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Лингвистичке актуелности I/1
према типологији стања ствари, чиме се отвара могућност ревизије Дикове
типологије. Завршно поглавље књиге усредсређује се на однос између
лексикона и дубинске структуре клаузе. За разматрање овог односа понуђене
су три могућности различитог степена радикалности.

Ружица Маринковић
Jean-Pierre Koenig: LEXICAL RELATIONS. Cambridge
University Press, 1999.
Циљ ове књиге је да обезбеди модел лексичких односа који мири идиосинкратичке и продуктивне аспекте лексикона. У раду на Граматици центричне фразне структуре, распоред лексичких знања назван је хијерархијским лексиконом језичких подврста кроз који делимичне правилности умереног уопштавања и истински производни процеси добијају једнообразан модел. Његова
основна теза је да се све лексичке релације своде на категоризацију (савез две
релацијске лексеме у заједничкој категорији) и да је пресек те категорије једини механизам потребан за моделовање лексичких процеса, под условом да лексички предмет може да буде сврстан делимично и као подврста у односу на
свој пар.

Марија Ђинђић

Roger S. Crutchfield: ENGLISH VOCABULARY QUICK
REFERENCE. A COMPREHENSIVE DICTIONARY
ARRANGED BY WORD ROOTS. Lexadyne Pub Inc, 1998.
Ово је својеврстан етимолошки речник енглеског језика са више од
7.000 речи (од abiogenesis до zygote) обрађених под одговарајућим коренским
морфемама. Одликује се веома информативним, концизним и јасним дефиницијама. Специфична концепција чини га лако доступним свим потенцијалним
корисницима. Индекс од 260 основних, као и индекс од 500 других коренских
и афиксних морфема, те алфабетски индекс дефиниција (израђен као својеврстан обратни речник) и индекс главних речи садржаних у одредницама, помажу да се што пре дође до тражене информације. Овај речник би, поред осталог,
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