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Циљ ра да је да се пред ста ве бит не од ли ке и ре зул та ти са вре ме не срп ске нор ма ти-
ви сти ке од по чет ка 21. ве ка до да нас. На кон пре гле да до га ђа ја ко ји су во ди ли ка из гра-
ђи ва њу нор ме срп ског стан дард ног је зи ка, па жња је усме ре на на нај зна чај ни је ак тив но-
сти, ра до ве и ау то ре ко ји су до при не ли раз во ју ове обла сти у по след ње две де це ни је. 
Ука зу је се на уло гу и зна чај на уч но-по пу лар них при руч ни ка за усва ја ње и не го ва ње 
стан дард ног је зич ког из ра за и је зич ке кул ту ре и на уло гу реч ни ка у проце су лек сич ког 
и је зич ког нор ми ра ња. Кри тич ки се са гле да ва ју нај но ви ји са вре ме ни на чи ни раз ма тра-
ња нор ма тив них је зич ких про бле ма у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма. У 
за вр шном де лу ис так ну та је као нај хит ни ја по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек си ко-
гра фи је из ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка.

Кључ не ре чи: срп ска нор ма ти ви сти ка, срп ска лек си ко гра фи ја, нор ма тив ни при-
руч ни ци, реч ни ци, срп ски је зик.

The aim of this pa per is to pre sent the es sen tial fe a tu res and re sults of con tem po rary 
Ser bian nor ma ti vism from the be gin ning of the 21st cen tury on wards. Af ter re vi e wing the 
events which had led to the de ve lop ment of the lin gu i stic norm of the Stan dard Ser bian lan-
gu a ge, our at ten tion is fo cu sed on the most im por tant ac ti vi ti es, works and aut hors who ha ve 
con tri bu ted to the de ve lop ment in this area in the last two de ca des. We emp ha si ze the ro le and 
im por tan ce of sci en ti fic and po pu lar ma nu als for the ac qu i si ti on and nur tu ring of the stan dard 
lan gu a ge and lan gu a ge cul tu re, and the ro le of dic ti o na ri es in the pro cess of le xi cal stan dar-
di za tion. The la test mo dern ways of con si de ring nor ma ti ve lan gu a ge pro blems in lan gu a ge 
gro ups on so cial net works are al so cri ti cally con si de red. In the fi nal part, the cre a tion of an 
on li ne dic ti o nary of the mo dern Ser bian lan gu a ge was po in ted out as the most ur gent need of 
Ser bian nor ma ti ve stu di es and le xi co graphy.

Key words: Ser bian nor ma ti vism, Ser bian le xi co graphy, nor ma ti ve ma nu als, dic ti o na-
ri es, Ser bian lan gu a ge.

1. Увод. На ста нак и раз вој са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка от по чео 
је ре фор ма тор ским ра дом Ву ка С. Ка ра џи ћа на стан дар ди за ци ји срп ског 
је зи ка ка да су у пр вој фа зи овог про це са за осно ви цу срп ског стан дард ног 

∗ Овај рад фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је пре ма Уго во ру број 451-03-9/2021-14 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ. Рад је у при ла го ђе ном об ли ку про чи тан као ре фе рат на сло ве нач ком је зи ку на 
струч ном ску пу Med na rod ni dan slo var jev 2021 одр жа ном 15. ок то бра 2021. год. он лајн, по во-
дом про сла ве Ме ђу на род ног да на реч ни ка (16. ок то бар) у ор га ни за ци ји Сек ци је за лек си ку 
Са ве за сла ви стич ких дру шта ва Сло ве ни је (Sekcijа za lek si ko – Zve za druš tev Sla vi stič no druš tvo 
Slo ve ni je) и На уч но и стра жи вач ког цен тра Сло ве нач ке ака де ми је на у ка и умет но сти (Znan stve-
no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti), чи ја је оп шта те ма ове го ди не 
би ла нор ма тив ност. Ов де се рад пр ви пут об ја вљу је.
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је зи ка иза бра ни но во што кав ски цен трал ни срп ски на род ни го во ри ко ји при-
па да ју ис точ но хер це го вач ком и (не што ка сни је) шу ма диј ско-вој во ђан ском 
ди ја лек ту. Ву ко вом ре фор мом сре ди ном 19. ве ка, ко ја је об у хва ти ла ка ко 
гла сов ни и пра во пи сни та ко и лек сич ки и гра ма тич ки си стем, уте ме ље на је 
књи жев на нор ма на срп ском на род ном је зи ку. Од та да се срп ски стан дард ни 
је зик одво јио од ди ја лек та из ко је га је на стао, до би ја ју ћи над ди ја ле кат ски 
ста тус и на ста вио да се раз ви ја по вла сти тим пра ви ли ма ко ја чи не нор му 
срп ског стан дард ног или књи жев ног је зи ка.1 Ши ре њем и при хва та њем ву ков-
ског но во што кав ског је зич ког стан дар да у хр ват ској је зич кој кул ту ри пред 
крај 19. и по чет ком 20. ве ка, срп ски књи жев ни је зик по стао је упо треб но 
срп ско хр ват ски,2 до би ја ју ћи над на ци о нал ни ка рак тер, а оста ће у том нор-
ма тив ном ста ту су го то во чи та во јед но сто ле ће, све до 90-их го ди на 20. ве ка, 
ка да је услед исто риј ских и на ци о нал них по ли тич ких окол но сти, на кон те ри-
то ри јал не и је зич ке дез ин те гра ци је ње го вих но си ла ца, по но во до био свој пр во-
бит ни на ци о нал ни по ло жај и соп стве ни нор ма тив ни жи вот, од но сно (п)остао 
срп ски (Радовановић1996: 363).3 Основ ну од ли ку са вре ме ног срп ског стан-
дард ног је зи ка пред ста вља ње го во из го вор но двој ство – на по ред ност два 
из го во ра, ека ви це и ије ка ви це, а у упо тре би су два пи са ма, ћи ри ли ца и ла-
ти ни ца. 

Да би се из бе гао не спо ра зум ка да се го во ри о срп ском је зи ку, по треб но 
је ис та ћи да се тер мин срп ски је зик у лин гви сти ци упо тре бља ва и са ши рим 
зна че њем укуп но сти свих ње го вих ди ја ле ка та и са ужим зна че њем у ко јем 
се по и сто ве ћу је са пој мом стан дард ног или књи жев ног је зи ка. У том ужем 
зна че њу он се да нас го то во че шће упо тре бља ва не го у зна че њу срп ски је зик 
уоп ште (Ковачевић2021: 105). Слич но је и са је зич ком нор мом ко ја с јед не 
стра не об у хва та је зик у ње го вој укуп но сти па „сва ки је зич ки под си стем има 
не ка кву сво ју нор му” (Јовић1982: 38). С дру ге стра не че шће се нор ма од но-
си на књи жев но је зич ку или стан дард но је зич ку нор му ко ја не на ста је спон-
та но не го се из гра ђу је у про це су нор ми ра ња и стан дар ди за ци је књи жев ног 
је зи ка (исп. Radovanović 2003: 186–197).

Ма да се нор мом опи су је струк ту ра је зи ка и утвр ђу је на чин упо тре бе 
је зич ких сред ста ва на свим ни во и ма ре а ли за ци је: ор то еп ском, ор то граф ском, 

1 Од нос ди ја лек та и стан дард ног срп ског је зи ка, она ко ка ко га је Вук уста но вио, ве о ма 
пла стич но је опи сао Сто јан Но ва ко вић кон ста ту ју ћи да се тај (ву ков ски стан да рд ни) је зик „у 
свим по је ди но сти ма, она кав ка кав је, ниг де не го во ри у на ро ду, ма кар да опет у ње му не ма 
ни јед не по је ди но сти ко ја се не где у на ро ду не би го во ри ла” (Глас СКА X, 62, пре ма Пецо 1982: 
12). О тер ми ни ма и пој мо ви ма стан дард ни и књи жев ни је зик и је зик књи жев но сти, њи хо вом 
ме ђу од но су и исто ри ја ту ово га пи та ња в. нпр. у ра ду Ковачевић 2016 и та мо на ве де ну ли те-
ра ту ру. У овом ра ду се тер ми ни књи жев ни и стан дард ни је зик упо тре бља ва ју као си но ни ми: 
књи жев ни или стан дард ни је зик.

2 У упо тре би су би ли раз ли чи ти на зи ви за овај об је ди ње ни је зик. По сле 1945. го ди не, 
ка ко на во ди Бр бо рић, „овај об је ди ње ни је зик [...] се раз је ди ња вао и у на зи ва њу и у нор ми ра њу: 
звао се срп ски и хр ват ски, хр ват ски или срп ски, срп ско хр ват ски и хр ват ско срп ски, срп ско-
хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски, срп ски или хр ват ски (нај ре ђе)” (БРБоРић 1996: 26).

3 О со ци о лин гви стич ким про це си ма ко ји су до ве ли до срп ско-хр ват ског је зич ког об је ди-
ња ва ња на кра ју 19. и по чет ком 20. ве ка, а по том и до по ли тич ког ује ди ња ва ња Ср ба и Хр ва-
та и о по то њем по ли тич ком раз је ди ња ва њу срп ском и хр ват ском и је зич кој дез ин те гра ци ји в. 
нпр. ФеКете 1982: 46; Радовановић 1995; 1996а; 1996б; 2003; 2004; ПешиКан 1996: 171–173; 
БРБоРић 1996; 2007.
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мор фо ло шком, син так сич ком, лек сич ком и сти ли стич ком, и у пи са њу и у 
го во ру (Radovanović 2003: 186), у до ма ћој прак си се нор ма нај че шће ве зу је 
за пи са ни је зик у ви ду при ме не пра во пи сних пра ви ла, па се као основ ни 
нор ма тив ни при руч ник у срп ској је зич кој прак си обич но узи ма пра во пис, 
иа ко су за (у)по зна ва ње је зич ке нор ме и сти ца ње је зич ке кул ту ре пре све га 
зна чај ни гра ма ти ка и реч ник (Ристић 2010: 336). 

У до са да шњем из гра ђи ва њу нор ме срп ског књи жев ног је зи ка, на кон 
ву ков ског пе ри о да и пе ри о да срп ско хр ват ског је зич ког за јед ни штва, ко ји је 
на нор ма тив ном пла ну обе ле жен по ку ша ји ма сре ђи ва ња је зич ких при ли ка 
и ус по ста вља ња је дин ства срп ско хр ват ског је зи ка, по ста ло је ја сно да књи-
жев но је зич ко и на ци о нал но за јед ни штво Ср ба и Хр ва та ни је одр жи во, па је 
у то ку и на кон раз ла за и це па ња срп ско хр ват ског, на срп ској стра ни усле дио 
пе ри од за тиш ја у по гле ду нор ма тив них ак тив но сти (80-их и 90-их го ди на 
про шлог ве ка). Овај пе ри од обе ле жен је пре те жно де скрип тив ним ак тив но-
сти ма на опи су за те че ног ста ња и па сив ним од но сом пре ма пи та њи ма нор-
ми ра ња и уоп ште је зич ке по ли ти ке,4 ко ји се огле да и у ли бе рал ни јем од носу 
пре ма пи та њи ма је зич ке нор ме и стан дард ног је зи ка као је зич ког узо ра, што 
је у усло ви ма не по сто ја ња је дин стве не и про кла мо ва не је зич ке по ли ти ке 
во ди ло ка де ста би ли за ци ји је зич ког ста ња.5 Ова кво ста ње ће се за др жа ти 
све до пред крај ве ка, ка да се фор ми ра Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског 
је зи ка као нај ви ше струч но и на уч но те ло „ко је оку пља струч ња ке и ин сти-
ту ци је са срп ског је зич ког го вор ног под руч ја ко ји се на уч но ба ве из у ча ва њем 
срп ског је зи ка” (БРБоРић и др. 2017: 9), са ци љем пла ни ра ња и во ђе ња аде-
кват не је зич ке по ли ти ке и прак се и иден ти фи ко ва ња при о ри те та у ње го вом 
про у ча ва њу и оса вре ме њи ва њу.

Ак ту ел но ста ње са вре ме ног срп ског је зи ка са аспек та нор ме и про це са 
ње го ве стан дар ди за ци је за по след њих два де сет го ди на (од кра ја 20. и по чет ка 
21. ве ка до да нас) и ре зул та те то га про це са пред ста ви ће мо у ра ду усме ра ва-
ју ћи па жњу на раз ли чи те ре а ли зо ва не нор ма тив не ак тив но сти, на глав не 
об ја вље не нор ма тив не при руч ни ке и ау то ре. По себ но ће мо се фо ку си ра ти 
на реч ни ке срп ског је зи ка као при руч ни ке у ко ји ма се уста но вља ва је зич ка 
нор ма не са мо на лек сич ком већ и на свим дру гим је зич ким ни во и ма. У њима 
се нај не по сред ни је и у са же том ви ду од ра жа ва ју ре зул та ти срп ске нор ма ти-
ви сти ке ко ји, на тај на чин, по ста ју при сту пач ни и до ступ ни њи хо вим ко ри-
сни ци ма, го вор ни ци ма срп ског је зи ка.

2. (наЈ)новиЈиРезУлтатисРПсКеноРмативистиКе.Ак тив но сти на овом 
по љу у по след њих два де се так го ди на од ви ја ле су се углав ном под окри љем 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и ње го вих ко ми си ја, ко ји је фор-
ми ран 1997. го ди не и оку пља све над ле жне ср би стич ке ин сти ту ци је.6 Је дан 

4 За раз ли ку од дру гих стра на у ко ји ма је у овом пе ри о ду, упра во су прот но, ак тив но при-
сту па но пи та њи ма у обла сти је зич ке по ли ти ке. 

5 Оп шти осврт на раз вој са вре ме ног књи жев ног је зи ка у по гле ду нор ми ра ња те ку ћих 
про ме на и ко ди фи ка ци је ње го ве нор ме у пе ри о ду од дру ге по ло ви не 19. ве ка до нај но ви јег 
ста ња в. у Ристић2006: 24–26.

6 Од бор об је ди њу је нај ви ше на уч не и струч не уста но ве ко је се ба ве срп ским је зи ком: 
три ака де ми је на у ка и умет но сти: СА НУ, ЦА НУ и АНУРС, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ 
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од глав них ци ље ва Од бо ра ко ји је ис так нут у ње го вом осни вач ком ак ту Спо-
ра зум о осни ва њу Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка је сте „си сте мат ско 
нор ми ра ње срп ског је зи ка, с екав ским и ије кав ским из го во ром, све о бу хват-
но и у по је ди но сти ма, и из ра да од го ва ра ју ћих до ку ме на та и при руч ни ка, као 
и до но ше ње ака та ко ји би обез бе ђи ва ли про ход ност ме ро дав них ино ва ци ја 
у нор ма ти ви сти ци и је зич кој прак си” (БРБоРић и др. 2006: 17). На под сти цај 
и под окри љем Од бо ра из ра ђе ни су основ ни при руч ни ци, гра ма ти ке и реч-
ни ци, ко ји су не до ста ја ли срп ском је зи ку и у ко ји ма је ак ту е ли зо ва на стан-
дард но је зич ка нор ма у скла ду са са вре ме ним је зич ким то ко ви ма и на уч ним 
до стиг ну ћи ма.7 Па ра лел но са при руч ни ци ма ко ји су при пре мље ни у окви ру 
про гра ма Од бо ра за стан дар ди за ци ју и ра да ње го вих ко ми си ја на ста ја ли су 
и дру ги при руч ни ци и гра ма ти ке де скрип тив но-нор ма тив ног ти па у ко ји ма 
су та ко ђе об ра ђе на ва жна пи та ња из обла сти пра во пи са, гра ма ти ке, ак цен-
ту а ци је и др., а ко ји ма су по пра ви лу прет хо ди ла струч на и на уч на ис тра-
жи ва ња по је ди нач них пи та ња и про бле ма ти ке. Њи хов је зна чај по себ но у 
то ме што до при но се (у)по зна ва њу, не го ва њу, очу ва њу, ши ре њу и уна пре ђи-
ва њу срп ског је зич ког стан дар да и срп ске је зич ке кул ту ре.

У обла сти фо не ти ке и фо но ло ги је, одн. ор то е пи је и ор то гра фи је у окви ру 
про гра ма Од бо ра, ко ји се ре а ли зу је у се ри ји „При ло зи гра ма ти ци срп ско га 
је зи ка”, из ра ђе на је Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка (2010) Сне жа не Гу ду рић и 
Дра го љу ба Пе тро ви ћа, а исте го ди не при ре ђе на је из ме ње на и до пу ње на вер-
зи ја Пра во пи са срп ско га је зи ка8 у из да њу Ма ти це срп ске (и ње го ва ије кав ска 
вер зи ја 2014). По ред на ве де них де ла, 2005. го ди не је об ја вљен и при руч ник 
за сту ден те но ви нар ства Ор то еп ска и ор то граф ска нор ма стан дард ног срп-
ског је зи ка ау тор ке Љи ља не Су бо тић у из да њу но во сад ског Фи ло зоф ског фа-
кул те та, Од се ка за ме диј ске сту ди је и WUS Au stria, а 2012. го ди не и дру го 
до пу ње но елек трон ско из да ње овог при руч ни ка са про ши ре ним ау тор ским 
ти мом ко ји су чи ни ли Љи ља на Су бо тић, Иси до ра Бје ла ко вић и Де јан Сре-
до је вић, та ко ђе у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Овим при-
руч ни ком дат је до при нос по зна ва њу и усва ја њу из го вор них и пра во пи сних 

и Ма ти цу срп ску, фа кул те те из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре на ко ји ма се сту ди ра 
срп ски је зик, те Срп ску књи жев ну за дру гу (БРБоРић и др. 2006: 9; https://www.ossj.rs/).

7 У књи зи Срп ски је зик у нор ма тив ном огле да лу (БРБоРић и др. 2006) при ре ђе но је пр вих 
50 oдлука Од бо ра за стан дар ди за ци ју. Два де се то го ди шњи рад Од бо ра и 66 до та да до не тих 
од лу ка са бра не су у по себ ној књи зи Од лу ке Од бо ра за стан да р ди за ци ју срп ског је зи ка об ја вље-
ној 2017. го ди не (БРБоРић и др. 2017). Од бор је у овом пе ри о ду ра дио са про мен љи вом ди нами-
ком ак тив но сти. У по след ње две го ди не Од бор је по но во био вр ло ак ти ван до но се ћи од лу ке, 
ми шље ња и обра зло же ња ко је се ти чу раз ли чи тих пи та ња, нпр. нео прав да но сти про ме не 
на зи ва др жа ве Хо лан ди ја у Ни зо зем ска; ка ко се име ни ца мо ле бан ме ња по па де жи ма у јед ни ни 
и мно жи ни; ка ко се у срп ском је зи ку при ла го ђа ва ју тер ми но ло шке син таг ме са име ни цом 
ме наџ мент; ка ко тре ба пи са ти на зив ви ру са ко ји иза зи ва обо ље ње ко вид, као и од лу ке ко је 
се ти чу про бле ма ти за ци је је зич ког де ла но вог За ко на о род ној рав но прав но сти (пр вен стве но 
твор бе но вих фе ми ни на ти ва и сл.).

8 Из ме ње но и до пу ње но из да ње Пра во пи са срп ско га је зи ка из 1993. го ди не (у по но вље ним 
из да њи ма 1994. и 2002. го ди не) ау то ра Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма те Пи жу ри це 
иза шло је 2010. го ди не, с пе тим из да њем 2011, ше стим 2013. и сед мим 2016. го ди не. У шко ла ма 
се упо тре бља ва Школ ски пра во пис срп ско га је зи ка ко ји се по ја вио 2011. го ди не ау то ра Јованa 
Јерковићa и Ду шан ке Ву јо вић и Пра во пис срп ског је зи ка: школ ско из да ње (2002; 2006; 2007; 
2008; 2015; 2019) Ми ло ра да Де ши ћа.
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нор ми стан дард ног срп ског је зи ка, на ро чи то зна ча јан за по сле ни ке у ме ди-
ји ма ма сов не ко му ни ка ци је као што су ра дио, те ле ви зи ја и но ви елек трон ски 
ме ди ји. У обла сти пра во пи сне и гра ма тич ке нор ме об ја вљен је 2010. го ди не 
Пра во пи сни реч ник срп ског је зи ка са пра во пи сно-гра ма тич ким са вет ни ком 
Ми ла на Шип ке (са дру гим, из ме ње ним из да њем 2012. го ди не), у ко јем је 
об ра ђен ши ри во ка бу лар свих сти ло ва са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи-
ка не го што је то уо би ча је но за пра во пи сне реч ни ке ко ји се на ла зе уз пра вопи-
сне при руч ни ке, па је овај реч ник ве о ма по го дан за про ве ра ва ње ис прав но сти 
и от кла ња ње не си гур но сти у пи са њу. У овом пра во пи сном при руч ни ку са-
вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка нор ми ра ње је при мар но по све ће но ије-
ка ви ци чи ме се, ка ко ис ти че Ста на Ри стић, „по пу ња ва не до ста так са вре ме них 
нор ма тив них при руч ни ка за овај из го вор срп ског је зи ка” (Ристић2010: 336).

Гра ма тич ка пи та ња раз ли чи тих је зич ких ни воа об ра ђе на су у сле де ћим 
при руч ни ци ма: мор фо ло шка пи та ња, пра ви ла за гра ђе ње ре чи и об ли ка у 
две ма књи га ма Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку 1 и 2 (2002 и 2003) 
ака де ми ка Ива на Клај на; лек сич ко-се ман тич ка пи та ња, пра ви ла за упо тре-
бу ре чи и њи хо во ком би но ва ње у Лек си ко ло ги ји срп ског је зи ка (2007) Рај не 
Дра ги ће вић; син так сич ка пи та ња, пра ви ла за гра ђе ње ре че ни це у две ма књи-
га ма Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка: про ста ре че ни ца (2005) гру пе 
ау то ра, у ре дак ци ји ака де ми ка Мил ке Ивић и Син так са сло же не ре че ни це 
у са вре ме ном срп ском је зи ку (2018) гру пе ау то ра, у ре дак ци ји ака де ми ка 
Пре дра га Пи пе ра, а из ра ђе на је и ве о ма обим на Срп ска син так са I–VII (2017) 
Ра до ја Си ми ћа и Је ле не Јо ва но вић Си мић ко јој су прет хо ди ле књи ге Осно ви 
син так се срп ског је зи ка (2002) Ра до ја Си ми ћа и Срп ска син так са 1 и 2 (2002) 
Ра до ја Си ми ћа и Је ле не Јо ва но вић. Об ја вље на је та ко ђе Нор ма тив на гра ма-
ти ка срп ског је зи ка у екав ској (2013 и 2014) и ије кав ској вер зи ји (2015) акаде-
микâ Пре дра га Пи пе ра и Ива на Клај на, а недавно је изашло и четврто, изме-
њено и допуњено издање (2022), чији су аутори Предраг Пипер, Иван Клајн 
и Рајна Драгићевић. За ши ру упо тре бу у окви ру школ ских про гра ма на ста-
ле су Гра ма ти ка срп ског је зи ка за основ ну шко лу (2010) Ду шке Кли ко вац, 
Гра ма ти ка срп ског је зи ка (2005) Ива на Клај на и Гра ма ти ка срп ског је зи ка 
за сред ње шко ле (2004) Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, као и Гра ма ти ка срп ског је зи-
ка за гим на зи је и сред ње шко ле Жи во ји на Ста ној чи ћа и Љу бо ми ра По по ви ћа 
(у ви ше из да ња у по след њих 20 го ди на, по след ње 2020. го ди не), док је за уче-
ње срп ског је зи ка за не ма тер ње го вор ни ке иза шло дру го пре ра ђе но и до пуње-
но афир ми са но из да ње Гра ма ти ке срп ског је зи ка за стран це (2009) Па ви це 
Мра зо вић и Зо ре Ву ка ди но вић.

По је ди нач на нор ма тив на пи та ња и про бле ме срп ски лин гви сти су нај-
че шће еви ден ти ра ли и ре ша ва ли у два за то пред ви ђе на ча со пи са Наш је зик 
и Је зик да нас, за тим у елек трон ском ча со пи су Лин гви стич ке ак ту ел но сти 
и у дру гим је зич ким ча со пи си ма, те у ра ду окру глих сто ло ва и на уч них кон-
фе рен ци ја и у об ја вље ним збор ни ци ма. У нај но ви јем пе ри о ду по кре нут је 
још је дан ча со пис Но во реч је (2019), по све ћен нео ло шким про бле ми ма, у 
ко јем се та ко ђе по ста вља ју и ре ша ва ју не ка нор ма тив на пита ња, по пра ви лу 
ве за на за лек сич ки ни во и ак ту ел но ста ње у је зи ку, као што су уче ста ло по-
зајм љи ва ње, при хва та ње и адап та ци ја лек си ке ен гле ског по ре кла у срп ски лек-
сич ки си стем, ути цај дру штве них чи ни ла ца на је зик (нпр. ути цај ак ту ел не 
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пан де ми је ви ру са ко ро на на је зик) и др., што до при но си пра ће њу раз во ја и 
не го ва њу књи жев ног је зи ка.

Пи та ња про ме на у је зи ку,9 по себ но у до ме ну ак це нат ског си сте ма, лек-
си ке, мор фо ло ги је и син так се, ко је се од ра жа ва ју на нор му, а у но ви је вре ме 
де ша ва ју нај и зра зи ти је под ути ца јем но вих тех но ло ги ја и ди ги тал ног ме ди-
ја (пор та ли, он лајн-из да ња но ви на и ча со пи са и др.) раз ма тра ју се та ко ђе у 
при руч ни ци ма на уч но-по пу лар ног ти па, у ко ји ма се ком би ну ју еле мен ти 
на уч ног и по пу лар ног сти ла у обра ћа њу чи та о ци ма ра ди при сту пач но сти, 
лак шег раз у ме ва ња и при хва та ња. Та ко су у овом пе ри о ду об ја вље не број не 
књи ге слич ног ка рак те ра – је зич ки са вет ни ци и при руч ни ци, од ко јих као 
зна чај ни је на во ди мо Срп ски је зич ки при руч ник ау то ра Па вла Иви ћа, Ива на 
Клај на, Ми тра Пе ши ка на и Бра ни сла ва Бр бо ри ћа у ви ше из да ња (2004; 2006; 
2007; 2011)10 у ко јем се из но си и ре ша ва низ ак ту ел них је зич ких про бле ма 
по чев ши од из го во ра и ак цен ту а ци је, пра во пи са и гра ма тич ких пи та ња до 
лек сич ких, се ман тич ких, син так сич ких и стил ских про бле ма; за тим Реч ник 
је зич ких не до у ми ца Ива на Клај на, ко ји је до жи вео мно га из да ња и ко ји је до-
пу ња ван и ме њан у скла ду са ак ту ел ним је зич ким и пра во пи сним про ме на ма 
(по след ње из да ње 2016. год.), Је зич ке до у ми це: но ви је и ста ри је (2006) Его на 
Фе ке теа, Ни је – не го : је зич ки са вет ник (2006) Љу би це Пр ћић, Срп ски је зик 
– нор ма и прак са (2009) и Је зич ки са вет ник (2012) Ра де Сти јо вић. По себ на 
еди ци ја из да вач ке ку ће Про ме теј – По пу лар на лин гви сти ка по све ће на је 
је зич ким те ма ма и са др жи број не на сло ве ко ји се ба ве ак ту ел ним пи та њи ма 
је зич ке нор ме, као што су Ис пе ци па ре ци (2007) Ива на Клај на, Ка ко се ка же 
(2016) Ми ло ра да Те ле ба ка, Је зик око нас (2019) гру пе ау то ра, Ка ко и за што 
(не)пи са ти ова ко (2019) Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Му ке око је зи ка и пра во пи са 
(2019) Вељ ка Бр бо ри ћа и др.

Сви ови и дру ги при руч ни ци ко ји овом при ли ком ни су по ме ну ти пред ста-
вља ју зна ча јан до при нос у обла сти нор ма тив них ис тра жи ва ња, као и на пла ну 
не го ва ња и ши ре ња је зич ке кул ту ре, а на ро чи то за обра зов не свр хе. По се бан 
зна чај у нор ми ра њу је зи ка, као и за (у)по зна ва ње је зич ке нор ме, уче ње је зи-
ка и при ме ну у сва ко днев ној је зич кој прак си, с дру ге стра не, има ју реч ни ци 
срп ског је зи ка, и то ка ко де скрип тив ни и школ ски реч ни ци, та ко и ра зни 
дру ги ти по ви спе ци јал них и ма њих реч ни ка. Њи хо ва уло га у нор ми ра њу, 
пра ће њу и пред ста вља њу раз во ја је зи ка и ак ту ел них је зич ких и пра во пи сних 
про ме на до са да ни је до вољ на ис так ну та. Сма тра мо да је са рад ња нор ма ти-
ви сти ке и лек си ко гра фи је, на ро чи то у обла сти елек трон ске лек си ко гра фи је 
и кор пу сне лин гви сти ке, пер спек ти ва да љих ис тра жи ва ња. У на став ку ра да 
по себ но ће мо пред ста ви ти реч ни ке као нор ма тив не при руч ни ке.

9 Је зич ки про це си и про ме не на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка у срп ском је зи ку си сте мат ски су опи са ни у књи зи Срп ски је зик на кра ју ве ка (Радовановић 
(ред.) 1996). 

10 Срп ски је зич ки при руч ник је по но вље но и до пу ње но из да ње књи ге Је зич ки при руч ник, 
ко ју је 1991. го ди не из да ла Ра дио-те ле ви зи ја Бе о град као по ма га ло за сва ко днев ну упо тре бу 
ка ко би се до при не ло уна пре ђе њу је зич ке кул ту ре у про гра ми ма ра ди ја и те ле ви зи је. Основ-
ни текст пр вог из да ња ни је бит ни је из ме њен у на ред ним из да њи ма бу ду ћи да се, ка ко ис ти чу 
ау то ри, у са мом је зич ком си сте му ни је ни шта бит но про ме ни ло, ма да је текст оса вре ме њен и 
до пу њен но вим при ме ри ма и пра во пи сним пра ви ли ма.



13СРП СКА НОР МА ТИ ВИ СТИ КА У 21. ВЕ КУ...

3. РечнициКаоноРмативниПРиРУчници. У ра ни јим при сту пи ма про це су 
нор ми ра ња уло га реч ни ка као нор ма тив них при руч ни ка углав ном ни је била 
за па же на, а при мат је да ван пра во пи су и до не кле гра ма ти ка ма. Ка ко на гла-
ша ва Ста на Ри стић „тра ди ци о нал на срп ска (срп ско хр ват ска) нор ма ти ви сти ка, 
има ју ћи у ви ду углав ном пи са ни је зик, си стем ски и ор га ни зо ва но ба ви ла се 
про бле ми ма ор то граф ске, а не што ма ње и ор то еп ске нор ме, што је и у са вре-
ме ном је зи ку ре зул ти ра ло по ја вом ви ше пра во пи са и пра во пи сних при руч-
ни ка” (Ристић1995/1996: 67–68), док из о ста ју нор ма тив ни при руч ни ци ко ји 
би про пи си ва ли лек сич ку нор му (тј. нор ма тив ни реч ник). Ту уло гу у срп ском 
(и у мно гим дру гим је зи ци ма) има ју де скрип тив ни реч ни ци ко ји са др же не 
са мо ин фор ма ци је нор ма тив ног ти па ко је се од но се на упо тре бу лек си ке не го 
и дру ге ин фор ма ци је ко је по ка зу ју и уста но вља ва ју књи жев но је зич ку нор му 
у раз ли чи тим ње ним до ме ни ма, ор то граф ском/ор то еп ском и гра ма тич ком, 
а у ши рем сми слу и у стил ском и праг ма тич ком.

Зна ча јан до при нос по бољ ша њу ста ња на овом по љу, ука зи ва њем на 
раз ли чи те аспек те лек сич ког нор ми ра ња, уло гу и зна чај реч ни ка у про це су 
нор ми ра ња и стан дар ди за ци је је зи ка и за уче ња је зи ка, као и кроз ре ша ва ње 
број них пи та ња и про бле ма ка ко у из ра ди са мог реч ни ка та ко и кроз на уч но-
и стра жи вач ко ба вље ње по је ди нач ним пи та њи ма и про бле ми ма да ли су лек-
си ко гра фи из Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ ко ји ра де на из ра ди Реч ни ка 
срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка,11 ме ђу ко ји ма се пи та њи ма 
ра сло ја ва ња је зи ка и лек сич ке нор ме по себ но и те мељ но ба ви ла и вре дан до-
при нос да ла Ста на Ри стић, упра во на при ме ру овог ака де миј ског реч ни ка 
(в. нпр. ње не ра до ве Ристић1995; 1995/1996; 1997; 2005; 2006 и др.). Она исти-
че да ни у са вре ме ном при сту пу је зич ком нор ми ра њу ни је утвр ђе но ко и на 
ко ји на чин ре гу ли ше ову је зич ку ма те ри ју, због че га је уло га реч ни ка у овом 
до ме ну са свим за не ма ре на, иа ко упра во они, по ред оста лог, уста но вља ва ју 
лек сич ку нор му у свој ње ној об у хват но сти и ком плек сно сти (Ристић 1995: 234).

За раз ли ку од дру гих ти по ва нор ме, ор то граф ске/ор то еп ске и гра ма-
тич ке, ко је се уста но вља ва ју у за то на ме ње ним при руч ни ци ма (пра во пи су 
и гра ма ти ка ма), а пре те жно ди се ми ни ра ју кроз раз ли чи те дру ге ти по ве при-
руч ни ка и на раз ли чи те дру ге на чи не, ме ђу ко ји ма ва жно ме сто има ју и де-
скрип тив ни реч ни ци (по ред је зич ких уџ бе ни ка, је зич ких са вет ни ка, на уч но-
-по пу лар них књи га у ко ји ма се об ја шња ва ју раз ли чи та је зич ка пи та ња у ве зи 

11 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ плод је тим ског ра да аутор-
ског ко лек ти ва Ин сти ту та за срп ски је зик, ка пи тал но де ло не са мо срп ске фи ло ло ги је већ и 
срп ске кул ту ре уоп ште и јед ног да на би ће, пре ма оби му, ме ђу нај ве ћим реч ни ци ма у сло вен ском 
све ту (са др жа ће, ка да рад на ње му бу де за вр шен, пре ко 35 то мо ва и око по ла ми ли о на ре чи обу-
хва та ју ћи, по ре чи ма Алек сан дра Бе ли ћа, ње го вог пр вог уред ни ка, „тра ди цио нал ни књи жев ни 
и оп ште кул тур ни је зик то га вре ме на и са вре ме ни раз го вор ни је зик кул тур них кру го ва на ших 
на ро да”). Овај реч ник, ме ђу тим, иа ко од ра жа ва и уста но вљу је ак ту ел ну стан дард но је зич ку 
нор му у лек сич ком и дру гим ње ним до ме ни ма, па се мо же ко ри сти ти и као нор ма тив ни при руч-
ник, ипак при мар но ни је на ме њен овом за дат ку због че га ин фор ма ци је нор ма тив ног ти па ни су 
увек екс пли цит но да те на на чин да бу ду ла ко до ступ не про сеч ном ко ри сни ку, па је, ка ко на во-
ди Ста на Ри стић, ра ди ко ри сни ка реч ни ка овог ти па по треб но пред ста ви ти ти по ве нор ма тив них 
ин фор ма ци ја и ме ста у реч нич ком члан ку (од ред ни ци) где их мо гу на ћи (1995: 68), што је она у 
ви ше сво јих ра до ва и учи ни ла. Ау то ри, од но сно део ау тор ског ко лек ти ва Реч ни ка срп ско хр ват-
ског књи жев ног и на род ног је зи ка из ра дио је та ко ђе ше сто том ни Реч ник срп ско хр ват ско га књи-
жев ног је зи ка Ма ти це срп ске, као и јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске.
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са гра ма тич ким и пра во пи сним не до у ми ца ма, а у нај но ви је вре ме и ин тер нет 
сај то ва на ме ње них је зич ким пи та њи ма, те је зич ких гру па и про фи ла на дру-
штве ним мре жа ма), лек сич ка нор ма се уста но вља ва и ди се ми ни ра пр вен-
стве но пу тем реч ни ка, па су уло га и зна чај реч ни ка у про це су лек сич ког и 
је зич ког нор ми ра ња и стан дар ди за ци је пр во ра зред ни, што по твр ђу је и чи-
ње ни ца да ве ћи на је зи ка у све ту не ма пра во пи са, док сва ки је зик има сво је 
реч ни ке и гра ма ти ке (исп. Ристић 2011: 336 и та мо на ве де ну ли те ра ту ру). 

Про ме не у је зи ку у ви ду мо дер ни за ци је од ви ја ју се не пре ста но под 
ути ца јем раз ли чи тих дру штве них фак то ра, а нај ви дљи ви је су на лек сич ком 
ни воу.12 Лек сич ке про ме не у је зи ку пра те про ме не у ствар но сти у ко јој жи-
ви мо ка ко би смо мо гли да се спо ра зу ме ва мо. За да так лек сич ке нор ме је сте 
да пра ти лек сич ке про ме не и да од го во ри на све по тре бе са вре ме ног је зи ка 
у том по гле ду. Нај ве ћи зна чај за лек сич ко нор ми ра ње, оту да, има ју реч ни ци 
и то ма ли (јед но том ни) де скрип тив ни реч ни ци ко ји се ре дов но пре ра ђу ју и 
до пу ња ва ју но вим ма те ри ја лом, а у нај но ви је вре ме њи хо ву уло гу пре у зе ли 
су та кви ажур ни он лајн-реч ни ци13 и елек трон ске лек си ко граф ске ба зе по-
да та ка као реч ни ци но во га ти па. Срп ски је зик, на жа лост, још увек не ма 
ау то ри та тив них ре зул та та у обла сти он лајн-лек си ко гра фи је.

На по љу из ра де де скрип тив них реч ни ка, по ред по ме ну тог Реч ни ка срп-
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, чи ја се из ра да кон ти ну и ра но 
од ви ја у пе ри о ду од кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка све до да нас, у то ку ко јег је 
до са да об ја вље на укуп но 21 књи га са око 250.000 об ра ђе них ре чи, а из ра да 
22. и на ред них пла ни ра них то мо ва је у то ку,14 у пе ри о ду од ус по ста вља ња 
нај но ви јег је зич ког ста ња са вре ме ног срп ског стан дард ног је зи ка об ја вљен 
је је ди но јед но том ни Реч ник срп ско га је зи ка у ре дак ци ји Ми ро сла ва Ни ко-
ли ћа (пр во из да ње 2007, по но вље но по пра вље но и до пу ње но из да ње 2011. и 
дру го ре ди го ва но из да ње 2018. го ди не). То је, за са да, нај ре цент ни ји реч ник 
са вре ме ног срп ског је зи ка до сту пан са мо у штам па ном об ли ку ко ји са др жи 
не што ви ше од 80.000 ре чи, са при мар но нор ма тив ном уло гом а се кун дар но 
де скрип тив ном, ка ко је и свој стве но ма лим реч ни ци ма, а пре ма оце ни на шег 
вр лог лек си ко гра фа Да рин ке Гор тан-Премк „са те жи штем, не увек по стиг-
ну тим, на са вре ме ној лек си ци” (ГоРтан-ПРемК 2017: 293).15

12 О глав ним лек сич ким про ме на ма и лек сич ком раз во ју до кра ја 20. ве ка в. КлаЈн 1996. 
13 Нај ве ће ен гле ске из да вач ке лек си ко граф ске ку ће одав но су об у ста ви ле из ра ду и обја-

вљи ва ње штам па них па пир них из да ња реч ни ка и пре шле на из ра ду и ажу ри ра ње ин тер нет-
ских он лајн-из да ња.

14 Из ра да Реч ни ка СА НУ пра ти и од ра жа ва пу те ве раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка у 
до ме ну лек сич ког бла га, али и у дру гим је зич ким и не је зич ким до ме ни ма. Та ко исто ри јат из-
ра де Реч ни ка СА НУ и сам Реч ник, све до че о број ним лек сич ким и гра ма тич ким про ме на ма и 
со ци о лин гви стич ким про ме на ма ко је су се од и гра ле у прет ход ном пе ри о ду, али и о кон ти ну-
и те ту ње го вог раз во ја у ду ху Ву ков(ск е)е књи жев но је зич ке нор ме, без об зи ра на сам на зив у 
ко јем се ре флек ту је срп ско-хр ват ско је зич ко за јед ни штво ко је ви ше ни је ак ту ел но (што је ви ше 
пу та би ло пред мет лин гви стич ких рас пра ва у ли те ра ту ри и на сед ни ца ма у СА НУ по све ће ним 
пи та њи ма на зи ва Реч ни ка, в. Ковачевић,шћеПановић 2011: 141‒154). За одр жа ва ње ис так ну тог 
кон ти ну и те та у раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка на ро чит зна чај има пи та ње де фи ни са ња 
кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка, ко је је та ко ђе ви ше пу та би ло ста вља но на днев ни ред лин-
гви стич ких рас пра ва, в. Ристић 2011.

15 За (п)опи си ва ње срп ског лек сич ког си сте ма и да ље је ре ле ван тан ше сто том ни Реч ник 
срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976) МС и МХ (I–III књи га). За по че та је из ра да 
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Пре ма до го во ри ма ко ји су се од ви ја ли у прет ход них не ко ли ко го ди на, у 
Ма ти ци срп ској се пла ни ра из ра да но вог ви ше том ног де скрип тив ног реч ни-
ка срп ског књи жев ног је зи ка, сред њег оби ма, ко ји би об у хва тио нај са време-
ни ју лек си ку срп ског је зи ка. На жа лост, ни за овај реч ник се, пре ма са да шњој 
за ми сли, не пред ви ђа из ра да (сло бод но до ступ не) он лајн-вер зи је реч ни ка, 
али је сва ка ко зна ча јан по мак што се у ње го вој из ра ди пла ни ра упо тре ба 
на мен ски из ра ђе ног елек трон ског кор пу са, ма да се она не од ви ја пла ни ра ном 
ди на ми ком (исп. дРаГићевић 2018: 379, 381). 

Иа ко срп ски лин гви сти пра те рад на европ ском лек си ко граф ском по љу 
и упо зна ти су са до стиг ну ћи ма мо дер не ди ги тал не лек си ко гра фи је ко ја пру жа 
мно ге мо гућ но сти ко је штам па ни об лик не да је, што се ви ди у ра до ви ма у 
ко јим се за ла жу за из ра ду са вре ме них ди ги тал них (он лајн) реч ни ка срп ско-
га је зи ка (в. ра до ве ПРћић 2016; La zić-KonjiK‒ Mi Len ko vić 2020; лазић-КоњиК 
‒ Ристић 2021), још увек се ни су сте кле по вољ не ин фра струк тур не при ли ке 
и ин сти ту ци о нал ни усло ви да се от поч не из ра да јед ног та квог реч ни ка, па чак 
ни то да се не ки од по сто је ћих реч ни ка срп ског је зи ка ди ги та ли зу је и у виду 
он лајн-вер зи је учи ни до ступ ним нај ши рем кру гу ко ри сни ка. Од ре ђе на на сто-
ја ња у прав цу оса вре ме ња ва ња и убр за ња из ра де Реч ни ка СА НУ ко ја под-
ра зу ме ва ју ди ги та ли за ци ју ка ко из во ра на осно ву ко јих реч ник на ста је та ко 
и са мог про це са ра да, као и крај њег про из во да, при сут на су ду жи низ го ди-
на (в. саБо‒витас1988; Ристић‒ивановић 2011; ивановић и др. 2016). Сам 
рад на про це су ди ги та ли за ци је Реч ни ка и гра ђе за Реч ник от по чет је тек 
2016. го ди не под ру ко вод ством Ра де Сти јо вић у ви ду са рад ње ау то ра на из-
ра ди Реч ни ка СА НУ и ин фор ма тич ког ти ма са Ма те ма тич ког и Ру дар ског 
фа кул те та из Бе о гра да на че лу са Ду шком Ви та сом и Ран ком Стан ко вић. До 
са да су оба вље ни по сло ви ске ни ра ња и ди ги та ли за ци је гра ђе Реч ни ка, као 
и ске ни ра ња и раш чи та ва ња по је ди них то мо ва (в. нпр. стиЈовић 2017; стиЈо-
вић‒станКовић 2017; Stan ko vići dr. 2018; витас и др. 2019; стиЈовићи др. 2020).

Тре ба, та ко ђе, по ме ну ти да су пре ви ше го ди на (2015) за по че ти про цеси 
(ре тро)ди ги та ли за ци је реч ни ка, ко ја је у са да шњим усло ви ма об у хва ти ла 
ди ги та ли за ци ју Ву ко вог Рјеч ни ка и не ких об ја вље них ди ја ле кат ских реч-
ни ка (Реч ни ка ко сов ско-ме то хи ског ди ја лек та Гли ше Еле зо ви ћа, Реч ни ка 
го во ра ју жне Ср би је Мом чи ла Зла та но ви ћа, Рјеч ни ка го во ра Про шће ња Ми ло-
ша Ву ји чи ћа и Рјеч ни ка ду бро вач ког го во ра Ми ха и ла Бо ја ни ћа и Рас ти сла ве 
Три ву нац). Ови по сло ви ре тро ди ги та ли за ци је оба вља ју се на реч нич кој 
плат фор ми Ин сти ту та за срп ски је зик Рас ков ник, ко ја као по себ на лек си ко-
граф ска ин фра струк ту ра („срп ски лек си ко граф ски пор тал и плат фор ма за 
упо ред на ис тра жи ва ња срп ске лек си ке”) пру жа до бре мо гућ но сти за ме ђу-
соб но по ве зи ва ње и об је ди ње но пред ста вља ње укуп не срп ске лек си ко граф-
ске про дук ци је и ви ше стру ку пре тра жи вост, по узо ру на слич не лек си ко-
граф ске плат фор ме за дру ге је зи ке, нпр. сло ве нач ки Fran или OED (Ox ford 
En glish Dic ti o nary).16 На жа лост, на кон по чет ног за ма ха, рад на ди ги та ли за ци ји 

још не ко ли ко де скрип тив них реч ни ка са вре ме ног књи жев ног је зи ка ко је ра де по је дин ци (нпр. 
Реч ник са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка и Те мат ски реч ник срп ског је зи ка Ђор ђа Ота ше-
ви ћа, Ен ци кло пе диј ски реч ник Ђор ђа Ота ше ви ћа и Ми о дра га То ши ћа и др.).

16 Fran:https://fran.si/; OED: https://www.oed.com/.
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и по ста вља њу но вих ди ги та ли зо ва них реч ни ка је успо рен, го то во за у ста вљен, 
а плат фор ма је и да ље у бе та раз вој ној вер зи ји.

У до ме ну из ра де ма њих реч ни ка, се кун дар них де скрип тив них и спе-
ци јал них реч ни ка, зна чај них са аспек та је зич ке нор ме, тре ба нај пре на гла-
си ти да не ма мо ни је дан (но ви) школ ски реч ник. По сто ји је ди но школ ски 
реч ник Мир ја не Јо цић и Ве ре Ва сић Школ ски реч ник стан дард ног срп ско-
хр ват ског/хр ват ско срп ског је зи ка из 1988/1989. год., ко ји је ме то до ло шки 
ве о ма до бро за сно ван и чи ја је упо тре ба при ла го ђе на бр зом уче њу и усва ја-
њу са др жа ја по пи са них ре чи, али ко ји, на жа лост, ни је за вр шен. 

Реч ни ке но вих ре чи, ко ји су зна чај ни са аспек та пра ће ња раз во ја је зи ка 
и за то што се у њи ма пр ви пут бе ле жи по ја ва не ке но ве ре чи, та ко ђе го то во 
да не ма мо. Го ди не 2008. об ја вље но је са же то из да ње Реч ни ка но вих и не за бе-
ле же них ре чи Ђор ђа Ота ше ви ћа ко ји је об ја вљен 1999. го ди не и Ма ли реч ник 
но вих ре чи истог ау то ра, а за по че то је из да ва ње Ве ли ког реч ни ка но вих и 
не за бе ле же них ре чи 1 и 2 (2004; 2005). По ма ци се у овој обла сти ипак на зи ру, 
бу ду ћи да су у по след ње вре ме об ја вље ни или при пре мље ни за об ја вљи ва ње 
ра до ви у ко ји ма се ука зу је на зна чај нео ло шког ба вље ња лек си ком за је зич ка 
про у ча ва ња, на ва жност пра ће ња ди на ми ке је зич ког раз во ја у про це су нор-
ми ра ња и стан дар ди за ци је лек си ке, као и на по тре бу из ра де са вре ме них 
он лајн-реч ни ка но вих ре чи чи јом би из ра дом по ме ну та ис тра жи ва ња би ла 
зна чај но убр за на и олак ша на (в. ПРћић2021; дРаГићевић2020; La zić-ko njik 
‒Mi Len ko vić2020), али и гра ђа за реч ник но вих ре чи ко ја се об ја вљу је у Но-
во реч ју.

Њи ма су слич ни реч ни ци стра них ре чи, а у прет ход ном на зна че ном 
пе ри о ду об ја вље на су два та ква реч ни ка, Пе тра П. Оже го ви ћа, Лек си кон мање 
по зна тих стра них ре чи и из ра за ко ји се ко ри сте у жи вом срп ском је зи ку 
(2007) и Ива на Клај на и Ми ла на Шип ке, Ве ли ки реч ник стра них ре чи и изра за 
(2007, са ви ше до пу ње них из да ња). Реч ник Ива на Клај на и Ми ла на Шип ке 
је по свом оби му об у хва тио ве ли ки број стра них и но вих стра них ре чи, и 
оп ште упо тре бе, и спе ци јал не, тер ми но ло шке упо тре бе, па је при хва ћен не 
са мо у струч ној већ и у оп штој упо тре би (на ме сто не ка да шњег по зна тог 
„Ву ја кли је”). Од реч ни ка са по зајм ље ни ца ма из по је ди них је зи ка об ја вље на 
су два реч ни ка, ан гли ци за ма Du yu spe ak an glo srp ski? Реч ник но ви јих ан гли-
ци за ма (2001; 2011; тре ће елек трон ско из да ње 2018) ау то ра Ве ре Ва сић, Тврт ка 
Пр ћи ћа и Гор да не Неј ге ба у ер и Реч ник тур ци за ма (2009) Ђор ђа Ота ше ви ћа, 
а 2021. го ди не об ја вље но је елек трон ско (на жа лост не и он лајн пре тра жи во) 
из да ње но вог реч ни ка ан гли ци за ма под на сло вом Срп ски реч ник но ви јих 
ан гли ци за ма аутора Твртка Прћића, Јасмине Дражић, Мире Милић и др.,17 
ко ји по ред зна че ња ан гли ци зма да је пре по ру ке за њи хов из го вор и пра вил но 
пи са ње и на во ди њи хо ве гра ма тич ке осо би не, па у том сми слу пред ста вља 
зна ча јан до при нос за уста но вља ва ње ка ко пра во пи сне и ор то еп ске, та ко и 
гра ма тич ке, лек сич ке нор ме.

Од фра зе о ло шких реч ни ка срп ског је зи ка об ја вље на су два: Ма ли срп-
ски фра зе о ло шки реч ник (2007) Ђор ђа Ота ше ви ћа и Фра зе о ло шки реч ник 
срп ско га је зи ка (2012) исто га ау то ра. Ов де ће мо на ве сти и реч ни ке жар го на 

17 В. http://di gi tal na.ff .un s.ac .rs /sa dr zaj/2021/978-86-6065-636-2
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ко ји су об ја вље ни у на ве де ном пе ри о ду: Бо ри вој Гер зић и На та ша Гер зић, 
Реч ник са вре ме ног бе о град ског жар го на (2002); Мир ја на Ми лој ко вић, Ре чи: реч-
ник ђач ког жар го на (2000); Пер тит Има ми, Бе о град ски фра јер ски реч ник (2000); 
Си мо Ћир ко вић, Реч ник ур ба не сва ко дне ви це (2011); Бо ри вој Гер зић, Реч ник 
срп ског жар го на (и жар го ну срод них ре чи и из ра за) (2012); Реч ник оп сце них 
ре чи (2011) Дан ка Шип ке и дру го до пу ње но из да ње Дво смер ног реч ни ка срп-
ског жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за (2005) Дра го сла ва Ан дри ћа.

У области твор бе них реч ни ка из ра ђе ни су и објављени: Обрат ни реч ник 
срп ског је зи ка (2000) Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, ко ји са др жи и од ре ђе не лек сико-
граф ске ин фор ма ци је, као што су про зо диј ска обе леж ја и ак це нат, па се са нор-
ма тив ног аспек та сма тра по у зда ним ак цен то ло шким при руч ни ком ко ји се 
упо тре бља ва у из ра ди дру гих нор ма тив них при руч ни ка (нпр. у из ра ди де-
скрип тив них реч ни ка); Се ман тич ко-де ри ва ци о ни реч ник, св. 1 и 2 (2003, 2006) 
у ре дак ци ји Да рин ке Гор тан-Премк, Ве ре Ва сић, Љи ља не Не дељ ков (1. св.) и 
Рај не Дра ги ће вић (2. св.) ко ји је зна ча јан не са мо са на уч ног аспек та не го и као 
осно ва за ства ра ње мо дер них и ак тив них јед но је зич них и дво је зич них речни-
ка устро је них по де ри ва ци о ним гне зди ма и као осно ва за стан дар ди за ци ју 
срп ске лек си ке, а са мим тим и осно ва за нор ми ра ње раз ли чи тих тер ми но ло-
ги ја (ГоРтан-ПРемК 2017: 299); Реч ник твор бе них фо р ма на та: по чет не лек-
сич ке ли сте (2003) и дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње Гло сар твор бе них 
фор ма на та (2005) Дан ка Шип ке, у ко ји ма су ал фа бет ским ре до сле дом попи-
са ни сви твор бе ни фор ман ти са њи хо вим зна чењ ским ка рак те ри сти ка ма.

У обла сти спе ци јал них реч ни ка из ра ђени су: Реч ник си но ни ма (2007) 
Па вла Ћо си ћа (и дру го про ши ре но из да ње 2008), Реч ник скра ће ни ца (2012) 
Ђор ђа Ота ше ви ћа, мор фо ло шки реч ник Срп ски гла го ли: ко нју га циј ски реч ник 
гла го ла срп ског је зи ка (2019) Ни ко ле Ра до са вље ви ћа и Са ше Мар ја но ви ћа, 
син так сич ки реч ник Син таг мат ски реч ник (2009) Ђор ђа Ота ше ви ћа и Љи-
ља не Ота ше вић.

У обла сти тер ми но ло шких реч ни ка та ко ђе има оства ре них вред них 
ре зул та та, ма да је ова област у срп ској лек си ко гра фи ји сла бо уре ђе на, бу-
ду ћи да се по сло ви из ра де тер ми но ло шких реч ни ка и да ље нај че шће не 
од ви ја ју ор га ни зо ва но у са рад њи лек си ко гра фа и струч ња ка за од ре ђе ну 
тер ми но ло ги ју, не го као пре га лач ки по ку ша ји по је ди на ца, струч ња ка за 
од ре ђе ну област или пре во ђе њем стра них реч ни ка (нпр. Реч ник ин ва лид но-
сти – ка јед на ко сти у јав ном го во ру (2003) Ми ли це Ру жи чић, Реч ник цр кве них 
пој мо ва (2006) Љи ља не Сто шић, Реч ник књи жев них тер ми на (2007) Та ње 
По по вић, Гра ма тич ки и лин гви стич ки пој мов ник (2011) Ми ли це Ра до вић- 
-Те шић), а у Ма ти ци срп ској, у са рад њи струч ња ка за да те обла сти и лек си-
ко гра фа из ра ђе на су и об ја вље на два тер ми но ло шка реч ни ка: Ор ни то ло шки 
реч ник (2016) Де ја на Ми ло ра до ва, Ва се Пав ко ви ћа, Сло бо да на Пу зо ви ћа и 
Ја во ра Ра шај ског и Ба тра хо ло шко-хер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка 
(2019) Де ја на Ми ло ра до ва, Ива не Ће лић, Ка та ри не Су нај ко, Раст ка Ај ти ћа 
и Имреа Кри зма ни ћа.18

18 Пре глед ре зул та та срп ске лек си ко гра фи је и оно га што јој је прет хо ди ло и уте ме љи ло 
је мо же се на ћи у не ко ли ко ра до ва и књи га ко је смо ко ри сти ли: шиПКа 2007; оташевић 2014; 
ГоРтан-ПРемК 2017; дРаГићевић и др. 2018.
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4. осталеаКтивности.Не дав но одр жа на ме ђу на род на на уч на кон фе-
рен ци ја Лек си ко гра фи ја и лек си ко ло ги ја у све тлу ак ту ел них про бле ма у 
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ (2020), уз уче шће број них 
до ма ћих лин гви ста са ре фе ра ти ма у ко ји ма су пред ста вље ни нај зна чај ни ји 
лек си ко граф ски про јек ти, об ја вље ни реч ни ци и ак ту ел на ис тра жи ва ња из 
сфе ре лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је, на ја вљу је у бу дућ но сти из ра ду но вих 
реч ни ка у до ма ћој лек си ко гра фи ји, ка ко де скрип тив них та ко и спе ци јал них 
лин гви стич ких и тер ми но ло шких јед но је зич них и дво је зич них, као што су: 
реч ник срп ског је зи ка, реч ник ко ло ка ци ја, рек циј ски реч ник при де ва, пе да го-
шки реч ник срп ско га је зи ка, реч ник ан гли ци за ма, реч ник пе јо ра ти ва, реч ник 
ани мат но сти, ми ко ло шки реч ник, ен гле ско-срп ски реч ник спорт ских тер-
ми на, ен гле ско-срп ски реч ник на зи ва за бо је итд. (кра јам 2021. год. иза шао 
је и збор ник са ове кон фе рен ци је под истим на сло вом).

Ова кон фе рен ци ја на ста вља тра ди ци ју одр жа ва ња слич них лек си ко-
граф ско-лек си ко ло шких оку пља ња у на шој сре ди ни, ка ква је нпр. би ла 2001. 
го ди не кон фе рен ци ја Де скрип тив на лек си ко гра фи ја стан дард ног је зи ка и 
ње не те о риј ске осно ве са исто и ме ним об ја вље ним збор ни ком (2002), на ко-
ји ма се, по сред но, ак ту а ли зу ју и ре ша ва ју по је ди на пи та ња уста но вља ва ња 
и да ље ко ди фи ка ци је је зич ке лек сич ке нор ме, док се пра во пи сна пи та ња и 
пи та ња уста но вља ва ња пра во пи сне и ор то еп ске нор ме ак ту а ли зу ју и ре ша-
ва ју на за то пред ви ђе ним оку пља њи ма, ка кав је нпр. био скуп Ак ту ел на 
пи та ња срп ског пра во пи са одр жан 2018. го ди не, са ко јег је об ја вљен збор ник 
Но ви при ло зи срп ском пра во пи су (2019).

5. новиначиниРеГистРовањаЈезичКихиПРавоПиснихПРомена.Иа ко се 
кључ ни про бле ми срп ске нор ма ти ви сти ке по пра ви лу раз ма тра ју и ре ша ва ју 
у окви ру за то над ле жних те ла (Од бо ра, Ма ти це срп ске, Ин сти ту та за срп ски 
је зик и ср би стич ких ка те дри фи ло ло шких фа кул те та), као и у струч ним и 
на уч ним ис тра жи ва њи ма по је ди нач них нор ма тив них пи та ња и про бле ма, 
те у на ве де ној нор ма ти ви стич кој (и са ве то дав ној) ли те ра ту ри, не тре ба за не-
ма ри ти са вре ме не на чи не раз ма тра ња је зич ких про бле ма и ак тив но сти ко је 
се од ви ја ју у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма (Феј сбук, Ин ста-
грам), ко је ко ри сни ци по ме ну тих дру штве них мре жа све че шће ства ра ју са 
ци љем ба вље ња је зич ком кул ту ром и не го ва ња пра вил ног је зич ког из ра за.19 
Раз ло зи за осни ва ње је зич ких гру па нај че шће су са ве то ва ње у ве зи са пра во-
пи сним и гра ма тич ким пи та њи ма и ре ша ва ње је зич ких не до у ми ца њи хо вих 
ко ри сни ка, али се њи хо ве ак тив но сти про ши ру ју на ко мен та ри са ње ак ту ел них 
днев но-по ли тич ких је зич ких те ма (раз ли чи ти је зич ки лап су си, гре шке и 

19 Не ке од по ме ну тих гру па су Сва ког да на по јед но пра ви ло из обла сти срп ске је зич ке 
кул ту ре, Наш је зик, Је зич ке не до у ми це, Ак цен ти срп ског стан дард ног је зи ка и је зич ка кул ту ра, 
Пра во пис и гра ма ти ка срп ског је зи ка, Не до у ми це у срп ском је зи ку. Зна чај но је по ме ну ти и 
дру ге ви до ве ак тив но сти на ин тер не ту ко је до при но се ши ре њу и не го ва њу је зич ке кул ту ре, као 
што су сај то ви и про фи ли на дру штве ним мре жа ма по све ће ни по пу ла ри са њу те ма из је зич ке 
кул ту ре нпр. Днев на до за пра во пи са, Срп ски ча ском, Срп ски је зич ки ате ље, Је зи ко фил, Опи-
сме ни се, Пи сме ни ца и др. ко ји све ви ше пре у зи ма ју уло гу штам па них је зич ких са вет ни ка, а 
због ла ког и бр зог при сту па, мул ти ме ди јал ног на чи на пред ста вља ња ин фор ма ци ја и стал не 
до ступ но сти (мо гућ но сти да ко ри сни ци ди рект но по ста вља ју пи та ња и до би ју по треб не ин-
фор ма ци је) сти чу све ве ћу по пу лар ност ме ђу го вор ни ци ма срп ског је зи ка.
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про пу сти ко ји се мо гу чу ти у ме ди ји ма) све до про бле ма ти зо ва ња раз ли чи тих 
нор ма тив них ре ше ња, па и не при хва та ња ин сти ту ци о нал них ау то ри те та, а 
у њи хо вом ра ду и одр жа ва њу по пра ви лу уче ству ју и ис так ну ти срп ски лин-
гви сти и нор ма ти ви сти. Њи хов је зна чај по се бан и по то ме што су дру ги ме-
ди ји (ра дио и те ле ви зи ја), ра ни је по све ће ни ре ша ва њу ова квих пи та ња, са да 
углав ном не за ин те ре со ва ни за про бле ме је зич ке кул ту ре, иа ко је ни во кул-
ту ре јав ног го во ра и пи са ња по љу љан, па упра во ове гру пе по ка зу ју да свест 
о по тре би не го ва ња књи жев ног је зи ка и за ин те ре со ва ност за при ла го ђа ва ње 
је зич ком стан дар ду код нај ши рег кру га го вор ни ка по сто ји. Са ви ше де се ти на 
хи ља да чла но ва, ове гру пе у исто вре ме пред ста вља ју је дин стве не ба зе ак ту-
ал них је зич ких ин фор ма ци ја и по ка за те ље ствар ног жи вог са вре ме ног је-
зич ког ста ња и, не рет ко, да ле ко пре зва нич них ин сти ту ци ја, иден ти фи ку ју 
раз ли чи те но ви не и про ме не у је зи ку у ви ду рас пра вља ња кон крет них је-
зич ких не до у ми ца ко је се ја вља ју у те ку ћој упо тре би је зи ка.

6. оПштаоценастања–штанамнедостаЈе.На осно ву пред ста вље них 
ре зул та та срп ске нор ма ти ви сти ке у по след њих два де сет го ди на, од по чет ка 
21. ве ка до да нас, оп шта је оце на да је срп ска нор ма ти ви сти ка учи ни ла кру пан 
ко рак у прав цу нор ми ра ња је зич ких по ја ва и из гра ђи ва ња и уста но вља ва ња 
нор ме срп ско га књи жев но га је зи ка на свим ни во и ма кроз из ра ду де скрип-
тив них и нор ма тив них је зич ких при руч ни ка и кроз дру ге ви до ве нор ма тив-
них ак тив но сти, по себ но за хва љу ју ћи пре га лач ком ра ду ње них во де ћих пред-
став ни ка и уста но ва, Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, као 
и за ла га њу и струч ној по др шци Од бо ра за стан дар ди за ци ју. Та ко су у по-
след њих два де сет го ди на из ра ђе ни основ ни нор ма тив ни при руч ни ци ко ји ма 
се уста но вља ва је зич ка нор ма на гра ма тич ком, лек сич ком и пра во пи сном 
ни воу: нор ма тив на гра ма ти ка, јед но том ни реч ник и пра во пис срп ско га јези-
ка, а при ре ђе ни су и број ни дру ги је зич ки са вет ни ци и уџ бе ни ци ко ји ма се 
омо гу ћа ва ши ре ње уста но вље ног стан дар да и раз вој и по ди за ње ни воа је зич-
ке го вор не кул ту ре (дру го је пи та ње ко ли ко је тај стан дард за и ста про ши рен 
пу тем упо тре бе је зи ка у шко ла ма, у сред стви ма ма сов не јав не ко му ни ка ције, 
др жав ној ад ми ни стра ци ји итд., што су про бле ми ко ји спа да ју у област је зич-
ке по ли ти ке).

Све то, ипак, не ума њу је чи ње ни цу да на свим по љи ма, а по себ но на 
по љу лек си ко гра фи је, по сто ји по тре ба за из ра дом раз ли чи тих ти по ва речни-
ка ко је још увек не ма мо (он лајн-реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка, ак це нат-
ски реч ник, раз ли чи ти при руч ни школ ски реч ни ци нор ма тив ног ка рак те ра, 
за тим реч ни ци си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма и тер ми но ло шки реч ни ци), 
као и по тре ба за да љим си сте мат ским ра дом на из у ча ва њу са вре ме них је зич-
ких по ја ва и те ку ћих је зич ких про це са ко ји на ста ју под ути ца јем дру штве них 
про ме на, бу ду ћи да се је зич ки раз ви так не у мит но од ви ја ста вља ју ћи пред 
нор ма ти ви сти ку стал но но ве за дат ке.

У до са да шњим ис тра жи ва њи ма већ је уо че но и ис так ну то да са вре ме-
ни је зич ки раз вој ка рак те ри шу бр зе про ме не и по ја ча но угле да ње на је зик 
ме ди ја, за раз ли ку од прет ход ног пе ри о да ка да је глав ни узор био је зик умет-
нич ке књи жев но сти и обра зо ва них љу ди, што је за по сле ди цу има ло при бли-
жа ва ње и урав но те же ње стан дард ног иди о ма и суп стан дар ног раз го вор ног 
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је зи ка (Ристић 2006: 50). Нај но ви ји раз вој са вре ме ног срп ског је зи ка убр зано 
се од ви ја у ди на мич ним дру штве ним и је зич ким окол но сти ма, па је јед на од 
нај пре чих по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек си ко гра фи је, без сум ње, из-
ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка у ко јем би би ле пред ста вље-
не све ре ле вант не ин фор ма ци је (се ман тич ке, син так сич ке, лек сич ке и др.) у 
ви ду пра ви ла функ ци о ни са ња и упо тре бе лек сич ких је ди ни ца, ка кав је пред-
ло жен у ра ду лазић-КоњиК‒ Ристић 2021. Та кав реч ник би у скла ду са са вре-
ме ним схва та њи ма мо де ла стан дард ног је зи ка као ау то ном ног, нор ми ра ног, 
по ли функ ци о нал ног и ела стич но ста бил ног (Radovanović 2003: 188; Кова-
чевић2021: 104) и у скла ду са са вре ме ним ста во ви ма у нор ма ти ви сти ци 
пре ма ко ји ма се да је пред ност де скрип тив ној, а не пре скрип тив ној нор ми, 
пра тио и по ка зи вао ре ал но ста ње је зич ке струк ту ре и свих функ ци о нал них 
сти ло ва, ува жа ва ју ћи по себ но сти и го вор ног, и пи са ног је зи ка, и њи хо вих 
нај но ви јих ва ри је те та20 и пре по ру чи вао пра ве вред но сти ау тен тич ног је зич-
ког раз во ја (Ристић 2006: 40), оства ру ју ћи на тај на чин нор ма тив ну ре пре-
зен та тив ност.

7. заКљУчak. У ра ду су пред ста вље не бит не од ли ке са вре ме не срп ске 
нор ма ти ви сти ке од по чет ка 21. ве ка до да нас уз кра так осврт на до га ђа је и 
нор ма тив не ак тив но сти ко ји су до ве ли до уста но вља ва ња срп ског стан дард-
ног/књи жев ног је зи ка. Па жња је усме ре на на нај зна чај ни је ра до ве и ау то ре 
ко ји су до при не ли раз во ју ове обла сти у по след ње две де це ни је.

Пре глед об ја вље них ра до ва по ка зао је да су срп ска нор ма тив на ис тра-
жи ва ња зна чај но на пре до ва ла у по след њих два де сет го ди на, по себ но за хва-
љу ју ћи пре га лач ком ра ду ње них во де ћих пред став ни ка (Ми тра Пе ши ка на, 
Јо ва на Јер ко ви ћа, Ива на Клај на, Пре дра га Пи пе ра, Ма те Пи жу ри це, Дра го-
љу ба Пе тро ви ћа, Бра ни сла ва Бр бо ри ћа, Ми ло ра да Де ши ћа, Его на Фе ке теа, 
Ми ла на Шип ке, Ра де Сти јо вић и др., као и лек си ко гра фа Да рин ке Гор тан-
Премк, Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, Ста не Ри стић, Ми ли це Ра до вић-Те шић, Ве ре 
Ва сић, Тврт ка Пр ћи ћа, Дан ка Шип ке и др.). По ка за но је да је фор ми ра ње 
Од бо ра за стан дар ди за ци ју по зи тив но ути ца ло на кон со ли да ци ју је зич ког 
ста ња на пла ну стан дард ног/књи жев ног је зи ка на кон дез ин те гра ци је за јед-
нич ког срп ско хр ват ског је зи ка, до во де ћи до план ског убр за ва ња по сло ва на 
ње го вом про у ча ва њу, опи си ва њу и стан дар ди за ци ји. Та ко су у пр ве две деце-
ни је 21. ве ка из ра ђе ни и об ја вље ни глав ни нор ма тив ни при руч ни ци – но во 
ак ту а ли зо ва но до пу ње но из да ње пра во пи са, нор ма тив на гра ма ти ка и јед-
но том ни реч ник срп ског је зи ка, ко ји ра ни је ни су по сто ја ли, а у ко ји ма су 
об ра ђе на пи та ња од зна ча ја за срп ску фо не ти ку, пра во пис, морофолoгију, 
твор бу ре чи, лек си ко ло ги ју, син так су итд.

Опи са на је и оце ње на уло га и зна чај на уч них и на уч но-по пу лар них ак-
тив но сти и при руч ни ка за бе ле же ње и опи си ва ње је зич ких про ме на и проце са 
на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, као и за усва ја ње, ши ре ње и не го ва ње стан-
дард ног је зич ког из ра за и је зич ке кул ту ре уоп ште. Они ујед но да ју ва жан 

20 У нај но ви је вре ме по ја вио се је зик ин тер не та као „ва ри је тет пи са ног је зи ка” и то „са 
ком би но ва ном нор мом књи жев ног и раз го вор ног је зи ка (на ро чи то ње го вих про фе си о нал них 
жар го на)” (пре ма Ристић 2006: 23), од но сно као „не што тре ће” тј. „ме ди јум на ро чи тог фор-
мал ног про фи ла и спе ци фич них функ ци о нал них ка рак те ри сти ка” (Bu gar Ski 2005: 24).
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до при нос раз ра ди ме то до ло ги је за бу ду ће по сло ве нор ми ра ња раз ли чи тог 
ти па, а на ро чи то у са да шњим усло ви ма убра за ног је зич ког раз во ја и на глих 
дру штве них про ме на.

По себ но је по ка зан зна чај и уло га реч ни ка у про це су лек сич ког и је зич-
ког нор ми ра ња, ко ји ни су са мо по пи си ре чи јед но га је зи ка, већ и глав но по-
при ште на ко јем се уста но вља ва је зич ка нор ма на свим је зич ким ни во и ма, од 
ор то граф ско/ор то еп ског и гра ма тич ког до стил ског и праг ма тич ког. Са мим 
тим, они су и глав ни при руч ни ци у ко ји ма се на нај не по сред ни ји и нај при-
сту пач ни ји на чин за ко ри сни ке, го вор ни ке срп ског је зи ка, пред ста вља ју 
ре зул та ти срп ске нор ма ти ви сти ке.

Пр ви пут се ука зу је на но ве на чи не ре ги стро ва ња и раз ма тра ња је зич-
ких и нор ма тив них про бле ма у је зич ким гру па ма на дру штве ним мре жа ма 
и у срод ним ви до ви ма ак тив но сти на ин тер не ту, ко ји се кри тич ки са гле да-
ва ју. Чла но ве по ме ну тих гру па чи не не са мо за ин те ре со ва на струч на јав ност 
и углед ни срп ски лин гви сти не го и нај ши ри круг про сеч них ко ри сни ка, 
го вор ни ка срп ског је зи ка. Оне по ка зу ју, с јед не стра не, да и те ка ко по сто ји 
свест о по тре би и зна ча ју не го ва ња књи жев ног је зи ка и при ла го ђа ва ња је зич-
ком стан дар ду, а са дру ге стра не, омо гу ћа ва ју из но ше ње и дру га чи јих, ли бе-
рал ни јих по гле да на пи та ња кон цеп та нор ме и стан дард ног је зи ка у од но су 
на ра ни ја пре вла да ва ју ћа схва та ња пре ма ко ји ма је гло ри фи ко ван стан дард-
ни је зик, што отва ра но ве пер спек ти ве да љег раз во ја нор ма ти ви сти ке.

На кра ју је ис так ну та нај хит ни ја по тре ба срп ске нор ма ти ви сти ке и лек-
си ко гра фи је, а то је из ра да он лајн-реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка у скла-
ду са са вре ме ним лек си ко граф ским до стиг ну ћи ма, ко ји би у усло ви ма бр зих 
дру штве них про ме на лин гви сти ма омо гу ћио ажур но опи си ва ње и пра ће ње 
лек сич ких и је зич ких про ме на и про це са на свим је зич ким ни во и ма у скла-
ду са узу сом, а ње го вим ко ри сни ци ма, го вор ни ци ма срп ског је зи ка, по у здан 
и ла ко до сту пан нор ма тив ни при руч ник.
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SER BIAN NOR MA TI VISM IN THE 21ST CEN TURY
WITH SPE CIAL RE FE REN CE TO THE RE SULTS OF SER BIAN LE XI CO GRAPHY

S u m  m a r y

This pa per bri efly pre sents the evo lu tion and stan dar di za tion of the con tem po rary Ser bian 
lan gu a ge, co ve ring the pe riod fr om the re for ma tory work of Vuk Ste fa no vić Ka ra džić un til the pre-
sent day, with the in ten tion of pre sen ting a con ci se and in for ma ti ve over vi ew of the ac ti vi ti es which 
led to the cre a tion and esta blis hment of the Ser bian stan dard or the li te rary lan gu a ge norm. First of 
all, the main fe a tu res of con tem po rary Stan dard Ser bian are pre sen ted, in di ca ting so me aspects and 
prin ci ples of its nor ma li za tion and stan dar di za tion, par ti cu larly in the fi eld of le xi cal norms, de sig-
ned to pre ser ve the or der li ness and sta bi lity of the lan gu a ge system, as well as the con ti nu ity of its 
de ve lop ment, and which ha ve re ce i ved mo re con cre te in sti tu ti o nal sup port over the past twenty years 
thro ugh the esta blis hment of the Com mit tee for the Stan dar di za tion of the Ser bian Lan gu a ge. The 
cen tral part of the work pre sents a synthe tic re vi ew of the main nor ma ti ve gu i de li nes de ve lo ped and 
pu blis hed over the past two de ca des, which ad dress is su es of Ser bian pho ne tics, morp ho logy, syntax, 
word for ma tion, le xi co logy, etc., with a par ti cu lar emp ha sis on the im por tan ce of po pu lar sci en ce 
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events, as well as the gu i de li nes for the as si mi la tion, dis se mi na tion and ma in te nan ce of the stan dard 
lin gu i stic forms of ex pres si on and the lin gu i stic cul tu re in ge ne ral. Re gar ding this, we emp ha si ze 
the im por tan ce and ma jor ro le of dic ti o na ri es in the pro cess of le xi cal and lin gu i stic stan dar di za tion. 
Dic ti o na ri es are not just col lec ti ons or lists of words of a lan gu a ge, but al so the cen tral po int for 
esta blis hing the lan gu a ge stan dard at all lan gu a ge le vels, from ort ho grap hic/ort ho e pic and gram ma-
ti cal to styli stic and prag ma tic, and at the sa me ti me gi ving the ba sic gu i de li nes, in which the re sults 
of the Ser bian nor ma ti vism are pre sen ted in the most di rect and ac ces si ble form for Ser bian-spe a king 
users. In the fi nal part of our pa per, we hig hlight the most mo dern con si de ra tion of lin gu i stic and 
nor ma ti ve pro blems, in clu ding the so-cal led lan gu a ge gro ups on so cial net works and si mi lar ac ti vi-
ti es. We com ple te the pa per by gi ving a ge ne ral as ses sment of the sta te of Ser bian nor ma ti ve stu di es 
and le xi co graphy, no ting that the most ur gent need, wit ho ut any do ubt, is the cre a tion of a new on-
li ne dic ti o nary of the con tem po rary Ser bian lan gu a ge.
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