
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ

Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.

1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашло 20 томова.

2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.

3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.

4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.

5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.

Институт издаје часописе:

Српски дијалектолошки зборник (1905) (заједно са САНУ), у којем излазе 
резултати испитивања српских народних говора,

Јужнословенски филолог (1913), у којем се објављују научни радови из 
филологије и лингвистике српског језика и других словенских језика,

Наш језик (1932), који доноси радове из области савременог српског језика, 
његове књижевне норме и језичке културе,

Лингвистичке актуелности (2000), часопис у електронској форми доноси 
приказе најновијих књига из области лингвистике, осврте, хронике са научних ску-
пова и симпозијума, аутореферате о докторским тезама и сл.

Посебне едиције Института су Библиотека Јужнословенског филолога и 
едиција Монографије.
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ВЛАДИМИР Б. ЖИВАНОВИЋ*
(Институт за српски језик САНУ, Београд)

ЕГОН ФЕКЕТЕ (1931–2009) – БИБЛИОГРАФИЈА

Овај прилог доноси персоналну библиографију радова др 
Егона Фекете, поводом обележавања десетогодишњице од смрти. 
Библиографија се састоји од монографских публикација, научних и по-
пуларних чланака, као и приказа. Такође, наводимо и приказе његових 
дела, као и чланке посвећене његовој делатности. Библиографија је 
разврстана формално, а у оквиру тога хронолошки.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ

 1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 2, 
богољуб–Вражогрнци. – САН, Институт за српскохрватски језик, 
1962. – CXIX, 694 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: технички послови и штампарска коректура]
 2. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 4, д–

дугуља. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1966. – VI, 
798 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: обрађивач грађе]
 3. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 5, 

дугуљан–закључити. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 
1968. – VII, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: обрађивач грађе]
 4. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 6, 

закључница–земљен. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 
1969. – 798 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: обрађивач грађе]

Библиографски прилог
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УДК 012 Фекете Е.
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 5. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 7, 
земљенаст–интонирање. – САНУ, Институт за српскохрватски 
језик, 1971. – XV, 798 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник појединих секција текста: илитија–иљча; имела–
индаћ; индекс–инкомпетенција; обрађивач грађе]

 6. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 8, ин-
тонирати–јурве. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1973. 
– 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник појединих секција текстова; основна редакција: 
искупусати (се) – испаштити; истоварилиште–истрага; ј–јабушољење; 
јакобан–јанџук; јемчити (се) – Јесус; помоћна редакција: испрва–испран]

 7. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 9, 
јургет–колитва. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1975. 
– 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник појединих секција текста; основна редакција: 
каве–кадуница; канализација–кањченица; ква–кврџа; кич–клапоча; Ко-
лац–колики; суредакција: клило–клоботати; кљувак–кнађење; Кнегиња–
ко-]

 8. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 10, ко-
лити–кукутица. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1978. 
– VIII, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник појединих секција текста; обрада грађе: коман-
да–комерцијски; основна редакција: коњтркање–копрењак; крут–крушац; 
крушва–Крчмарић; суредакција: концепат–коњство; Краја–краљешчан; 
крила–кришпетље; крсташица–Круановић]

 9. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 11, ку-
кутка–маква. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 1981. – 
XI, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: лазукић–лак-
полако; листарка–лицемјер-; Љубак–људојед; људокрадица–љутитост; 
суредакција: курјачар–кусарица; лакрдија–лаокрација; леп–лепутирац; 
лето–лешчрба; лик–липоидни; лупатак–лушчић]

 10. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 12, 
маквен–мозурица. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 
1984. – XI, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: ман–манијација; 
манијачки–мањавати; мачар–машиште; машка–медицинка; млаз–млечка-
ти суредакција: мархион–маслиновина; мелем–менђа; меховит–мешарка; 
мимо–мираља; многомужац–модриљка]

 11. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 13, 
Моире–наклапуша. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 
1988. – VIII, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: Мостарац–мочвар-
ка; надошивање–надтјемн-; накичити се – наклапуша; суредакција: 
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мрвљава–мрквица; наводенити–нагазити; нагазиште–наговор; Нада–над-
водница]

 12. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 14, 
накласати–недотруо. – САНУ, Институт за српскохрватски језик, 
1989. – VIII, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: накласати–
накостријеш-; накострушено–накркаче; суредакција: напасница–напла-
шито; натурати–наћева; невидован–негодно; негодовање–недовољност; 
недовољство–недорухо]

 13. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 15, не-
дотупав–нокавац. – САНУ, Институт за српски језик, 1996. – VII, 
799 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: ненакнадан–неолит-
ски; суредакција: недотупав–независница; Неја–некажњивост; некрст–
немилосрђе; непомичност–непредметан; непредобив–неприступачно; 
неприступачност–непутан; неразмршљив–нерпа; неспавач–несумњиво; 
несумњивост–неумолит; нехатилац–нешуш; ни–никада; ништити–новац; 
нога–ножунтара]

 14. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 16, но-
кат–одврзивати. – САНУ, Институт за српски језик, 2001. – XII, 
781 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; основна редакција: одаламити–одатле; 
суредакција: нукати–њушачица; ô–обавјестионица; обавјешт–обаштини-
ти; обезочити (се) – обешчовје-; обичествовати–обједном; објезати–об-
лести; облет – обљубити се; обљубљен–обожаватељка; образак–обран; 
обрана–обрвати; обрвача–обрстлајтнантица; обурлавити–оверол; оверчи-
ти–овоапсански; ововарошки–овус; овц–оглед; огледавање–оголео; ого-
лети – огрејавати (се); огрејак–огушчити; одатрати–одбирати; одбирач–
одвадити; одвађивање–одврзавати]

 15. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 17, од-
вркао–Опово. – САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2006. – 
CXIII, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: уредник књиге; рецензија; основна редакција: одјене–
одљокнути; окобас–окоњчити се; суредакција: одриња–одскочни; 
одузеће–одшуштати; окињати (се) – окњижевити; око; окруна–окш; ол–
олипити; олистак–ољха; ометати–омџа; опанчић–опетни]

 16. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 18, 
оповргавање–оцарити. – САНУ, Институт за српски језик САНУ, 
2010. – VII, 800 стр.; 30 cm. 

[Фекете, Егон: рецензија]
 17. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 19, 

оцат–петогласник. – САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2014. 
– CXVI, 800 стр.; 30 cm.

[Фекете, Егон: рецензија]
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Mонографске публикације

 18. Oblik, značenje i upotreba određenog i neodređenog pridevskog vida 
u srpskohrvatskom jeziku : doktorska disertacija. – Beograd : [E. 
Fekete], 1967. – [1], 276 listova; 29 cm.

 19. Слово о језику : језички поучник / Драго Ћупић, Егон Фекете, Бог-
дан Терзић. – Београд : Партенон, 1996. – 293 стр.; 21 cm.

[Д. Ћупић, Е. Фекете и Б. Терзић, Слово о језику, језички приручник, Бе-
оград, Партенон 1996. / Асим Пецо // Књижевност и језик. – Књ. 44, св. 
3–4 (1996), стр. 139–142.]

 20. Свет језика : разговори са Егоном Фекете / [разговоре водио] Ми-
лош Јевтић. – Београд : Београдска књига; Ваљево : Кеј, 2000. – 
131 стр. : фотогр.; 21 cm.

[Милош Јевтић: Свет језика – разговори с Егоном Фекете. Кеј Ваљево, 
Београдска књига, Београд, 2000. / Богдан Терзић // Славистика. – Књ. 5 
(2001), стр. 301–302.
Милош Јевтић, Језички путокази Егона Фекете – Београд... 2003. / Пред-
раг Пипер // Зборник Матице српске за славистику. – Књ. 67 (2005), стр. 
202–204.]

 21. Слово о језику : језички поучник. Књ. 2 / Драго Ћупић, Егон Феке-
те, Богдан Терзић. – Београд : Партенон, 2002 (Београд : Динекс). 
– 257 стр.; 20 cm.

[Слово о језику / Предраг Пипер // Језик данас. – Год. 6, св. 16 (2002), стр. 
28–33.
Допринос изграђивању језичке културе / Срето Танасић // Књижевност и 
језик. – Год. 49, св. 3–4 (2002), стр. 333–337.
Користан језички приручник / Славко Шћепановић // Просвјетни рад. – 
Бр. 3–4 (12. март 2003), стр. 19.
Користан језички саветник / Вељко Брборић // Књижевност и језик. – Год. 
50, св. 1–3 (2003), стр. 233–235.
Слово о језику / Милка Ивић // Слово о језику : језички поучник, књ. 2 
/ Драго Ћупић, Егон Фекете, Богдан Терзић. – Београд : Партенон, 2002, 
стр. 5.]

 22. Језичке доумице : чланци објављени у Политици од 26. маја 2001. 
до 12. октобра 2002. – Београд : Београдска књига : Апостроф, 
2002. – 180 стр. : ауторова слика; 21 cm.

[Разборите језичке доумице / Милка Ивић // Језичке доумице: чланци 
објављени у Политици од 26. маја 2001. до 12. октобра 2002 / Егон Феке-
те. – Београд : Београдска књига : Апостроф, 2002. Стр. 5.
Егон Фекете, Језичке доумице, Апостроф, Београд, 2002. / Драгана 
Мршевић–Радовић // Књижевност и језик. – Год. 51, св. 3–4 (2004), стр. 
439–442.
Лингволомија : Егон Фекете, Језичке доумице, Београд, Апостроф, 2002 / 
Дејан Пралица // Златна греда : лист за књижевност, уметност, културу и 
мишљење. – Год. 3, бр. 18 (4. 2003), стр. 67–68.]
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 23. Језички путокази Егона Фекете / [разговоре водио] Милош Јевтић 
. – Београд : Београдска књига; Ваљево : Кеј, 2003. – 190 стр. : 
фотогр.; 21 cm.

 24. Језичке доумице : новије и старије. – Београд : Београдска књига : 
2005. – 300 стр. : ауторова слика; 21 cm. | 2. изд. 2006. године.

 25. Српски језички саветник / Егон Фекете, Богдан Терзић, Драго 
Ћупић. – Београд : Службени лист СЦГ : Српска школска књига, 
2005. – 371 стр.; 21 cm.

[Корисни савети језичког саветника / Вељко Брборић // Српски језик. – 
Год. 10, бр. 1–2 (2005), стр. 913–916.
Српски језички саветник / Наташа Вуловић // Наш језик. – Књ. 36, св. 1–4 
(2005), стр. 150–153.
Егон Фекете, Драго Ћупић, Богдан Терзић, Српски језички савет-
ник, Српска школска књига, Београд / Драгана Мршевић–Радовић // 
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