgovor (1961, avgust 1969, mart 1974, januar 1990, januar 2001). – Sadržaj isti kao u 8. izd (1996) sa dopunom : „Lingvistika u devedesetim godinama“
[2001] : knj. II, str. 179–230. – Korice: Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[33] Pravci u lingvistici. – 10. izd. – Beograd : izd. Ivan Čolović, 2003.
– 2 knj. (I : 310 str. ; II : 292 str.). – (Biblioteka XX vek ; 73/1, 73/2)
Sadržaj je isti kao u 9. izd. (2001). – Korice: Ivan Mesner. – T i r a ž 1000.

[34] Itijahat al bahth al lisani / translated by Saed Abdelazziz Maslouh.
– [s. l. : s. n. : s. a.]
I z v o r : Trends in Linguistics, 2. ed., The Hague, Mouton & Co, 1970 (prevod na arapski jezik). – Bibliographical footnotes.
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година Института за српски језик САНУ / уредник Срето Танасић.
Београд : Институт за српски језик, 2007. Књ. I. Стр. [107]–109.
[393] Иван Клајн и Милан Шипка, Велики речник страних речи и
израза, Нови Сад, 2007, Библиотека Речници, књ. 1, изд. Прометеј,
1640 стр. : [приказ]. – Јужнословенски филолог, 2007, књ. LXIII,
стр. [238]–239.
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[394] Информативне улоге „пресупозиција“ и „импликација“ документоване српским језичким фактима : [ауторецензија]. – Јужнословенски филолог, 2007, књ. LXIII, стр. 1–6.
[395] Кад су „молери“ виђеним људима „моловали и пресликавали
образ“. – Даница : српски народни илустровани календар за 2007. годину. Београд : Вукова задужбина [шт. 2006]. Књ. 14, стр. 379–383.
[396] Музика у Вуковом језику. – Даница : српски народни илустровани календар за 2007. годину. Београд : Вукова задужбина [шт.
2006]. Књ. 14, стр. 384–387.
[397] О изразу „пусто турско“. – Summary. – Глас / САНУ, књ.
CDVIII. Одељење језика и књижевности, књ. 23. Београд: САНУ,
2007, стр. [17]–21.
[398] О импликативној / неимпликативној семантизованости придевских и прилошких израза при исказивању информације „више
од“ : [ауторецензија]. – Јужнословенски филолог, 2007, књ. LXIII,
стр. [7]–10.
[399] О једном специфичном синтаксичком средству за овремењавање српских назива људи : [међународна научна конференција „Словенске синтаксе“, Матица српска, 27–29. 10. 2005]. – Summary. –
Зборник Матице српске за славистику, 2007, св. 71–72, стр. [13]–17.
[400] О когнитивним приступима изразу „данас“. – Summary. – Глас
/ САНУ, књ. CDVIII. Одељење језика и књижевности, књ. 23, 2007,
стр. [23]–26.
[401] О односима између придева и прилога. – Наш језик, 2007, књ.
XXXVIII, св. 1–4, стр. [9]–13.
[402] О специфичном лексичко-морфолошком ентитету „пут“. – [У]
: Шездесет година Института за српски језик САНУ / уредник Срето Танасић. Београд : Институт за српски језик, 2007. Стр. [207]–214.
[403] On a Serbian discourse marker. – [У] : Това чудо – езикът! : Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София : Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007. Стр. 200–203.
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[404] Поводом Вукове изјаве: „Дјела његова рђава или зла“. – Даница : српски народни илустровани календар за 2007. годину. Београд
: Вукова задужбина [шт. 2006]. Год. 15, стр. 387–390.
[405] Прилог „лично“ у функцији реченичког субјекта. – Књижевност и језик, 2007, год. LIV, св. 3–4, стр. 215–218.
[406] Расправљања о језику у времену глобализације. – Summary. –
Зборник Матице српске зa књижевност и језик, 2007, књ. LV, св. 1,
стр. 7–10.
[407] Релевантна улога чула мириса егземплификована српским језичким фактима. – Зборник Матице српске зa филологију и лингвистику, 2007, књ. L, стр. [297]–301.
Зборник посвећен проф. др Мати Пижурици поводом 65-годишњице живота.

[408] Robert D. Van Valin, Jr., Exploring the Syntax-Semantics Interface,
Cambridge, 2005, Cambridge University Press, XXI, 310 str. : [приказ].
– Јужнословенски филолог, 2007, књ. LXIII, стр. [225]–226.
[409] Уз српски језички приручник : [поговор] – [У]: Српски језички приручник / Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић ; аутори поговора Предраг Пипер, Милка Ивић. 4. изд.
Београд : Београдска књига, 2007. Стр. 335. (Библиотека Пут у речи ; књ. 4)
[410] Како српске језичке датости егземплификују собом појмовну
категорију „биолошког времена“. – [У]: Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика / уредили П. Пипер и Љ.
Раденковић. Београд : Српска академија наука и уметности, 2008.
Стр. 173–177.
[411] Милорад Радовановић, Стари и нови списи : огледи о језику
и уму, Нови Сад, 2007 : [приказ]. – Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2008, књ. LI, св. 1–2, стр. 249–250.
[412] Нови приступ придевској проблематици. – Зборник Матице
српске за филологију и лингвистику, 2008, књ. LI, св. 1–2, стр. 7–11.
[413] Нови приступи прилошкој детерминацији глаголског предиката. – [У]: Семантичка проучавања српског језика / уредили М. Ра-
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довановић и П. Пипер. Београд: Српска академија наука и уметности, 2008. Стр. 43–49.
[414] О изразу „тврд“. – Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику, 2008 [шт. 2009], књ. LI, св. 1–2, стр. 11–17.
[415] О тексту насловљеном „Основни закон Краљевско-српске ака-

демије наука“. – Глас / САНУ, књ. CDIX. Одељење језика и књижевности, књ. 24. Београд : Српска академија наука и уметности,
2008. Стр. 91–97.
[416] Приступ српским речима „он“ и „неко“ усклађен с актуелним
теоријским виђењима. – Наш језик, 2008, књ. XXXIX, св. 1–4, стр.
3–4.
[417] Приче о речима [1] : Значењска и обличка својства глагола ти-

па „годинати“ и „данити“ у Вуковом језику. – Даница : српски народни илустровани календар за 2008. Београд : Вукова задужбина
[шт. 2007]. Год. 15, стр. 426–430.
[418] Приче о речима [2] : О изразу „пространо“. – Даница : српски
народни илустровани календар за 2008. Београд : Вукова задужбина [шт. 2007]. Год. 15, стр. 420–422.
[419] Приче о речима [3] : О времену када су се „читаонице“ држале у рукама. – Даница : српски народни илустровани календар за
2008. Београд : Вукова задужбина [шт. 2007]. Год. 15, стр. 422–425.
[420] Tri pitanja Milki Ivić. – [U]: Lingvistika Milke Ivić / [priredili]
Predrag Piper i Milorad Radovanović. Beograd : Biblioteka XX vek :
Knjižara „Krug“, 2008. Str. 5–19.
[421] Неколико мојих речи о Павлу. – Јужнословенски филолог,
2009, књ. LXV, стр. 9–10.
Тематски број за 2009: У спомен на академика Павла Ивића.

[422] Нов приступ улози израза „бар(ем)“ у стандардном српском.
– Зборник Матице српске за књижевност и језик, 2009, књ. LVII , св.
2, стр. 253–255.
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[423] О исказима којима се не исказују већ имплицирају комплек-

снији информативни подаци. – Summary. – Глас / САНУ, књ. CDX.
Одељење језика и књижевности, књ. 25. Београд : Српска академија наука и уметности, 2009. Стр. [1]–5.
[424] О неким српским именицама које се употребљавају као специфични квантификатори. – Јужнословенски филолог, 2009, књ. LXV,
стр. 61–64.
[425] O овремењености номиналних израза у стандардном српском

језику. – Summary. – Зборник Матице српске за славистику, 2009,
књ. 75, стр. [7]–9.
[426] О слоговној неједнакости неких израза коришћених како у Ву-

ковом тако и у савременом српском језику. – Наш језик, 2009, књ.
XL, св. 1–4, стр. 7–8.
[427] О тзв. NPN конструкцијама у савременом (стандардном) срп-

ском. – Славистика, 2009, књ. 13, стр. [289]–291.
[428] О четири обавештајна податка која је Вук исказивао речју

„управо“. – Даница : српски народни илустровани календар за 2009.
Београд : Вукова задужбина [шт. 2008]. Год. 16, стр. 400–402.
[429] [Предговор]. – [У]: Синтаксичке теме / Срето Танасић. Београд
: Београдска књига, 2009. 2 изд. (Библиотека „Пут у речи“ ; књ. 8)
[430] Реч унапред. – [У]: Трагом речи : разговори са Предрагом Пипером / Милош Јевтић. Београд : Београдска књига, 2009. Стр. 5.
(Колекција Одговори ; књ. 170)
[431] Ирена Грицкат-Радуловић. – Јужнословенски филолог, 2010,

књ. LXVI, стр. [11]–12.
Тематски број за 2010: У спомен на академика Ирену Грицкат.

[432] Квалификативна улога генитивне именичке форме с предло-

гом „од“. – Summary. – Јужнословенски филолог, 2010, књ. LXVI,
стр. 269–271.
[433] О доприносу српског префикса „од-“ семантичком и грама-

тичком лику глаголских лексема. – [У]: Grammaticalization in Slavic
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Languages : From Areal and Typological Perspectives / еdited by Nomachi Motoki. Sapporo: Slavic Research Center Hokkaido University,
2010. Р. 105–106. (Slavic Eurasian Studies, 23)
[434] О неидентичном граматичком понашању српских лексичких

антонима „дуго“ и „кратко“ при означавању времена. – Summary. –
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 2010, књ.
LIII, св. 1, стр.123–124.
Зборник посвећен сећању на академика Александра Младеновића.

[435] О некадашњем српском поздравном изразу „матерење“. –

Зборник Матице српске за славистику, 2010, књ. 78, стр. 241–242.
[436] O неким досад неразматраним, информативним критеријуми-

ма од којих зависи коришћење/некоришћење предлога „од“. – Наш
језик, 2010, књ. XLI, св. 1–2, стр. 3–7.
[437] Приче о речима [4] : Вуков Српски рјечник као информатор о

српској културној историји. – Даница : српски народни илустровани календар за 2010. годину. Београд : Вукова задужбина [шт. 2009].
Год. 17, стр. 400–402.
[438] Приче о речима [5] : О увидима у развој српског језика које
пружа поређење двају речника: Вуков Српски рјечник 1852. и Речник српскога језика Матице српске 2007. – Даница : српски народни илустровани календар за 2010. годину. Београд : Вукова задужбина [шт. 2009]. Год. 17, стр. 400–402.
[439] Приче о речима [6] : О употреби израза „којешта“, „којекуде“
и „којекако“ у Вуковом језику. – Даница : српски народни илустровани календар за 2010. годину. Београд : Вукова задужбина [шт.
2009]. Год. 17, стр. 400–402.

[440] Приче о речима [7]: Поводом Вуковог израза „доста“ и „прилично“. – Даница : српски народни илустровани календар за 2010. годину. Београд : Вукова задужбина [шт. 2009]. Год. 17, стр. 400–402.
[441] О изразима „врло“ или „врли човек“, „врла жена“ у стандардном српском језику. – Зборник Матице српске за славистику, 2010,
књ. 78, стр. 239–240.
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[442] O исказним могућностима српског израза „бол болује“ у ХХ

веку. – Наш језик, 2010, књ. XLI, св.1–2, стр. 7–9.
[443] Приче о речима [8] : О Вуковим „слушачима“. – Даница : срп-

ски народни илустровани календар за годину 2011. Београд : Вукова задужбина [шт. 2010]. Год. 18, стр. 380.
РЕДАКТОРСКИ РАД
Стручни часописи
[444] Зборник [Матице српске]9 за филологију и лингвистику = Ar-

chivum philologicum et linguisticum. – Нови Сад : Матица српска,
књ. I, 1957–
Главни уредници од оснивања: Миливој Павловић (1957–1960), Рудолф Коларич
(1961–1962), Павле Ивић (1963–2000), Александар Младеновић (2000–2009 ), Јасмина Грковић-Мејџор (2010–). – Зборник излази у две свеске годишње. – Милка Ивић је члан Уредништва од оснивања (1957–2010)

[445] Acta linguistica Hafniensia : International Journal of General Lin-

guistics. – Kоbenhaven, 1939–
Члан редакционог одбора 1964–1965, до смрти оснивача и главног уредника Л.
Хјелмслева (Louis Hjelmslev, 1939–1965)

[446] Јужнословенски филолог : повремени10 спис за словенску фи-

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).
9 Од I (1957) до XXVI књиге (1983) зборник је излазио под називом Зборник
за филологију и лингвистику.
10 „...Јужно словенски филолог ... живи као повремени спис све до 1976, а почев с том годином, па све до дана данашњег, то је редовна годишња публикација (којој је, сходно томе, скинуто са корица обавештење о „повремености.“ – Милка Ивић, Педесети број Јужнословенског филолога, Јужно словенски филолог,
1994, књ. L, стр. 1.
11 Прва серија [бројеви од I до XVII] Јужнословенског филолога није била
везана ни за једну установу. Издавао га је Александар Белић, уз сарадњу уредништва и помоћ Академије и Београдског универзитета. Нова серија ЈФ и Наш језик (орган Лингвистичког друштва Филозофског факултета у Београду, од 1932)
ушли су у издавачку делатност САН, као посебне едиције. – Ирена Грицкат, Наука о језику у делатности Академије, Глас САНУ, 1996, књ. XV, стр. 53.
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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 факултета 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. године.

Посебна издања књига
[449] Lingvistika i poetika / Roman [Osipovič] Jakobson ; izbor i predgovor 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. – Београд : Међуакадемијски одбор за балканологију СФРЈ : Балканолошки институт / Српска академија наука и уметности, 1983. – Књ.
XIII–XIV ; 478 стр. : илустр.
Из садржаја: О исказивању временског понављања именима дана на јужнословенском 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 проблем у језицима националних мањина“ : [Суботица,18–20. октобар
12

Институт је кроз ову едицију наставио и своју серију Посебних издања
(1954–1959, књ. 1–3), прекинуту одвајањем од САН, издајући повремено докторске дисертације или студије својих сарадника. – Ирена Грицкат, Наука о језику у
делатности Академије, Глас САНУ, 1996, књ. XV, стр. 63.
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1995] / редактор Милка Ивић... [и др.]. – Суботица : Градска библиотека ; Београд : Институт за српски језик САНУ, 1996. – VI, 417
стр. ; 24 cm
Из садржаја: Општи поглед на проблем туђица / Милка Ивић : стр. 11–16.

[452] Изабрана дела Александра Белића / редакциони одбор Павле
Ивић, Милка Ивић, Александар Младеновић, Живојин Станојчић,
Драгољуб Петровић, Даринка Гортан-Премк, Радојица Јовићевић ;
главни уредник Петар Пијановић. – Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 1998–1999. Томови I–XIV ; 25 cm

Том I : Општа лингвистика : О језичкој природи и језичком развитку : књ. 1–213 / Александар Белић ; приредила и [предговор написала] Милка Ивић. – [3. изд.]. – 1998. – 589, [3] стр.
Предговор приређивача издања: стр. 5–12.

Том XIV : Универзитетска предавања из савременог српскохрватског језика / Александар Белић ; приредио Живојин Станојчић ; Библиографија 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.]. – Суботица : Градска библиотека ; Београд : Народна библиотека Србије :
Институт за српски језик САНУ, 1999. – 307 стр. ; 24 cm
Из садржаја: О неким актуелним проблемима граматике српског језика / Милка
Ивић : стр. 11–14.

[454] Der altserbische bergmännische Wortschatz : sprachgeschichtliche

Abhandlung / Joseph Schütz ; уредник Милка Ивић ; предговор Александар Лома. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2003.
– 147 стр. ; 24 cm. – (Посебна издања / САНУ ; књ. 653. Одељење
језика и књижевности ; књ. 54)
13

„Интегрални текст књиге I није преузет овде из њеног првог издања (1941)
него из другог (1958)... и текст II књиге прилаже се овде у интегралној верзији,
уз напомену да су му овог пута додати на крају и одговарајући регистри, којих он
иначе, за разлику од текста књиге I, није имао.“ – Из предговора : стр. 12.
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[455] Синтакса савременог српског језика : проста реченица / Пре-

драг Пипер… [и др.] ; уредник ( у редакцији) Милка Ивић. – Београд : Институт за српски језик САНУ : Београдска књига ; Нови
Сад : Матица српска, 2005. – (Прилози граматици српског језика)
IV НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
[456] Савремени српскохрватски језик : [пројекат Института за јужнословенске 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 : [projekat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu]

[1] Istraživanja razvoja savremenih jezika naroda i narodnosti Vojvodine : 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) / рецензент Милка Ивић. – Академик Милка Ивић је члан и председник Одбора за
Речник САНУ (1974–2004)16
14

На предлог Стојана Новаковића, СКА је 12. априла 1893. установила Лексикографски одсек, а „први састанак којим је отпочет рад на црпењу грађе био је
24. јануар 1894.“ – Увод / Александар Белић (септембар 1955), Речник САНУ, Књ.
I, стр. X–XI.
15 На основу рецензије академика Милке и Павла Ивића, које је одредило
Одељење језика и књижевности САНУ, усвојени су рукописи Речника САНУ од
књиге XI надаље.
16
Одбор за Речник САНУ је основан 14. септембра 1974. године на V седници Председништва САНУ, на предлог Одељења језика и књижевно сти САНУ.
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[459] Етимолошки речник српскохрватског језика : [пројекат Инсти-

тута за српски језик / САНУ]. – 1983–
Оснивач Одбора за етимолошки речник и руководилац пројекта, од 1983. до 1999,
био је академик Павле Ивић. Академик Ирена Грицкат-Радуловић је именована
на упражњено место (1999). Академик Милка Ивић је члан Одбора за
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 стандардизацију 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 седници Одбора (17. 12. 1999), за председника Одбора, уместо преминулог Павла Ивића, изабрана је академик Милка Ивић, коју је САНУ пре тога именовала за члана 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 председника одбора наименован је Павле Ивић. Тако је настављена делатност Одбора за ономастику и топономастику, који је био формиран 1959. са проф. Миливојем Павловићем на челу. По предлогу Павла Ивића рад се усредсредио на микротопонимију и антропонимију у областима: Косово, Метохија, Санџак, околина
Врања и др. и издавање часописа од 1979. године. Академик Милка Ивић је наименована за руководиоца пројекта у Одбору за ономастику и главног уредника,
„Ономатолошких прилога“ после смрти академика Павла Ивића, од септембра
1999. године. Издања : Ономатолошки прилози = Contributions onomatologiques,
Књ. I, 1979 – Књ. XVI, 2003–

III ЛИТЕРАТУРА О ДЕЛУ АКАДЕМИКА МИЛКЕ ИВИЋ17
Miscellanea
[462] Белић, Александар: Милка Ивић, Значења српскохрватског
инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија),
Председник одбора академик Михаило Стевановић се повукао са дужности октобра 1974. и наименована је за председника академик Милка Ивић.
17
Литература о ауторским радовима објављена у књизи Библиографија радова академика Милке Ивић, САНУ 2005 (в. библ. јединицу 550 ) допуњена је овде
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САН, Посебна издања CCXXVII, Институт за српски језик, књ. 2 :
[приказ]. – Јужнословенски филолог, 1955–1956, књ. XXI, св. 1–4,
стр. 288–291.
[463] Pavlović, Milivoj: Dr Milka Ivić, Značenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov razvoj : (sintaksičko semantička studija), Beograd,
1956 : [приказ]. – Зборник за филологију и лингвистику (Нови Сад),
1957, књ. I, стр. [192]–195.
[464] Белова, А. Г.: Рецензии : М. Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana,
1963. – Вопросы языкознания (Москва), 1963, бр. 5, стр. 117–118.
[465] Brozović, Dalibor: Milka Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana 1963.
– Jezik (Zagreb), 1964–1965, knj. 12, sv. 4, str. 123–126.
[466] Bugarski, Ranko: Sveža strujanja u jugoslovenskoj lingvistici :
[Milka Ivić, Pravci u lingvistici]. – Живи језици, 1965, књ. VII, св. 1–2,
стр. 49–56.
[467] Ивић, Милка. – [У] : Мала енциклопедија : Просвета / уредници Ото Бихаљи-Мерин... [и др.]. Друго изд. Београд : Просвета,
1968. Књ. 1 (А–Љ). Стр. 534.
Непотписано.

[468] Lyons, John: Milka Ivic, Trends in Linguistics, trans. from the Serbo-Croatian by Murie Heppell (= Janua Linguarum ; series minor, 42).
The Hague : Mouton, 1969, 260 p. (2nd printing). – Lingua (Amsterdam),
1969, № 22, p. 228–232.
[469] Meier, Georg F., Flegel, Barbara: Milka Ivic, Trends in Linguistics,
trans. from the Serbo-Croatian by Murie Heppell (= Janua Linguarum ;
series minor, 42). The Hague : Mouton, 1969, 260 p. (2nd printing). – Z
Phon, 1970, № 23, p. 96–99.
[470] Bugarski, Ranko: Delo koje je obišlo svet : uz drugo izdanje knjige Milke Ivić „Pravci u lingvistici“. – Odjek (Sarajevo), 1971, god.
XXIV, br. 2, str. 10–14.
подацима из рада У научној критици Софије Милорадовић (в. библ. јединицу
536/16)
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[471] Радовановић, Милорад: Opštelingvistički aspekt kategorije „obavezni determinator“ u sintaksi. – Summary. – Годишњак Филозофског
факултета у Новом Саду, 1972, књ. XV, стр. 211–240.
[472] Baotić, Josip: Uz treće izdanje „Pravaca u lingvistici“ Milke Ivić.
– Književni jezik (Sarajevo), 1975, god. IV, sv. 3–4, str. 83–90.
[473] Лашкова, Лили: M. Ivić, Pravci u lingvistici, Ljubljana, 1978 (IV
izd.). – Сьпоставително езикознание (София), 1979, г. IV, бр. 4, стр.
54–56.
[474] Bajçinca, Isa: Milka Ivić, Drejtimet në linguistikë, Prishtinë, 1977.
– Rilindja (Prishtinë), 6. 12. 1980, a. XXXVI, n. 7792.
[475] Преписка ; Хроника песничке породице Илић : био-библиографска грађа ; Породични албум Илића / редакција и коментар Милорад Павић. – [У] : Сабрана дела Војислава Илића / уредник Војин Анчић. Београд : ИРО „Вук Караџић“, 1981. Књ. IV
Из садржаја: Родословне табеле : стр. [263–266]. – Породични албум Илића18 :
стр. [273–323] : 42 сл. / репродукције фотографија и оригиналне снимке израдио
Владимир Поповић.

[476] Грицкат-Радуловић, Ирена: О прилозима у српскохрватској

лингвистичкој науци19. – Јужнословенски филолог, 1983, књ. 39, св.
1, стр. [1]–41.
Садржај: I Уводне напомене ; II Поглавља о прилозима у црквенословенским и
старијим српскохрватским уџбеницима ; III Модерне расправе (радови Милке
Ивић) ; Zusammenfassung.

[477] B. B.: Trinaest jezičkih studija : Milka Ivić, Lingvistički ogledi,
Beograd, Prosveta, 1984. – Glasnik [Specijalno mesečno izd. NIN-a],
novembar 1984, str. 65.
18

„Сачувани део породичног албума са сликама песника и чланова његове породице љубазно нам је ставила на располагање унука Војислава Илића, др Милка
Ивић, професор универзитета. Њој дугујемо и идентификацију неких ликова на
сликама које смо добили на другој страни.“ – Коментар уз слике: стр. [323].
19
„Дела која су по служила као репрезентативни узорак из одабране теме
(само семантичка природа адверба, а не морфолошка или етимолошко-лексичка
страна) су подељена на традиционална црквенословенска (Граматика Мелетија
Смотрицког), затим старија, новија и модерна (представљена радовима Милке
Ивић); на крају се укратко приказује приступ овој врсти речи у Речнику. Овај
приказ дели се на два већа одељка. У првом (црквенословенска, старија и новија дела) у другом (модерне студије и Речник).“ – стр. 2
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[478] Piper, Predrag: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, Prosveta, 1983. – Polja, april 1984, god. XXX, br. 302, str. 198.
[479] Vujasinović, Marula: Milka Ivić, Lingvistički ogledi, Beograd, 1983.
– Suvremena lingvistika (Zagreb), 1984–1985, br. 25–26, str. 66–68.
[480] Зборник Матице српске за филологију и лингвистику : посвећено академицима Милки Ивић и Павлу Ивићу поводом 60-годишњице живота / уредник Александар Младеновић. – Нови Сад :
Одељење за језик и књижевност / Матица српска, 1984–1985. – 919,
[7] стр. : [2] фотографије ; 22 cm
П о с в е т а : „Милки Ивић и Павлу Ивићу, поводом њихове шездесетогодишњице живота, ову књигу посвећују њихови пријатељи, колеге, ученици и Матица
српска.“
С а д р ж а ј : Библиографија радова Милке Ивић / Милорад Радовановић : стр. 1–
14 ; Библиографија радова Павла Ивића : стр. 15–32. – 122 текста из лингвистике домаћих и страних аутора.

[481] Петровић, Драгољуб: Дело за будућност. – Књижевна реч, 25.
3. 1985, год. XIII, бр. 253, стр. 17.
Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.

[482] Пипер, Предраг: Новая книга югославского языковеда :
[Милка Ивић, Лингвистички огледи, Београд, 1983]. – Информационный бюллетень по изучению и распространению славянских культур, Москва, 1985, 13, стр. 86–87.
[483] Пипер, Предраг: Три деценије истраживања о језику и лингвистици. – Књижевна реч, 25. 3. 1985, год. XIII, бр. 253, стр. 18–19.
Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.

[484] Станковиќ, Станислав: Лингвистички огледи (Милка Ивић,
Београд, Просвета,1983). – Литературен збор (Скопје), 1985, г.
XXXII, кн. 3, стр. 119–121.
[485] Танасић, Срето: Милка Ивић, Лингвистички огледи, Београд,
1983. – Књижевни језик (Сарајево), 1985, год. XIV, св. 3, стр. 165–169.
[486] Тополињска, Зузана: Четврт века дружења. – Књижевна реч,
25. 3. 1985, год. XIII, бр. 253, стр. 19.
Тематски блок о Милки Ивић је припремио Милорад Радовановић.
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[487] Мd. R. [Мilorad Radovanović]: Ivić, Milka. – [U] : Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav
Krleža“, 1988. Tom V (Hrv–Janj). Str. 673.
[488] Бугарски, Ранко: Лингвистички приручник : Милка Ивић,
Правци у лингвистици, I–II, 6. допуњено изд., Београд, 1990. – Политика, 24. 11. 1990, год. LXXXVII, бр. 27708, стр. 18.
[489] Грковић, Јасмина: Милка Ивић, О језику Вуковом и вуковском,
Нови Сад, 1990. – Писац, 25. 2. 1991, год. III, бр. 14, стр. 50.
[490] Збиљић, Драгољуб: Милка Ивић, О језику Вуковом и вуковском, Нови Сад, 1990. – Школски час српскохрватског језика и књижевности (Горњи Милановац), 1991, књ. IX, св. 4, стр. 76–77.
[491] Марић, Милун: Правци у лингвистици I–II, Београд, 1990. –
Дневник (Нови Сад), 11. 2. 1991, год. L, бр. 15909, стр. 14.
[492] Радовановић, Милорад: Најбољи лингвиста : Милка Ивић, О
језику Вуковом и вуковском, [Нови Сад, 1990]. – Писац (Нови Сад),
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Београд : Српска академија наука и уметности, 1977. Стр. 240–252.
Непотписано.

[544] Milka Ivić : [biografija objavljena povodom izbora za dopisnog
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ИНДЕКС НАСЛОВА
Напомена: подела индекса на две целине – оригинални радови на српском
и радови на страном језику – наметнула се самом библиографском грађом; формална подела по писму (ћирилица или латиница) не би дала прави увид у дело
академика Милке Ивић. Аутор је своје радове писао на српском или страним језицима и преводио на српски по потреби. Основ ове поделе је језик на коме је рад
писан а не формални наслов. Критички прикази књига писани на српском објављивани су у стручним часописима под насловима на страним језицима. Индекс
наслова на српском је уазбучен, а индекс наслова на страним језицима је дат у
абецедном низу. Верзалом су означени наслови књига, курзивом наслови туђих
књига у оквиру критичких приказа.
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