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Описни речници савременог српског језика   
 
– ауторски приступ

1. Дефиниција. Израда описних, једноје-
зичних речника српског језика обично се 
доводи у везу са лексикографским инсти-
туцијама и тимовима лингвиста. Међутим, 
током XIX и XX века штампа се и одређени 
број дескриптивних речника који настају 
као резултат рада лингвистички образованих 
појединаца. Најчешће су то једнотомници, 
који обрађују у просеку око 50.000–70.000 
речи. Ауторски приступ у поменутим реч-
ницима видљив је најпре у ставовима њихо-
вих састављача о намени и улози речника у 
говорној заједници, а затим и у избору фон-
да речи који се обрађује. Уз ово, поменути 
речници, у већој или мањој мери, примењују 
аутономна решења у обради која одступају 
од традиционалне лексикографске методо-
логије свога времена. Историјски гледано, 
ауторски речници су често носиоци лек-
сикографских иновација у већој мери него 
они традиционални, а њихова рецепција у 
културној и научној јавности зависи од више 
лингвистичких и ванлингвистичких чинила-
ца који одређују статус ових публикација у 
друштву.

2. Почеци. Почеци ауторске лексикогра-
фије српског језика везани су за припрему 
државног издања Вуковог Рјечника. Године 
1885, после откупа права на штампање Ву-
кових дела, при Академији наука се оснива 

1. Определение. Разработку дескриптив-
ных, одноязычных словарей сербского язы-
ка обычно связывают с лексикографически-
ми институтами и коллективами лингвистов. 
Однако на протяжении XIX и XX веков из 
печати также выходит и определенное ко-
личество дескриптивных словарей, став-
ших результатом работы отдельных авторов 
с лингвистическим образованием. Чаще 
всего это однотомники объемом в среднем  
50 000–70 000 слов. Авторский подход в ука-
занных словарях заключается, прежде всего, 
в точке зрения их составителей на назначе-
ние и роль словаря в языковом сообществе, а 
затем в выборе анализируемого отобранно-
го фонда слов. Плюс к вышесказанному, ука-
занные словари в большей или меньшей сте-
пени применяют при анализе автономные 
решения, которые отступают от традицион-
ной лексикографической методологии сво-
его времени. С исторической точки зрения, 
автор ские словари часто являются носителя-
ми лексикографических инноваций в боль-
шей мере, чем традиционные, а их восприя-
тие культурной и научной общественностью 
зависит от множества лингвистических и 
экстралингвистических факторов, опреде-
ляющих статус этих публикаций в обществе.

2. Истоки. Истоки авторской лексико-
графии сербского языка связаны с подго-
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Ненад Иванович 

Одбор за издавање Вукових дела. Одбор је 
1888. сачинио план за издавање Рјечника, 
да би 1890. овај посао поверио филологу 
Јовану Бошковићу. Издата је једна свеска 
овог речника (А–зивање), у малом тиражу, 
1892. године. Управо због Бошковићевих 
ауторских интервенција на тексту Вуковог 
Рјечника, које нису прихваћене у научној 
јавности, издање је повучено и тек је 1898. 
штампано ново, које носи назив трећег (и 
првог државног) издања (прир. П. Ђорђе-
вић и Љ. Стојановић).

План Ј. Бошковића за издавање Рјечника 
испрва је подразумевао само то да се у при-
преми за штампу унесу мање исправке (по-
прављање штампарских грешака, уметање 
„на ново додатих ријечи” и сл.). Међутим, 
временом је овај рад прерастао у својевр-
сну редакцију Вуковог Рјечника, која је од 
њега створила ново дело. Поменуте интер-
венције Ј. Бошковић је образложио аргу-
ментом да Рјечник на крају XIX века, у упо-
требном смислу, представља историјски 
реликт: да би могао да служи практичним 
потребама, неопходно је да се у њега уне-
су измене које одсликавају „живот и узраст 
језика и напредак науке за прошлих 40 го-
дина”. Како би сачувао канонски статус 
текста Вуковог Рјечника, Ј. Бошковић га је 
донео без већих измена, а сопствене интер-
венције (које је сматрао суштином трећег 
издања) додао је уметнуте у тексту, у угла-
стим заградама.

Смисао интервенција Ј. Бошковића био 
је у доношењу разних напомена о основном 
тексту: у навођењу синонима (нпр. вами-
лија, f. vide фамилија, [породица, братство, 
задруга, 2° родбина]); у проширивању ла-
тинских и немачких дефиниција речи (нпр. 
замријети … aussterben, [dahinsterben, mit 
dem Tode abgehen]) и додавању нових зна-

товкой государственного издания слова-
ря Рјечник Вука. В 1885 году, после выку-
па права на издание сочинений Вука, при 
Академии наук формируется Комитет по 
изданию сочинений Вука. В 1888 году Коми-
тетом был составлен план издания словаря 
Рјечник, и в 1890 году эта работа была пору-
чена филологу Йовану Бошковичу. В 1892 
году был выпущен один том этого словаря 
(А–зивање), малым тиражом. Именно из-за 
авторских вмешательств Бошковича в текст 
словаря Рјечник Вука, не принятых научной 
общественностью, издание было отозвано, 
и только в 1898 году было выпущено новое, 
которое носит название третьего (и перво-
го государственного) издания (составители  
П. Джорджевич и Л. Стоянович).

План Й. Бошковича по изданию словаря 
Рјечник первоначально подразумевал, что-
бы при подготовке к печати были внесены 
неболь шие исправления (исправление типо-
графских опечаток, внесение „новых добав-
ленных слов” и т. п.). Однако со временем эта 
работа переросла в своего рода редакцию 
словаря Рјечник Вука, которая превратила его 
в новое произведение. Эти вмешательства  
Й. Бошкович обосновал аргументом, что сло-
варь Рјечник в конце XIX века, с точки зрения 
его употребления, представляет историче-
ский реликт: чтобы его использовать на прак-
тике, необходимо внести в него изменения, 
отражающие «жизнь и рост языка и развитие 
науки за прошедшие 40 лет». В целях сохра-
нения канонического статуса словарь Рјечник 
Вука, Й. Бошко вич подготовил его без круп-
ных изменений, а собственные добавления 
(которые он считал сущностью третьего из-
дания) он внес в текст в угловых скобках.

Смысл добавлений Й. Бошковича состо-
ял во внесении различных примечаний в 
свя зи с основным текстом: в указании сино-
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чења (нпр. бошча … [1) у што се увија што, 
сам завитак; 2) опрегача]); у идентифика-
цији корена (старословенских или славено-
српских, као и корена других језика, нпр. 
старогрчког, латинског и др., нпр. живети … 
[/iv-\, /i-ti, сада живјети]). Уз ово, одред-
нице су испоређиване (глосом испореди) са 
речима „народним или добром књижевнич-
ким” којих нема у Вуковом Рјечнику, чиме је 
Рјечник отворен за прилив речи и значења 
из савременог језика. У неким одредницама 
мењан је распоред значења. У речнику су да-
вана и нова, самостална тумачења (у облику 
етимолошких напомена о пореклу и значењу 
речи).

Интервенцијама на предлошку Вуковог 
Рјечника из 1852. године Ј. Бошковић је ство-
рио интегрално ауторско издање овог дела. 
Недуго после њега, истим путем кренула су 
два лексикографа, Ф. Ивековић и И. Броз, 
који су најдаље одмакли у стварању речника 
српског класичног (Вуковог и вуковског) 
језика. Речник је издат 1901. године (две го-
дине након званичног увођења Вуковог пра-
вописа у Хрватској), у два тома, и носи назив 
Рјечник хрватскога језика.

Рад на речнику је започет 1894. године, 
на грађи од преко 100.000 листића које је И. 
Броз ексцерпирао из Вукових и Даничићевих 
дела. Речник је израдио Ф. Ивековић, који је 
после смрти И. Броза наставио ек сцерпцију 
и грађи придодао још преко 20.000 листића 
из Вука и Даничића, и преко 3.000 листића 
из Његоша, М. Ђ. Милићевића и других 
српских писаца XIX века, као и из народних 
умотворина. 

Рјечник хрватскога језика Ф. Ивековића и 
И. Броза садржи целокупан лексички фонд 
Вуковог Рјечника, као и сва пратећа зна-
чења. У том смислу, Ивековић је заузео сли-
чан полазни став према Вуковом тексту као 

нимов (например, вамилија, f. vide фами-
лија, [породица, братство, задруга, 2° родби-
на]); в расширении латинских и немецких 
определений слов (например, замријети 
… aussterben, [dahinsterben, mit dem Tode 
abgehen]) и добавлении новых значений  
(например, бошча … [1) у што се увија што, 
сам завитак; 2) опрегача]); в идентификации 
корней (старославянских или славяносерб-
ских, а также корней из других языков, на-
пример, древнегреческого, латинского и др., 
например, живети … [/iv-\, /i-ti, сада живје-
ти]). Помимо этого, заглавные слова срав-
нивались (глосса испореди) со словами «на-
родными или хорошими литературными», 
которых не было в словаре Рјечник Вука, 
тем самым словарь открывался для прито-
ка слов и значений из современного языка.  
В некоторых определениях был изменен 
поря док значений. В словаре также давались 
новые, самостоятельные толкования (в фор-
ме этимологических примечаний о проис-
хождении и значении слова).

Внесением изменений в словарь Рјечник 
Вука от 1852 года Й. Бошкович создал ин-
тегральное авторское издание этого про-
изведения. Вскоре после него тем же путем 
пошли два лексикографа, Ф. Ивекович и  
И. Броз, кото рые пошли еще дальше в созда-
нии словаря сербского классического (Вуко-
ва и вуковского) языка. Словарь издан в 1901 
году (два года спустя после официального вве-
дения орфографии Вука в Хорватии) в двух  
томах, он называется Рјечник хрватскога језика. 

Работа над словарем началась в 1894 году 
на материале, содержащем более 100 000 стра-
ниц, которые И. Броз отобрал из сочине ний 
Вука и Даничича. Словарь составил Ф. Ивеко-
вич, который после смерти И. Броза продол-
жил отбор и добавил к материалу еще более 
20  000 страниц из Вука и Даничича и более 
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Ј. Бошковић. Са друге стране, интервенције 
на тексту овог речника су обимније него 
код Бошковића и показују слободнији однос 
аутора према структури полазног текста. У 
заглављу изведених и сложених речи извође-
на је творбена анализа (нпр. раз-мотати, 
об(а)-сјати). Вукове дефиниције су преведе-
не на српски језик и допуњене, а дат је и већи 
број синонима. У одређеним случајевима да-
ване су и глосе о правилној употреби речи. 
Текст речника је обогаћен већим бројем 
примера.

Посматрано из историјске перспективе, 
и Бошковићев и Броз-Ивековићев речник 
имају једну заједничку одлику, а то је да 
су настали и као резултат констатације да 
Вуков Рјечник већ крајем XIX века, у упо-
требном смислу, не задовољава потребе 
корисника за речником савременог јези-
ка. Поменута констатација, која потиче од 
увида у развој српског књижевног језика у 
другој половини XIX века, утицала је на то 
да се ауторска лексикографија већ у првој 
половини XX века окрене савременијим то-
ковима.

3. Развој. До даљег развоја ауторске лек-
сикографије српског језика долази током XX 
века, са речницима књижевног језика Л. Ба-
котића и М. Московљевића.

Речник српскохрватског књижевног језика 
Л. Бакотића (1936) у једном тому обрађује 
око 50.000 одредница. По избору речи и 
начину њихове обраде, он представља први 
приручни једнојезични речник у српској лек-
сикографији. Израдом свога речника Л. Ба-
котић је приближио српску лексикографију 
модерним европским струјањима, будући да 
је његово дело израђено по угледу на францу-
ски речник Larousse. Идејом израде речника 
овог типа, уз Л. Бакотића, у првој половини 

3  000 страниц из Негоша, М. Дж. Миличе-
вича и других сербских писателей XIX века, а 
также из устного народного творчества.

Словарь Рјечник хрватскога језика Ф. Иве-
ковича и И. Броза содержит весь лексиче-
ский фонд словаря Рјечник Вука, а также все 
сопутствующие значения. В этом смысле 
Ивекович занял ту же исходную позицию 
в отношении текста Вука, что и Й. Бошко-
вич. С другой стороны, вмешательства в 
текст этого словаря гораздо объемнее, чем 
у Бошковича, они показывают более сво-
бодное отношение автора к структуре ис-
ходного текста. В заголовках производных 
и сложных слов производился словообразо-
вательный анализ (например, раз-мотати, 
об(а)-сјати). Определения Вука переведе-
ны на сербский язык и дополнены, также 
добавлено большее количество синонимов. 
В определенных случаях приводятся глоссы 
по правильному словоупотреблению. Текст 
словаря обогащен большим количеством 
примеров.

В историческом плане словари и Бошко-
вича, и Броза-Ивековича имеют одну общую 
отличительную особенность, а именно, они 
возникли в результате констатации, что сло-
варь Рјечник Вука уже в конце XIX века с 
точки зре ния практического применения не 
удовлетворяет потребностям пользователей 
в сло варе современного языка. Указанная 
конста тация, вытекающая из оценки разви-
тия серб ского литературного языка во вто-
рой по ловине XIX века, оказала влияние на 
то, что авторская лексикография уже в пер-
вой по ловине XX века обратилась к более 
современным тенденциям. 

3. Развитие. Дальнейшее развитие автор-
ской лексикографии сербского языка про-
исходит в течение XX века, о чем свидетель-
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XX века бавили су се и А. Белић, М. Мо-
сковљевић и Св. Ристић. 

Намера аутора, истакнута у Предговору 
речнику, била је да кориснику пружи што 
обимнију збирку речи из савременог језика, 
као и да што јаснијим и краћим дефиниција-
ма објасни њихово значење. У ери структура-
лизма, на ове захтеве је одговорено систем-
ским решењима којима претходе значајни 
теоријсколингвистички увиди. Тако су нпр. 
у обради глагола груписани свршени, несвр-
шени и учестали глаголи: у једном речнич-
ком чланку су као одреднице наведени сви 
њихови видски ликови (нпр. извести (свр.) 
– извозити (несвр.) – изважати (уч.)). Де-
финисани су само свршени глаголи, као и 
она значења других видова која се засебно 
лексикализују. Аутор је овај поступак об-
разложио разликом између „значења учеста-
лости радње” и „значења смисла глагола”; тј. 
налазом да при промени учесталости радње 
глагола значење смисла остаје „редовно увек 
исто”. Или: прилози у речнику су по правилу 
дати под придевском одредницом, као гра-
матичке изведенице придева, а у основном 
значењу се дефинишу по моделу „на начин 
Х” (при чему је „Х” значење придева, нпр. 
незнатно … 1. на незнатан начин …). Једно 
од системских решења у овом речнику је и 
навођење, код глагола у основном значењу, 
информације о његовој прелазности/непре-
лазности. У случају да глагол алтернира у обе 
категорије, оне су римским бројевима одеље-
не на значењске комплексе (нпр. помрчати 
… I. непрел. потамнети; II. прел. учинити да 
нешто постане тамно). Системска решења 
у обради примењена су и при формулисању 
значења речи, као нпр. подела на основно и 
секундарна, од њега изведена значења (нпр. 
нокат … 1. рожни израст … на горњем крају 
прстију човека и чампара неких животиња; 2. 

ствуют словари литературного языка Л. Бако-
тича и М. Московлевича.

Однотомный словарь Речник српскохрват
ског књи жевног језика Л. Бакотича (1936) со-
держит около 50 000 вокабул. По выбору слов 
и способу их анализа он является первым спра-
вочным одноязычным словарем в сербской 
лексикографии. Составлением своего словаря  
Л. Бакотич приблизил сербскую лексикогра-
фию к современным европейским тенденци-
ям, так как его труд составлен по образцу фран-
цузского словаря Larousse. Идея составления 
словаря такого типа, помимо Л. Бакотича, в 
первой половине XX века интересовала также  
А. Белича, М. Московлевича и Св. Ристича.

Задачей автора, подчеркнутой в предисло-
вии к словарю, было предоставить пользова-
телю максимально объемное собрание слов 
современного языка, а также как можно более 
ясными и краткими определениями объяс-
нить их значение. В эпоху структурализма 
ответ на эти требования времени заключал-
ся в системных решениях, которым предше-
ствовали значительные теоретические линг-
вистические исследования. Так, например, 
при анализе глаголов были сгруппированы 
глаголы совершенного, несовершенного вида 
и частоты действия: в одной словарной ста-
тье в качестве заглавных слов указаны все их 
видовые формы (например, извести (свр.) – 
извозити (несвр.) – изважати (уч.)). Опре-
деления даны только к глаголам совершенно-
го вида, а также приводятся значения других 
видов, которые лексикализуются отдельно. 
Автор обосновал эти действия разницей 
между «значением частоты действия» и 
«значением смысла глагола», то есть выво-
дом, что при изменении частоты действия 
глагола значение смысла остается «регуляр-
но одно и то же». Или: наречия в словаре, 
как правило, даны под определением при-
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врх од лемеша у плугу; 3. зуб на пушци …), 
или дефинисање значења по принципу лек-
сичкограматичке спојивости (што је решење 
преузето из преводне лексикографије, нпр.: 
кратак … 1. што има малу дужину … -тко 
одело; 2. што је сажето: -так извод; 3. што је 
ограничено: тај је човек кратак …).

Речник савременог српскохрватског јези-
ка с језичким саветником М. Московљевића 
(1. изд. 1966, 2. изд. 1990) у једном тому 
обрађује око 50.000 речи. Почев од 1933. 
године, М. Московљевић је радио у Лекси-
кографском одсеку Академије, као лекси-
кограф и уредник РСАНУ. Руководилац је 
изра де и један од аутора Огледне свеске Речни-
ка српскохрватског књижевног језика (1953), 
у којој су истражени принципи обраде: гл. 
јесам/бити, видети, дићи, придева велик, 
бео, именица баба, дан, везника али и дру-
гих речи.

У предговору Речнику аутор је формули-
сао општа начела избора и обраде лексике. 
У речник нису ушле „уско професионалне 
речи”, затим покрајинске и дијалекатске 
речи, застареле речи и локализми, будући да, 
по његовом мишљењу, не одражавају карак-
тер књижевног језика. Даље, у равни грама-
тичке структуре аутор се доследно држао 
поделе на основне речи и граматичке изве-
денице, па је увео принцип да се у речнику 
не обрађују деминутиви и аугментативи, 
затим придеви са наставцима -ин, -ов и -ски 
(осим ако не улазе у састав неког израза или 
техничког термина), глаголске именице с на-
ставком -ње, повратни глаголи, као ни већина 
прилога – изузев у случајевима када акценат 
или значење ових речи не одударају од чисто 
граматичког. При дефинисању сваке речи 
навођена су њена најраспрострањенија зна-
чења, која одговарају времену половине XX 
века. По угледу на решења у РСАНУ, посеб-

лагательного, как грамматические произво-
дные прилагательных, а в основном значении 
они определяются по модели: «способом 
Х» (при этом «Х» – значение прилагатель-
ного,  например, незнатно … 1. на незнатан 
начин …). Одним из системных решений в 
этом словаре является приведеие для глаго-
лов в основном значении информации о его 
переходности/неперходности. Если глагол 
может относиться к обеим категориям, они 
разделены римскими цифрами на комплексы 
значений (например, помрчати … I. непрел. 
потамнети; II. прел. учинити да нешто поста-
не тамно). Системные решения при анализе 
применены также при формулировке значе-
ний слов, как, например, деление на основ-
ное и вторичные, производные от него зна-
чения (например, нокат … 1. рожни израст 
… на горњем крају прстију човека и чампара 
неких животиња; 2. врх од лемеша у плугу;  
3. зуб на пушци …), или определение значе-
ния по принципу лексико-грамматической 
связанности (это решение перенято из пере-
водной лексикографии, например: кратак 
… 1. што има малу дужину … -тко одело; 2. 
што је сажето: -так извод; 3. што је ограни-
чено: тај је човек кратак …). 

Однотомный словарь Речник савременог 
срп ско хр ват ског језика с језичким саветником 
М. Мо ско влевича (1 изд. 1966, 2 изд. 1990) 
содер жит около 50 000 слов. Начиная с 1933 
года, М. Московлевич работал в Отделе лек-
сикографии Академии как лексикограф и 
редак тор Словаря Сербской академии наук и  
иску с ств. Он являлся руководителем составле-
ния и одним из авторов Огледне свеске Речника 
српскохрватског књижевног језика (1953), в 
которой исследовались принципы анализа: 
глаголов јесам/бити, видети, дићи, прилага-
тельных велик, бео, существительных баба, 
дан, союза али и других частей речи.
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но су издвајани изрази и идиоми. У саста-
ву речника штампан је језички саветник са 
граматичким, акценатским, правописним и 
стилским упутствима о правилној употреби 
речи.

Целокупан тираж првог издања Речни-
ка М. Московљевића уништен је недуго по 
изласку из штампе, тако да је овај речник 
остао без озбиљне оцене и критике у јавно-
сти. Друго издање из 1990. године показује 
не само документарну, већ и велику стручну 
вредност овог дела.

4. Савремено стање. Савремену опи-
сну лексикографију ауторског приступа 
пред стављају Школски речник стандардног 
српскохрватског / хрватскосрпског језика М. 
Јоцић и В. Васић (том 1, А–Љ, 1988, и том 
2, М–По, 1989), и Речник савременог српског 
књижевног језика Ђ. Оташевића (св. 1, а–
авункулат, 2005, и св. 2, ага–аих, 2008).

Школски речник М. Јоцић и В. Васић пред-
ставља речник у првом реду намењен деци 
основно- и средњошколског узраста, а може 
се користити и као лексиколошки прируч-
ник у настави српског језика. Као основни 
извори грађе узети су постојећи школски 
речници, речници говорног развоја деце 
предшколског узраста, уџбеници, текстови 
лектире, текстови телевизијских емисија на-
мењених деци и др. Специфична намена овог 
речника утицала је на структуру речничког 
чланка, који је прилагођен узрасту примар-
них корисника.

Речи у овом речнику се формулишу у 
хијерархијском поретку, од конкретног 
према апстрактном. Тако се нпр. именица 
језик дефинише као пљоснат, покретљив 
мишићни орган у усној дупљи човека и виших 
животиња … а код човека и као говорни ор-
ган, а у наставку дефиниције се додаје да се 
све оно што је својим обликом и употребом 

В предисловии к Словарю автором сфор-
мулированы общие принципы выбора и ана-
лиза лексики. В словарь не вошли «узкоспеци-
альные термины», областная и диалек тная 
лексика, устаревшие слова и локализмы, так 
как, по его мнению, они не отражают харак-
тер литературного языка. Далее, в плоскости 
грамматической структуры автор последова-
тельно придерживается разделения на основ-
ные слова и грамматические производные, в 
связи с чем он ввел принцип, что в словаре не 
анализируются диминутивы и аугментати-
вы, далее, прилагательные с суффиксами -ин, 
-ов и -ски (если только они не входят в состав 
какого-либо выражения или технического 
термина), отгла гольные существительные с 
суф фиксом -ње, возвратные глаголы, а также 
большинство наречий, за исключением слу-
чаев, когда ударение или значение этих слов 
отступают от чисто грамматического. При 
определении каждого слова указываются его 
наиболее распространенные значения, соот-
ветствующие периоду середины XX века. По 
образцу решений, примененных в Словаре 
Сербской академии наук и искусств, отдельно 
выделены устойчивые выражения и идиомы.  
В составе словаря выпущен лингвистический 
справочник с грамматическим, акцентуаци-
онным, орфографическим и стилистическим 
руководствами по правильному словоупотре-
блению.

Весь тираж первого издания Словаря  
М. Мос ковлевича был уничтожен вскоре после 
выхода из печати, поэтому этот словарь остал-
ся без серьезной оценки и критики обществен-
ности. Второе издание 1990 года показывает 
не только документальную, но и большую про-
фессиональную ценность этого труда.

4. Современное состояние. Современную 
дескриптивную лексикографию с авторским 
подходом представляют словари Школски реч-



106

Ненад Иванович 

слично језику … такође назива језик. При-
мери су конструисани тако да илуструју 
типичну употребу речи у српском језику. 
Посебан део речничког чланка чине коло-
кације именице језик са придевима у свим 
побројаним значењима (дечији језик / ди-
пломатски језик / говорни језик / тајни је-
зик).

Речник Ђ. Оташевића комбинује тради-
ционална лексикографска решења са но-
вим приступима речничкој обради. Овај 
речник обрађује савремену стандардну 
лексику српског књижевног језика. Грађом 
је обухваћен период од половине XX века 
до садашњег времена, а чини је преко 330 
референци (око 150 претежно књижевних 
аутора, преко 100 новина и часописа, око 
80 речника и лексикона). У грађу је као ле-
гитиман извор укључен интернет.

Полазећи од микроструктуре речнич-
ког чланка, запажа се да је он формално 
подељен на рубрике у којима се дају разли-
чити типови информација о речи. Поред 
традиционално формулисаних рубрика: 
заглавље (одредница и граматичка инфор-
мација), дефиниције, примери, порекло речи 
(као засебно издвојене информације), фра-
зеологизми; у речнику се јављају и мање по-
знате рубрике: устаљени спојеви речи (ко-
локације), вишечлани термини и напомене 
лексикографа.

Новину у речнику Ђ. Оташевића пред-
ставља и начин формулисања и акценто-
вања одреднице. Одредница може бити јед-
ночлана, али и дво- и вишечлана јединица 
(нпр. авион с вертикалним полетањем и 
слетањем, авангардни џез и др.). Квали-
фикатором „уоб.”(ичајено) региструје се 
општеприхваћени акценат речи који одсту-
па од акценатских правила (аболиција, уоб. 
аболиција). Иако је распоред одредница у 

ник стандардног српскохрватског / хрват
скосрпског језика М. Йоцич и В. Васич (том 
1, А–Љ, 1988, и том 2, М–По, 1989) и Речник 
савременог српског књижевног језика Дж. Ота-
шевича (т. 1, а–авункулат, 2005, и т. 2, ага–
аих, 2008).

Школски речник М. Йоцич и В. Васич 
являе тся словарем, в первую очередь, пред-
назначенным для детей младшего и средне-
го школьного возраста, но также он может 
испо льзоваться как лексикологический спра-
вочник при преподавании сербского языка. 
В качестве основного источника материала 
взяты существующие школьные словари, 
словари для развития речи детей дошкольно-
го возраста, учебники, хрестоматии, тексты 
детских телепрограмм и т. д. Специфиче-
ское назначение этого словаря повлияло на 
структуру словарной статьи, адаптирован-
ную к возрасту целевых пользователей.

Слова в этом словаре выстроены в ие-
рархическом порядке, от конкретного к абс-
трактному. Так, например, существительное 
језик определяется как пљоснат, покретљив 
мишићни орган у усној дупљи човека и виших 
животиња … а код човека и као говорни орган, 
а в продолжении определения дается допол-
нение, что све оно што је својим обликом и 
употребом слично језику … такође назива језик. 
Примеры скомпонованы таким образом, что-
бы иллюстрировать типичное употребление 
слов в сербском языке. Отде ль ную часть сло-
варной статьи составляют коллокации суще-
ствительного језик с прилагательными во всех 
перечисленных значениях (дечији језик / дипло-
матски језик / говорни језик / тајни језик).

Словарь Дж. Оташевича представляет 
соче   тание традиционных лексикографиче-
ских решений с новыми подходами к словар-
ному анализу. Этот словарь содержит со-
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речнику азбучан, структура дефиниције 
указује на поделу на основне и изведене 
речи. Основне речи се дефинишу (нпр. 
авантура 1–5), док се изведене дефинишу 
упућивањем на појединачна значења осно-
вних (авантурица: дем и хип. од авантура 
1/2/3…). Избор примера показује усме-
рење лексикографа на диверзитет контек-
ста употребе речи, а не на диверзитет 
и звора, па се срећу случајеви у којима сви 
примери дати уз једно значење припадају 
истом извору. Напомена о пореклу речи 
даје се и за одомаћене речи (нпр. авион, фр. 
avion). У речнику су посебно наведене ко-
локације и устаљени спојеви (нпр. уз одр. 
авион: вожња авионом, возити авион, оте-
ти авион и др.), посебно изрази, а посебно 
терминолошке синтагме. Најфреквентније 
терминолошке синтагме у речнику добијају 
статус вишечланих одредница.

5. Закључак. У српској описној лексико-
графији XIX и XX века изразита је тежња да 
се дође до приручног речника малог обима 
који ће избором речи и њиховом обрадом 
бити модеран и прилагођен свакодневној 
употреби. Све ово има за резултат низ ау-
торских речника који деле више заједнич-
ких особина: увођење нових речи, обраду 
доминантних и актуелних значења, фик-
сирање говорних обрта и фраза, унакрсно 
и споређивање речи и др. У равни структуре 
речничког чланка, ауторски речници теже 
системским решењима заснованим на гра-
матици, која смањују простор обраде и по-
већавају њену учинковитост. Све ово чини 
да ауторска описна лексикографија чини 
једну од најагилнијих и најнапреднијих гра-
на српске лексикографије у целини.

временную стандартную лексику сербского 
литературного языка. Материалом охвачен 
период с середины ХХ века до сегодняшних 
дней, в него входит свыше 330 источников 
(около 150 преимущественно авторов худо-
жественной литературы, свыше 100 газет и 
журналов, около 80 словарей и лексиконов). 
В материалы в качестве легитимного источ-
ника включен Интернет.

Исходя их микроструктуры словарной 
статьи, можно отметить, что она формально 
поделена на рубрики, в которых приводят-
ся различные типы информации о лексеме.  
Наряду с традиционными рубриками: заго-
ло вок (заглавное слово и грамматическая 
информация), определения, примеры, проис-
хождение слова (как отдельно выделенная ин-
формация), фразеологизмы, в словаре имеют-
ся и менее известные рубрики: устойчивые 
словосочетания (коллокации), многочленные 
термины и примечания лексикографа.

Еще одним новшеством в словаре Дж. Ота-
шевича является способ формулирования и 
акцентуации заглавного слова. Заголовочная 
единица может быть как одночленной, так 
и дву- и многочленной единицей (напри-
мер, авион с вертикалним полетањем и 
слетањем, авангардни џез и др.). Класси-
фикатором „уоб.“(ичајено) регистрируется 
общепринятая акцентуация слова, отсту-
пающая от правил акцентуации (аболиција, 
уоб. аболиција). Несмотря на то, что заголо-
вочные единицы в словаре идут в алфавитном 
поряд ке, структура определений указывает 
на деление на основные и производные слова. 
Основные слова имеют определение (напри-
мер, авантура 1–5), тогда как производные 
в определении имеют отсылку к отдельным 
значениям основных (авантурица: дем и хип. 
од авантура 1/2/3…). Выбор примеров пока-
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зывает стремление лексикографа к контекст-
ной вариативности словоупотребления, а не 
к вариативности источников, в связи с чем 
встречаются случаи, когда все примеры, при-
веденные для одного значения, относятся к 
одному источнику. Примечание о происхож-
дении слова дается и для ассимимлированных 
заимствований (например, авион, фр. avion). 
В словаре отдельно приводятся коллокации 
и устойчивые выражения (например, уз одр. 
авион: вожња авионом, возити авион, отети 
авион и др.), отдельно фразеологизмы и отдел-
ьно терминологические синтагмы. Наиболее 
частотные терминологические синтагмы в сло-
варе получают статус многочленных заголо-
вочных единиц.

5. Заключение. В сербской дескриптив-
ной лексикографии XIX и XX века выражено 
стремление получить справочный словарь 
малого объема, который по выбору лексики 
и порядку ее анализа будет современным и 
приспособленным для ежедневного исполь-
зования. В результате появился ряд автор-
ских словарей, имеющих много общих осо-
бенностей: введение новой лексики, анализ 
доминантных и актуальных значений, фик-
сация разговорных оборотов и фраз, пере-
крестное сопоставление слов и др. В плане 
структуры словарной статьи авторские сло-
вари имеют тенденцию к системным реше-
ниям, основанным на грамматике, сокраща-
ющим простор для анализа и увеличиваю-
щим его эффективность. Все это свидетель-
ствует о том, что авторская дескриптивная 
лексикография составляет одну из наиболее 
активных и прогрессивных областей серб-
ской лексикографии в целом.
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