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Ранко Бугарски

О РЕЧНИЦИМА И САТОВИМА 
 

Реч на представљању Српског речника новијих англицизама1

„Речници су као сатови, најгори је бољи од никаквог а од најбољег се не може очекивати да 
буде сасвим истинит” – овако је речнике окарактерисао велики лексикограф др Самјуел Џонсон, 
аутор чувеног Речника енглеског језика из 1755. године.

Речник који данас представљамо сигурно није никакав, нити тек бољи од никаквог, него је 
у својој врсти најбоље што имамо, и што ћемо још задуго имати; а ‘истинит’ је онолико колико је 
то уопште могуће постићи у овако замашном колективном подухвату.

Ја се у својих десетак минута нећу бавити описом Речника, јер смо о томе већ понешто 
чули, или ћемо тек чути, од учесника у његовој изради, а под заглављем погледа ‘изнутра’, док 
је мени пало у део да нешто кажем ‘споља’. (Хтедох рећи да је оно прво инсајдерски а ово друго 
аутсајдерски поглед, али због негативних конотација потоњег бирам првопоменуту опозицију.) 
Из ове перспективе ћу издвојити свега неколико личних запажања.

Како се истиче у Уводној речи, главни циљ Речника јесте „да се допринесе побољшавању 
знања ваљаног српског језика… које се тиче осмишљене употребе новијих англицизама у свакод-
невној језичкој пракси”. Овим се подразумева уношење реда у једно изразито хаотично подручје 
јавне и приватне језичке комуникације, којим царују незнање, небрига, произвољност и непо-
требно умножавање варијантних облика истог англицизма. Због тога је велики део потенцијалних 
одредница означен као неприхватљив и искључен из обраде, што формално посматрано може 
изгледати као негативан поступак (‘ово не ваља’), али је такво рашчишћавање терена у суштини 
битно, јер се тежиште јасно ставља на препоручено решење (‘овако ваља’).

Али поред ове примарне нормативне функције, Речник има и значајну експланаторну улогу, 
утолико што кориснике обавештава о значењу многих мање познатих назива и термина у актуел-
ним областима као што су информационе технологије, модерни екстремни спортови или козме-
тика, којих најчешће нема у стандардним речницима српског језика.

Кад је реч о обради унетих англицизама, моју пажњу посебно је привукао третман изгово-
ра, који се показао као понајвећи проблем. Наиме, познато је да идеализовани четвороакценат-
ски систем стандардног језика већ одавно умногоме не одговара језичкој стварности (ако јој је 
икад и одговарао у некој пожељној мери), а овом приликом се испоставило да је он у понечему 
практично неупотребљив у примени на новије позајмљенице из модерних страних језика какав 
је енглески.

Читајући раније верзије Речника, где је по уобичајеној шеми бележен и тон, сваки час сам 
налазио да је дати англицизам акцентован на мени неприхватљив начин – а не бих да се хвалим, 
али ја сам рођен и одрастао у Сарајеву, дакле у средини где се, је ли, ‘добро говори’, па ваљда 
имам и осећај за ‘исправне’ акценте! Провером сам утврдио да су и други сарадници имали 
сличних проблема, па је одлучено да се примени стандардни систем у поједностављеној верзији, 
са ознаком места акцента и квантитета вокала али без тона. То решење најбоље одговара овом 
новом, још нестабилизованом лексичком материјалу страног порекла – иако има озбиљних им-
1  Представљање је одржано у склопу Међународне конференције „Језици и културе у времену и простору 10”, на 
Филозофском факултету у Новом Саду, 21. новембра 2021.
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пликација за стање акценатског система српског језика у целини, што је по мени важан ‘успутни’ 
допринос рада на Речнику.

Недоумица је било и око наслова књиге, где је у игри било неколико верзија. Не без поноса 
признаћу да ми је драго што је на крају прихваћен мој предлог, а један од важних аргумената 
њему у прилог је далеко подеснији акроним: умиљата СРНА, која нам се смеши из горњег левог 
угла специјално одштампане захвалнице рецензентима, емитује шарм којим се не може подичити 
надрндана НРНА из првобитно предложеног наслова. (Узгред, вечна је штета што је незвана го-
шћа корона онемогућила остварење идеје да после промоције учесници оду на заједнички ручак 
у ловачки ресторан, где би као главно јело била послужена срнетина: био би то баш добар штос!)

И за крај, подсећам вас да се у наслову ове моје белешке помињу речници и сатови. О јед-
ном речнику сам већ нешто рекао, а мој имагинарни будилник тек што није зазвонио. Стога ево 
још само неколико незнатно измењених закључних реченица из моје рецензије Речника:

– Рецензирани рукопис је плод посвећеног четворогодишњег рада многочлане ауторске 
и сарадничке екипе, вођене сигурном руком професора Твртка Прћића, еминентног стручњака 
за лексикологију и лексикографију, посебно енглеску, српску и ‘англосрпску’, како са теоријске 
тако и са практичне стране. Његово вишекратно потврђено истанчано познавање ових области и 
искуство у сличним подухватима видљиви су на свакој страници овог дела, чији је он спиритус 
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мовенс, главни аутор, координатор и извршни уредник. Настанак Речника много дугује и знању и 
ангажованости стручног тима који је он окупио на овом захтевном пројекту. Речник је оригинал-
но конципиран и беспрекорно изведен, на високом нивоу актуелне светске лексикографске тео-
рије и праксе, садржински и графички иновативно обрађен на доследно систематичан и педантан 
начин. Ове одлике чине га више него достојним наследником свог познатог, обилато коришћеног 
и цитираног претка, те узорним модерним приручником какав немају ни неке лексикографски 
богатије средине од наше. Имајући све ово у виду, овај рукопис без устезања оцењујем као капи-
талан допринос нашој науци и култури и сматрам се привилегованим тиме што сам у прилици да 
га свесрдно препоручим за штампу.

Овим речима данас могу само да додам једно звонко и срдачно – ЧЕСТИТАМ! Или, на 
англосрпском – КОНГРАТУЛИРАМ!

Ранко Бугарски
Универзитет у Београду, Србија

Филолошки факултет
rbugarski@fil.bg.ac.rs

mailto:rbugarski%40fil.bg.ac.rs?subject=
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UDK  811.163.41'373.45

Вера Васић

СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА: 
РЕЧНИК И СТАНДАРДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК 

 
Уводна реч стручне консултанткиње

1. СРНА И ЊЕН ТЕМАТСКИ БЛОК УКРАТКО

Српски речник новијих англицизама (СРНА) двојако се може категоризовати – као речник 
и као стандардолошки приручник, из чега следи да његове досеге и значај треба вредновати са 
лексикографског, а последично и лексиколошког становишта, те са становишта језичког планира-
ња, а уже стандаризације и нормирања језика у јавној употреби, на што указује и Биљана Мишић 
Илић у тексту у овом зборнику „Научноистраживачки и педагошки потенцијал Српског речника 
новијих англицизамаˮ. Будући да су у овај број тематског зборника Језици и културе у времену и 
простору укључени радови сарадника на изради СРНА, посвећени детаљном сагледавању про-
цеса и начела израде речника те критичкој процени постигнутих резултата, предочену категори-
зацију речника је утолико лакше образложити и прихватити.

У групи радова из металексикографског домена су рад Твртка Прћића „Српски речник но-
вијих анаглицизама: теоријско-методолошки и практични аспекти израдеˮ, у којем је детаљно, на 
основу „Водича кроз Речникˮ (стр. 17‒26), предочен концепт израде речника, и рад Марине Шафер, 
Александре Кардош, Марије Савић и Милана Обрадовића „Прикупљање, одабир и обрада грађе 
за Српски речник новијих англицизамаˮ, који показује како су образложења начела у Водичу СРНА 
била основа за утврђивање критерија обраде одредница, а урађене обраде за њихову системати-
зацију. Металексикографском домену припада и есејистички текст Јасмине Дражић „Од грађе до 
речничког чланка у Српском речнику новијих англицизамаˮ, који потврђује изреку да је бог начинио 
лексикографом онога кога је хтео казнити. Кажњени се, срећом, не одричу свог посла, већ га ста-
вљају у службу лексикологије, да би последично новостечена сазнања уградили у нове речнике. 
Радови Олге Панић Кавгић „Путеви до адекватних дефиниција и превода одредница у Српском 
речнику новијих англицизамаˮ и Мире Милић „Улога синонима у дефиницијама одредница у Срп-
ском речнику новијих англицизамаˮ припадају лексикографско-лексиколошком домену, а делом и 
нормативистичком будући да нуде и хијерархизацију критерија дефинисања по којој се поред обја-
снидбене дефиниције англицизма високо вреднује и преводна односно синонимска, из чега следи 
да би било оправдано истозначајној или блискозначној речи домаћег порекла, старијој посуђеници 
или новотвореници дати предност у односу на новопримљени англицизам у немалом броју при-
мера. Лексикографском и нормативистичком односно стандардолошком домену припадају радо-
ви Соње Филиповић Ковачевић и Милана Ајџановићa „Изазови бележења изговора одредница у 
Српском речнику новијих англицизамаˮ и Милана Ајџановића и Страхиње Степанова „Граматички 
и творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизамаˮ, усмерени на адаптацију 
англицизама на фонолошком и прозодијском односно морфодеривационом нивоу.
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2. ШТА НОВО НУДИ СРНА

СРНА и његов уводни део Водич, сагледани из угла корисника, дају одговоре на питања 
многих, млађих и старијих, читалаца новина, гледалаца телевизијских и слушалаца радијских 
емисија – шта преузета реч из енглеског језика означава, како се изговара и пише, да ли за исти 
појам односно семантички садржај постоји реч у српском језику или се од неке постојеће може 
извести. Ако та питања постави неко ко не зна да је СРНА издат 2021. године, до одговора неће 
лако доћи. Одговоре на њих не дају у довољној мери ни многи новији речници страних речи, из-
узимајући Велики речник страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке (2004), нити Реч-
ник српскога језика, како у првом тако и поновљеним или/и допуњеним издањима ([2007]20143). 
Потпуне или макар довољно пуне податке о фонолошкој адаптацији речи страног порекла и њи-
ховом ортографском лику у српском језику не даје ни Правопис српскога језика Матице српске ни 
у једном од својих неколико измењених и допуњених, и неколико пута прештампаних, издања. У 
Правопису су, наиме, утврђена само правила транскрипције властитих именица, а обележавање 
акцента у потпуности изостаје, што значи да би се акценатски лик речи домаћег или страног 
порекла, потврђених у последњих педесетак година, што је доња граница за третирање англици-
зама новијим у СРНА, могао проверити само у Правопису српскохрватскога књижевног језика 
са правописним речником из 1960. године, где англицизми готово потпуно изостају, Речнику срп-
скохрватскога књижевног језика (1967‒1976), где су англицизми веома ретки, као и у Речнику 
српскохрватског књижевног и народног језика (књ. I‒XXI (погдекад(а) ‒ покупити), 1959‒2019), 
те новијем Речнику српскога језика (РСЈ) ([2007]20143), Великом речнику страних речи и изра-
за (2004)1 као и у Правописнoм речнику српског језика са правописно-граматичким саветником 
(2010) са акцентованим и морфолошки кодираним одредницама, у који је укључен и мањи број 
новијих англицизама. Сви ови речници за разлику од СРНА нису специјални речници англициза-
ма те је посве природно што је разлика између њих и СРНА велика. Под словом А у РСЈ само 16 
речи је кодирано као англицизми, а у СРНА са статусом одреднице 106 речи; у оба речника јавља 
се само следећих пет речи: аерòбик (РСЈ) / аеробик (СРНА), ајлàјнер (РСЈ) / ајлајнер (СРНА), јед-
на има различит фонолошки лик ‒ атòмизēр (РСЈ) / атомАјзер (СРНА), по месту акцента разли-
кују се – àндерграунд и андергрàунд и àут и ȁут са два акценатска лика у РСЈ, према андерграунд 
и аут (СРНА). У Великом речнику страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке у складу 
с његовим профилом – јавља се релативно висок број новијих англицизама према критеријима у 
СРНА,2 при чему су основе композитних лексема из различитих језика кодиране двоструко, нпр. 
агробѝзнис, ȁерокāр, аерокòнвој, аерорèли, аеромѝтинг. Према критерију у СРНА у Великом реч-
нику страних речи и израза заступљени су следећи новији и најновији англицизми: àвакс, агèнда, 
àгент, ȁдаптӣван, адвертàјзинг, аерòбик, àјлајнер, ајсдàјвинг, àјтем, ȁква-аерòбик, акваплáнинг, 

1  Једино је у овом речнику у одељку 2. Разлози израде овог речника, а у параграфима 2.1.1. и 2.1.2. образложено зашто 
су у њега укључени нови и најновији англицизми; у одељку 5. Начин обраде, а у пододељку 5.1. под тачкама 1 и 2 
предочен је његов циљ: „1. задовољавање потреба у погледу едукације, комуникације, културе говора и опште културе 
могућих корисника, и 2. задовољавање научних, лингвистичких (лексиколошких и лексикографских) потреба праћења 
и проучавања страних лексичких наноса у нашем језику и прибављања грађе за израду или допуну лексикографских 
дела различитог садржаја и намене. (...) стога смо тежили да обухватимо речи, изразе, фразе и скраћенице који се 
чешће јављају у говорној пракси, у свим стиловима стандардног језика, али и у неким социолектима (жаргону и сл.), 
за које смо претпостављали да им већина просечно образованих људи неће знати значења, а уз то да дамо што више 
неопходних података о њиховим граматичким својствима, статусу у стандардном језику, акцентуацији, пореклу (ети-
мологији), значењима и подручјима употребе; у параграфу 5.2.1. образложен је избор обраде одредница, а предност је 
дана обради појединачних речи, а не по гнездима; у 5.2.2. предочени су проблеми у вези са акцентовањем речи страног 
порекла, посебно у новим и најновијим позајмљеницама, при чему је предност углавном дана стандардном акценат-
ском моделу; у 5.2.3. предочена је граматичка обрада одредница; у 5.2.5. и 5.2.5.1. начини дефинисања одредница, у 
5.2.6. разлози за утврђивање њиховог нормативистичког статуса уз навођење примера; у 5.2.7. предочена је обрада 
синтагми терминолошког карактера и фразема.
2  У корпус овог речника укључена су и следећа три речника: Речник нових и незабележених речи Ђорђа Оташевића 
(у рукопису), Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001) (РНА) и Dictionary of 
Serbian, Croatian and Bosnian New Words (D. Šipka 2002).
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акцѝдент, àндерграунд, àндеркат, àнзиповати, антибè(ј)би, антидàмпинг, антидòпинг, антиèјџинг, 
ȁнтифрӣз, ȁпгрејд, ȁпдејт, àпдēјтовати, ȁперкат, апликáција,2 аплицрати,2 ȁп-ту-дȅјт, ȁрт-рок, ȁрт- 
-флм, атàчмент, атомàјзер, àудио-касèта, àудио-клп, ȁут,2 àутпут, àутсајдер, àутфит, àфтершēјв.

3. ШТА КОРИСНИЦИМА ПРУЖА СРНА

Да би говорници српског језика самостално могли да одговоре на питање како се нека њима 
непозната реч из енглеског језика, написана латиничним или ћириличним писмом српског језика, 
изговора и пише и шта значи ‒ морали би имати знатно вишу компетенцију не само за енгле-
ски језик већ и матерњи, што углавном немају, а уз то би требало да уважавају основна начела 
језичке културе, која најчешће нити познају нити сматрају потребним. Наиме, чињеница да је 
посуђивање или, тачније, преузимање речи из страног језика општи принцип попуњавња и оп-
штег лексичког фонда, а не само специјалних терминолошких регистара, није довољан разлог за 
висок степен англицизама у текстовима на српском језику. Примери наведени у СРНА потврђују 
непојмљиво висок степен лењости и неумећа у превођењу с енглеског језика на српски у условно 
речено оригиналним текстовима, поготово онима из домена поп музике, популарне културе (ток-
-шоу емисије), начина живота (високо друштво, селебрити, мода, козметика), слободног времена 
(фитнес, велнес, изласци), појединих спортова, економије и бизниса; уп.

Sori, po difoltu ne nosim kežual za svaki ivent.3

уп. и примере са кежуал у детерминативној функцији, од којих већина нема преводни еквивалент 
на српском, управо због инкомпатибилности детерминатива и детерминисаног именичког појма 
(~ аутфит, бизнис ~, ~ изглед, ~ лук).

Особи која жали што се обично једноставно облачи када иде на неки друштвени догађај 
вероватно је драже да буде покондирена тиква, како је то Стерија лепо рекао још пре готово два 
столећа, него да се потруди да срочи реченицу коју ће већина разумети, а не такву којом жели 
да засени простоту. Да ли зато што је тежио истом или што је само био лењ, био је и онај ко је 
исписао следеће реченице:

Zlonamerni kvotovi na tuđe tvitove govore zapravo samo o onima koji ih pišu.
Tvoji postovi su uvek bili pun pogodak, onako detinjasti i polupismeni, ali prilično zabavni, kao 
i ovaj koji kvotujem.
Pošto sam ja kvotovan u prvom spotu, samo da kažem da sve što sam tamo napisao stoji.
Kvotovanje posta koji pljuje političara, da bi se napisala još jedna slična rečenica, zaista je 
bespotrebno.

Ако особа која је ово написала, икада чује да постоји речник англицизама у српском језику, 
питање је и да ли би га потражила, и да ли би барем из њега научила да су преводни еквиваленти 
енгл. речи quote латинизам цитат и домаћа реч навод, што је могла сазнати и из двојезичних ен-
глеско-српских речника. Но будући да је несумњиво уверена да тако добро говори односно прича 
енглески, како се сада све чешће каже, тешко да би и помислила да јој је такав речник потребан, и 
поред тога што није способна да на основу текстуалног контекста сама утврди њен преводни екви-
валент, нити од ње то очекују читаоци таквих и сличних порукa, задовољни што су и сами усвојили 
још један англицизам и њиме, као неспорним знаком учености, обогатили свој језички израз.

У дигиталној комуникацији речи из енглеског језика схватају се и као идеограми, што по-
тврђују следећи примери:

Brisanje fajlova i foldera vršimo tako što kliknemo na fajl ili folder i izaberemo opciju >delete<.
Teško mogu da mu prećutim bilo šta, samo što on mene stalno stavlja na >ignore<.

3  Истицање малим верзалним словима замењује истицање речи плавом бојом у Речнику.
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4. СРНА КАО СТАНДАРДОЛОШКИ ПРИРУЧНИК

Категоризовање СРНА као стандардолошког приручника заснива се на примењеним моде-
лима ортографске и прозодијско-фонолошке адаптације англицизама: (1) изворни ортографски 
лик не треба да утиче на лик позајмљенице, с тим што се алтернације по звучности и по месту 
артикулације не региструју (драгстор, инпут, подкаст, Фејсбук); (2) реч која означава једну сми-
саону целину, пише се као непрекинута словна целина (кингсајз, лајфкоуч) или полусложеница 
(акаунт-менаџер, ивент-индустрија); (3) прозодијска адаптација англицизама у српском језику 
изведена је на основу морфемског статуса и семантичке прозирности: (а) мономорфемски се-
мантички непрозирни англицизми имају један акценат (/мЕјнстрИм/);4 (б) место акцента није 
устаљено у англицизмима насталим од енглеских сложеница које су у српском немотивисане 
речи – ређе је на првом слогу, односно првом делу сложенице (/ховерборд/), а чешће на другом 
(/блокбастер/); (4) композитне лексеме, састављене од енглеских или од енглеско-српских кон-
ституената, имају статус полусложеница и стога и двоструки акценат (/бјути-туторијАл/); (5) ан-
глицизми са предлогом/прилогом као другим делом сложене речи имају акценат на том елементу  
(/фајналфОр/); (6) англицизми са префиксом/префиксоидом као првим делом сложене речи че-
шће имају акценат на другом делу (/антивакс/), него на првом делу (/анлајковати/).

Прецизно формулисани принципи фонолошке и ортографске, односно графолошке, адапта-
ције англицизама и њихова доследна примена у СРНА, уз образложења и примере у тексту Соње 
Филиповић Ковачевић и Милана Ајџановића, требало би да буду довољна основа за успешну 
адаптацију на овој разини до сада незабележених англицизама. Да би се то остварило требало 
би допунити или/и кориговати одговарајуће тачке у Правопису, који би морао бити електронски 
доступан да би био ефикасан, а у наставне планове српског језика укључити и питања адаптације 
англицизама, као и речи из других језика из којих се преко енглеског или директно преузимају 
речи у регистрима појединих нових области и дисциплина.

Примењена граматичка обрада главне одреднице и пододреница добивених деривацијом 
или конверзијом у СРНА довољан је залог за успешну морфолошку и дериватолошку адаптацију 
англицизама који ће се већ сутра или за неколико година укључити у српски језик те би стога у 
нормативистичке приручнике требало укључити правила на основу којих је она спроведена: (1) 
именичке позајмљенице, облички подударне са моделом, прилагођавају се морфолошком систему 
српског језика, тако што добијају одговарајућу класификациону категорију рода углавном према 
парадигматском индикатору и у складу с њим одговарајуће падежне наставке; (2) индеклинабил-
ност именица у синтаксички слободној позицији не утиче на синтаксичку интерпретацију исказа 
из чега следи да се на основу морфолошког статуса оне не могу сматрати неприхватљивим; (2.1) 
индеклинабилност именица у функцији детерминатива одражава се на одговарајућу синтаксичку 
и семантичку интерпретацију исказа, будући да проузрокује промену рекцијског обрасца детер-
минираних поствербала, уп.

Realizacija promotivnih aktivnosti i rad na ostvarivanju pozitivnog brend imidža osnovni su 
ciljevi našeg marketing tima.
Čirlider trener i njegova dvogodišnja ćerka svakodnevno treniraju zajedno.
Koliko puta vam se desilo da prisustvujete >brainstorming< sastanku na kom se ništa ne zaključi.

У првом наведеном примеру реч имиџ на основу значења у енглеском језику, а потом и у српском, 
има функицију регенса, а бренд ректума, те је, да би се намеравано или подразумевано значење 
остварило, она морала бити на другом месту, у генитиву експликативног типа; у семантички 
садржај девербала тренер укључена је компононента транзитивности те он може бити тренер 

4  Правилно декодирање означених гласова омогућено је изузетно корисним, табеларно приказаним, пописом 
скраћеница и симбола на дну леве и десне странице.
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чирлидера или чирлидерсица, али не и чирлидер тренер.5 Колико год било тешко наћи одговара-
јући преводни еквивалент за метафорични термин brainstorming извесно је да је он у функцији 
детерминатива имен. састанак само својеврсна етикета чије се значење подразумева, а по суду 
говорника баш и не мора знати.

Подаци изведени из примењених модела граматичке обраде одредница релевантни су не 
само за утврђивање нормативног статуса дате речи, већ, што је можда и важније за хијерархиза-
цију категоријалних обележја српског језика: (1) релативно висок број индеклинабилних придева 
у корпусу СРНА – 111 према 130 деклинабилних, од којих се 17 употребљава и у функцији прило-
га, а четири само у српском, а не и у енглеском језику (инстант, кјут, крипи, тренди) потврђује да 
губитак моционих обележја код придева не онемогућава тачну синтаксичку интерпретацију, што 
упућује на закључак да је понављање истог категоријалног обележја именице и придева сувишно, 
те стога за придеве као детерминативне речи и није релевантно, без обзира на то што се остварује 
у свим придевским речима домаћег односно словенског порекла, као у старијим посуђеницама; 
(2) морфолошка адаптација глаголских англицизама је најобухватнија, а због карактера категори-
јалних обележја лице /+/ и број /+/ и обавезна. У складу са ставом Рудолфа Филиповића да у току 
примарне адаптације енглеска реч – глагол, герунд, именица, придев – служи само као основа, а 
да се облици преузете речи творе према правилима језика примаоца, у СРНА су глаголске речи 
представљене у инфинитиву, уобличеном помоћу суфиксалних форманата (-овати, -ирати, -исати, 
-нути, -ати, -ити) или у наредној фази адаптације и префиксалних којима се регулише категорија 
глаголског вида. Категорија вида која се одражава не само на значење глаголске речи већ и на мо-
гућности овремењавања дате радње у речима стараног порекла, па и оних из енглеског језика по 
правилу се неутралише, а информација о перфективности/имперефективности радње изводи на 
основу глаголског облика за време и контекста, као и код двовидских глагола домаћег порекла; (3) 
инхерентно категоријално обележје транзитивност/интранзитивност и медијалност семантичког 
је типа, и као такво универзално, те формалне разлике у рекцијским односима у различитим јези-
цима не утичу на карактер односа између глагола у функцији предиката и његовог вршиоца и/или 
обухваћеног појма. Од укупно седам примера са двоструко кодираним обележјем глаголског рода 
од исте енглеске речи изведене су по две речи које се разликују на основу фонолошке адаптације 
(бебиситовати / бејбиситовати) и деривационог статуса (кулирати / искулилирати), при томе 
је у два случаја глагол имплицитно транзитиван (џемовати (< енгл. jam, jam session) ‒ слободно 
интерпретирати џез и музику другог стила; мајновати (< енгл. mine) – рударити, копати, тражити 
оно што је испод површине). Глагол бе(ј)биситовати (< енгл. babysitter, babysitting) због лексич-
ког значења делова композите и њихове потенцијалне синтаксичке функције у случају њене де-
композиције не лексикализује самостални објекатски аргумент. Двоструко кодирање глаголског 
рода потврђују само четири примера:

Samo iskulirajte i zaustavite glupost da ne ode dalje.
Nemoj da se nerviraš, iskuliraj sve njene provokacije, šta god da je u pitanju.
Oni su kul na neki način, trešuju u nekom svom svetu i to treba poštovati.
Super su mi ovi što nose maske i trešuju nas koji to ne radimo.

Творбени потенцијал глаголских речи потврђује се и великим бројем глаголских именица, 
(203), најчешће изведених од транзитивних двовидских глагола, међу којима је и фанзинашење 
премда изостаје гл. *фанзинашити. Функцију девербативних именица остварују и неадаптирани 

5  На примере овог типа скреће пажњу и Биљана Мишић Илић, „уп. фраземе, односно сложенице типа именица (но-
минатив, премодификатор) + именица (управна реч, променљива по падежима у реченичном контексту), типа фитнес 
инструктор, бестселер писац, физибилити студија нису карактеристичне за синтаксу српског језика. У српском, уоби-
чајена фразна структура оваквих именичких сложеница / фразема је именица (управна реч) + именица (генитив, пост-
модификатор) или именица (управна реч) + предлошко-падежна конструкција (постмодификатор), као нпр. инструктор 
фитнеса, писац бестселера и студија изводљивости (или, потенцијално и неоправдано, *физибилитија)ˮ.
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англицизми на -инг, укупно њих 29 (аутсорсовање / аутсорсинг; брејнстормовање / брејнстор-
минг; брендирање / брендинг; франшизирање / франшизинг; хајковање / хајкинг), при чему се 
јављају и низови попут следећег: хајлајтинг > хајлатовати > хајлатовање.

Значајан допринос утврђивању продуктивности деривационих образаца и статуса дериви-
раних именица у српском језику представља доследно бележење и обрада фемининатива из класе 
nomen agentis и nomen atributiva, укључујући у њих и оне изведене од назива за титуле и профе-
сије (администраторка, баскеташица, бизнисменка, мерчандајзерка, мастеранткиња, миле-
нијалка). Примери у СРНА, повезани са изворима укљученим у корпус, упућују на закључак да 
говорници српског језика сматрају потребним и природним фемининативне неологизме, настале 
у процесу секундарне адаптације англицизама и формиране независно од енглеског језика.

5. СРНА: ЗАВРШНА ОЦЕНА

Одговор на питање зашто је СРНА јединствен пример у савременој српској лексикографији 
може се извести на основу следећих података: (1) СРНА није само знатно проширена и измењена 
верзија РНА већ нов, по типу исти, специјални речник – 4500 према 950 одредница, 641 страна 
формата Б5 – 277 страна формата А5, материјал између 1970-их и 2021 – материјал између 1970-
их и 2000. године, око 12.000 корпусних параграфа из онлајн медија – 5000 корпусних параграфа 
из штампаних медија (уп. Прћић, у овом зборнику); у СРНА речнички чланак садржи правописни 
и изговорни облик одреднице, граматички облик и неприхватљив облик, изворни енглески облик, 
српску дефиницију и српски превод, а у РНА правописни, граматички и изговорни облик, извор-
ни енглески облик, дефиницију, српске еквиваленте и индекс интегрисаности; (2) на основу об-
раде одреднице и садржаја речничког чланка СРНА се разликује од свих других српских речника 
речи из страног језика, а исто тако и од дескриптивних речника српског језика у које су укључене 
и речи пореклом из енглеског језика; (3) на основу временског опсега корпуса – крајња граница 
2021. година, те на разлику од 20 година у односу на објављивање РНА, уз оне наведене под (1) и 
(2), СРНА је засада једини речник у савременој српској лексикографији. Изреченој оцени о СРНА 
треба придружити оцену Биљане Мишић Илић која у тачки 2.6. предочава научноистраживачки 
потенцијал СРНА у (1) контактној лингвистици, усмереној на истраживања утицаја енглеског је-
зика на свим језичким нивоима српског језика, те на жанровски различите текстове; (2) лексико-
лошким и контактно-контрастивним лексиколошким истраживањима енглеског и српског језика; 
(3) терминолошким истраживањима будући да даје кохерентан и разуђен дескриптивни апарат; 
(4) културолошким, прагматичким и социолингвистичким истраживања различитих регистара, 
жанрова, медија и корисника; (5) контекстуализована корпусна истраживања англицизама.

Ако чланови сарадничком тима за 20 или још боље 10 годинa припреме нови речник англи-
цизама, заснован на истим принципима на новом корупусу, и ако се и надаље наставе односно ако 
се започну нова истраживања на основу његове грађе и по узору на њу ексцерпиране и обрађене 
нове, то ће бити још једна додатна потврда изузетности значаја СРНА за српску лексикографију 
и сигуран знак смањења разлика између ње и лексикографске праксе и продукције на словенским 
и несловенским језицима.
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речник новијих англицизама. (у овом зборнику).

Вера Васић
Универзитет у Новом Саду, Србија

Филозофски факултет
vvasic021@gmail.com

mailto:vvasic021%40gmail.com?subject=
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Твртко Прћић

СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА: 
ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗРАДЕ1

Овај рад доноси опширан и исцрпан преглед теоријско-методолошких и практичних аспеката организације 
и реализације Српског речника новијих англицизама (СРНА; Прћић, Дражић, Милић, и др. 2021), с циљем 
да се заинтересованим читаоцима приближи процес састављања овог речника и да се будући лексикогра-
фи, посебно они млађи, подстакну на састављање сличних специјализованих речника мањег и средњег 
обима. Излагање је подељено у пет одељака, на следећи начин: Одељак 1 бави се кратким историјатом и 
главним својствима Речника; Одељак 2 износи теоријско-методолошке основе Речника, укључујући општу 
карактеризацију, типолошку идентификацију и научну спецификацију; Одељак 3 сагледава принципе те-
оријске организације Речника, с нагласком на организацији корпуса, укупне структуре и микроструктуре; 
Одељак 4 сагледава принципе практичне реализације Речника, с нагласком на реализацији садржине, фор-
ме и готовог производа; и последњи, Одељак 5 нуди сажетак овог ‘погледа изблиза’ на настајање и наста-
нак Српског речника новијих англицизама и потом један ‘поглед изблиза унапред’, према перспективама 
његовог сталног дограђивања и креативног искоришћавања.

Кључне речи: Српски речник новијих англицизама, англицизми, српски језик, историјат, теоријско-методолошке 
основе, принципи теоријске организације, принципи практичне реализације, перспективе, лексикографија

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: РНА И СРНА ОЧИ У ОЧИ

У јесен 2001. године појавила се једна невелика књига живахних боја, с доминацијом јарко 
црвене – и на корицама, и између корица. Био је то Du yu speak anglosrpski? Речник новијих англи-
цизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001), који су саставили Вера Васић, зачетница и руководи-
тељка читавог пројекта, Твртко Прћић и Гордана Нејгебауер, сви тада с Филозофског факултета 
у Новом Саду, а објавио Змај из Новог Сада. Прилично неочекиван, и самим својим појављива-
њем, и својим наднасловом, и својом тематиком и садржином, и својим спољним и унутрашњим 
изгледом, Речник је наишао на добар пријем опште и, нарочито, стручне јавности (уп. приказе 
Бугарски 2002; Лалић 2002; Пижурица 2002). Његовим наднасловом Du yu speak anglosrpski био 
је препознат, признат и аугурисан, а касније документован, али и жестоко критикован, један нов 
варијетет српског језика – англосрпски (уп. Прћић 2019а и раније 2011, 2005), који је тада био, и 
сада је, и још задуго ће бити, најзаступљенији варијетет српског језика у јавној употреби, како у 
говору тако и у писању, а данас још више и у писању које одражава говор, у сваковрсним облици-
ма интернетске, електронске и мобилне комуникације.

Рађен у тешкој и туробној атмосфери НАТО бомбардовања тадашње Савезне Републике 
Југославије, 1999. године, Речник новијих англицизама (или, краће, РНА) био је заснован на мате-
ријалу исписаном између 1998. и 2000. године из одабраних бројева дневних и недељних новина, 
1  Рад је настао у склопу Пројекта бр. 178002, под називом Језици и културе у времену и простору, који је финансирало 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Текст садржи знатно проширен и допуњен ма-
теријал представљен у онлајн саопштењу „Српски речник новијих англицизама: принципи његове научне заснованости, 
организације и реализације”, на тематској сесији „Како смо радили Српски речник новијих англицизама: заједнички 
поглед изблиза”, Међународна конференција „Језици и културе у времену и простору 10”, Нови Сад, новембар 2021. На 
драгоценим примедбама и сугестијама аутор најискреније захваљује проф. др Ранку Бугарском, проф. др Вери Васић, 
проф. др Рајни Драгићевић и проф. др Јасмини Дражић.
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тада искључиво у штампаном облику, и садржи новије англицизме из тог периода, с краја 20. века 
до, или од, 1970-их година. Његово друго, непромењено али црно-бело, издање Змај је одштампао 
десет година касније, 2011. године (уп. Васић, Прћић и Нејгебауер 2011), док је 2018. године обја-
вљено треће, непромењено али сада електронско, издање, које је бесплатно доступно на вебсајту 
Дигиталне библиотеке његовог новог издавача, Филозофског факултета у Новом Саду (уп. Васић, 
Прћић и Нејгебауер 2018).2

С безбедне једнодеценијске временске, професионалне и емоционалне удаљености, и с ци-
љем упознавања заинтересоване иностране стручне јавности с резултатима овог пројекта, један 
од аутора РНА представио га је на конференцији Европског друштва за англистичке студије (енгл. 
The European Society for the Study of English; ESSE), 2010. године у Торину, а затим и у зборнику 
радова с те сесије, као поглавље под насловом “Lexicographic Description of Recent Anglicisms in 
Serbian: the Project and its Results” (Prćić 2012а). У међувремену, на првој конференцији Језици и 
културе у времену и простору, одржаној 2011. године у Новом Саду, исти аутор саопштио је, а 
потом и написао, критички и самокритички осврт под насловом „Du yu speak anglosrpski? Реч-
ник новијих англицизама десет година после: да ли је вредело?” (Прћић 2012б, 2018а: Погл. 6), 
о оствареним и неоствареним ауторским намерама и циљевима РНА, завршавајући свој прилог 
речима: „узимајући у обзир све што је овде изречено о Речнику новијих англицизама и поводом 
њега, а претходно и урађено на његовом припремању, перспективе састављања новог, прошире-
ног издања тренутно су једино у домену теоријских разматрања и, по свим показатељима, тако ће 
и остати, бар што се овог ауторског тима тиче” (Прћић 2012б: 261, 2018а: 154).

Две године касније, исти аутор, у зборнику посвећеном проф. Вери Васић, објављује нов 
чланак под насловом „Нови речник новијих англицизама: зашто, шта и како” (Прћић 2014, 2018а: 
Погл. 7), наговештавајући и насловом и текстом да се иза брда нешто ваља. А ваљало се оби-
ље новог, све новијег, све умноженијег и све изазовнијег језичког материјала, који се не само 
ваља, него и који ваља лексиколошки обрадити и лексикографски приказати. Потом су тематика 
и ‘котрљајуће камење’ иза брда или, боље, свест о њима, утихнули, а актери се понешто прими-
рили, док једно вече, крајем 2017. године, у једном тихом, мирном и необавезном телефонском 
разговору, дедикаткиња поменутог зборника, Вера Васић, није натукнула поменутом аутору да 
би можда ипак вредело размислити о томе да се за 20. годишњицу појављивања РНА направи 
његово ново, проширено, издање. Жабу или, тачније, жапца није било тешко у воду натерати. Рад 
на новом, проширеном, издању, с новим, проширеним, ауторским и сарадничким тимом започео 
је у пролеће 2018. Српски речник новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић и Степанов 2021) био је завршен средином августа 2021, прво 
у електронском облику, одмах бесплатно доступном на вебсајту Дигиталне библиотеке његовог 
издавача, Филозофског факултета у Новом Саду,3 да би се после два месеца појавио и у штампа-
ном облику. И све то тачно по плану, о 20. годишњици објављивања првог издања Речника новијих 
англицизама, његовог знаменитог претка и лексикографског узора.

Доста дуго радно називан Нови речник новијих англицизама (или, краће, НРНА или НоРе-
НА), Српски речник новијих англицизама (или, краће, СРНА), чијем је концизном, информативном 
и ефектном наслову, и придруженом милозвучном акрониму, кум био проф. Ранко Бугарски, један 
од троје рецензената, рађен је у тешкој и неизвесној атмосфери корона-вируса, 2020/21. године 
(чини се да је креативан и вредан рад помогао ауторима, баш као и онима пре 20 година, да се 
лакше изборе с мучном свакодневицом на коју не могу да утичу, али која и те како утиче на њих). 
Речник је заснован на материјалу прикупљаном између 2018. и 2019, и допуњаваном током 2020. 
и 2021. године, све до самог окончања компјутерске припреме текста, из разноврсних онлајн 
извора – дакле, искључиво у електронском облику, и садржи новије англицизме из првих двеју 
деценија 21. века, као и већину оних преузетих из РНА, што заједничким снагама обухвата ра-
спон од пола века новијих англицизама у српском језику. Сараднички рад на корпусу трајао је око 
2 Адреса: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1.
3 Адреса: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2.

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
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20 месеци, од априла 2018. до краја децембра 2019, док је ауторски рад на Речнику трајао такође 
око 20 месеци, од краја децембра 2019. до 15. августа 2021, када је коначни ПДФ фајл био закљу-
чен и закључан. Укупно неких 40 месеци, или нешто мање од 3 и по године, активног тимског 
научноистраживачког рада, и оног теоријски, и оног практично оријентисаног.

По свом саставу, за разлику од свог знаменитог претка и лексикографског узора, СРНА има 
безмало пет пута више одредница, 4500 према 950, а по свом изгледу, за разлику од свог знаме-
нитог претка и лексикографског узора, СРНА је сада повећа књига, опет живахних боја, али овог 
пута с доминацијом загасите и мирне плаве нијансе – исте и на корицама, и између корица. Зао-
кружености визуелне слике ради, упоредни поглед на изглед предњих корица сва четири издања 
овог речника пружа Илустрација 1.

РНА 2001, 2011 РНА 2018 СРНА 2021

  

Илустрација 1: предње корице РНА и СРНА по издањима

А заокружености статистичке слике ради, упоредни приказ релевантних бројчаних подата-
ка везаних за форму, садржину и припрему РНА и СРНА даје Табела 1:

РНА СРНА
−	 277 страна формата А5 −	 641 страна формата Б5
−	 око 950 одредница −	 око 4500 одредница
−	 материјал између 1970-их и 2000. године −	 материјал између 1970-их и 2021. године
−	 око 5000 корпусних параграфа из 

штампаних медија
−	 око 12.000 корпусних параграфа из онлајн 

медија
−	 / −	 1 стручна консултанткиња
−	 3 аутора −	 7 аутора (2 коуреднице, 1 извршни уредник)
−	 10 сарадника −	 10 сарадника
−	 2 рецензенткиње −	 3 рецензента
−	 1 дизајнер текста −	 1 дизајнер текста

Табела 1: упоредни бројчани подаци о РНА и СРНА
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У наставку, биће учињен покушај да се заинтересованим читаоцима, а нарочито садашњим 
и будућим лексикографима и лексиколозима, приближи Српски речник новијих англицизама, и то 
на кратак, јасан и подстицајан начин, уз лична уредничка и ауторска искуства из прве руке, тако 
да читаоци могу да га упознају и разумеју прво као сам речник, друго као процес осмишљавања 
и организовања његовог настајања, и треће као процес осмишљавања и реализовања његовог 
настајања. Због тога овај прилог има двојак циљ: да се понуди сажет и свеобухватан уводни 
преглед, који ће омогућити целовит увид у целокупан ток састављања Српског речника новијих 
англицизама, од рађања идеја до њиховог остваривања и остварења, и који ће уједно најавити и 
указати на остале прилоге у овом тематском блоку, посвећене исцрпнијој и подробнијој обради 
појединачних аспеката или етапа рада пре Речника, на Речнику или са Речником. Даље излагање 
састојаће се из четири одељка, како следи: у Одељку 2 биће говора о теоријско-методолошким 
основама Речника, у Одељку 3 о принципима његове теоријске организације, у Одељку 4 о прин-
ципима његове практичне реализације, а у Одељку 5 о његовим перспективама.

2. ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ СРНА

Теоријско-методолошке основе Српског речника новијих англицизама, као лексикографски 
профил његов, биће комбиновано обрађене у три међуповезане тематске целине, и то: Општа 
карактеризација (2.1), Типолошка идентификација (2.2), и Научна спецификација (2.3).

2.1. Општа карактеризација

Циљну публику Речника чине сви заинтересовани корисници, широког распона образова-
ња и узраста, почев од 15 година надаље, од ученика завршних разреда основне школе до доктора 
наука, укључујући језичке и лингвистичке стручњаке. Њихове очекиване комуникативне потребе 
састоје се у томе да на прави начин разумеју англицизме с којима се свакодневно сусрећу на сва-
ком месту, а нарочито у медијима и на интернету – онда када их користе други, али и онда када их 
користе сами. Из овако дефинисане циљне публике и њених комуникативних потреба проистиче 
шест циљева које су пред себе аутори били поставили на почетку рада на Речнику (попис је из-
веден модификацијом модела првобитно изложеног у Prćić 2012а и спроведеног на више места у 
Прћић 2018a):

•	 комуникативни, и уједно најважнији, циљ: олакшати корисницима да исправно разу-
меју изговорене и написане новије англицизме у српском језику и да се доследно њима 
служе у сопственом говору и писању, уз помоћ практичних података о њиховој форми, 
функцији, садржини и употреби, али и теоријски релевантних података о њиховим извор-
ним облицима и начинима адаптације у систем српског језика,

•	 дескриптивни циљ: представити употребу новијих англицизама у данашњем српском је-
зику, кодификацијом њихове примарне и секундарне адаптације на ортографском, фоно-
лошком, морфосинтактичком, семантичко-прагматичком и стилистичком нивоу, у складу 
с принципима савремене контактне и контрастивне лингвистике,

•	 прескриптивни циљ: разрадити и спровести препоруке за употребу новијих англицизама 
у српском језику, у случајевима када постоје варијације или погрешне употребе, нарочито 
у писању, у складу с принципима савремене нормативне лингвистике,

•	 металексички циљ: омогућити увид у функционисање лексичког система српског језика, 
у погледу формално и/или садржински повезаних речи на парадигматском, синтагмат-
ском и творбеном плану, у складу с принципима савремене лексикологије,

•	 лексикографски циљ: приказати податке на ефектан и према читаоцима предусретљив 
начин, у складу с тенденцијама савремене практичне и теоријске лексикографије, и
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•	 образовни и, делом, социолингвистички циљ: подићи свест код корисника српског је-
зика о англицизмима у њиховом језику и култури, и изградити њихов одговорнији став 
према некритичкој и недоследној употреби англицизама у свакодневној пракси.

Теоријски и практични аспекти конкретне применљивости СРНА у науци и настави енгле-
ског и српског језика, на свим нивоима, биће размотрени у прилогу под насловом „Научноистра-
живачки и педагошки потенцијал Српског речника новијих англицизама”, Биљане Мишић Илић, 
једне од рецензенткиња и добрих познаватељки овог речника.

2.2. Типолошка идентификација

Типолошка обележја Речника одређена су сагласно уобичајеним критеријумима и мери-
лима постављеним за типологизацију речника (уп. Atkins и Rundell 2008; Hartmann 2001; van 
Sterkenburg 2003; Svensén 2009; Zgusta 1971). Према ономе како је Речник замишљен, осмишљен 
и остварен, његова типолошка идентификација може се извршити помоћу скупа од следећих де-
сет кључних обележја (попис је изведен модификацијом модела такође првобитно изложеног у 
Prćić 2012а и спроведеног на више места у Прћић 2018a):

•	 СРНА је специјализовани речник, зато што обухвата англицизме, један подскуп лекси-
кона српског језика,

•	 СРНА је синхрони речник, зато што обрађује лексику актуелног, данашњег српског (и 
енглеског) језика,

•	 СРНА је семазиолошки речник, зато што полази од облика речи и описује својства речи 
везана за њихову форму, функцију, садржину и употребу,

•	 СРНА је једнотомни компактни речник, зато што има 641 страну формата Б5 и око 4500 
одредница,

•	 СРНА је једнојезично-до-двојезични речник (хибридно обележје), зато што садржи 
речи из енглеског језика које су у већој или мањој мери интегрисане у систем српског 
језика, при чему су за неке од њих понуђени устаљени или новопредложени преводи и 
уједно синоними појединих значења,

•	 СРНА је речник с двојним устројством одредница (хибридно обележје), зато што су 
главне одреднице распоређене алфабетски, одн. абецедно, а пододреднице гнездасто, одн. 
хијерархијски, према творбеној повезаности с главном одредницом као мотивном речи,

•	 СРНА је речник с тројним теоријско-методолошким приступом обради података (хи-
бридно обележје), зато што обједињује дескриптивизам, дајући опис стварне употребе 
језика, прескриптивизам, дајући увид у системске ортографске, фонолошке и морфоло-
шке грешке у употреби с препорукама за њихову стандардну употребу, и металексички 
приступ, дајући слику о устројству мреже парадигматских, синтагматских и творбених 
лексичких међуодноса,

•	 СРНА је речник с двојном циљном публиком (хибридно обележје), зато што је намењен 
домаћој публици, тј. говорницима и познаваоцима српског језика, али и страној публици, 
тј. ученицима и студентима који српски усвајају као страни језик,

•	 СРНА је речник с тројном функцијом (хибридно обележје), зато што корисницима по-
маже код пасивне функције разумевања англицизама у изговореним и написаним тексто-
вима на српском језику, код активне функције употребљавања англицизама у сопственом 
говору и писању, и код металексичке функције стицања додатних, теоријски релевантних, 
података о англицизмима у српском језику, и

•	 СРНА је речник с двојном изведбом (хибридно обележје), зато што је објављен у елек-
тронском издању, као ПДФ фајл, и у штампаном издању, као папирна књига.

Из понуђене типолошке идентификације може се приметити да, од десет обележја Речни-
ка, чак шест њих, посебно означених, представља мешовита обележја, јер у оквиру једне ставке 
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комбинују два или три повезана својства. Ова околност чини овај речник, већим својим делом, 
хибридним речником, што је у данашње време добродошла и пожељна одлика нових и савреме-
них речника (уп. Hartmann 2005).

2.3. Научна спецификација

Од зачетка до завршетка пројекта, Речник представља резултат осмишљеног, координи-
раног и поштеног тимског научноистраживачког рада, како по својој организацији, тако и по 
својој реализацији – на плану и теорије, и методологије, и праксе. Речник је утемељен, прво, на 
савесно прикупљеном и обрађеном аутентичном језичком материјалу; друго, на оригиналној и 
брижљивој вишедимензионалној анализи и обради укључених јединица; и треће, на иновативном 
и ефектном приказу добијених резултата. Ништа у организацији и реализацији Речника није било 
препуштено случају, осим непримећених и отуда неисправљених превида и пропуста. У научну 
спецификацију Речника улазе конкретни теоријски, методолошки и практични аспекти његове 
припреме и израде, који су пресудно условили, определили и учврстили његову научну заснова-
ност и који ће овде бити детаљније представљени.

Теоријски аспекти усредсређени су на питања врстâ јединица које се обрађују као главне 
одреднице и пододреднице – и зашто, и врстâ података који се о њима дају – и зашто. Обухваћене 
су следеће лингвистичке дисциплине:

•	 лексикологија српског језика, укључујући и ортографологију, фонологију, граматику, 
творбу речи, семантику с прагматиком и стилистику, позивајући се нарочито на: Бугар-
ски 2003, 2019, 2021; Драгићевић 2010; Дражић 2014, 2022; Гортан Премк 2004; Ивић, 
и др. 2011; Клајн 2002, 2003, 2016; Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020; Петровић и 
Гудурић 2010; Пипер и Клајн 2014; Прћић 2016б; Средојевић 2017, 2018; Суботић, Сре-
дојевић и Бјелаковић 2012,

•	 лексикологија енглеског језика, укључујући такође и ортографологију, фонологију, гра-
матику, творбу речи, семантику с прагматиком и стилистику: Cruse 2010; Geeraerts 2010; 
Халас Поповић 2017; Huddleston и Pullum 2002; Kövecses 2010; Lipka 2002; Murphy 
2008; Прћић 2016а; Quirk, и др. 1985; Стојичић 2010,

•	 контактна и контрастивна лингвистика, нарочито енглеско-српска: Бугарски 1996; 
Chesterman 1998; Ђорђевић 2004; Филиповић 1986, 1990; С. Филиповић 2005; Furiassi и 
Gottlieb 2015; Furiassi, Pulcini и Rodríguez González 2012; Клајн и Пипер 2010; Ковачевић 
2011; Krzeszowski 1990; Милић 2013; Мишић Илић 2014, 2019; Mišić Ilić 2017; Мишић 
Илић и Лопичић 2011; Панић Кавгић 2006; Планкош 1996; Прћић 2012в, 2013, 2015, 
2016б, 2019а, 2022,

•	 теорија и пракса превођења: Baker 1992; Бугарски 1996; Hatim 2001; Hatim и Mason 
1990; Хлебец 2009а, 2009б; Newmark 1988; Прћић 2019а, и

•	 теоријска и практична лексикографија: Atkins 1996; Atkins и Rundell 2008; Bergenholtz и 
Tarp 1995; Čermák 2010; Драгићевић 2014; Durkin 2015; Fontenelle 2008; Fuertes-Olivera 
2010, 2017; Hanks 2010; Hartmann 2001, 2005; Jackson 2002, 2013; Landau 2001; Прћић 
2018а; Prćić 2021; Ристић, Лазић Коњик и Ивановић 2016, 2021; van Sterkenburg 2003; 
Svensén 2009; Yong и Peng 2007; Zgusta 1971.

Теоријска сазнања одредила су рад у следећим доменима:
•	 шта се сматра, а шта се не сматра, англицизмом,
•	 шта се сматра, а шта се не сматра, новијим англицизмом,
•	 критеријуми за укључивање и неукључивање појединих јединица,
•	 формална адаптација англицизама,
•	 садржинска адаптација англицизама,
•	 начин обраде форме, функције, садржине и употребе одредница, и
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•	 укупна, макро-, микро- и медиоструктура Речника.
Методолошки аспекти усредсређени су на питање начинâ прикупљања англицизама и 

података о њима – и зашто тако. Обухваћена је само једна лингвистичка дисциплина:
•	 корпусна лингвистика, позивајући се нарочито на: Atkins, Clear и Ostler 1992; Biber, 

Conrad и Reppen 1998; Gatto 2014; Hanks 2012; Кавгић 2020.
Методолошка сазнања одредила су рад у следећим доменима:
•	 критеријуми за одабир извора за корпус,
•	 грађење корпуса, и
•	 одабир, испис и обрада јединица за корпус.
Практични аспекти усредсређени су на питање начинâ приказивања укључених јединица, 

главних одредница и пододредница, и података о њима – и зашто тако. Обухваћена је такође само 
једна лингвистичка дисциплина:

•	 практична лексикографија, нарочито она примењена у најновијим штампаним и он-
лајн издањима водећих британских педагошких речника енглеског језика, а нарочито: 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 10th ed., Lea и Bradbery 2020, Longman Dictionary 
of Contemporary English, 6th ed., Fox и Combley 2014, и Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, 4th ed., McIntosh 2013.4

Практична сазнања одредила су и инспирисала рад у следећим доменима:
•	 приказ макро-, микро- и медиоструктурних елемената,
•	 визуелна изведба леве и десне речничке стране,
•	 визуелна изведба предњих и задњих корица, и
•	 медијумска изведба Речника.
Након овог глобалног прегледа теоријско-методолошких основа Српског речника новијих 

англицизама, којим је пројектован његов троделни лексикографски профил, сачињен од опште 
карактеризације, с детаљима његових циљева, типолошке идентификације, с детаљима његових 
кључних обележја, и научне спецификације, с детаљима његове научне заснованости, постаје 
могуће да се у наставку размотре принципи теоријске организације и практичне реализације Реч-
ника.

3. ПРИНЦИПИ ТЕОРИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СРНА

Да би се англицизми могли лексикографски обрадити у складу с унапред постављених 
шест ауторских циљева, неопходно је било одлучити по којим ће и каквим принципима та обрада 
бити организована. У овом случају, принципи се тичу три чврсто међуповезане и међуусловљене 
компоненте, од којих зависи обрада англицизама и њени очекивани и постигнути резултати: прво, 
то је одабир и организација корпуса из којег се црпу одреднице за Речник (3.1); друго, то је одабир 
и организација елемената који чине укупну структуру Речника (3.2); и треће, то је одабир и орга-
низација типова података о одредницама који чине микроструктуру Речника (3.3).

3.1. Организација корпуса

Корпус је већа или мања збирка претраживих текстова похрањених у електронском облику, 
читљивом и обрадивом помоћу компјутера. Већи корпуси могу имати више милијарди речи (два 
највећа корпуса енглеског језика тренутно имају 14 и преко 16 милијарди речи),5 док их они мањи 
имају неколико десетина хиљада. Без обзира на број укључених речи, корпус чини темељ сваког 
речника, али и сваког другог савременог језичког приручника, зато што у себи крије драгоцен 
4  Адресе онлајн издања: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/; https://www.ldoceonline.com/; https://dictionary.
cambridge.org/.
5  Адреса: https://www.english-corpora.org/.

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.english-corpora.org/
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сиров језички материјал који треба открити, извући, обрадити, уредити и приказати током израде 
датог приручника. Тај сиров материјал чини темељ речника утолико што обезбеђује значајне ин-
формације о стварној, аутентичној, спонтаној, природној, неулепшаној, ‘неедитованој’ употреби 
језика у писању и/или у говору, из којих састављачи стичу увиде у понашање речи и, на једном 
вишем и општијем нивоу, у функционисање језика у посматраном домену његове употребе. Овим 
се умногоме доприноси објективности понуђених података у речнику и уједно смањује интуи-
тивни и субјективни начин њиховог одабира и обраде.

У том смислу, могло би се устврдити да корпусна утемељеност речника њихове састављаче 
претвара у посреднике између сирових језичких података у корпусу, с једне стране, и њихове 
вишеслојне обраде и уређеног приказа у речнику, с друге. Сам посао састављача сведен је на 
осмишљену селекцију, систематизацију и презентацију информација добијених из корпуса. Ако 
се корпус поима као темељ зграде, онда се састављање корпусно утемељених, одн. емпиријских, 
речника може поимати као креативна и научноистраживачка надградња, у виду зидова и спратова 
те зграде. Пажљивом анализом расположивих информација у корпусу, истраживачи могу стећи 
поуздан увид у више значајних димензија понашања речи у контексту: у фреквентност њиховог 
јављања, у испољавање њихових форми, функција, садржина и употреба, и у њихове парадигмат-
ске, синтагматске и творбене међуодносе с другим речима.

Што се тиче Српског речника новијих англицизама, његов корпус наменски је био креиран 
за израду овог речника. Састоји се од око 12.000 параграфских јединица текста, где терминоло-
шки спој ‘параграфска јединица текста’ ваља разумети као једну целовиту реченицу, или више 
тематски повезаних суседних реченица, у чијем се саставу налази бар један претпостављени ан-
глицизам; ‘претпостављени’ зато што свака реч која делује као да долази из енглеског језика 
није нужно и англицизам у српском. Јединице текста прикупљене су искључиво из онлајн извора 
свих врста информативних, образовних, забавних и других портала и вебсајтова, као и објава 
на друштвеним мрежама, форумима и у блоговима на српском језику. Корпус је био планиран 
и остварен тако да обухвати 50 тематских области, у оквиру следећих осам општијих целина: 
Друштво, Култура, Наука, Информационе технологије (ИТ), Популарна култура, Начин живота, 
Слободно време и Спорт (уп. СРНА: 27-28). Применом ова два кључна критеријума организације 
корпуса, медијумског и тематског, покривена је употреба англицизама, прво, у писаној текстуал-
ној продукцији, друго, скоро свих релевантних регистара и, треће, скоро свих релевантних узра-
сних група корисника данашњег српског језика, код којих се основано може очекивати појачано 
коришћење новијих англицизама.

Информације изведене из потврда понашања посматраних речи, потенцијалних англициза-
ма, у језичком контексту, које су регистроване у овом корпусу, значајно су утицале на формирање 
следећих аспеката састава и структуре овог речника:

•	 прво и најважније, саме речи које се у текстовима јављају,
•	 фреквентност јављања речи у текстовима и у појединим типовима текстова,
•	 писани облици у којима се речи јављају, укључујући и варијантне и неприхватљиве 

облике,
•	 морфолошки облици у којима се речи јављају, укључујући и варијантне и неприхватљи-

ве облике,
•	 граматички наставци с којима се речи јављају,
•	 творбени афикси с којима се речи јављају,
•	 нове речи које се с речима као мотивним основама јављају,
•	 примери реченичних структура у којима се речи типично јављају,
•	 друге речи с којима се речи типично заједно јављају,
•	 значења у којима се речи јављају, и
•	 области у којима се речи у појединачним значењима типично јављају.
Одабир, испис и обраду корпусног материјала урадио је посебно обучен сараднички тим 

од 10 исписивачица и исписивача, најбољих свршених мастера Филозофског факултета у Новом 
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Саду – Александра Кардош, Милан Обрадовић, Јована Рупар, Марија Савић и Маја Вукојевић, на 
Одсеку за англистику, и Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, Зорица Ракић и Мари-
на Шафер, на Одсеку за српски језик и лингвистику. С њима је одржано неколико припремних са-
станака, ради дефинисања предмета и циљева њиховог истраживања, објашњавања конкретних 
начина њиховог рада и разрешавања њихових недоумица. Као подсетник, чланови сарадничког 
тима добили су кратко писано упутство на две стране: на једној се налазио горе поменути попис 
од 50 тематских области, за које су се они касније опредељивали према личним склоностима, а на 
другој страни био је попис кључних теоријских одређења, насловљених „Шта сматрамо англи-
цизмом у Речнику”, и попис корисних практичних савета, насловљених „Поступак ексцерпције 
материјала”. У циљу лакшег и потпунијег праћења одвијања процеса настанка корпуса, та два 
пописа из сарадничког упутства овде се доносе у целости:

ШТА СМАТРАМО АНГЛИЦИЗМОМ У РЕЧНИКУ

−	 очигледни англицизам, написан у транскрипцији, нпр. виски
−	 очигледни англицизам, написан хибридно (у транскрипцији, ћириличкој и/

или латиничкој, и у оригиналу, нпр. downloadovati, web sajt
−	 сирови англицизам, написан у оригиналу, нпр. Wоw!
−	 делимични калк, делом преведени а делом очигледни или сирови англицизам, 

нпр. пребукиран
−	 псеудоанглицизам, енглеске речи искомбиноване у неком другом или трећем 

језику, нпр. видео-спот
−	 секундарни морфолошки англицизми, изведени српским деривационим пре-

фиксима и/или суфиксима, нпр. најсекси, маркетиншки
−	 секундарни семантички англицизми, изведени српским поступцима ствара-

ња новог значења (ширење, сужавање, метафора, метонимија), нпр. ток-шоу 
(сваки разговорни програм, а не само забавни, као што је у енглеском)

−	 колокације с англицизмима, нпр. шибнути СМС

ПОСТУПАК ЕКСЦЕРПЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛА

Пре доношења одлуке о укључивању:
−	 ако нисте сигурни да ли је потенцијални англицизам стварно из енглеског је-

зика, проверите га у ова два речника:
−	 https://www.lexico.com/ [одскора више није у функцији и преусмерава на 

https://www.dictionary.com/]
−	 https://www.merriam-webster.com/

−	 ако нисте сигурни да ли потенцијални англицизам или колокацију треба да 
укључите, укључите их

−	 потенцијални англицизам увек преузмите у пуном реченичном контексту
−	 потенцијални англицизам увек оставите у затеченом писаном и/или морфоло-

шком облику, укључујући и правописне, штампарске и остале грешке
После доношења одлуке о укључивању:
−	 осветлите одабрану реченицу на изворном екрану и активирајте команду 

‘copy’ (CTRL + C)
−	 пређите у Word, мишем наместите курсор на жељену локацију копирања и 

активирајте команду ‘paste’ (CTRL + P)
−	 поново осветлите дату реченицу и уклоните све типографске атрибуте текста, 

командом ‘clear formatting’
−	 подвуците циљни англицизам у датој реченици

https://www.lexico.com/
https://www.dictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
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−	 уколико у једној реченици има два или више англицизама, ту реченицу наве-
дите два или више пута

−	 изнад реченице унесите њен број, арапским цифрама
−	 испод реченице унесите три података, одвојена зарезима: назив/наслов изво-

ра, датум приступа, своје иницијале (име, па презиме)
На овај начин, направили сте корпусни параграф, који чине три целине, у три 
реда:
−	 1 редни број параграфа,
−	 2 реченица с англицизмом, и
−	 3 три библиографска податка
−	 сваки корпусни параграф одвојите од другог једним празним редом
Током рада:
−	 користите фонт Times New Roman, величина 12, без икаквих атрибута, осим 

подвученог англицизма
−	 користите формат Word фајла .DOC, а не .DOCX
−	 сваких 10 минута снимајте свој фајл, командом ‘save’ (CTRL + S)
−	 свакодневно, на крају рада, направите бар једну резервну копију свог фајла на 

УСБ-меморији
−	 на крају једног већег сегмента или читавог вашег прилога, прођите кроз цео 

текст поново и уклоните уочене недостатке

Исцрпнији опис процеса стварања корпуса за СРНА, од почетних до завршних етапа, про-
ткан практичним искуствима, разрешеним недоумицама и присећањима на лепе и мање лепе 
тренутке везане за рад на овом пројекту, нуди прилог под насловом „Прикупљање, одабир и об-
рада грађе за Српски речник новијих англицизама”, Марине Шафер, Александре Кардош, Марије 
Савић и Милана Обрадовића, четворо наших највреднијих сарадника, чији је квалитативни и 
квантитативни допринос припремању корпуса био убедљиво највећи.

3.2. Организација укупне структуре

Сирови корпусни материјал прикупљен од сарадника био је подвргнут уредничкој редакту-
ри, коју је обавио извршни уредник у сарадњи с првом коуредницом Јасмином Дражић. Редактура 
се састојала из четири дела: прво, одабирање корпусних јединица које би, или не би, биле укључе-
не у Речник као одреднице; друго, обједињавање читавог сарадничког материјала у једну целину; 
треће, давање препорученог писаног лика јединицама одабраним за будуће одреднице (о томе ће 
бити више речи ниже, у одељку о микроструктури Речника); и четврто, абецедно распоређивање 
редигованих корпусних параграфа према писаном облику јединица извучених на њихов почетак.

Под англицизмом се у Речнику сматрају речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, 
који су из енглеског језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов 
систем, адаптацијом на нивоу изговора, писања, облика и значења, и спадају у општи, свакоднев-
ни, нетерминолошки, вокабулар. По морфолошкој структури, те речи у енглеском језику биле су 
просте (нпр. cool), изведене (microblog, префиксација, или teaser, суфиксација), сложене (low- 
-cost) или фразне (social distance), док се у српском оне поимају као немотивисане, без одвоји-
вих и препознатљивих морфолошких делова, с изузетком фразних и неких сложених, које се у 
енглеском пишу одвојено. По етимологији, те речи и афикси у енглеском језику могли су бити 
германског порекла (нпр. wellness или -er), затим често француског, латинског или старогрчког 
(education или re-, обе из латинског), али и из многих других језика – непосредно или посредова-
но, при чему у српском све њих треба посматрати као англицизме, будући да су у српски преузети 
у форми и придруженој јој садржини које имају у енглеском, без обзира на њихов првобитни или 
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посреднички језик. У том смислу, имплементација у српском није латинизам, франшизинг није 
галицизам, графити није италијанизам, а караоке није нипонизам – него су све то англицизми, у 
енглески језик изворно преузети из латинског, француског, италијанског и јапанског, по редосле-
ду навођења, а потом из енглеског језика, или посредством енглеског језика, преузети у српски, а 
не непосредно из језика порекла (уп. СРНА: 11-12).

С овим одређењем на уму, поступак одабирања следио је раније постављене критеријуме за 
одабир, па су све корпусне јединице биле разврставане у три групе:

•	 у првој групи били су сигурни кандидати за укључивање, јер задовољавају критеријуме 
за потенцијалне одреднице,

•	 у другој групи, означени симболом ‘!НЕ’, били су сигурни кандидати за неукључивање, 
јер не задовољавају дате критеријуме, и

•	 у трећој групи, означени симболом ‘?НЕ’, били су могући кандидати за неукључивање, 
јер не задовољавају све критеријуме, али се по неким значајнима, најчешће по уоченој 
фреквентности јављања, издвајају.

О статусу спорних кандидата, посебно оних у трећој групи, коначну реч давали су чла-
нови ауторског тима. На крају поступка одабирања и заједничког разрешавања недоумица (уп. 
Ајџановић, Степанов и Дражић 2021), од првобитних приближно 12.000 корпусних параграфа, за 
даљу обраду остало је њих око 8000, док је отприлике једна трећина, око 4000 параграфа, отпала. 
Сагласно поменутим критеријумима за одабир, из пречишћене, коначне и за рад спремне верзије 
главног корпуса, како би га тачно ваљало називати, који је још на почетку био осмишљен и при-
премљен да послужи као темељни извор грађе за Речник, биле су изостављене следеће категорије 
јединица, пошто не испуњавају квантитативне и квалитативне услове за укључивање прво у глав-
ни корпус, а онда и у сам Речник (уп. СРНА: 12-13):

•	 оказионализми, тј. речи из енглеског језика, које се јављају мање од три пута у различи-
тим корпусним текстовима,

•	 инглишизми, тј. речи и афикси из енглеског језика, који се повремено или тек једнократ-
но убацују у говор или писање на српском језику и стога још нису интегрисани у његов 
систем, попут Hello!,

•	 ефектизми, тј. речи, синтагме и читаве реченице из енглеског језика, које се без икаквих 
промена убацују у писање или говор на српском језику и припадају статусној употре-
би, у домену више или мање изражене и учестале замене кодова (енгл. code-switching), 
с циљем показивања одређених прижељкиваних друштвених статуса и/или постизања 
одређених комуникативних ефеката (уп. Прћић 2019а: Погл. 11-12), попут O my God!; 
управо због тога је за овакве јединице овде предложен назив ‘ефектизми’,

•	 ускостручни и технички термини, тј. речи из енглеског језика, које припадају струковној 
употреби српског језика и терминологијама његових тематских регистара (уп. Прћић 
2019а: Погл. 11-12), попут блокчејн (енгл. blockchain), осим ако такве речи нису искора-
чиле и прешле у општи вокабулар,

•	 старији англицизми, тј. речи из енглеског језика, које су у српски језик ушле пре више 
од 50 година, попут трамвај (енгл. tramway), осим ако у међувремену нису поново пре-
узете с новим значењем и/или у новој форми, попут тренинг (енгл. training), у смислу 
‘обучавање, оспособљавање’, и

•	 називи, тј. речи из енглеског језика, које служе као називи производа, компјутерског 
софтвера, вебсајтова, и сл., будући да се они налазе у категорији властитих имена, која, 
по дефиницији, не спадају у општу, тј. генеричку и апелативну, лексику, и зато излазе из 
предвиђених оквира, попут Firefox; од овог критеријума изузети су називи пет високо 
фреквентних вебсајтова, Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток, Твитер, чије неколике 
изведенице настале у српском језику јесу у домену овог речника.

Поред главног, статичног и заокруженог, корпуса, Речник је имао још два извора грађе. 
Други је био допунски корпус, до самог краја динамичан и отворен, сачињен од јединица изван 
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главног корпуса, које су, из сопствених непосредних сусрета с њима у написаним и изговореним 
текстовима на српском језику, прибављали сами аутори током рада на Речнику, по истим критери-
јумима као за главни корпус; допунски корпус броји око 450 јединица. Трећи извор био је стари 
корпус, статичан и затворен, сачињен од јединица преузетих из Du yu speak anglosrpski? Речника 
новијих англицизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001, 2011, 2018), које се и данас налазе у актив-
ној употреби; стари корпус броји око 900 јединица.

Када се погледају све поменуте цифре, које, мора се нагласити, представљају приближне, 
али никако не и насумичне, вредности (приближне услед немогућости аутоматског бројања једи-
ница, осим уз њихово претходно појединачно ручно индексирање по подврстама), произлази да 
је, од укупно преко 4500 одредница у Речнику, једна петина њих (900) наслеђена из старог корпу-
са, једна десетина њих (450) изведена из допунског корпуса, док је остатак, а то је огромна већина 
од нешто мање од четири петине одредница (3150), заснован на главном корпусу.

Тих 4500 одредница, лексичких јединица пореклом из енглеског језика, представља под-
скуп лексикона савременог српског језика, око којег је саздан и састављен Српски речник нови-
јих англицизама, чија укупна структура са својим посебним компонентама даје њихову целови-
ту лексиколошку обраду и лексикографски приказ. При томе, термин укупна структура (енгл. 
overall structure), овде се, колико је било могуће утврдити, први пут предлаже као кровни, надре-
ђени, хиперонимски назив за све структурне компоненте једног типичног речника, укључујући 
и СРНА. У овом речнику постоји четири такве компоненте: макроструктура, микроструктура, 
медиоструктура и спољни сегменти. Свака од њих у наставку ће подробније бити представљена.

(1) Макроструктура (енгл. macrostructure) представља одабир, попис и организацију 
одредница у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику макрострук-
туру чини две врсте одредница: прво, то су главне одреднице, попут тендер, које су носиоци 
сваког речничког чланка и отуда имају пуну лексикографску обраду; и друго, то су пододредни-
це, попут тендерски, које су творбено, тј. обликом и значењем, повезане с главном одредницом, 
најчешће као резултат поступака суфиксације и конверзије, и отуда не садрже пуну дефиницију 
значења, будући да се оно може извести на основу значења главне одреднице и значења употре-
бљеног суфикса и/или датог примера у којем се конкретна реч јавља.

Главне одреднице у Речнику наведене су по абецедном редоследу њиховог писаног облика. 
Уколико постоје више-мање подједнако прихватљиве морфолошке и/или правописне варијанте 
неке главне одреднице или пододреднице, оне се нижу по редоследу препоручености и повезу-
ју везником и, попут, рокенрол и Р’н’Р. Насупрот томе, пододреднице, будући да су подређене, 
јављају се испод главне одреднице и, уколико их је више од две, размештене су гнездасто, једна 
испод друге, попут дизајнирати, дизајниран, дизајнирање, дизајнер, дизајнерка, дизајнерскиприд, 
дизајнерскиприл, према творбеној повезаности с главном одредницом, дизајн, као мотивном речи. 
Структура творбеног гнезда и редослед изведеница унутар њега одређени су хијерархијски, вр-
стом мотивне речи – да ли је то именица, или глагол, или придев, што онда ланчано води до 
предвидљивих деривација: мотивна именица дизајн даје глагол дизајнирати, овај даје трпни гла-
голски придев дизајниран, овај даје глаголску именицу дизајнирање, итд.

Оваквим двојним, и хибридним, устројством одредница укључених у макроструктуру 
Речника – алфабетским/абецедним, одн. хоризонталним, за главне одреднице, и хијерархијским, 
одн. вертикалним, за пододреднице, настојало се да се на најефектнији и према корисницима 
најпредусретљивији начин визуелно представе формални и садржински односи између главне 
одреднице и њених појединачних пододредница, чланова специфичног творбеног гнезда. Како 
је та замисао конкретно спроведена у Речнику показује пример главне одреднице дизајн и њених 
управо набројаних пододредница, чије је творбено гнездо приказано на смањено репродукованој 
страни на Илустрацији 2.
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dizajn

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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divizija, -e ž /divIzija/
[engl. division]
grupacija sportskih timova, geografski povezanih, u okviru jedne lige ili asocijacije

Igra se po dvostrukom bod sistemu, po četiri prvoplasirane iz svake divizije 
nastavljaju takmičenje.

DIY det i di‑aj‑vaj det /dI-Aj-vAj/
[engl. DIY, od d(o-)i(t-)y(ourself)]
koji se tiče samostalnog obavljanja, popravljanja ili izrade nečega, bez pomoći 
stručnog majstora; = uradi sam, =  sam svoj majstor

Znam žene koje su same svoj majstor i prave DIY pilinge od taloga kafe, šećera, 
mekinja i sl. i one koje uživaju da se pilinguju četkom.

dizajn, a m /dizajn/; L  design
[engl. design]
stručno ili umetničko projektovanje i oblikovanje nekog proizvoda, dela i sl.

Tim ljudi radio je kompletan dizajn ovog stilskog hotela koji se po izgledu i 
ponudi izdvaja od ostalih u gradu.

dizajnirati, -iram impf/pf, tr /dizajnIrati/
[engl. design]

Slavna dizajnerka, koja je dizajnirala princezinu venčanicu, progovorila je o 
prelepoj saradnji sa njom.

dizajniran, a, o /dizajnIran/
Dobro dizajniran i urađen vebsajt donosi bolji prihod.

dizajniranje, -a s /dizajnIrAnje/
Namena prostora predstavlja početnu tačku njegovog dizajniranja i projektovanja.

dizajner, a m /dizajner/
[engl. designer]

On je grafički dizajner, bavi se plakatima, posterima i bilbordima.

dizajnerka, -e (Dsg. -ki) ž /dizajnErka/
Novosadske dizajnerke će vam rado preraditi novogodišnju haljinu – besplatno.

dizajnerski, -a, -o /dizajnerski/
Najvažnije u svemu je oštro dizajnersko oko, koje na sve detalje obraća pažnju.

— pril
Stan je kompletno dizajnerski sređen i ističe se po funkcionalnosti i luksuzu.

DJ ⇒ di-džej

Илустрација 2: приказ творбеног гнезда главне одреднице дизајн и њених пододредница

Што се тиче јединица које чине макроструктуру Речника, скуп од преко 4500 одредница, 
од чега око 2750 главних одредница и око 1750 пододредница, у приближном односу 60% према 
40%, састоји се од три структурна типа лексичких англицизама (уп. СРНА: 13) – примарних, се-
кундардних и терцијарних:

•	 примарни тип: речи из енглеског језика, без обзира на њихову изворну морфолошку 
структуру и етимолошко порекло, које су бар делимично интегрисане у систем српског 
језика, које спадају у његов општи вокабулар и које се у главном корпусу јављају најма-
ње три пута у различитим текстовима (уп. Ајџановић 2021; Алановић и Ајџановић 2007; 
Кардош 2014),
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•	 примарни тип: афикси из енглеског језика, без обзира на њихово изворно етимолошко 
порекло, који су бар делимично интегрисани у систем српског језика, који спадају у ње-
гов општи вокабулар и који се у главном корпусу јављају најмање три пута у различитим 
текстовима, попут префикса е- (енгл. e-, од e(lectronic)),

•	 примарни тип: раније преузети англицизми, или речи из неког другог језика, али сада с 
друкчијим значењем и/или формом, попут волумен (енгл. volume), у значењима везаним 
за косу, трепавице, лице, кожу и звук,

•	 примарни тип: делимични калкови, тј. вишеделне речи настале у српском језику преузи-
мањем једног елемента енглеске речи, а превођењем другог елемента, попут пребукиран 
(од енгл. overbook) (уп. Видачић 2000),

•	 секундарни тип: морфолошке изведенице, тј. нове речи настале у српском језику од ан-
глицизама применом неког поступка творбе речи, попут ишчекирати (од срп. чекирати, 
префиксацијом), или менаџерка (од срп. менаџер, суфиксацијом) (уп. Кардош 2014; Об-
радовић 2016),

•	 секундарни тип: семантичке изведенице, тј. нова значења англицизама настала у срп-
ском језику применом неког поступка творбе смисла, који укључују генерализацију, спе-
цијализацију, метафоризацију и метонимизацију, попут бебиситерка или ток-шоу, обе с 
проширеним изворним значењем (уп. Аћимовић 2014), и

•	 терцијарни тип: псеудоанглицизми, тј. речи настале у неком другом језику комбинова-
њем елемената из енглеског или из енглеског и тог другог језика, али које у таквој форми 
и/или с таквом садржином не постоје у енглеском, попут фолкер (од енгл. folk и енгл. 
-er), или голгетер (од срп. гол, енгл. goal, и енгл. (go-)getter), обе у српском (уп. Савић 
2014, 2016).

Као што се да приметити, у Речнику се налази три типа лексичких англицизама према на-
чину њиховог настанка: примарни англицизми, који су непосредно преузети из енглеског језика 
и прилагођени систему српског језика; секундарни англицизми, који су изведени од примарних 
неким од поступака творбе речи и/или творбе смисла у српском језику; и терцијарни англици-
зми, који су постали комбиновањем елемената из енглеског језика у другим језицима, укључују-
ћи и српски.

(2) Микроструктура (енгл. microstructure) представља одабир, формулацију и приказ по-
датака о одредницама у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику за 
одреднице се дају подаци о њиховој форми, функцији, садржини и употреби, које се разликују 
и квалитативно и квантитативно, зависно од тога да ли се ради о главним одредницама или о 
по додредницама (уп. СРНА: 17-26). С обзиром на то да се организација, састав и реализација 
микроструктуре сматрају окосницом сваког речника, па тако и овог, пошто су из перспективе 
корисникâ најважнији, а из перспективе ауторâ најосетљивији и најзахтевнији, али и најзахвални-
ји, опису организације микроструктуре Речника биће посвећен посебан пододељак (3.3), у склопу 
наредног одељка.

(3) Медиоструктура (енгл. mediostructure) представља устројство мреже механизама 
и средстава за унакрсна упућивања са повезаних података и на повезане податке о појединим 
одредницама у речнику (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). У овом речнику примењен је 
једносмерни механизам унакрсног упућивања од варијантних облика главних одредница и, ређе, 
пододредница према речничком чланку у којем се налази њихов основни облик, а самим тим и 
њихова обрада. Као средство упућивања употребљена је двострука стрелица удесно, ⇒.

Постоје унакрсна упућивања за два основна типа варијантних облика (уп. СРНА: 26):
•	 за морфолошки и/или правописно варијантне облике, попут субвуфер ⇒	сабвуфер, и
•	 за неприхватљиво написане облике, који могу имати три графолошка лика, испред њих 

увек означеним упозоравајућим симболом снужденог лица, ‘тужнићем’, :
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•	 када су написани изворно, попут  lite ⇒ лајт,
•	 када су написани прилагођено, попут  инфотејмент ⇒ инфотејнмент, и
•	 када су написани хибридно, енглеско-српски, попут  buffer zona ⇒ бафер-зона.

Сви варијантни облици размештени су, слично распореду главних одредница, према абе-
цедном редоследу њиховог писаног облика, српског, енглеског или енглеско-српског. Уколико се 
унакрсно упућивање јавља на релативно малој удаљености једне варијанте од друге, типично на 
истој страни, примена овог механизма изостаје.

Осим овог типа унакрсног упућивања, по својој природи унутар-макроструктурног, у Реч-
нику је заступљен још један, мање очигледан, тип, по својој природи међу-микроструктурни, с 
примењеним двосмерним механизмом унакрсног упућивања од једне синонимне одреднице на 
другу, и обрнуто, које се налазе у склопу дефиниција релевантног значења у два одвојена реч-
ничка чланка. Као средство упућивања употребљен је знак једнакости са спуштеном стрелицом 
удесно, што показује следећи пар примера синонимних одредница (уп. СРНА: 25):

•	 [дефиниција;] = →бодибилдер, и
•	 [дефиниција;] = →билдер.

(4) Спољни сегменти (енгл. outside matter) представљају периферне компоненте речника 
које пружају додатне информације о одредницама и око њих, или о самом речнику и око њега, 
с циљем да корисници добију јаснији увид у његову организацију и реализацију, и у начине об-
раде и приказа одредница. Те компоненте могу се налазити или на почетку речника, као предњи 
сегмент (енгл. front matter), или негде унутра, као средњи сегмент (енгл. middle matter), или на 
његовом крају, као задњи сегмент (енгл. back matter) (уп. Hartmann 2001; Hartmann и James 1998). 
У овом речнику налази се предњи сегмент, чији је текст осмислио и написао извршни уредник, 
у сарадњи с коуредницама Јасмином Дражић и Миром Милић. Предњи сегмент састоји се од 
следећих пет делова (уп. СРНА: 9-39):

•	 део „Уводна реч” доноси сажет али исцрпан теоријски увод у тематику енглеско-срп-
ских језичких контаката, англицизама и њихове лексиколошке и лексикографске анали-
зе, а подељен је у пет целина: (1) Српски, енглески и англосрпски, (2) Речник и око њега, 
(3) Англицизми и око њих, (4) Обрада англицизама у Речнику, и (5) Људи заслужни за 
Речник,

•	 део „Водич кроз Речник” доноси сажет али исцрпан илустровани опис његове укупне 
структуре, принципе обраде одредница и типографске конвенције приказа понуђених 
података, а подељен је у десет целина: (1) Правопис, (2) Граматика, (3) Изговор, (4) Не-
прихватљиво написани или изговорени облици, (5) Изворни облици и њихова адаптаци-
ја у српском језику, (6) Значење, (7) Примери, (8) Устаљени спојеви речи, (9) Унакрсна 
упућивања, и, ненумерисани, Практични подсетник,

•	 део „Тематске области у Речнику” доноси попис од 50 тематских области заступљених 
у одредницама, заједно с типовима медија консултованих при њиховом проналажењу,

•	 део „Консултовани речници и други приручници” доноси попис штампаних и онлајн 
издања којима су се аутори служили током рада на Речнику, и

•	 део „Додатна литература” доноси попис с библиографским подацима о релевантним 
књигама и чланцима намењеним корисницима који желе да прошире своја сазнања о 
теоријско-методолошким и практичним аспектима истраживања енглеско-српских је-
зичких контаката.

Поред предњег сегмента, у Речнику постоји још једна периферна компонента, која се укла-
па у горње одређење спољних сегмената, али се разликује од сва три његова типа, утолико што се 
јавља на дну сваке леве и десне стране речничког дела. Изразито окренута према корисницима и 
њиховом лакшем праћењу и успешнијем тумачењу понуђених података, ова компонента назива 
се „Практични подсетник”, има табеларни облик насловљен са „Скраћенице и симболи”, прика-
зана је сивим слогом који не одвлачи пажњу од главног текста изнад њега и на левим (парним) 
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странама доноси објашњење најважнијих скраћеница, на десним (непарним) странама објашње-
ње најважнијих симбола, док се одвојено, сасвим доле и на левим и на десним странама налази 
објашњење фонолошких симбола за кратке и дуге наглашене и ненаглашене самогласнике упо-
требљене за бележење изговора одредница. Имајући у виду положај ове компоненте у Речнику и у 
његовој укупној структури, за овај тип спољног сегмента овде се предлаже, први пут, колико је то 
било могуће утврдити, назив доњи сегмент (енгл. bottom matter). Како тај доњи сегмент изгледа 
у пракси може се видети на узорцима леве и десне стране, репродукованим на Илустрацији 3.

лева (парна) страна:

100

bodiart

det  determinativ (imenica kao pridev ili dopuna)
Dsg.  dativ singulara (jednine)
impf  imperfektivni (nesvršeni) glagolski vid
indekl  indeklinabilna (nepromenljiva) imenica
intr  intranzitivni (neprelazni) glagolski rod
Npl.  nominativ plurala (množine)
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

pf  perfektivni (svršeni) glagolski vid
pl.  plural (množina)
prid indekl  indeklinabilni (nepromenljivi) pridev
pril  prilog
refl  refleksivni (povratni) glagolski rod
tr  tranzitivni (prelazni) glagolski rod
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik

SKRAĆENICE I SIMBOLI
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bodiart, a m /bodiArt/; L  body art
[engl. body art]
umetnost u kojoj ljudsko telo predstavlja objekat ukrašavanja, oslikavanja, tetovaže 
i sl.; =  umetnost na telu

Imenom bodiart označavaju se svi umetnički procesi u kojima umetnik koristi 
svoje vlastito telo kao materijalnu podlogu umetničkog dela.

— det
Osvojila je treće mesto na Bodiart festivalu Srbija 2017.

bodi‑artist, a m /bodi-artist/ i bodi‑artista, -e m /bodi-artista/
[engl. body artist]

Dobila sam odlične komentare svetskih šminkera i bodi-artista, to mi je bio podstrek.

bodibilder, a m /bodibilder/
[engl. bodybuilder]
osoba koja se sistematski bavi jačanjem i oblikovanjem mišića, izvodeći specijalne 
vežbe, dižući tegove i sl., ponekad u takmičarske svrhe; =  →bilder

Uporno je vežbao da bi imao mišiće kao bodibilder.

bodibilderka, -e (Dsg. -ki) ž /bodibildErka/
=  →bilderka

Njoj kao bodibilderki nije teško da podigne teg od 50 kilograma.

bodibilding, a m /bodibilding/
[engl. bodybuilding]
=  →bildovanje, =  oblikovanje tela

Čak je pobedio na takmičenju u bodibildingu za najlepšeg muškarca planete.

bodigard, a m /bodigard/; L  bodyguard
[engl. bodyguard]
=  telohranitelj

Svuda u svetu bodigard mora da prođe ozbiljnu obuku da bi mu neko poverio svoj 
život ili život svojih najmilijih.

bodipejnting, a m /bodipEjnting/; L  body painting
[engl. body painting]
umetnost u kojoj se slika po nagom ljudskom telu ili pojedinim njegovim delovima; 
=  oslikavanje tela, =  slikanje po telu

Tetovaže su se pojavile i na telima manekenki kao bodipejnting u bojama 
kozmetičkih kuća.

десна (непарна) страна:

99

bodi

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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— det
Žena bezvremene lepote prvi put u karijeri odlučila se za drastičnu promenu 
skrativši svoju dugu kosu na popularnu bob dužinu.

Ꝏ  dečji  ~, dugi  ~, ~  frizura, kratki  ~
2 sport zimski sport u kojem dva ili četiri takmičara voze sanke s upravljačem i 
kočnicom na zaleđenoj stazi, s ciljem da postignu što veću brzinu

Oni koji nisu skijali uživali su u šetnji po snegu kao i u adrenalinskim 
aktivnostima poput boba i vožnje motornih sanki.

bobi, ja (Npl. ji) m /bobi/
[engl. bobby]
(neform.) britanski policajac; =  pozornik, =  policajac

Tradicionalnu dobronamernost i bezbednost nenaoružanih bobija sve više 
ugrožavaju naoružani napadači.

bodi, ja m /bodi/; L  body
[engl. body]
1 za žene ženski donji veš, s rukavima ili bez njih, koji je tesno pripijen uz gornji 
deo tela i kopča se između nogu

Bodi dosta otkriva i pokazuje, tako da kod partnera budi dodatnu požudu.

— det
Tu su i majice i tunike u raznim bojama i za svačiji stas, majice sa printom, bodi 
majice i polurolke.

Ꝏ  ~  korset,  ~  majica, muški  ~, ženski  ~
2 za decu sličan odevni predmet namenjen bebama ili maloj deci (E); =  →bodić,  
=  bodi za bebe, =  dečji bodi

Nov dečiji bodi sa izradom slika po želji kupca.

bodić, a m /bodIć/
(neform.) =  →bodi2, =  bodi za bebe, =  dečji bodi

U našoj ponudi su moderni bodići za dečake i devojčice, kreirani od kvalitetnih 
materijala.

3 za oboje ženska ili muška pripijena majica ili košulja (E)
Ušla je u studio u snežno belom bodiju i roze farmerkama.

— det
Crne bodi majice od pamuka, tako priljubljene uz telo, najbolje ističu vaše mišiće.

Илустрација 3: доњи сегмент на левој и десној страни речничког дела СРНА

Детаљан опис процеса формирања укупне структуре СРНА, укључујући нарочито његову 
микроструктуру, које се у суштини састојало од претварања очигледних и скривених информаци-
ја садржаних у корпусу (главном, допунском и старом) у очигледне лексиколошке информације 
садржане у Речнику, нуди прилог под насловом „Од грађе до речничког чланка у Српском речнику 
новијих англицизама”, прве коуреднице Јасмине Дражић, која је, у сарадњи с другом коуредни-
цом Миром Милић, разрадила микроструктуру Речника, обрадила све одреднице и тако израдила 
прву, почетну, верзију читавог текста.

3.3. Организација микроструктуре

Како је речено у претходном пододељку, под микроструктуром речника подразумева се 
одабир, формулација и приказ података о одредницама, који обухватају аспекте њихове форме, 
функције, садржине и употребе. Преточено у конкретне микроструктурне елементе и податке 
које они пружају о главним одредницама и пододредницама, у овом речнику врсте података биле 
су одабране у складу с општим комуникативним принципом надахнутим једним кратким, саже-
тим и готово аксиоматским опажањем Ch. Fillmorea (1971: 274), које би у модификованој верзији 
гласило овако: за сваку реч треба у речнику понудити онолико знање које омогућава људима да 
ваљано разумеју ту реч кад је други употребљавају у говору и писању (пасивна димензија), као и 
знање које омогућава људима да ту реч сами ваљано употребљавају у говору и писању (активна 
димензија).
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С овим темељним принципом на уму, целовиту микроструктуру главне одреднице и њених 
пододредница, у оквиру припадајућег речничког чланка (енгл. entry), у овом речнику чине подаци 
везани за облике (енгл. formal comment) и подаци везани за значење (енгл. semantic comment; уп. 
Hartmann 2001; Hartmann и James 1998), који ће бити приказани на примеру главне одреднице 
ВИП, у чијем се речничком чланку обједињено јављају сви типови података везаних и за облике 
и за значење саме главне одреднице и њених пододредница. Предметни речнички чланак репро-
дукован је на Илустрацији 4.

629

viral

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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vinvin prid indekl /vinvin/; L  win-win
[engl. win-win]
koji se tiče ishoda nekog spora, pregovora, dogovora i sl. u kojem su sve strane na 
izvesnom dobitku i nijedna nije na gubitku

Hteli smo da nađemo rešenje tako da to bude vinvin situacija, pa smo zato uveli 
paušalno oporezivanje za one koji imaju do 30 ležajeva.

VIP, –ja (Npl. –jevi) m /vI-Aj-pI/ i –a (Npl. –ovi) m /vip/ i vi‑aj‑pi, ja (Npl. jevi) m 
/vI-Aj-pI/; L  /vI-Ej-pI/
[engl. VIP, od v(ery) i(mportant) p(erson)]
1 osoba veoma važna i uticajna osoba, naročito iz sveta politike, biznisa i 
šoubiznisa, koja u javnosti ima poseban tretman; =  veoma važna osoba

Rešila sam da provedem jedan dan kao VIP, prvi put u životu, i da vidim kako to 
izgleda.

— det
Nakon oficijelnog dela, za brojne VIP zvanice organizovan je koktel u svečanoj 
sali hotela.

Ꝏ  ~  doček,  ~  gost,  ~  loža,  ~  karta,  ~  klijent,  ~  kupac,  ~  posluženje,  ~  priča, 
 ~  putnik,  ~  spisak,  ~  status,  ~  svet,  ~  tretman,  ~  ulaznica,  ~  usluga,  ~  zvanica
— pril

Ali nisu samo one te koje me teraju da se osećam tako VIP. Ima i drugih.

2 događaj javni događaj, manifestacija i sl. gde se okupljaju ili učestvuju takve 
osobe (E)

Ne osuđujte me, rekoh već da nikad pre nisam bio na nekom ovakvom VIP-u.

viral, a m /virAl/
[engl. viral]
slika, video ili audio snimak, vest i sl. koja se vrlo brzo širi među korisnicima 
interneta, naročito preko društvenih mreža

Ovaj viral za pola dana primilo je pola miliona pretplatnika, i to samo u Evropi.

viralan, -lna, -lno /virAlan/
[engl. viral]

Što je veća interakcija, to će vaša fotografija biti vidljivija na društvenim 
mrežama, a samim tim i viralnija.

Илустрација 4: микроструктурни елементи СРНА – речнички чланак за главну одредницу ВИП

Подаци везани за облике захватају области графологије с ортографологијом, морфосин-
таксу и фонологију с фонетиком, а подаци везани за значење области семантике, стилистике 
и прагматике. Сви ови подаци реализовани су кроз појединачне микроструктурне елемен-
те, чији су принципи обраде и типографске конвенције детаљно објашњени у „Водичу кроз 
Речник” (СРНА: 18-26). Следи пролазак по параграфима речничког чланка главне одреднице 
ВИП, ради брзог упознавања врста, положаја и улога појединих микроструктурних елемената 
Речника:

•	 у првом параграфу: 1 носилац речничког чланка, приказан плаво и полумасно, писани 
облик главне одреднице (ВИП) и, у продужетку, њена правописна варијанта (ви-ај-пи), 2 
врста речи и карактеристични граматички наставци главне одреднице и њене варијанте, 
3 у косим заградама, препоручени изговорни облици главне одреднице и њене варијанте, 
и 4 уведен симболом снужденог лица, неприхватљив изговорни облик главне одреднице,

•	 у следећем, другом, параграфу: у четвртастим заградама, изворни енглески облик главне 
одреднице,

•	 у следећем, трећем, параграфу: 1 дефиниција значења главне одреднице, 2 иза дефини-
ције, приказани полуцрно, редни број и путоказна реч, тј. кључна реч, која попут путо-
каза води ка дефиницији жељеног значења, пошто их овде има више од једног,

•	 у следећем, четвртом, параграфу: илустративни пример дефинисаног значења главне 
одреднице, у којем је она истакнута плаво,
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•	 у следећем, петом, параграфу: уведена дугом цртом, пододредница с истим обликом као 
главна одредница, али с функцијом детерминатива (дет) и, ниже, прилога (прил), за које 
се даје само илустративни пример, док се остали подаци подразумевају као изводиви из 
података о главној одредници и понуђених примера, и

•	 у следећем, шестом и последњем, параграфу: уведен плавим симболом два спојена пр-
стена, колокације, тј. уобичајени спојеви, главне одреднице, коју представља плава тил-
да (~), с другим речима.

Након овог брзог упознавања с микроструктурним елементима Речника, у наставку ће бити 
дат њихов исцрпнији опис, с потпунијим увидом у конкретне проблеме, теоријске и практичне, на 
које су аутори наилазили, као и у конкретна решења која су изналазили. Ово због тога што су нека 
од решења – нарочито она која се односе на писање и изговор одредница, увођење нових типова 
података о одредницама и визуелно остварење читаве микроструктуре – иновативна и оригинал-
на, први пут понуђена управо у овом речнику и, делимично, у његовом претходнику, и производ 
су озбиљних и системских научних промишљања, почев од постављања пробних хипотеза, преко 
њихове вишеструке провере и поправке у пракси, па до коначног прихватања најбољег решења 
и његовог спровођења. Да би се уверљивије и веродостојније дочарао процес стварања овог дела 
Речника, теоријски и методолошки принципи који чине темељ свих микроструктурних решења 
биће ближе објашњени, образложени и илустровани.

Сам опис састојаће се од осам целина, према редоследу и именовању микроструктурних 
елемената у „Водичу кроз Речник” (СРНА: 17). Треба истаћи да се овде неће описивати врсте по-
датака и начини њиховог приказа унутар речничког чланка – то је детаљно и прегледно урађено 
у „Водичу кроз Речник” (СРНА: 17-26). Уместо тога, тежиште ће бити на откривању и приближа-
вању оних аспеката података и њиховог приказа, који се не обрађују, или не обрађују довољно, у 
„Водичу” – то су конкретни принципи који су мотивисали овакав састав, размештај и изглед по-
јединачних елемената унутар речничког чланка. При томе, опис сваког од елемената садржаваће 
одговоре на три суштински важна питања везана, прво, за функцију датог елемента; друго, за циљ 
увођења тог елемента; и треће, за начин на који су дата функција и циљ изведени.

(1) Елемент Правопис пружа знање о препорученом графолошком лику одреднице и ње-
них евентуалних графолошких и/или морфолошких варијанти, с циљем да се корисници обавесте 
о томе како англицизме у српском језику треба писати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 на писање англицизама у српском језику никакав утицај не треба да имају правописна 

правила, принципи и обичаји енглеског језика, као што је писање саставница у сложе-
ницама одвојено, спојено или с цртицом, попут енгл. on line, online, on‑line, или писање 
великог слова унутар сложеница, попут енгл. YouTube,

•	 за све одреднице доследно се примењује транскрипција на ћириличко или латиничко пи-
смо (уп. Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020: Погл. 10), искључујући тиме могућност 
преузимања изворног енглеског правописног облика у српски језик, попут download, као 
и хибридног, енглеско-српског, писања, попут cooliranje,

•	 изузетак од овога чини пет одредница, ејдс, факс, имејл, мис и прес, код којих је у посеб-
ним контекстима, наведеним у склопу чланака за ове одреднице, могуће и изворно пи-
сање – aidS, fax, e‑mail, miSS и PReSS, као и неколико одредница везаних за неформалну 
мобилну комуникацију, укључујући и високо фреквентне скраћене облике попут bTw и 
PlS (од енгл. by the way и please),

•	 транскрипција англицизама руководи се следећим семиотичким (тј. садржинско-фор-
малним начелом): реч која представља једну садржинску целину, јер изражава једин-
ствено и целовито значење те именује јединствену и целовиту категорију у ванјезичкој 
стварности, пише се као једна формална (словна) целина – непрекинута или са састав-
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ницама спојеним цртицом, искључујући могућност одвојеног писања саставница у јед-
ној јединственој и целовитој речи (уп. Прћић 2002, 2019а: Погл. 17),

•	 изузетак од овог принципа чине фразне именице, тј. синтагме са статусом речи, струк-
туре придев + именица, које се због таквог свог облика нужно пишу одвојено, попут 
политичка коректност,

•	 спојени цртицом пишу се англицизми чију морфолошку структуру чине две саставнице 
с међусобно препознатљивом семантичком везом у којој се значење друге саставнице, 
по правилу у класи именица, налази у смисаоном односу надређености, тј. хипероними-
је, према значењу целе речи, утолико што цела реч у српском језику означава подврсту 
онога што изражава дата именица, сагласно домаћем полусложеничком писању типа па-
радајз-чорба, попут ток-шоу према шоу, арт-филм према филм, фитнес-инструктор 
према инструктор,

•	 такође спојени цртицом пишу се слоговни елементи акронима, тј. речи насталих од по-
четних слова сложених или фразних назива, чиме се одражава њихов слоговни изговор, 
попут де-ве-де и ди-ви-ди према ДВД,

•	 сви остали англицизми пишу се непрекинуто, без обзира на то да ли су изворне речи по 
својој морфолошкој структури у енглеском језику просте, изведене, сложене или фразне,

•	 детерминативи, тј. именице у номинативу сингулара у функцији придева или објекатске, 
циљне или неке друге допуне, увек се пишу, као и прави придеви, одвојено од именица 
испред којих стоје, попут бестселер писац,

•	 непроменљиви придеви увек се пишу, као и прави, променљиви, придеви, одвојено од 
именица испред или иза којих стоје, попут фенси одећа, и

•	 једначења сугласника на саставу делова речи не бележе се (уп. Пешикан, Јерковић и 
Пижурица 2020: Тачке 20-21), попут драгстор, чизкејк (по звучности) и инпут (по месту 
творбе).

У недостатку званичне правописне норме за писање англицизама у српском језику, овде 
примењени модел преузет је из Du yu speak anglosrpski? Речника новијих англицизама (Васић, 
Прћић и Нејгебауер 2001, 2011, 2018). Модел су, полазећи од општих начела писања елемената 
из страних језика изнесених у Правопису српскога језика (Пешикан, Јерковић и Пижурица 2020, 
и раније), заједнички развили и спровели аутори тог речника, а затим га је теоријски образложио 
Прћић (2002, 2019а: Погл. 17). Овај модел, заснован на семиотичким и семантичким критерију-
мима, показао се као најсистематичнији и најсвеобухватнији, и зато најједноставнији и најлакши 
за објашњавање, подучавање у школи и примењивање у пракси. Без успеха остали су покушаји 
проширивања овог модела другим критеријумима, у циљу смањивања и/или разбијања графичке, 
одн. визуелне, гломазности појединих многословних речи: прво, морфолошким критеријумима, 
нарочито изворно сложеничким статусом неких англицизама, попут енгл. bodybuilder или content 
writing, што би могло да изискује и оправда цртицу; и друго, фонолошким критеријумима, наро-
чито акустичко-аудитивним утиском двоструког акцента у неким англицизмима, попут афтер-
шејв или бодибилдер, што би такође могло да изискује и оправда цртицу. Међутим, у стварној 
пракси ове критеријуме немогуће је без остатка преточити у системска правила, будући да они у 
неким речима лепо делују, у некима тек делимично, а у некима уопште не делују, што никако није 
пут ка доследности и једнообразности које се очекују од правописних правила.

Осим тога, у једном моменту била је у оптицају идеја да се цртица у потпуности избаци, 
осим у писању слоговних елемената акронима, чиме би се писање англицизама максимално по-
једноставило, уједначило и упредвидело, али је на крају ипак превладао принцип дихотомије из-
међу значењски немотивисаних речи у српском језику, које се пишу као целина, и оних значењски 
мотивисаних, полусложеничких, које се пишу с цртицом.

Због свих ових разлога из даљих разматрања изостављене су и морфологија и фонологи-
ја, а укључене само семиотика и семантика, које здружено пружају чврст темељ систематичног 
и ваљаног модела за доследно писање англицизама у српском језику, чијим би се званичним 
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усвајањем (и уграђивањем у нови Правопис српскога језика, који је у припреми) могао бар по-
чети да се уводи ред у садашњу несређену и врло често хаотичну свакодневну праксу, у којој се 
произвољно преплићу облици написани што прилагођено, попут твит, чекирати, што изворно, 
Plug‑in, SmooThie, што хибридно, web sajt, haRdwaReski, уз обилату и насумичну употребу цртице, 
мејк-ап, трипл-дабл, одвојено писање саставница у једној јединственој и целовитој речи, мејк 
ап, плеј листа, као и несигурности у писању великог почетног слова, Афроамериканац, Брегзит, 
Фотошопирати, Интернет, Твитераш, у којима треба мало почетно слово, будући да овде нису 
посреди имена него опште, тј. генеричке и апелативне, речи (за додатне илустративне примере 
свих наведених и многих других појава видети речнички део СРНА, Прћић 2019а и расположиве 
електронске и штампане текстове на данашњем српском језику).

Припрема и обрада правописа одредница била је један од три најзахтевнија и најизазовнија 
аспекта рада на Речнику (друга два била су припрема и обрада изговора и значења) – у овом случа-
ју, због тога што је требало, и то пре више од двадесет година, још током састављања Du yu speak 
anglosrpski? Речника новијих англицизама (Васић, Прћић и Нејгебауер 2001), препознати ‘метод у 
махнитости’ тадашње свакодневне језичке праксе, а и садашње, која се од ње врло мало разлику-
је. Махнитост те праксе у знаку је друге једне изреке, ‘пиши како хоћеш’, и то у најдословнијем 
могућем смислу – англицизми се у српском језику пишу без икаквог система, једном хаотичном 
мешавином произвољне транскрипције на ћириличко и латиничко писмо, на шта се надовезује про-
извољни енглески оригинал у латиници, али и у ћирилици, на шта се опет надовезује произвољно 
хибридно, енглеско-српско, писање у латиници и у ћирилици, а све то наткровљено произвољним 
писањем речи одвојено, спојено и с цртицом. Резултати ове хаотичне мешавине, који се на сваком 
кораку могу сусрести, у најсјајнијем светлу показују тотално одсуство бриге за ваљану употребу 
српског језика, у којем се преплићу одсуство званичне правописне норме, одсуство мањкаве наста-
ве српског и енглеског језика на свим нивоима образовања и одсуство свести о томе да језик и ње-
гова употреба није ствар нечијег ћефа или хира или каприца, него да подлеже нормираној употреби 
колектива, коју треба предавати, учити, научити и знати. И редовно примењивати у пракси.

У тој пиши-како-хоћеш атмосфери аутори првог издања прионули су на посао, па су, помо-
ћу хеуристичких, дедуктивних и индуктивних поступака промишљања, у затеченој махнитости 
распознали неке методе, уопштили их, прочистили, пречистили, проверили више пута у пракси 
и потом преточили у препоруке за писање англицизама у српском језику, које су спровели у тада-
шњем Речнику. Тако је ово троје аутора поставило правописну норму у којој се зна место цртице, 
спојеног и одвојеног писања, као и великог и малог почетног слова, као и писања у енглеском 
оригиналу, као и хибридног, енглеско-српског, писања. Аутори Српског речника новијих англи-
цизама покушали су овај једноставан и обухватан модел додатно да упросте, али су увидели да 
наслеђе знаменитог претка и лексикографског узора не треба мењати. Оно је добро како јесте, 
једноставно је и обухватно колико је то било могуће постићи. Исти модел спроведен је и у овом 
Речнику. Остаје нада да ће принципи овог модела постати део званичне правописне норме и да ће 
се почети предавати и учити у школи. И редовно примењивати у пракси.

Обраду елемента Правопис обавио је извршни уредник, у сарадњи с Јасмином Дражић.

(2) Елемент Граматика пружа знање о врсти речи одреднице и, код променљивих речи, о 
њеним парадигматским облицима при деклинацији (именице и придеви) и конјугацији (глаголи), с 
циљем да се корисници обавесте о томе како англицизме у српском језику треба граматички сврста-
вати, уобличавати и мењати по падежима одн. по временима, лицима, видовима и родовима.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 подаци о граматици понуђени су у два дела: први се тиче врсте речи одреднице и даје се 

за све именице, глаголе, придеве, детерминативе, прилоге, речце и узвике, и префиксе, 
као сублексемске јединице, а други део само за променљиве именице, глаголе и придеве, 
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и обухвата њихове карактеристичне облике, који омогућавају ваљану деклинацију, одн. 
конјугацију одредница,

•	 именице се наводе у номинативу сингулара и са скраћеном ознаком за род: м за мушки, 
ж за женски и с за средњи,

•	 за променљиве именице, испред ознаке за род, даје се назнака генитива сингулара, као у 
тајкун, а м, а, по потреби, још две врсте података,

•	 за именице мушког рода, испред ознаке за род, даје се и назнака номинатива плурала, на 
четири могућа начина, које се понекад јављају у варијантним комбинацијама:
•	 (Нпл. ови), када је посреди проширење основе, као у ноутбук, а (Нпл. ови) м,
•	 (Нпл. еви), када је посреди проширење основе иза палаталног сугласника, као у скеч, 

а (Нпл. еви) м,
•	 (Нпл. -ји), када је посреди уметање међусамогласничког -ј- између основе и настав-

ка, као у лоби, ја (Нпл. -ји) м, и
•	 (Нпл. -зи), када је посреди сибиларизација, тј. промена сугласника к, г, х на крају 

основе у сугласнике ц, з, с, као у митинг, а (Нпл. -зи) м,
•	 за именице женског рода, испред ознаке за род, даје се и назнака датива сингулара, на 

следећи начин:
•	 (Дсг. -ки), када је посреди неизвршена сибиларизација, као у тинејџерка, -е (Дсг. -ки) 

ж,
•	 непроменљиве именице означене су скраћеницом индекл (од индеклинабилан), испред 

ознаке рода, као у мис индекл ж,
•	 глаголи се наводе у инфинитиву и с назнаком првог лица сингулара презента, које, у 

зависности од облика инфинитива, има четири могуће реализације:
•	 -ирати у корелацији с -ирам, као у брендирати, -ирам,
•	 -овати у корелацији с -ујем, као у апдејтовати, -ујем,
•	 -исати у корелацији с -ишем, као у пиратерисати, -ишем, и
•	 -ати у корелацији с -ам, као у гуглати, -ам,

•	 иза назнаке облика презента, дају се скраћене ознаке за глаголски вид и глаголски род, 
понекад у комбинацијама:
•	 имперфективни (импф), тј. несвршени, и перфективни (пф), тј. свршени, глаголски 

вид, и
•	 интранзитивни (интр), тј. непрелазни, транзитивни (тр), тј. прелазни, и рефлексив-

ни (рефл), тј. повратни, глаголски род,
•	 придеви се наводе у номинативу сингулара мушког рода неодређеног или одређеног 

вида, иза којег следе наставци за номинатив сингулара женског и средњег рода, као у 
гламурозан, -зна, -зно,

•	 непроменљиви придеви означени су скраћеницом прид индекл (од придев индеклинаби-
лан), као у пинк прид индекл,

•	 детерминативи, тј. именице у номинативу сингулара у функцији придева или објекатске, 
циљне или неке друге допуне, означени су скраћеницом дет (од детерминатив), често 
с дугом цртом испред, као у фитнес, а м [...] — дет,

•	 прилози су означени скраћеницом прил (од прилог), често с дугом цртом испред, као у 
френдли прид индекл [...] — прил,

•	 речце су означене пуним обликом речца, као у плиз и плс речца,
•	 узвици су означени пуним обликом узвик, као у вау узвик, и
•	 у сублексичком слоју, оном испод нивоа речи, префикси, њих укупно седам у Речнику, 

означени су пуним обликом префикс, као у е– префикс.
Граматички облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандардне гра-

матике српског језика, изложеним у књизи Нормативна граматика српског језика (Пипер и Клајн 
2017).
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Почетну обраду елемента Граматика обавила је Јасмина Дражић, а редиговао Страхиња 
Степанов. Његов прилог, у коауторству с Миланом Ајџановићем, под насловом „Граматички и 
творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне 
појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења 
везана за обраду граматике одредница.

(3) Елемент Изговор пружа знање о препорученом фонолошком лику одреднице и њених 
евентуалних морфолошких и/или графолошких варијанти, с циљем да се корисници обавесте о 
томе како англицизме у српском језику треба изговарати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 с обзиром на то да изговорни образац већине одредница још није у потпуности или уоп-

ште устаљен у српском језику и отуда још није усаглашен с његовим фонолошким пра-
вилима и принципима, изговор се даје у складу с теоријско-методолошки и типографски 
упрошћеном верзијом четвороакценатског система стандардног српског језика, по којем 
се од три карактеристична својства изговора, интензитет, квантитет и тоналитет, прика-
зују само прва два,

•	 за самогласнике, одн. слогове чији су они носиоци, приказују се интензитет, реализован 
кроз наглашене и ненаглашене слогове, и квантитет, реализован кроз дуге и кратке сло-
гове, који уједно здружено одређују и место нагласка у речи,

•	 као засад недовољно устаљено и отуда аудитивно недовољно прецизно распознатљиво 
својство, не приказује се тоналитет, реализован кроз узлазне, силазне и неутралне мело-
дије самогласника,

•	 употребљени латинички самогласнички симболи имају следеће вредности:
•	 /а е и о у/:  кратак наглашен слог,
•	 /а е и о у/:  кратак ненаглашен слог,
•	 /А Е И О У/: дуг наглашен слог, и
•	 /А Е И О У/: дуг ненаглашен слог,

•	 сви употребљени латинички сугласнички симболи имају своје уобичајене вредности,
•	 све одреднице имају један, јединствен акценат, а
•	 изузетно, двоструки акценат имају одреднице чију морфолошку структуру чине две са-

ставнице између којих се у српском језику препознаје тројна релативно постојана веза: 
прво, семантички, саставнице се налазе у ендоцентричном, полусложеничком, хипони-
мијском односу, у којем она лева модификује ону десну, при чему цела реч представља 
подврсту онога што изражава десна саставница, као у ток-шоу, што је врста шоуа, или 
арт-филм, што је врста филма, или фитнес-инструктор, што је врста инструктора; 
друго, графолошки, саставнице се пишу међусобно спојене цртицом; и треће, фоноло-
шки, две саставнице изговарају се засебно, с већом самосталношћу и с више или мање 
приметном паузом између њих, при чему је нагласак у другој саставници обично истак-
нутији и снажнији, као у /тОк-шоу/, /Арт-филм/ и /фитнес-инструктор/.

Изговорни облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандардне ак-
центуације српског језика, изложеним у књигама Фонологија српскога језика (Петровић и Гуду-
рић 2010), Фонетика и фонологија. Ортоепска и ортографска норма стандардног српског језика 
(Суботић, Средојевић и Бјелаковић 2012), Теорија језика у контакту. Увод у лингвистику језичних 
додира (Филиповић 1986), Англицизми у хрватском или српском језику. Поријекло, развој, значење 
(Филиповић 1990) и Изговор и писање рачунарских англицизама у српском језику (С. Филиповић 
2005), док су употребљени самогласнички симболи преузети из модела развијеног и примењеног 
у приручницима Нови транскрипциони речник енглеских личних имена (Прћић 2018б, и раније) и 
Енглеско-српски речник географских имена (Прћић 2019б, и раније).



Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

СРНА: ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ ИЗРАДЕ

185

Припрема и обрада изговора одредница била је један од три најзахтевнија и најизазовнија 
аспекта рада на Речнику (друга два била су, како је већ речено, припрема и обрада правописа 
и значења) – у овом случају, због тога што нема важеће норме или чврстог система за изговор 
нове и најновије лексике из страних језика у српском, нарочито оне најбројније и све бројније, 
из енглеског. Постоје само делимичне тенденције и условне правилности у појединим групаци-
јама речи, код којих се примећују обрасци употребе – или формирани, или у формирању, што би 
могло да прерасте у обрисе постојанијег система. Те тенденције и правилности, њихове обрасце 
и обрисе система, требало је препознати, истражити, систематизовати, проверавати у пракси, 
поправљати и тек на крају применити и забележити у Речнику. Примењени модел бележења из-
говора није ни савршен, ни довршен, али у датим условима представља најбоље што се могло 
постићи за неустаљено, непредвидљиво, а често и неухватљиво фонолошко понашање новијих 
англицизама у српском језику.

Модел је постављен тако да задовољи три важна теоријско-методолошка критеријума: 
прво, да буде саображен са стандардним четвороакценатским системом српског језика, узимају-
ћи у обзир јединствени и двоструки акценат, место нагласка, наглашене и ненаглашене самогла-
снике, узлазни и силазни тоналитет, и постакценатске дужине; друго, да не покушава да у српски 
фонолошки систем пресађује енглески фонолошки систем и да изворни изговор енглеских гла-
сова или речи механички пресликава на српске англицизме; и треће, да се може релативно лако 
објаснити, разумети, бележити и применити у пракси. Садашњи модел, који је, на (из данашње 
перспективе, спасоносни) предлог Вере Васић, наше стручне консултанткиње, заснован само на 
интензитету и квантитету самогласника, с једне стране, а с друге, на једном јединственом и само 
изузетно двоструком акценту, ваљало би и даље проверавати, допуњавати и усавршавати, и то уз 
помоћ вишеслојне емпиријске анализе начина на које се англицизми реализују у припремљеним 
излагањима, у спонтаном говору у медијима и у необавезним разговорима припадника различи-
тих генерација говорника српског језика, чиме би се омогућило да се решења понуђена у Речнику, 
по много чему оригинална, пионирска и прокрчитељска, стално дорађују, а сам модел, у исто 
време, стално дограђује.

Почетну обраду елемента Изговор обавила је Јасмина Дражић, а модификовали и редиго-
вали Милан Ајџановић и Соња Филиповић Ковачевић. Њихов прилог, под насловом „Изазови 
бележења изговора одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне 
појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења 
везана за обраду изговора одредница.

(4) Елемент Неприхватљиво написани или изговорени облици пружа знање о графоло-
шким или фонолошким ликовима одредница, који су забележени у корпусу и одступају од пре-
поручене стандарднојезичке норме, с циљем да се корисници обавесте о томе како англицизме у 
српском језику не треба писати или изговарати.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, уколико се 

односи само на њих,
•	 наведени неприхватљиви облици нарушавају стандарднојезичку норму на три могућа 

начина:
•	 када одступају правописно, јер су погрешно транскрибовани, као у инфотејмент, 

ум. инфотејнмент, или су написани у енглеском оригиналу, SmooThie, ум. смути, 
или су написани хибридно, енглеско-српски, uPdaTeovati, ум. апдејтовати,

•	 када одступају изговорно, јер су погешно изговорени, нарочито у погледу самогла-
сничких фонема, што се уједно одражава и на њихово прилагођено писање, као у  
/џИ-пИ-ер-ес/, ум. /џИ-пИ-Ар-ес/ или /гЕ-пЕ-ер-ес/, и
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•	 када одступају морфолошки, јер су погрешно флективно и/или творбено уобличени, 
што се уједно одржава и на њихово прилагођено писање и/или изговор, као у џанки-
фуд, ум. џанкфуд,

•	 неприхватљиви облици који се од главне одреднице преносе на пододреднице не наводе 
се посебно, као у jazzirati за главну одредницу џезирати према подразумеваном облику 
jazziranje за пододредницу џезирање,

•	 неприхватљиви облици који се јављају само код пододреднице наводе се само за њих, 
као у Инстаграмер и Инстаграмерка, ум. инстаграмер и инстаграмерка, за главну 
одредницу Инстаграм, и

•	 због њихове бројности, неприхватљиво написани изворни и прилагођени облици који 
садрже цртицу или одвојено писане саставнице не наводе се посебно, као у главној 
одредници плејоф према њеним подразумеваним облицима плеј-оф и плеј оф.

Неприхватљиви облици одредница дају се у складу с правилима и принципима стандард-
нојезичке норме српског језика, изложеним у већ поменутим нормативним књигама, те у Српском 
језичком приручнику (Ивић, и др. 2011) и у Речнику језичких недоумица (Клајн 2016).

Почетну обраду елемента Неприхватљиво написани или изговорени облици обавила је Ја-
смина Дражић, а редиговао Страхиња Степанов.

(5) Елемент Изворни облици и њихова адаптација у српском језику пружа знање о пр-
вобитном графолошко-морфолошком облику, или облицима, одреднице у енглеском језику и вр-
сти њихове адаптације систему српског језика, с циљем да се корисници обавесте о томе како су 
англицизми у српском језику постајали и постали прилагођавањем од енглеских речи и афикса.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, уколико га није 

могуће извести из податка за главну одредницу,
•	 англицизми у српском језику настају адаптацијом енглеских речи на један од три начина:

•	 прилагођавање изворне речи на нивоу писања, изговора и облика, укључујући по-
ступке суфиксације, попут апдејтовати, од енгл. update, абревијације, попут хепи-
енд, од енгл. happy ending, елипсације, попут плеј, од енгл. playmaker, превођења 
(калкирања), попут зона комфора, од енгл. comfort zone, и делимичног превођења 
(делимичног калкирања), попут чери-парадајз, од енгл. cherry tomato; овај тип спада 
у примарну, и уједно обавезну, адаптацију, којом се стварају примарни англицизми, 
на путу од енглеског ка српском језику,

•	 извођење нове српске речи од прилагођене или изворне речи применом неког од 
српских творбених поступака, нарочито суфиксације, попут менаџерка, од менаџер, 
префиксације, понекад у комбинацији са суфиксацијом, попут забаговати, од срп. 
баговати, и конверзије, попут дизајнерскиприл, од дизајнерскиприд; овај тип спада у се-
кундарну, и уједно факултативну, адаптацију, којом се стварају секундарни англици-
зми, након што су се формом и садржином усталили и одомаћили у српском језику, и

•	 комбиновање енглеских елемената, попут видео-спот, од енгл. video и енгл. spot, 
или енглеских и српских елемената, попут голгетер, од срп. гол и енгл. (go)getter, 
при чему реч у таквом облику не постоји у енглеском језику, па је стога означена 
симболом (Е); овај тип спада у терцијарну адаптацију, којом се стварају терцијарни 
англицизми, псеудоанглицизми или лажни англицизми, мешањем у другим језицима 
елемената из енглеског и других језика.

Изворни облици одредница и врсте њихове адаптације дају се у складу с принципима изло-
женим у књигама Теорија језика у контакту. Увод у лингвистику језичних додира (Филиповић 
1986), Творба речи у савременом српском језику. Део 1: Слагање и префиксација (Клајн 2002), 
Творба речи у савременом српском језику. Део 2: Суфиксација и конверзија (Клајн 2003) и Српске 
сливенице. Граматика са речником (Бугарски 2019). Енглески облици проверавани су у онлајн 
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речницима Oxford Dictionary of English и Merriam-Webster Dictionary,6 а по потреби и у другим 
онлајн и штампаним приручницима (уп. СРНА: 31-33).

Почетну обраду елемента Изворни облици и њихова адаптација у српском језику обавила 
је Јасмина Дражић, у сарадњи с Миром Милић, а редиговали извршни уредник и Олга Панић 
Кавгић.

(6) Елемент Значење пружа знање о садржају одреднице, дескриптивном и асоцијативном, 
и о могућностима његовог превођења на српски и успостављања синонимског међуодноса с по-
стојећим значењски сродним речима, с циљем да се корисници обавесте о томе шта англицизми у 
српском језику значе, како се могу преводити и како се односе према осталим значењски сродним 
речима.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак, који се сматра најважнијим податком, због којег већина корисника најче-

шће посеже за речником, даје се за главне одреднице и, по потреби, за пододреднице, 
код потоњих пре свега за њихове преводе и синониме,

•	 подаци о значењу састоје се од три компоненте: дефиниција, као прва и централна ком-
понента, којој претходи низ испред дефиниције и којој следи низ иза дефиниције,

•	 дефиниција испуњава следећих пет садржинских и формалних својстава:
•	 значење одреднице изведено је на основу примерâ из корпуса и преточено у цело-

виту, кратку, јасну, објективну и родно свесну дефиницију, која одсликава дескрип-
тивно значење одреднице, као у ‘лако успостављати необавезне контакте са другим 
људима на јавним или приватним скуповима’, за одредницу мингловати,

•	 дефиниција је целовита јер се налази у пуној реченици, која се састоји од хиперони-
ма и контрастних, диференцијалних, обележја карактеристичних за изглед, облик, 
понашање, функцију, и сл. датог денотата, одн. особе, предмета, појма или појаве, 
довољних за њихово адекватно и ваљано описивање и дочаравање,

•	 изузетно, у малобројним случајевима, примењује се дефиниција путем устаљеног 
синонима, уведена знаком једнакости, =, и то само за одраније позната и јасна значе-
ња, као у шоп према = продавница, = радња, = дућан,

•	 дефиниција је кратка јер се налази у реченици која заузима највише три реда текста,
•	 дефиниција је јасна јер се у њеном саставу не налазе тешко разумљиве семантички 

комплексне речи и синтактички компликоване структуре,
•	 дефиниција је објективна јер се у њеном саставу не налазе вредносни и други субјек-

тивни судови,
•	 дефиниција је родно свесна јер се при упућивању на људе уопштено употребљавају 

родно неутрална именица ‘особа’ и заменица ‘неко’, и родно обухватни генерички 
мушки род укључених заменица и придева, сагласно граматици и прагматици срп-
ског језика, и

•	 уколико дефинисано значење за дату одредницу не постоји у енглеском језику, на 
њега се указује симболом (Е), на крају дефиниције, као у ‘женски купаћи костим 
који се састоји само од доњег дела и оставља груди обнажене или непокривене (Е)’, 
за значење одреднице топлес;

•	 низ испред дефиниције може се јавити у два основна облика:
•	 испред дефиниције, у облим заградама, ( ), даје се напомена о ситуационој примере-

ности и употребљивости значења конкретне одреднице, која покрива њено асоција-
тивно значење, најчешће оно неформално и отуда примерено опуштеним и необаве-
зним ситуацијама, као у ‘(неформ.) журка која се одржава након провода, концерта 
или другог окупљања забавног карактера’, за значење одреднице афтер-парти, и

6  Адресе: https://www.lexico.com/ доскора, а одскора https://www.dictionary.com/, и https://www.merriam-webster.com/.

https://www.lexico.com/
https://www.dictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
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•	 код полисемних одредница с више нумерисаних дефиниција, на почетку реда, полу-
црним малим верзалом, дају се путоказне речи, тј. карактеристичне кључне речи из 
дефиниције, које помажу у лакшем и бржем проналажењу жељеног значења, као у 1 
цигарете, 2 паковање, 3 животиње и 4 гледаоци, за четири значења одреднице бокс;

•	 низ иза дефиниције такође се може јавити у два основна облика:
•	 иза дефиниције, уведена знаком једнакости и спуштеном стрелицом удесно, = →, на-

води се синонимна одредница у датом значењу, која је двосмерно унакрсно упућена, 
међу-микроструктурно, са оба и на оба члана синонимског пара, који по правилу 
деле исту дефиницију, као у хиперлинк према линк1 и линк1 према хиперлинк, при 
чему се у случају више синонимних одредница оне наводе по редоследу блискости 
значења дате одреднице, као у = →компакт-диск, = →компакт, = →диск1, за значење 
1 одреднице ЦД, и

•	 иза дефиниције, и иза евентуалне синонимне одреднице, уведен знаком једнакости, 
=, нуди се српски превод, постојећи или новопредложени, који је уједно и синоним 
датог значења, при чему се у случају више превода они наводе по редоследу блиско-
сти значења дате одреднице, као у = корист, = добит, = добробит, = вајда, = ћар, 
за значење одреднице бенефит.

Значење одредница, њихове дефиниције, преводи и синоними, дају се у складу с прин-
ципима изложеним у књигама Лексикологија српског језика (Драгићевић 2010), Семантика и 
прагматика речи (Прћић 2016а), Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику 
(Гортан Премк 2004), English Lexicology. Lexical Structure, Word Semantics, and Word-Formation 
(Lipka 2002), Англицизми као синоними у српском језику (Милић 2013), Увод у лексичку полисемију 
(Халас Поповић 2017), Увод у контрастирање језика (Ђорђевић 2004), A Textbook of Translation 
(Newmark 1988), Енглески у српском (Прћић 2019а), Teaching and Researching Lexicography 
(Hartmann 2001), Practical Lexicography. A Reader (Fontenelle 2008) и Ка савременим српским реч-
ницима (Прћић 2018а). Енглеска значења проверавана су у већ поменутим онлајн и штампаним 
речницима и другим приручницима.

Припрема и обрада значења одредница, кроз њихове дефиниције, с једне стране, и преводе, 
одн. синониме, с друге стране, била је несумњиво један од три најзахтевнија и најизазовнија, али 
истовремено и најзахвалнија и најкреативнија, аспекта рада на Речнику (друга два била су, како 
је напред речено, припрема и обрада правописа и изговора одредница) – у овом случају, због тога 
што није било готових решења која су се могла аутоматски применити, него је свако значење 
било микросвет за себе, који је требало помно истражити и описати. Супротно могућим олаким, 
неупућеним и непромишљеним веровањима да је све ово било лако урадити, јер су дефиниције 
обични преводи (‘и адаптације’) дефиниција из разних речника на енглеском језику, а преводи 
и синоними просто преписани из енглеско-српских (и других јужнословенских) речника, у Срп-
ском речнику новијих англицизама ничег таквог није било, и то из више разлога.

Прво и најбитније, аутори ни у једном сегменту свог рада нису разматрали, у шали или у 
збиљи, могућност, а камоли прибегавали неовлашћеном и непотписаном преузимању резултата 
туђег рада, него, као што је истакнуто у Одељку 2, приказују резултате сопственог оригиналног, 
и у много чему пионирског, научноистраживачког рада, ходајући по путевима и путељцима које 
су сами себи мукотрпно крчили – и, надамо се, прокрчили.

Друго, с обзиром на пет наведених садржинских и формалних критеријума за уобличавање 
дефиниција, обично превођење енглеских дефиниција, чак и да се хтело, није било изводиво ни 
као теоријска могућност – и то због једне белодане језичко-лингвистичке чињенице: многа извор-
на енглеска значења временом се у англицизмима, више или мање приметно, полако мењају и/
или померају, деловањем поступака генерализације, специјализације, метафоризације и метони-
мизације значења (уп. Филиповић 1986, 1990; Прћић 2016б, 2022), као у подкаст, у проширеном 
смислу ‘дигитални фајл с аудио или аудио-видео садржајем, обично као део серије, који се може 
послушати или погледати на интернету или преузети па репродуковати на компјутеру, мобилном 
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телефону и сл.’, насупрот енглеском смислу који подразумева само аудио садржај; или се разви-
јају нова значења, као у пребукирати, у метафоризованом смислу ‘преоптеретити или претрпати 
своје расположиво време, могућности и сл.’, што у енглеском не постоји; или је посреди друк-
чија ситуациона примереност, као у плиз и плС, у смислу ‘молим те, молим вас, молим’, која су у 
српском примерена само неформалним ситуацијама, док су у енглеском примерена свим ситуа-
цијама. Такви отклони у дескриптивном и/или асоцијативном значењу, настали у српском језику, 
а они су и разноврсни и бројни, излишно је посебно објашњавати, у енглеским речницима нису 
регистровани. Свако од српских значења, с могућим отклонима од енглеског оригинала, требало 
је засебно открити, појмовно обрадити и језички обликовати у дефиницијама. Штавише, немали 
број овде укључених одредница представља неологизме, формалне и/или садржинске, у самом 
енглеском језику, који нису обрађени у већини стандардних енглеских речника, а још мање оних 
енглеско-српских, па је утврђивање њихових тачних значења и изналажење њихових адекватних 
превода изискивало посебно истраживање.

У светлу овог теоријско-методолошког приступа, сва у Речнику дефинисана српска значе-
ња англицизама пажљиво су анализирана у корпусу и, по потреби, проверена уз помоћ додатних 
ресурса на интернету и консултованих стручњака за поједине ауторима слабије познате области, 
али су увек прво била проверавана њихова изворна енглеска значења. Укратко, дефиниције у 
Речнику пружају информације о појединим корпусно потврђеним значењима и употребама одред-
ница у српском језику, потпомогнуте, у циљу веће поузданости, неколиким врстама контролних 
информација и на крају срочене у оквирима строго постављених дефиниционих шаблона.

Треће, преводи појединих значења представљају кореспонденте или, ређе, еквиваленте 
одређених значења англицизама и могу се поделити у две групе: у великом броју, то су устаљени 
преводи, који постоје одраније и сведоче о томе да српски језик већ поседује домаће или одома-
ћене речи које дескриптивним значењем покривају дато значење датог англицизма, као у шумар, 
лугар и чувар природе, што су расположиви преводи одреднице ренџер, у смислу ‘особа која одр-
жава и стара се о некој шуми, лугу, делу природе и сл.’; и друго, у мањем броју, то су новопре-
дложени преводи, који се овде први пут предлажу и сведоче о томе да српски језик поседује и те 
како делатан творбено-семантички потенцијал, а његови корисници завидну творбено-семантич-
ку креативност, за стварање нових речи, које би дескриптивним значењем могле да покрију дато 
значење датог англицизма (уп. Прћић 2020), као у култура изопштавања, култура искључивања 
и култура ускраћивања подршке, што су предложени преводи одреднице кенсел-култура, у сми-
слу ‘пракса јавног осуђивања и масовног ускраћивања подршке некој особи или групи, нарочито 
на друштвеним мрежама, због нечега неприхватљивог што је она изјавила или учинила’, или у 
изасцен (према мизансцен), што је један од предложених превода, у овом случају понешто шаљив 
и духовит, одреднице бекстејџ, у смислу ‘простор иза сцене у позоришту или концертној дворани 
у који публика обично нема приступа’.

Циљ укључивања и устаљених и новопредложених превода јесте да се покаже и докаже да 
у много случајева српски језик има сасвим ваљане остварене (постојеће) и оствариве (могуће) 
речи у свом лексичком фонду и да англицизми нису неизбежни и баш увек објективно потребни 
и оправдани, иако се чини да су увек субјективно и потребни и оправдани, бар онима који их 
толико здушно и неуморно употребљавају и злоупотребљавају (уп. Панић Кавгић 2006; Прћић 
2019а: Погл. 11). Међутим, понуђене преводе не треба схватити као позив да се они искључиво 
користе уместо одговарајућих англицизама, јер то у великој већини случајева није могуће, пошто 
су англицизми старији и устаљенији у пракси, и отуда познатнији, па и ближи, људима, иако су 
преводи можда разумљивији. С друге стране, преводе никако не треба схватити као позив, или 
поклич, да се англицизми уопште не користе или, далеко било, да се прогоне или протерују, јер то 
нити је комуникативно могуће, нити је реално потребно, нити је научно оправдано. Уместо тога, 
понуђене преводе, и саму идеју о настојањима да се англицизми покушавају превести, свакако 
треба схватити као доказ да ‘и ми коња за трку имамо’, али и као позив да тог коња треба редовно 
неговати и тимарити, а прво га, наравно, треба пронаћи, препознати и одабрати. И волети.
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И четврто, сви наведени преводи, били они устаљени или новопредложени, по правилу 
ступају у смисаони однос синонимије с одређеним значењима одређених домаћих и одомаћених 
речи, па уједно имају улогу синонима тих значења тих англицизама, као у горњим примери-
ма превода одредница. Овакви преведени синоними најчешће се налазе у домену дескриптивне 
синонимности, која у неким случајевима лабави до оне приближне, при чему је виши степен 
синонимности показан редоследом навођења синонима, уколико их има више. Насупрот обра-
ди одредница, асоцијативно значење преведених синонима, тј. њихова ситуациона примереност, 
овде се не означава. Сви понуђени преведени синоними могу се објективно сматрати међузамен-
љивима с датим англицизмима у конкретним значењима у већини језичких (текстуалних) контек-
ста, мада ће субјективно, у складу с комуникативним и другим намерама оних који их користе, то 
ретко кад бити (уп. Прћић 2016а: Погл. 7).

Почетну обраду елемента Значење, у виду дефиниција и превода, обавила је Јасмина Дра-
жић, у сарадњи с Миром Милић, а редиговали извршни уредник и Олга Панић Кавгић. Њен при-
лог, под насловом „Путеви до адекватних дефиниција и превода одредница у Српском речнику 
новијих англицизама” и прилог Мире Милић, под насловом „Улога синонима у дефиницијама 
одредница у Српском речнику новијих англицизама”, приближиће релевантне појмове, појаве и 
проблеме, примењене теоријско-методолошке принципе и понуђена решења везана за обраду 
значења одредница.

(7) Елемент Примери пружа знање о типичном понашању одреднице у типичном језичком 
(текстуалном) контексту, с циљем да се корисници обавесте о томе како се англицизми у српском 
језику стварно употребљавају у реченици.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се и за главне одреднице и за пододреднице,
•	 примери типичне употребе одреднице увек се дају у пуној, целовитој, заокруженој ре-

ченици,
•	 примери илуструју дефинисана значења унутар синтактичких структура карактеристич-

них за одредницу,
•	 по потреби, наводе се примери с неприхватљивим обликом одреднице, који је посебно 

истакнут обрнутим угластим заградама, > <, као у >Street workout< вежбе су добре за 
почетнике,

•	 по потреби, у тексту примера вршена су мања уредничка скраћивања, допуне и дораде, 
као и исправке штампарских и осталих грешака, и

•	 већина властитих и институционалних имена је анонимизирана или њиховим бриса-
њем, или генеричким заменама.

Обраду елемента Примери обавила је Јасмина Дражић, у сарадњи с Миром Милић.

(8) Елемент Устаљени спојеви речи пружа знање о оствареним лексичким колокацијама 
одреднице с другим речима, с циљем да се корисници обавесте о томе како се англицизми у срп-
ском језику типично удружују с речима лево или десно од себе.

Припрему и обраду овог елемента определили су следећи принципи:
•	 овај податак даје се за поједине главне одреднице и пододреднице у одређеном значењу,
•	 укључени спојеви одражавају тенденције уобичајеног заједничког јављања појединих 

парова речи у корпусу, које су остварене између одреднице и њој суседне речи, у склопу 
следећих шест синтактичко-семантичких образаца ендоцентричних спојева, при чему 
модификоване именице могу бити и у категорији фразних именица (уп. Прћић 2011):
•	 придев + именица, где је одредница именица коју премодификује придев, као у ло-

кални медији,
•	 придев + именица, где је одредница придев који премодификује именицу, као у мул-

тимедијални садржај,
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•	 детерминатив (тј. именица у номинативу сингулара у функцији придева или објекат-
ске, циљне или неке друге допуне) + именица, где је одредница детерминатив који 
премодификује именицу, као у антидампинг мере,

•	 детерминатив + именица, где је одредница именица коју премодификује детермина-
тив, као у интернет провајдер,

•	 именица + именица, где је одредница прва (лева) именица коју постмодификује дру-
га (десна) именица, као у менаџер људских ресурса, и

•	 именица + предлог + именица, где је одредница прва (лева) именица коју постмоди-
фикује друга (десна) именица, као у брифинг за медије, и

•	 укупан број наведених устаљених спојева одредница и њихових колоката прелази 1500.
Устаљени спојеви речи дају се у складу с принципима изложеним у књизи Лексичке и гра-

матичке колокације у српском језику (Дражић 2014).
Обраду елемента Устаљени спојеви речи обавила је Јасмина Дражић.

(9) Поред осам микроструктурних елемената, у саставу речничког чланка могу се јавити и 
пододреднице, које су, како је већ речено, творбено, тј. обликом и значењем, повезане с мотивном 
главном одредницом, и то као резултат поступака суфиксације и конверзије (уп. Илустрација 3, 
горе).

Припрему и обраду овог додатног елемента определили су следећи принципи:
•	 све пододреднице налазе се у категоријама суфиксације и конверзије, и, унутар њих, 

у поткатегоријама морфосинтактичких врста којима припадају изведене речи и њима 
придружене мотивне основе, на следећи начин:

•	 именичке суфиксације:
•	 од именичке основе, као у компјутераш, од компјутер, и џогерка, од џогер,
•	 од придевске основе, као у пребукираност, од пребукиран,
•	 од глаголске основе, као у дизајнирање, од дизајнирати,

•	 глаголске суфиксације:
•	 од именичке основе, као у шопинговати, од шопинг,

•	 придевске суфиксације:
•	 од именичке основе, као у ласерски, од ласер,
•	 од глаголске основе, као у тагован, од таговати,

•	 прилошке суфиксације:
•	 од придевске основе, као у промптно, од промптан,

•	 детерминативне конверзије:
•	 од именичке основе, као у рафтинг (аранжман), од рафтинг, и

•	 прилошке конверзије:
•	 од придевске основе, као у голгетерски (одреаговати), од голгетерски.

За разлику од ових суфиксација и конверзија, чије је значење изводиво из значења главне 
одреднице и понуђеног примера, префиксације се не јављају као пододреднице зато што њихово 
значење није нужно изводиво на описани начин. Као секундарни англицизми, настали у српском 
језику, префиксације у Речнику имају статус главне одреднице, у категорији глагола, створених 
додавањем на мотивне основе пет српских префикса: из-, од-, про-, у- и за-, као у искулирати, 
отчекирати, прогуглати, утриповати и забаговати.

Морфолошки, одн. творбени, аспекти пододредница дају се у складу с принципима творбе 
речи српског језика, изложеним у књигама Творба речи у савременом српском језику. Део 1: Сла-
гање и префиксација (Клајн 2002), Творба речи у савременом српском језику. Део 2: Суфиксација 
и конверзија (Клајн 2003), Нормативна граматика српског језика (Пипер и Клајн 2014, и сада 
Пипер, Клајн и Драгићевић 2022), Српске сливенице. Монографија са речником (Бугарски 2019) и 
Граматика српског жаргона (Бугарски 2021).
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Обраду пододредница, тј. речи насталих суфиксацијом и конверзијом од главних одред-
ница, обавили су Милан Ајџановић и Страхиња Степанов. Њихов раније поменути прилог, под 
насловом „Граматички и творбени аспекти одредница у Српском речнику новијих англицизама”, 
приближиће релевантне појмове, појаве и проблеме, примењене теоријско-методолошке принци-
пе и понуђена решења везана и за обраду пододредница.

Завршавајући овај преглед микроструктуре Српског речника новијих англицизама, неће 
бити на одмет подсетити да су понуђени подаци о одредницама, и квантитативно и квалитативно, 
били усмерени на то да одговоре на стварне и потенцијалне комуникативне потребе најширег 
круга корисника, односно да им дају могућност избора – почев од неизбежних значења, примера 
и правописа, преко граматике и изговора, па све до неприхватљивих облика, изворних енглеских 
облика, устаљених спојева и изведеница. Свим корисницима, лаицима и стручњацима, пружена 
је могућност избора: некоме максималистички све, некоме оптималистички понешто, некоме ми-
нималистички помало, а некоме – ‘нулистички’ ништа. Chacun à son goût.

4. ПРИНЦИПИ ПРАКТИЧНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРНА

Да би се лексикографски обрађени англицизми могли типографски приказати у складу с 
унапред постављених шест ауторских циљева, неопходно је било одредити по којим ће и каквим 
принципима тај приказ бити реализован. У овом случају, принципи се тичу три међуповезане 
и међуусловљене компоненте од којих зависи ваљаност приказа резултата обраде: прво, то је 
пет етапа реализације садржине Речника (4.1); друго, то су четири визуелне изведбе реализације 
форме Речника (4.2); и треће, то су две медијумске изведбе реализације Речника као готовог про-
извода (4.3).

4.1. Реализација садржине

Циљ ове компоненте реализације Речника била је што ефикаснија обрада података и што 
ефикасније и рационалније упошљавање људских ресурса, а била је заснована на два принципа:

•	 у једном тренутку увек само једна особа ради на једном сарадничком, ауторском, уред-
ничком или текст-дизајнерском послу, и

•	 обављени посао једне особе касније проверава бар још једна особа.
Самој реализацији и садржине, и форме, и готовог производа увек се приступало тек након 

обављених припремних радова, који су обухватали следеће најважније фазе:
•	 планирање организације структуре корпуса и прикупљања и обраде корпусног матери-

јала,
•	 планирање организације Речника, почев од његове укупне структуре, преко макро-, ми-

кро- и медиоструктуре, па до предњег сегмента,
•	 планирање реализације свих аспеката садржине и форме Речника,
•	 договорна расподела задужења међу уредницима, ауторима и сарадницима, и
•	 живо и/или електронско договарање између уредникâ, ауторâ, сарадникâ и дизајнера 

текста о свим аспектима рада на Речнику.
Реализација садржине спроведена је кроз пет етапа, које су, осим последње две, током доса-

дашњег излагања већ помињане у разним контекстима. Те етапе биће укратко хронолошки описане 
уз помоћ једне грађевин(ар)ске метафоре, с обрасцем састављање речника је (као) грађење куће:

•	 1. етапа, упоредива с постављањем темеља куће, састојала се од одабира, исписа и об-
раде корпусног материјала; у овој етапи радило је свих десеторо сарадника исписивача,

•	 2. етапа, упоредива са зидањем и стављањем куће под кров, састојала се од изградње 
укупне структуре Речника, уношења и слагања елемената његове макроструктуре, ми-
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кроструктуре и медиоструктуре, и писања текста предњег сегмента; у овој етапи радиле 
су прва и друга коуредница (структуре), и извршни уредник (текст),

•	 3. етапа, упоредива с малтерисањем и кречењем зидова куће, састојала се од ауторске 
редактуре и лектуре текста свих елемената укупне структуре Речника; у овој етапи ра-
дило је свих седморо аутора,

•	 4. етапа, упоредива с унутрашњим и спољним декорисањем свих делова куће, састо-
јала се од компјутерске припреме текста Речника; у овој етапи радили су дизајнер текста 
Ференц Финчур, извршни уредник и прва коуредница, и

•	 5. етапа, упоредива с унутрашњим и спољним завршним радовима на читавој кући, 
састојала се од завршне уредничке редактуре и коректуре читавог текста Речника; у овој 
етапи радили су прва коуредница, извршни уредник и дизајнер текста.

4.2. Реализација форме

Циљ ове компоненте реализације Речника био је што ефектнији приказ свих понуђених 
података, а понајвише оних унутар микроструктуре, а био је заснован на четири принципа:

•	 модеран, атрактиван и функционалан графички дизајн, који прво треба да заинтригира и 
привуче пажњу потенцијалних корисника – изгледом предњих и задњих корица, а затим 
да им типографски једноставно, разноврсно и надасве прегледно представи податке о 
одредницама – изгледом предњег сегмента и речничког дела,

•	 приказивање сваког укљученог податка на карактеристичан, јединствен и визуелно пре-
познатљив начин, којим се омогућава корисницима да жељене податке пронађу брзо и 
лако,

•	 напуштање традиционалног једнопараграфског, збијеног, непрегледног и према корисници-
ма одбојног устројства приказа речничког чланка и опредељење за иновативно вишепара-
графско, разуђено, прегледно и према корисницима предусретљиво устројство приказа, и

•	 напуштање традиционалне типографије, која обједињује црни слог, Times New Roman 
фонт и нормал, болд и италик стилове.

Реализација форме спроведена је кроз четири изведбе:
•	 изведба предњих и задњих корица, чији општи изглед, смишљен тако да заинтересује 

потенцијалне кориснике и да их кратко обавести о Речнику, одређују следећа својства:
•	 на обема корицама: загасита и мирна плава подлога, с неколико натпостављених 

контрастних боја, које су својим здруженим ефектом довољно упадљиве, али не, 
надамо се, и нападне,

•	 на предњим корицама: наслов, који је најупадљивији на читавој страни, по централ-
ној позицији и по двобојној контрастној презентацији,

•	 на предњим корицама: испод наслова, приказан дискретније али довољно упадљиво, 
скуп табеларно распоређених основних података о Речнику,

•	 на задњим корицама: узорак једне ‘креативно дорађене’ стране из речничког дела, 
која илуструје обраду података наговештених на предњим корицама, и

•	 на обема корицама: у функцији позадине, у основу утиснуте дискретно приказане 
одабране репрезентативне одреднице из Речника;

•	 изведба предњег сегмента, чији општи изглед следи праксу форматирања текста у нај-
новијим, раније помињаним, британским педагошким речницима енглеског језика, по-
себно у делу „Водич кроз Речник”, у којем су на предусретљив начин корисницима об-
јашњени сви типографски поступци приказа формалне и садржинске обраде одредница, 
при чему је за истицање конкретних примера примењена техника сенчења;

•	 изведба леве и десне стране речничког дела, чији изглед опредељују критеријуми једно-
ставности и прегледности приказа понуђених података, који, посматрајући обе стране 
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заједно, треба да делују као једна складна целина сачињена од два надопуњујућа дела, 
што је постигнуто промишљеним хоризонталним и вертикалним размештајем поједи-
них параграфа, илустрованим на примеру две суседне леве и десне стране, умањено 
репродуковане на Илустрацији 5:
•	 на врху странâ, то је положај оријентирних одредница, тј. прве одреднице на левој 

страни и последње одреднице на десној страни, извучених у живу главу слева и зде-
сна, ради помоћи при оријентацији кроз Речник и лакшем проналажењу одредница, 
као што су сајт и сци-фи,

•	 у средишњем делу странâ, то је положај читавог речничког чланка, попут саундтрек, 
и параграфа с унакрсним упућивањем, попут саундтрак,

•	 на дну странâ, то је положај Практичног подсетника, с табеларним прегледом упо-
требљених скраћеница и симбола, на левој страни скраћеница, на десној симбола и 
у самом дну обеју страна фонолошких симбола,

•	 по средини спољног руба и леве и десне стране, то је положај броја стране, и
•	 само у електронском издању, по унутрашњем рубу странâ, то је положај лежећих 

натписа о томе где је електронско издање објављено и доступно, на левој страни на 
енглеском језику, а на десној на српском; и
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sajt

det  determinativ (imenica kao pridev ili dopuna)
Dsg.  dativ singulara (jednine)
impf  imperfektivni (nesvršeni) glagolski vid
indekl  indeklinabilna (nepromenljiva) imenica
intr  intranzitivni (neprelazni) glagolski rod
Npl.  nominativ plurala (množine)
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

pf  perfektivni (svršeni) glagolski vid
pl.  plural (množina)
prid indekl  indeklinabilni (nepromenljivi) pridev
pril  prilog
refl  refleksivni (povratni) glagolski rod
tr  tranzitivni (prelazni) glagolski rod
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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sajlentovati se, -ujem se impf/pf, refl /sajlentovati se/
Mislim da bi devojka trebalo malo da se sajlentuje dok se nalazi na koncertu.

sajlentovan, a, o /sajlentovAn/
Ako nešto ne mogu da smislim, to je sajlentovan mobilni na ulici i u prodavnici.

sajlentovanje, -a s /sajlentovAnje/
Sajlentovanje na putu primenjuj samo onda kad stvarno moraš.

sajlent, a m /sajlent/
[engl. silent]
funkcija na nekom uređaju, naročito mobilnom telefonu, kojom se privremeno 
isključuje ton (E); =  →mjut

Izvini, fon mi je ceo dan bio na sajlentu.

sajt, a (Npl. ovi) m /sajt/; L  site
[engl. site, od web site]
skup povezanih veb-stranica na jednoj lokaciji posvećen određenoj temi ili oblasti; 
=  →vebsajt

Najnoviji katalog naših izdanja možete potražiti na našem sajtu svakog petka.

samit, a m /samit/
[engl. summit]
sastanak šefova država ili vlada radi razmatranja važnih političkih, diplomatskih, 
ekonomskih i sl. pitanja; =  sastanak na vrhu

Na samitu o međudržavnoj saradnji u borbi protiv pandemije učestvovaće 
predstavnici svih zemalja zapadnog Balkana.

saspens, a m /saspens/ i suspens, a m /suspens/; L  suspense
[engl. suspense]
napeto uzbuđenje koje nastaje tokom iščekivanja raspleta na kraju nekog romana, 
filma i sl.; =  napetost

Biće to apsolutni saspens, rekao je reditelj filma u intervjuu za francuski magazin.

— det
Uspon saspens žanra počinje upravo s njegovom prvom pripovetkom.

satelit, a m /satelIt/
[engl. satellite]
objekat lansiran u Zemljinu orbitu radi prenošenja radijskih, televizijskih ili 
telefonskih signala
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saj‑faj

SKRAĆENICE I SIMBOLI
A, B, ...  posebne odrednice s istim pisanim oblikom
—  druga funkcija iste odrednice
(E) oblik ili značenje ne postoji u engleskom
⇒ videti glavnu odrednicu
odrednica napisana po engleskom pravopisu
odrednica napisana po srpskom pravopisu
/a e i o u/ kratak naglašen samoglasnik
/a e i o u/  kratak nenaglašen samoglasnik

L neprihvatljiv oblik
> < neprihvatljiv pisani oblik primera
= srpski prevod i približni sinonim
= → videti sinonimnu odrednicu
Ꝏ ustaljeni spoj reči
~ odrednica u ustaljenom spoju reči
/A E I O U/  dug naglašen samoglasnik
/A E I O U/  dug nenaglašen samoglasnik
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Sve utakmice predstojećeg svetskog prvenstva u fudbalu moći ćete pratiti 
posredstvom satelita.

satelitski, -a, -o /satelItski/
Odustali smo od toga da svako sam sebi kupi satelitsku antenu.

Ꝏ  ~  antena,  ~  kanal,  ~  televizija

saund, a m /saund/; L  sound
[engl. sound]
karakterističan i prepoznatljiv zvuk ili muzički stil nekog pevača, benda i sl.; =  zvuk

Ovo nije nikakva kopija nekog zapadnog zvuka, već jedan autentični domaći 
saund.

saundtrak	⇒	saundtrek

saundtrek, a (Npl. ovi) m /saundtrek/ i saundtrak, a (Npl. ovi) m /saundtrak/; 
L  soundtrack
[engl. soundtrack]
1 zvuk zvučni deo nekog filmskog ili video-snimka, naročito onaj koji sadrži njegovu 
muziku; =  zvučni zapis

Izvanredno je uspeo >soundtrack< za njihov novi psihodelični dokumentarac.

2 snimak takav snimak napravljen i pušten u prodaju
Uskoro će biti objavljen saundtrak s pesmama iz svih pet sezona popularne 
BBC-jeve serije.

3 muzika muzika iz filmova, televizijskih serija, video-igara i sl.
Verovatno nije pošteno imati >soundtrack< iz muzičkog biografskog filma na listi.

— det
Muzika iz filma Purple Rain našla se na prvom mestu liste 50 najboljih saundtrek 
albuma.

sci‑fi, ja m i saj‑faj, a m /sAj-fAj/
[engl. sci-fi, od sci(ence) fi(ction)]
književna dela i filmovi u kojima se obrađuju izmišljena naučna dostignuća 
budućnosti, putovanja kroz vreme ili svemir, život na drugim planetama i sl.;  
=  →sajens-fikšn, =  →SF, =  →es-ef, =  naučna fantastika

On je klinac koji je potpuno u saj-faju, zna mnogo toga, a pomalo i piše.

— det
Lansiranje sci-fi kanala za tržište Balkana deo je ekspanzije ove globalne mreže.

sci‑fi 

Илустрација 5: изглед две суседне стране, леве (парне) и десне (непарне), у речничком делу СРНА

•	 изведба речничког чланка, чији изглед опредељују критеријуми једноставности, пре-
гледности и разноврсности, представља без сумње окосницу и форме и садржине овог 
речника, што је постигнуто промишљеним комбиновањем различитих облика параграфа 
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и врста слова, на следеће начине, показане на примеру речничких чланака за све главне 
одреднице на Илустрацији 5:
•	 параграфи имају три основна облика (при чему треба напоменути да се у речнич-

ком делу, за разлику од предњег сегмента, не примењује подела речи на крају слога 
и уравнавање текста уз десну маргину, да би се избегли могући правописни и/или 
естетски пропусти):
•	 неувучени параграфи, три узастопна, један испод другог, у којима се приказују 

главне одреднице, изворни облици и дефиниције, као у саспенс, при чему потоњи 
параграф, у случају више дефиниција, има удвостручени проред према горњим 
параграфима, као у саундтрек 2-3,

•	 увучени параграфи, такође с удвострученим проредом према горњим парагра-
фима, у којима се приказују пододреднице, као у сателитски, и колокације, опет 
као у сателитски, али ниже,

•	 двоструко увучени параграфи, у којима се приказују примери, тј. одреднице у 
оквиру илустративних реченица, као у саундтрек 1-3,

•	 слова имају четири основне врсте и више подврста унутар сваке:
•	 фонтови: (1) Times New Roman, као главни фонт, којим се приказује читав текст, 

осим (2) Arial, за главне одреднице и пододреднице и, у електронском издању, за 
лежећи текст уз унутрашњи руб леве и десне стране,

•	 стилови: (1) нормал, као главни стил, којим се приказује читав текст, осим (2) 
италик (курзив), за граматичке функције одредница и за изворне облике одред-
ница, (3) болд (полумасни), за главне одреднице и пододреднице, (4) мали вер-
зал, за неприхватљиве изворно написане облике, и (5) мали верзал у болду, за 
путоказне речи испред дефиниција,

•	 величине: (1) 11, као главна величина, којом се приказује читав текст, осим (2) 
12, за главне одреднице, (3) 10, за илустративне реченице, (4) 9,5, за оријентирне 
одреднице у живим главама, и (5) 8, за текст Практичног подсетника, и

•	 боје: (1) црна, као главна боја, којом се приказује читав текст, осим (2) плава (у 
истој нијанси коју имају предње и задње корице), за главне одреднице, пододред-
нице и одреднице у илустративним реченицама, и (3) сива, за текст Практичног 
подсетника и, у електронском издању, за лежећи текст уз унутрашњи руб леве и 
десне стране.

Све четири изведбе, изглед предњих и задњих корица, предњег сегмента, леве и десне стра-
не речничког дела, и речничког чланка, осмислио је и разрадио извршни уредник, у сарадњи с 
дизајнером текста и првом коуредницом, и у договору с ауторским тимом.

4.3. Реализација готовог производа

Циљ ове компоненте реализације Речника била је његова што лакша и једноставнија до-
ступност, а била је заснована на само једном принципу:

•	 Речник је приређен у две медијумске изведбе, електронској и штампаној, како би био 
приступачан што ширем кругу потенцијалних корисника, свих узраста и свих техноло-
шких афинитета.

Реализација готовог производа спроведена је двојако:
•	 електронско, одн. дигитално, издање у облику ПДФ фајла, које је бесплатно доступно на 

вебсајту Дигиталне библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду, и
•	 штампано издање у облику папирне књиге, формата Б5, које је доступно у Скриптар-

ници Филозофског факултета у Новом Саду, као и у одабраним класичним и онлајн 
књижарама.
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Разлике између електронског и штампаног издања минималне су и огледају се у следећа 
три додатна својства електронског издања:

•	 натписи постављени на предње корице, на насловну страну на српском и енглеском јези-
ку, и у задњи импресум, којима се указује на то да је посреди електронско издање,

•	 натписи постављени по вертикалним унутрашњим маргинама сваке непарне (десне) 
стране, на српском, и сваке парне (леве) стране, на енглеском, којима се указује на то где 
је електронско издање објављено и доступно, и

•	 букмаркови, тј. наслови у електронском садржају, уграђени у фајл с линковима за лакши 
и бржи приступ одељцима предњег сегмента и појединачним словима у речничком делу.

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ: ПЕРСПЕКТИВЕ СРНА

Овим се завршава извршноуреднички, прилично детаљан, а понегде вероватно и претерано 
детаљан, ‘поглед изблиза’ на настајање и настанак Српског речника новијих англицизама, који 
је обухватио његов историјат и главна својства, затим његове теоријско-методолошке основе, 
с освртом на општу карактеризацију, типолошку идентификацију и научну спецификацију, па 
принципе његове теоријске организације, с тежиштем на организацији корпуса, укупне струк-
туре и микроструктуре, и, напослетку, принципе његове практичне реализације, с тежиштем на 
реализацији садржине, форме и готовог производа.

Циљ овог прилога био је вишеструк: пре свега, да се заинтересованим читаоцима опише и 
приближи процес настајања овог речника, од идеје до реализације; друго, да се демистификује 
процес састављања овог речника и речникâ уопште, као и припадајуће стручне терминологије из 
области лексикографије и контактно-контрастивне лингвистике; треће, да се мотивишу будући 
лексикографи, нарочито они млађи, на састављање других специјализованих, једнојезичних и 
двојезичних, речника мањег и средњег обима, чиме би се попунила недопустиво велика празнина 
у квалитетној домаћој речничкој продукцији; и четврто, да прилог послужи као уводни и најавни 
текст за све остале прилоге у тематском блоку „Како смо радили Српски речник новијих англици-
зама: практични лексикографски водич”, који су замишљени, а и остварени, тако да чине заокру-
жену целину јединственог практичног лексикографског водича кроз процес састављања једног 
савременог једно-до-двојезичног речника заснованог на озбиљном и осмишљеном научноистра-
живачком раду читавог ауторског и сарадничког тима, и доследној примени добијених резултата 
и у теорији, и у методологији, и у пракси како организације, тако и реализације Речника.

На самом крају, остаје још да се баци један ‘поглед изблиза унапред’, ка перспективама Реч-
ника. Као прво, и свакако најважније, у ближој будућности планирана је израда његовог онлајн 
издања, вероватно под насловом СРНАонлајн, које би било јавно и бесплатно доступно свима 
заинтересованима путем интернета и употребљиво преко компјутера, таблета и мобилног теле-
фона, уз помоћ претраживачких програма Chrome, Firefox, и других. Ако је судити по тренутним 
тенденцијама у светској лексикографији, у које се није тешко и лично емпиријски уверити, а оне 
показују да је у току масовна миграција свих врста речника са полица за књиге ка интернетским 
фајловима, и то најчешће директно а не посредством компјутерских или мобилних апликација, 
чини се разложним помислити и устврдити како ће ускоро и за овај речник главни, ако не и једи-
ни, медијум дистрибуције и експлоатације постати управо његово онлајн издање.

Поред универзалне доступности корисницима, због и ради којих се речници по правилу 
раде, те олакшане и убрзане употребе Речника, својствене данашњем увелико онлајнизованом 
свету, оваквим онлајн издањем знатно би биле олакшане и убрзане ауторско-уредничке актив-
ности, у виду периодичних допуна Речника, уношењем свежег, освеженог и/или поправљеног 
материјала, а нарочито следећег:

•	 додавање нових главних одредница и пододредница,
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•	 додавање нових података везаних за форму и садржину нових и постојећих одредница, 
укључујући нове облике, нове неприхватљиве облике, нова значења, нове преводе и си-
нониме, и нове колокације,

•	 исправљање уочених грешака у обради форме или садржине постојећих одредница,
•	 нови тип податка: иза дефиниције или иза превода и синонима, додавање индикаци-

је о српско-енглеској лажној парности конкретних значења појединих одредница, по-
пут српског пребукиран, у смислу ‘презаузет, преоптећен, претрпан’, према енглеском 
overbook(ed), па и prebook(ed), који се у том смислу у енглеском не користе, него су у 
употреби спојеви very busy, awfully busy, too busy, и сл. (уп. Прћић 2012в), и

•	 нова врста реализације постојећег типа податка: иза текстуалног приказа изговора 
одреднице у косим заградама, додавање линка ка аутентичним, а не синтетизованим, ау-
дио-записима изговора исте одреднице, које би интерпретирали водећи домаћи гласовни 
глумци и глумице, чији би снимци били активирани кликом или додиром на иконицу 
звучника.

Као друго, планирано је и припремање практичног интерактивног водича, у комбинованој 
форми приручника, радне свеске и уџбеника за самоучење, под радним насловом Како креативно 
искористити Српски речник новијих англицизама, у којем би се, кроз бројне пажљиво осмишље-
не активности, читаоци подучавали како да на најефикаснији начин искористе обиље информа-
ција понуђених у Речнику и, истовремено, да на најефектнији начин овладају ваљаном употребом 
англицизама на свим нивоима српског језика и развију прави, одмерен и научно утемељен став 
према речима страног порекла уопште и према англицизмима посебно.

И као треће, и несумњиво најзначајније, најразноврсније, најзанимљивије и најизазовније, 
то је искоришћавање научноистраживачког и педагошког потенцијала Речника, чије су основе 
разрађене у поменутом прилогу Биљане Мишић Илић. Које све конкретне теме, теоријске и/или 
практичне, језичке и/или ванјезичке нарави, у науци, настави или другде, може да подстакне, 
непосредно или посредно, Српски речник новијих англицизама или оно чиме се он бави, а с чиме 
се свако од нас свакодневно сусреће на скоро сваком месту – те конкретне теме и њихова обрада у 
потпуности зависе од маште, склоности и интересовања оних којих уче енглески и српски језик, 
и оних којих их њима подучавају, и који заједно чине важан део циљне публике овог речника.

Ако овај речник буде бар мало помогао својим стварним и потенцијалним корисницима да 
се боље сналазе с англицизама у српском језику, а неке од тих корисника буде бар мало навео на 
размишљање о англицизмима, англицизираном српском језику и англосрпском, којим се данас 
сви, хтели – не хтели, служимо, онда труд ауторског тима уложен у састављање Српског речника 
новијих англицизама можда и није био узалудан.
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SRPSKI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA:
THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ITS MAKING

Summary

This paper has brought an extensive and exhaustive survey of theoretical, methodological and practical aspects 
of the organization and realization of Srpski rečnik novijih anglicizama [i.e. A Serbian Dictionary of Recent 
Anglicisms] (SRNA; Prćić, Dražić, Milić, et al. 2021), with the aim of shedding light to interested readers on the 
process of making this dictionary and of encouraging future lexicographers, especially younger ones, to make 
similar specialized dictionaries of small or medium size. The exposition has been divided into five sections, in the 
following way: Section 1 deals with the short history and main features of the Dictionary; Section 2 outlines the 
theoretical and methodological foundations of the Dictionary, including its general characterization, typological 
identification and scholarly specification; Section 3 discusses the principles of the theoretical organization of the 
Dictionary, focusing on the organization of the corpus, overall structure and microstructure; Section 4 discusses the 
principles of the practical realization of the Dictionary, focusing on the realization of content, form and the product 
itself; and lastly, Section 5 gives a recapitulation of this ‘first-hand look’ at the process and result of compiling 
A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms and then takes a ‘first-hand look ahead’, towards the prospects of its 
continual enhancement and creative exploitation.

Keywords: Srpski rečnik novijih anglicizama, A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, anglicisms, the Serbian 
language, history, theoretical and methodological foundations, principles of theoretical organization, principles of 
practical realization, prospects, lexicography
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ПРИКУПЉАЊЕ, ОДАБИР И ОБРАДА ГРАЂЕ  
ЗА СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

У оквиру пројекта израде Српског речника новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић, Степанов 2021), или краће, СРНА, сараднички тим од десет чланова 
био је ангажован у почетним фазама ексцерпције речничке грађе. Циљ овога рада јесте да прикаже како 
су текле прве етапе настајања СРНА – процеси прикупљања, одабира и обраде корпусног материјала за 
СРНА. Најпре ће бити изложени теоријски и практични аспекти прикупљања корпуса, с посебним освр-
том на коришћене изворе и обухваћене тематске области и функционалне стилове; затим критеријуми за 
одабир корпуса, укључујући и најчешће недоумице с којима су се сарадници сретали прикупљајући новије 
англицизме; потом принципи обраде корпуса, са детаљним приказом формирања типичног корпусног па-
раграфа; и, напослетку, искуства сарадника при прикупљању, одабиру и обради грађе за СРНА.

Кључне речи: Српски речник новијих англицизама, грађа, прикупљање, одабир, обрада

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Услед дугогодишњег непрекидног прилива речи енглеског порекла у српски језик и на-
станка такозваног англосрпског језика, односно специфичног варијетета, условно речено, срп-
ског језика који одступа од својих норми и бива употребљаван према нормама енглеског језика 
(Prćić 2011: 57), још крајем 20. и почетком 21. века јавила се потреба за бележењем пристиглих 
англицизама, те је 2001. године објављено прво издање Du yu speak anglosrpski? Речника новијих 
англицизама (или краће, РНА), у коауторству Вере Васић, Твртка Прћића и Гордане Нејгебауер. 
Ипак, нешто мање од двадесет година касније, постало је јасно да се у међувремену дијапазон 
англицизама у српском језику проширио и да би стога ваљало изнова приступити прикупљању 
англицизама, и то оних који су скорије ушли у наш језик. Тако је покренут пројекат израде Срп-
ског речника новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Филиповић Ковачевић, 
Панић Кавгић, Степанов 2021), или краће, СРНА, на којем је, поред ауторског тима, био ангажо-
ван и сараднички тим, чији је задатак био прикупљање, одабир и обрада грађе за СРНА. Важно 
је споменути да су, поред четири аутора овог рада, допринос Речнику у склопу сарадничког тима 
дале још и Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, Зорица Ракић, Јована Рупар и Маја 
Вукојевић.1 Циљ овог рада је да се представе почетне фазе израде СРНА, односно да се прикаже 
на који је начин грађа за СРНА била ексцерпирана, одабирана и обрађивана.

Процес прикупљања грађе почео је у марту 2018. године, иницијалним састанком извршног 
уредника СРНА са ауторима, коуредницама и сарадницима. Том приликом, тим од десет сарадни-
ка упознат је са упутством које је садржало тематске области које треба обухватити грађом, кри-
теријуме за препознавање англицизама и смернице за састављање корпусних параграфа. Затим је, 
од априла 2018. до краја децембра 2019. године, текао самосталан рад сарадника, уз повремене 
састанке са ауторским тимом. У раду ће бити речи пре свега о грађи коју су сакупили и искустви-
1  Сви сарадници завршили су основне и мастерске студије србистике (Сашка Бодирожић, Сања Дакић, Ђурђина Ђонлић, 
Зорица Ракић и Марина Шафер), односно англистике (Маја Вукојевић, Александра Кардош, Милан Обрадовић, Јована 
Рупар и Марија Савић), на Филозофском факултету у Новом Саду, од којих су две од аутора овог рада тренутно на 
докторским студијама на истом факултету.
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ма које су имали аутори овог рада, па ће се у даљем тексту под појмом сарадници подразумевати 
само они.

2. ПРИКУПЉАЊЕ И ОДАБИР ГРАЂЕ

Како је на почетку сваког лингвистичког истраживања неопходно поћи од грађе која ће се 
анализирати, најпре морамо поставити теоријске основе у вези са појмом језичке грађе, односно 
појмом корпуса. У корпусној лингвистици, корпус се дефинише као колекција прикупљених тек-
стова који представљају репрезентативни узорак језика и машински су читљиви (Agerbo 2018: 
70), односно колекција текстова у електронској форми који служе као извор података за језичко 
истраживање (Atkins, Rundell 2008: 54). Иако се прави дистинкција између корпуса и компјутер-
ског корпуса (Leech 1992), у новије време се под корпусом све више подразумевају искључиво ди-
гиталне верзије (Faaß 2018: 124). За потребе нашег истраживања, можемо говорити о специфич-
ној врсти корпуса, такозваном лексикографском корпусу, који подразумева језичке податке за ужу 
употребу у прављењу речника (Atkins, Rundell 2008: 54). У прикупљању корпуса све значајнију 
улогу игра интернет, као бесплатан, лако доступан и непресушан извор старих и нових језичких 
података (Bergenholtz, Agerbo 2014). Стога, у складу са временом у коме живимо, где је комуни-
кација на интернету постала главни вид свакодневне комуникације, језичке податке неопходне за 
израду речника најлакше је наћи управо у интернетским изворима, због чега је за потребе СРНА 
прикупљен и коришћен електронски корпус. Како наводи Прћић (2018: 164), „управо тај и такав 
српски језик, заступљен на интернету, и у већој или мањој мери лишен (ионако слабашних) стега 
стандарднојезичке норме, одсликава праву и аутентичну употребу српског језика, а у склопу тога 
и употребу англицизама на свим нивоима лингвистичке анализе”.

У процесу прикупљања корпуса, једно од првих питања које се намеће јесте оптимална 
величина корпуса, која ће пружити довољно материјала за израду речника (Atkins, Rundell 2008: 
57). Захваљујући лако доступним и многобројним изворима на интернету, у данашње време јед-
ноставније је креирати већи корпус него што је то било у прошлости. У складу са тим, планирано 
је и остварено прикупљање корпуса обимнијег од оног за Речник новијих англицизама, који је 
настао у време пре експанзије интернета. Док је РНА садржао око 950 одредница, одабраних 
из специјално сачињеног корпуса који се састојао од аутентичних узорака писаног и говорног 
српског језика у дневној, недељној и месечној штампи, радијским и телевизијским емисијама, те 
забележеним неформалним разговорима, СРНА обухвата око 4500 одредница одабраних из спе-
цијално креираног електронског корпуса који се састојао од око 12.000 аутентичних параграфа 
прикупљених из извора са интернета. Чланови сарадничког тима СРНА користили су могућности 
претраживања интернета и бележили све англицизме на које су наилазили како би се прикупила 
што већа количина материјала, која је потом у даљим фазама израде прошла кроз селекцију и 
одбацивање неодговарајућих јединица.

Поред одговарајуће величине корпуса, још један од основих критеријума за креирање до-
брог корпуса јесте његова репрезентативност. Аткинс и Рандел тврде да је репрезентативност 
тешко постићи, те да се лексикографи морају потрудити да саставе избалансирани корпус (енгл. 
balanced corpus), који би за циљ имао да одрази разноврсност циљног језика путем укључивања 
текстова који обухватају читав репертоар домена у којима се језик користи (Atkins, Rundell 2008: 
66).2 Постављањем јасних почетних критеријума може се успоставити добра типологија тема и 
жанровски разноликих врста текстова која ће обезбедити систематичност будућег речника. Слич-
ну идеју имају и Бајбер, Конрад и Репен (1998: 248), који тврде да је за креирање репрезентатив-

2  О репрезентативности извора исто наводи и Данко Шипка: ,,Грађа у сваком случају не може да покрије језичку 
употребу која у рјечнику треба да се оствари у цјелини [...], па је потребно изабрати оне елементе који најбоље 
представљају цјелину” (Šipka 1998: 140). Да би се остварила репрезентативност, Д. Шипка издваја њене важне чиниоце: 
прави обухват, праву распоређеност и праву густину извора (Šipka 1998: 140).
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ног корпуса неопходно укључити разноврсне језичке жанрове и тематске области. Са том идејом, 
а у складу са чињеницом да се англицизми користе у различитим предметно специфичним обла-
стима, различитим ситуацијама, те да их употребљавају говорници различитог узраста и степена 
образовања, у циљу прикупљања што репрезентативнијег корпуса новијих англицизама у срп-
ском језику састављен је списак тематских области и подобласти у оквиру којих су сарадници 
идентификовали англицизме, а који је у целости приложен у наставку.

Друштво

• унутрашња политика
• спољна политика
• економија, финансије, бизнис
• образовање, школство
• полови, родна равноправност
• комуникација међу људима
• занимљивости из земље и света
• рекламирање роба и услуга
• мали огласи
• натписи на улици

Култура

• класична музика и музичари – домаћи и страни
• позориште: драма, опера, балет и извођачи – домаћи 
и страни
• играни филмови, глумци и режисери – домаћи и 
страни
• анимирани филмови и креатори – домаћи и страни
• документарни филмови и режисери – домаћи и 
страни
• изложбе: слике, скулптуре и уметници – домаћи и 
страни

Наука

• апстракти научних саопштења и чланака
• наслови докторских дисертација
• популаризоване природне науке
• популаризоване друштвене науке
• популарна медицина, стоматологија, ветерина и 
фармација
• одгајање, образовање, неговање и лечење деце

Спорт

• екипни спортови
• појединачни спортови

Информационе технологије (ИТ)

• информатика
• интернет
• хардвер
• софтвер
• онлајн и офлајн играње компјутерских игара
• мобилни телефони
• мобилне комуникације
• дигитална фотографија и видеографија

Популарна култура

• поп музика и музичари – домаћи и страни
• фолк музика и музичари – домаћи
• популарна књижевност – домаћа и страна
• ток-шоуови – домаћи и страни
• теленовеле и ситкоми – домаћи и страни
• ријалити програми – домаћи

Начин живота

• високо друштво, селебрити, папарацо
• мода, одевање, разодевање
• козметика, парфемика, естетска хирургија, 
доле!старење

Слободно време

• здрав живот, фитнес, велнес
• здрава храна, исхрана
• рецепти: кување, печење, мућкање
• домаћинство, баштованство
• кућнољубимство
• забава, игра
• изласци, проводи
• путовања
• аутомобили, мотоцикли и друга превозна средства

Као што се може видети, осим осам ширих тематских области, свака од њих садржи и не-
колико ужих подобласти (укупно 50). Тако је, рецимо, тематска област Начин живота обухватала 
три подобласти: високо друштво, селебрити, папарацо; мода, одевање, разодевање; козметика, 
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парфемика, естетска хирургија, доле!старење. Сваки сарадник одабрао је тематске области од-
носно подобласти за које је задужен, најчешће према сопственим интересовањима и знањима, а 
да би се избегли евентуални пропусти, за већину области била су ангажована по два исписивача.

Иако су англицизми заступљени у свим овим областима, морамо напоменути да смо, при-
ликом прикупљања корпуса, приметили већу заступљеност у одређеним областима наспрам не-
ких других, те се ИТ и начин живота издвајају по убедљиво највећем броју англицизама. Поред 
тога, још једно запажање тиче се проблематичног сврставања англицизама у искључиво једну 
област јер долази до преклапања тематских области и подобласти. Тако се, рецимо, англицизми 
из области друштвених мрежа (нпр. анфрендовати, блокирати, фоловер, хајд, игнор, инвајтова-
ти, кенселован, комјунити, лајк, риквест, сабскрајбовати се, шејмовање итд.) могу сврстати и у 
област интернета и у област комуникације међу људима.

Поред горенаведеног списка тематских области, сарадницима је био дат и предлог извора 
грађе, уз важну напомену да се списак извора може проширити и променити, већ у складу с типо-
вима текстова који сарадника највише занимају, односно сајтовима, блоговима, друштвеним мре-
жама и сл. које најчешће посећује. Будући да је појављивање англицизама одређених тематских 
група очекивано у одређеној врсти извора, за сваку тематску област засебно наведени су типови 
извора у којима би овакве лексеме могле бити фреквентне (нпр., за област Слободно време списак 
извора које треба консултовати подразумевао је: извештаје, интервјуе; коментаре читалаца, 
форуме, блогове, Фејсбук, Твитер, и, за ову групу специфично: приказе и тестове аутомобила и 
мотоцикала; док је област ИТ, поред извештаја, интервјуа; коментара читалаца, форума, бло-
гова, Фејсбука и Твитера, обухватала и: приказе и тестове хардвера и софтвера). Свакако, ово 
је била само полазна помоћ.

На крају, сви употребљени извори грађе могли би се поделити на: а. електронске дневне 
и недељне новине (нпр. b92.net, blic.rs, gloria.rs, cosmopolitan.rs, noizz.rs, espreso.co.rs, grazia.rs, 
telegraf.rs, mojnovisad.com итд.); б. друштвене мреже (Фејсбук, Инстаграм, Твитер); в. комента-
ре на вестима и друштвеним мрежама; г. форуме и блогове (нпр. forum.krstarica.rs, istokpavlovic.
com, ana.rs, forum.benchmark.rs итд.); д. разне сајтове и онлајн-продавнице – књижаре (нпр. papir.
co.rs), продавнице технике (нпр. tehnomanija.rs, gigatron.rs итд.), дрогерије (нпр. shop.lilly.rs), ИТ 
сајтове (нпр. it-usluge.net), туристичке агенције, телекомуникационе компаније, банке, велнес и 
аеробик центре, козметичке салоне, ординације естетске хирургије и многе друге; ђ. а на крају, 
узети су у обзир чак и плакати с рекламама.

Иако су сарадницима били предложени типови извора, укључујући и кратак списак кон-
кретних електронских недељних и дневних новина (оних најпопуларнијих, као што су B92, Alo, 
Cosmopolitan, и неких локалних, нпр. subotickenovine.rs, niskevesti.com и др.), процес бележења 
је, очекивано, изашао из задатих оквира. Како ниједан новији англицизам не би остао незапажен, 
сарадници су прикупљали речи и из тематских области које им нису првобитно додељене, али и 
оне на које би наилазили у врло разноврсним изворима грађе. Поред тога, поједини сарадници 
правили су пописе англицизама с којима би се сусретали у разним ситуацијама у току дана – тако 
би се, најчешће у мобилни телефон, уносиле лексеме које би се чуле у разговору с пријатељима, 
у јавном превозу, на телевизији и сл., или пак оне које би се уочиле на билбордима, натписима, 
рекламама, па чак и на етикетама производа.3 Када би се село за рачунар, лако би се, употребом 
Гугл-претраживача, пописани англицизми пронашли у контексту (у реченици, односно делу ре-
ченице), а потом унели у корпус, чиме би се допунио списак параграфа добијених регуларним 
путем – ишчитавањем текстова на интернету.

Исти је случај и са англицизмима који би се проналазили ван реченичног контекста (што 
се види на слици 1, која приказује претрагу артикала на сајту књижаре papir.co.rs) – и они би се 

3  Тако је, на пример, англицизам изиопен уочен на етикети кафе, а тешко да би био забележен да су се сарадници 
ослонили искључиво на ишчитавање електронских текстова.
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забележили, а потом би се, циљаном Гугл претрагом, на једноставан начин дошло и до контекст-
ног окружења.4

Слика 1. Претрага сајта papir.co.rs5

Контекстно окружење подразумевало је и текстове наслова (нпр. Senke nad Balkanom 2: 
Prvi srpski bindž; Dnevnjak: Dvougao – tviteraš i instagramuša; 10 fantastičnih Photoshop tutorijala 
и сл.), али су такви примери, према саветима аутора, избегавани, односно подржани и покојим 
појављивањем датог англицизма у синтаксички целовитој реченици, уколико је она била доступ-
на. И англицизми уочени на плакатима (разне рекламе и најаве) накнадно су претраживани и у 
реченичном контексту, а уредничком тиму у неколико наврата послате су и саме фотографије. 
Због ограничености дужине рада, овде се прилажу само неке од њих.6

4  Овај метод посебно је био користан за ексцерпцију лексема одређене групе производа, од којих би се неке тешко 
могле наћи у тексту на интернету, док је претрага услуга на сајтовима у вези с њима давала таксативан попис, и 
свакако смањила могућност евентуалног пропуста – нпр., претрага понуде кућних апарата (тримери, стајлери за косу, 
еркондишн и сл.), рачунарске опреме (нпр. тачпед, скенер, ССД-диск и сл.), рецепата разних посластица (капкејк, 
кејкпоп, чизкејк, мафин итд.), па чак и преглед опција на мобилном телефону (дарк-мод, скриншот итд.) и сл. Овај 
једноставан принцип, у комбинацији са ишчитавањем текстова који се тичу дате области, био је изузетно ефикасан, а 
ризик од изостављања новијих англицизама из испитиване тематске групе свео је на минимум.
5  Извор: https://www.papir.co.rs/. 
6  Примери новијих англицизама у рекламама прилично су фреквентни, а Душка Кликовац уочава да рекламе, као и 
називи многих производа, фирми итд., који нису улазили у корпус СРНА, ,,обилују англицизмима, јер већ само њихово 
порекло конотира ʽпрестиж, сјај и успехʼ – другим речима, призива идеализовану слику западњачког начина живота” 
(Klikovac 2008: 132).

https://www.papir.co.rs/
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Слика 2.7

Слика 3.8

 
Слика 4.9

Слика 5.10

Слика 6.11

Слика 7.12

Коришћеним изворима покушало се обухватити више функционалнојезичких стилова, с циљем 
да се региструју (скоро) сви новији англицизми, од којих се неки, врло вероватно, појављују и кори-
сте само у одређеним стиловима и жанровима. Традиционално, а у складу са руском функционал-
ностилистичком школом, може се издвојити пет функционалних стилова: књижевноуметнички, пу-
блицистички, научни, административни и разговорни (Tošović 1988). Од наведених, није узет у обзир 
књижевноуметнички стил, који је за испитивану тему свакако мање релевантан од преостала четири 
стила.13 Ни административни стил не обилује новијим англицизмима, будући да је он ,,стандардизован, 
шаблонизован и унифициран, обилује клишеима и устаљеним изразима и конструкцијама, има огра-
ничену лексику и синтаксу” (Tošović 1988: 158), мада су разматрани и такви текстови (документи14 на 
сајтовима институција и организација, фирми и компанија, универзитета и факултета – ексцерпирани 
су англицизми попут акредитација, аквизиција, аплицирати, резидент и сл., неретко етимолошки не-
енглеског порекла, углавном латинског).15 У научном стилу англицизми су уочавани пре свега у науч-
нопопуларним текстовима (нпр. лајфкоуч, ровер, орторексија, колаборативни робот и сл.), с обзиром 
на то да ускостручна терминологија није улазила у корпус. Свакако је публицистички стил, будући да је 
обично широко схваћен и одликује га велика жанровска и информациона разуђеност, био веома важан 
за ексцерпцију новијих англицизама, те је највећи број лексема забележен управо у њему. Такође, ,,бит-
на карактеристика сваког публицистичког текста јесте актуелност: он мора да одражава дати тренутак, 
дато стање” (Тошовић 2002: 304), што ће, дакако, утицати и на одабир лексичких средстава.

Иако је за корпус коришћен искључиво писани језик, док је говорени (усмени) језик изостао, 
одлике разговорног стила и те како су присутне у грађи, што није нимало изненађујуће. Наиме, 

7  Извор: https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/da-li-ste-znali-da-se-u-zrenjaninu-pravi-kraft-pivo/.
8  Извор: https://m.facebook.com/eliquid.rs/posts/1210280149018863/?_rdr. 
9  Извор: https://skr.rs/z4Ne.
10 Извор: https://m.facebook.com/don.caffe.pizzeria/photos/a.1397186633638781/2751312331559531/?type=3
11 Извор: https://www.subotica.com/desavanja/26.oktobar.2018.miletin-sinisa-unplugged-id28429.html.
12 Извор: https://www.facebook.com/obucametrooutlet/.
13 Новији англицизми могли би се пронаћи само у новијим књижевним делима, и то у контекстима које покривају и 
преостала четири стила, будући да се ,,одређена естетичка идеја може исказати помоћу веома различитих језичких 
средстава, другим речима, језичку подлогу књижевног дела може чинити било који начин изражавања” (Klikovac 2008: 
133).
14 Документ представља централну врсту текста у административном функционалном стилу. Припремљен је по 
одређеном обрасцу, често према неком стандарду, а издаје га компетентан орган, службено или овлаштено лице 
(Тошовић 2002: 356–357).
15 У Речник су ушле и речи које су, с етимолошког становишта, пореклом из многих других језика, али су у српски 
преузете у облицима и значењима које имају у енглеском језику (Увод СРНА: 9–10).

https://ilovezrenjanin.com/marketing-zrenjanin/da-li-ste-znali-da-se-u-zrenjaninu-pravi-kraft-pivo/
https://m.facebook.com/eliquid.rs/posts/1210280149018863/?_rdr
https://skr.rs/z4Ne
https://m.facebook.com/don.caffe.pizzeria/photos/a.1397186633638781/2751312331559531/?type=3
https://www.subotica.com/desavanja/26.oktobar.2018.miletin-sinisa-unplugged-id28429.html
https://www.facebook.com/obucametrooutlet/
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језик који се користи на блоговима и форумима, у преписци на друштвеним мрежама, у комен-
тарима на вестима, који су неретко и дијалошког карактера, има готово све одлике разговорног 
стила – ,,неформалан је, обичан и спонтан, свакодневан и природан” (Savić, Polovina 1989: 45).16 
Као и говорени језик, и њега често одликује: употреба кратких и сразмерно једноставних речени-
ца; елипса; синтаксичка контаминација; присуство парајезичких средстава (емотикона); понекад 
је супстандардан; често се уочава емоционалност; усмерен је на међуљудски однос и др. (Klikovac 
2008: 162–165). Управо овакав језик богат је новијим англицизмима, и то често оним који су касније 
у СРНА и обележени квалификатором неформално, а понекад и непристојно (нпр. дил, БФФ, кри-
пер, кјут, ЛОЛ; булшит и сл.), а у корпусу су се нашле и речце (сори, плиз, бајдвеј) и узвици (вау, 
упс, ОМГ) карактеристични за новије форме мобилне комуникације. Некада је регистровање таквих 
лексема ипак задавало потешкоће, будући да њихова употреба није честа у осталим стиловима и 
жанровима. Стога се до њихових контекста неретко долазило циљаном Гугл претрагом, а у оваквим 
случајевима више него у другим била је важна и сарадникова упознатост са новијим омладинским 
жаргоном,17 са трендовима на друштвеним мрежама и савременим токовима уопште. 

3. НЕДОУМИЦЕ ПРИ ОДАБИРУ ГРАЂЕ

Поред евентуалних потешкоћа које се односе на проналажење англицизама чија је употре-
ба у првом реду одлика неформалне комуникације, у овом одељку биће наведено још неколико 
дилема с којима су се сарадници сусретали приликом састављања корпуса.

Једна од недоумица, можда и највећа, тицала се раздвајања већ споменутих ускостручних тер-
мина од нетермина, односно опште лексике. Наиме, већ на првом састанку аутора и сарадника било 
је одлучено да ускостручни и технички термини не уђу у корпус СРНА. Међутим, како повући јасну 
границу између термина и нетермина у конкретним текстовима? Свакако, сарадници су се водили 
саветом аутора – ,,ако нисте сигурни, боље је забележити, а пример ће се накнадно лако уклонити”. 
Ипак, поједини текстови били су презасићени терминима из одређених стручних области (само у 
једном тексту о музичким жанровима нашли су се: хипхаус, њуџексвинг, неосоул, бумбап, риалхипхоп 
и многи други), те су се, према сопственом осећају, морали занемарити англицизми који су мање 
познати и који су (бар за сада) остали ван општег вокабулара. Свакако, последњу реч дали су аутори.

Друга недоумица тицала се категорије властитих имена, пре свега назива производа, сајтова, 
компјутерских програма и сл. – да ли и њих треба уносити или не? Будући да се овакве именице не 
сврставају у општу, тј. генеричку и апелативну, лексику, договорено је да не уђу у речничку грађу. 
Међутим, поједине лексеме биле су изузетно честе у ишчитаваним текстовима, те их је већина са-
радника ипак бележила (нпр. Вајбер, Вотсап, Тиндер, Дропбокс и сл.), а ауторски тим одлучио је да 
пет назива фреквентних сајтова, чије изведенице настале у српском језику јесу у домену англициза-
ма, на крају ипак буду унете у Речник: Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток и Твитер.18

16  Ранко Бугарски овакав језик назива говорним језиком – то је језик свакодневне комуникације, колоквијални језик 
који се може јавити и у писању, дакле варијетет одређен неформалном употребом (Bugarski 1997: 111–125). И Б. То-
шовић истиче да се ,,разговорни функционални стил реализује и писменим путем, прије свега у приватној преписци” 
(Тошовић 2002: 382), наводећи примере приватне електронске поште и интернет причаоница (Тошовић 2002: 386–390). 
Исто закључује и Д. Кликовац, називајући овакве облике мање типичним варијантама писаног језика – ту спадају, 
између осталог, поруке преко мобилних телефона, разговори преко интернета (четовање), језик личних записа и сл. 
(Klikovac 2008: 172). Ауторка, при том, даје детаљан преглед различите терминологије у литератури којом се означава 
разговорни стил односно разговорни језик (Klikovac 2008: 146–185).
17  Наводећи начине на који настају поједине жаргонске речи, Р. Бугарски, између осталих, издваја и позајмљивање речи 
из разних језика, најчешће из енглеског (нпр. џоинт, кул, фаца), напомињући да се позајмљенице често модификују 
(нпр. спика) (Bugarski 2006: 21–22).
18  У Речник су, свакако, унете и све забележене изведенице наведених назива: фејсбуковац, фејсбуковка, фејсбукова-
ти/фејсбучити, фејсбуковање/фејсбучење, фејсбучки; инстаграмер, инстаграмерка, инстаграмски, инстаграмичан; 
јутјубер, јутјуберка, јутјубинг; тиктокер, тиктокерка; твитераш, твитерашица, твит, твитовати, твитовање, 
твитнути, твитабилан.
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Још једна недоумица, такође врло важна, односи се на разграничење новијих од старијих 
англицизама. Новији англицизми несумњиво су они који су у језик ушли након објављивања 
првог издања Речника (2001), дакле, у последњих двадесетак година (а у СРНА су унети и англи-
цизми из првог издања), и у њиховом препознавању углавном није било већих дилема. Међутим, 
према упутствима аутора, требало је бележити и англицизме који су преузети раније, али су до-
били нека нова значења или облике, незабележена у првом издању Речника (нпр. волумен, у зна-
чењима везаним за косу, трепавице, лице, кожу и звук). Стога је било потребно сагледати значење 
англицизма у датом контексту, и, уколико се чинило новим, проверити сва значења те лексеме у 
првом издању Речника.

4. ОБРАДА ГРАЂЕ

Корпуси аутора овог рада представљају четири текстуална фајла у .doc формату од укупно 
915 страна (А. Кардош 100, М. Обрадовић 211, М. Савић 301 и М. Шафер 303), а грађа је обра-
ђена у виду 6997 корпусних параграфа. По датумима које су сарадници наводили, материјал је 
сакупљан у периоду од 5. априла 2018. (А. Кардош, англицизам селфији) до 7. новембра 2019. 
(М. Савић, забагује).19 Како редослед није био прецизиран упутством, грађа је уношена на три 
начина: хронолошки, по датуму ексцерпције (А. Кардош, М. Обрадовић), абецедно, по почетном 
слову англицизма (М. Савић) и по тематским областима (М. Шафер).

Корпус СРНА је искључиво у електронском виду, а основна јединица његове организаци-
је била је корпусни параграф. Параграфи су, по упутству, имали своју микроструктуру од три 
компоненте: редни број параграфа, реченица-пример са англицизмом и библиографски подаци, 
раздвојени запетама. Свака компонента је почињала у новом реду, а два суседна параграфа раз-
двајана су једним празним редом. Типолошки гледано, текст је требало бити Times New Roman 
величине 12, без икаквог додатног форматирања осим подвученог англицизма.

4.1. Ексцерпција грађе и састављање корпусних параграфа

Процес састављања једног корпусног параграфа имао је седам корака, који би се могли 
груписати у две етапе: ексцерпција грађе са редуковањем или „чишћењем” текста и обогаћивање 
текста новим информацијама. Ексцерпција грађе20 подразумева оно што се у литератури нази-
ва узорковањем (енгл. sampling). Нелсон (Nelson 2010: 58) наводи две главне врсте узорковања: 
узорковање са вероватноћом и узорковање без вероватноће (енгл. probability and non-probability 
sampling). Прва врста обухвата одабир текста за корпус по унапред утврђеним критеријумима 
(тзв. оквир за узорковање, енгл. sampling frame), док је друга ‒ узимање текста из било ког извора, 
без критеријума, па се оно зове још и опортунистичко узорковање (енгл. convenience sampling, 
opportunistic sampling). Могућа је и комбинација ова два приступа, која је коришћена за корпус 
СРНА. Наиме, сарадницима су, у упутству израде корпуса, одређена два критеријума сакупљања 
грађе: један општи ‒ да узети текст мора да садржи англицизам, и један посебни ‒ да текст треба 
долазити из неке од наведених тематских области. Они су, на почетку, изабрали своје тематске 
области у складу са интересовањима и ексцерпирали грађу у оквиру њих. Међутим, при крају 
процеса израде корпуса, као што је већ раније наведено, сарадници почињу да сакупљају све ан-
глицизме на које наилазе, без обзира на изабране тематске области. Сарадници су бележили исти 
англицизам у више различитих контекста и са разним правописним решењима уоченим на интер-

19  Неки датуми излазе из овог временског оквира. О њима ће бити речи у одељку Проблеми при обради грађе.
20  Д. Шипка наводи ,,читаву лепезу различитих ексцерпционих метода, од ручних бележења на папириће и картице, 
преко фотокопирања и подвлачења, мануелног уношења у компјутер, до уношења у компјутер помоћу скенера” (Šipka 
1998: 140), од којих су неке, из данашње перспективе, свакако застареле и превазиђене.
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нету.21 Ово је било важно јер је један од предуслова за одабир речи које су ушле у СРНА био број 
њиховог јављања у корпусу – „најмање три пута у различитим текстовима” (Увод у СРНА, 13).

Први корак прве етапе био је долазак на сајт за који се претпоставља да садржи англицизам 
и његово лоцирање. Затим је следило ексцерпирање грађе: оно се вршило селектовањем и копи-
рањем текста са англицизмом у интернет прегледачу.22 Копирани текст је обично била реченица, 
мада је понекад узимано и више (корпус М. Савић) или, пак, мање од тога (корпуси свих сарадни-
ка, у случају наслова и поднаслова). У трећем кораку би се отварао Ворд фајл, па би се ту, најпре, 
уносио редни број параграфа и у новом реду би се налепио копирани текст помоћу опције Keep 
Text Only (у Ворду 2016)23 тј. Clear Formatting (у ранијим верзијама овог програма).24 Тако су се 
аутоматски брисала сва изворна форматирања текста, у складу са упутством. Овим се остварује 
принцип чистог текста (енгл. clean-text policy) Џона Синклера, чију нужност објашњава Нелсон 
(Nelson 2010: 63): ексцерпирани текст се мора „очистити” од изворног форматирања да би се 
могао поново форматирати, али сада у складу са сврхом и принципима састављања корпуса. До-
лазак до чистог текста означавао је крај прве етапе.

Другу етапу чини надоградња текста додатним информацијама како би се олакшало пре-
траживање корпуса. Најдетаљнију типологију тих информација дају Аткинс и Рандел (Atkins, 
Rundell 2008: 86‒92), који у њих убрајају: токенизацију (енгл. tokenization), обележавање тексту-
алне структуре (енгл. marking textual structure), лематизацију (енгл. lemmatization) и текстуалну 
и лингвистичку анотацију (енгл. textual and linguistic annotation). Макенери и Харди (McEnery, 
Hardie 2011: 29‒31) под додатним информацијама подразумевају: метаподатке (енгл. metadata), 
текстуално обележавање (енгл. textual markup) и лингвистичке анотације, док Репен (Reppen 
2010: 35‒36) разматра само анотације и обележавање документа (енгл. document mark-up).

Из наведеног је јасно да се чистом тексту додаје више врста информација, а оне се могу 
широко поделити на: информације у корпусном тексту и ван њега.

Најпре су се додавале информације у текст корпуса. Њих Аткинс и Рандел (Atkins, Rundell 
2008: 89‒92) и Макенери и Харди (McEnery, Hardie 2011: 30‒31) називају лингвистичким анота-
цијама, а Репен (Reppen 2010: 35) ‒ само анотацијама. Ту се првенствено ради о означавању врсте 
речи у чистом тексту посебним скраћеницама, па се у литератури на српском језику користи и 
назив етикетирање (Utvić 2013: 141, 395). У корпусу СРНА, ово се, у четвртом кораку, сводило 
на обележавање англицизама али без додавања скраћеница, већ само њиховим селектовањем и 
једноставним подвлачењем.25

Потом су се уносиле додатне информације ван текста корпуса. За Аткинс и Рандела (Atkins, 
Rundell 2008: 88‒89) то је текстуална анотација, а Макенери и Харди (McEnery, Hardie 2011: 29) 
користе термин метаподаци. У корпусу СРНА, ту се пре свега мисли на библиографске податке, 
будући да је редни број параграфа већ унет у трећем кораку прве етапе. Ови подаци обухватају: 
извор текста (у виду интернет линка), датум уноса и иницијале сарадника. Линк се ексцерпирао 
у петом кораку тако што су се сарадници враћали у интернет прегледач, селектовали и копирали 
адресу веб-странице извора (из поља на самом врху заглавља) на исти начин као и реченицу-при-

21  Тако су, за англицизам секондхенд, уочене форме second-hand, sekend hend, seknd hend; за тиктокер – TikToker и 
Tiktoker, за бустовати – boostovati и сл., и све су унете у корпус онако како су написане у оригиналном тексту, без 
интервенција. Касније су ови подаци искоришћени како би се корисницима Речника скренула пажња на најчешће 
грешке у писању англицизама.
22  Селектовање се обављало повлачењем курсора по тексту уз држање левог тастера миша, а копирање десним кликом 
миша на селектовану површину и одабиром наредбе Copy.
23  Ово се у Ворду могло радити на три начина: притиском на стрелицу испод иконице Paste у заглављу и бирањем 
опције Keep Text Only, притиском на десни тастер миша те бирањем исте опције у Paste Options или употребом Paste 
из заглавља са накнадним одабиром Keep Text Only из лебдећег менија на крају налепљеног текста. У ЛибреОфису 
коришћена је опција Unformatted Text у оквиру Paste Special.
24  Опција Keep Text Only подразумева исту врсту налепљивања као и Clear Formatting, па су ова два израза истозначна 
и замењива. У овом одељку ће се користити назив Keep Text Only.
25  Ово се радило или притиском на иконицу Underline у групи Font на језичку Home, у заглављу, или притиском на 
исту иконицу у лебдећем менију.
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мер. У шестом кораку, у Ворду, прелазило се у нови ред и налепљивао се линк помоћу Keep Text 
Only. У седмом кораку, иза линка се стављала запета и размак, уписивао се датум са још једном 
запетом и размаком, да би се корпусни параграф завршио иницијалима сарадника. Тако би се 
дошло до краја друге етапе, а овде изнесене радње понављале би се до последњег унетог пара-
графа.26

4.2. Проблеми при обради грађе

Приликом ексцерпирања текста и форматирања англицизама, већих одступања од упут-
ства, мора се признати, није било. Изузетке би чинили, у реченицама-примерима, 16 емотикона 
(корпуси М. Савић и М. Шафер) и неколико фотографија (корпус М. Шафер).

Више тешкоћа је било са додатним текстом и то са редним бројевима параграфа, изворима 
и датумима. Редни бројеви су недоследно уношени, што је резултирало проблемима у нумерацији 
као што су понављање истог или прескакање следећег броја. Укупно је поновљено само 16 ред-
них бројева, док је прескочено њих 157. Главни разлози томе били су: једноставна забуна, бриса-
ње корпусног параграфа пошто се открије да је већ унет један са истим англицизмом (корпус М. 
Обрадовића) и премештање параграфа због усклађивања са абецедним редоследом (корпус М. 
Савић). 

Извори су навођени двојако: у виду назива сајта (нпр. B92, у корпусу М. Шафер) и у виду 
линка (нпр. https://www.b92.net/, у свим корпусима).27 Линкови су неретко само налепљивани (без 
употребе Keep Text Only), чиме би, супротно упутству, задржавали своје атрибуте. Ово је био слу-
чај у чак 29% параграфа (2029 од укупно 6997) и представља најфреквентнију грешку сарадника.

Са датумима ексцерпције било је проблема више врста. Они или нису уношени (у шест па-
раграфа), или су бележени двојако: алфанумерички (нпр. 13. март 2019, корпус М. Обрадовића) 
или нумерички (нпр. 13. 3. 2019, корпуси осталих сарадника). Сем тога, у неколико параграфа 
није био унет датум ексцерпције, већ неки други, углавном датум објављивања текста на сајту. 
Ово се види у, на пример, 380 параграфа корпуса М. Шафер, који су временски смештени пре 
2018. године. У корпусу А. Кардош, међутим, за 435 параграфа забележени су и датум ексцерп-
ције и датум објављивања текста на сајту (овај други у загради, као додатна информација уведена 
речју објављено). Коначно, приликом укуцавања године у датуму, јавља се и пермутирање или 
изостављање цифара. Тако је нпр. 2019. година некад бележена као 219 (у 12 параграфа), а некад 
као 2109 (у три параграфа).

Како су сви ови подаци уношени ручно, није тешко претпоставити да је општи узрок свему 
наведеном – људски фактор. Уз мало накнадне памети, може се констатовати да би утицај овог 
фактора требало смањити коришћењем опција аутоматизације које нуди сам Ворд. Оне ће овде 
бити само набројане, без детаљнијег разматрања. Редни бројеви би се, на пример, могли уносити 
помоћу опције Numbering, датуми помоћу Insert Date and Time (Wyatt 2020), а атрибуте линкова 
би требало уклањати селектовањем целог текста и притиском на тастере Control, Shift и F9 (Wyatt 
2021). Тиме би се, у великој мери, избегле будуће недоследности и остварила једнообразност где 
је потребно. Све би то, у целини, олакшало и убрзало рад сарадника.

26  Форматирање корпусних параграфа се (у принципу) вршило само једном, за први корпусни параграф. За њега се, 
по упутству, бирала величина слова 12 и тип Times New Roman. Сви остали параграфи су задржавали ове атрибуте, 
будући да је коришћена врста налепљивања Keep Text Only. Ова опција аутоматски брише карактеристике изворног, а 
преузима оне одредишног текста (Katz Pollock 2014). Ако то није био случај, онда се, после налепљивања, најновији 
унети параграф морао засебно форматирати.
27  Сами линкови су уписивани на два начина: као адреса сајта, нпр. www.vice.com (корпус М. Шафер) или као адреса 
конкретне интернет странице, нпр: https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-
instagramer (корпуси свих сарадника).

https://www.b92.net/
http://www.vice.com
https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-instagramer
https://www.vice.com/rs/article/qkxdm3/nedelju-dana-sam-ziveo-kao-profesionalni-instagramer
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5. НАША ИСКУСТВА ПРИ ПРИКУПЉАЊУ, ОДАБИРУ И ОБРАДИ ГРАЂЕ

На крају, али ништа мање битно, овај одељак бави се искуствима сакупљача грађе, од пси-
холошких баријера и бележења свега на шта смо наишли, преко засићености појединих области 
англицизмима и првих проблема при одабиру англицизама, до техничких препрека са вебсајтови-
ма који нису дозвољавали директно копирање текста. 

5.1. Почетне психолошке баријере

Иако смо свесни тога да смо англицизмима окружени на сваком кораку, њихово бележење 
може представљати проблем. То нарочито долази до изражаја када се ради о говорном језику, о 
телевизији, о насловима или о рекламним натписима на које свуда наилазимо, на билбордима, на 
постерима. Такве примере незахвално је бележити јер не садрже податке који су нам при бележе-
њу битни, нити се могу икоме приписати, и као једини физички доказ о њиховом постојању може 
послужити фотографија, а чување фотографија не одговара текстуалном формату корпуса. Баш 
због такве ситуације, прва помисао на почетку прикупљања грађе за Речник може бити да нећемо 
имати довољно материјала. То, с психолошке стране, може створити посебан притисак, који нас 
даље води ка томе да редовно одлажемо почетак рада на бележењу материјала. 

Међутим, како је прикупљање грађе трајало скоро две године, имали смо и више него до-
вољно времена да се с овим ирационалним и неоправданим страхом изборимо. Заправо, на крају 
је тај страх прерастао у своју супротност – у навику и први рефлекс да бележимо све на шта 
наиђемо, те неке сараднике довео до тога да настављају да бележе материјал и након што је њи-
хов део посла завршен (и након што су аутори приступили даљој обради корпуса и уобличавању 
прикупљене грађе у оно што ће касније постати прави речник), те је овај свепрожимајући осећај 
рада на речнику остао као трајна последица и професионална деформација да прва мисао кад 
негде видимо англицизам, први нагон буде да сачувамо УРЛ текста да бисмо касније то могли 
забележити, да нам случајно не промакне.

5.2. Дилеме при бележењу грађе

С обзиром на то да смо приликом првих састанака одабрали тематске области и подобласти 
којима ћемо се бавити током прикупљања грађе, следећа дилема била је да ли се бавити само 
својом облашћу или је проширити, нарочито када у тексту у којем забележимо англицизам из 
своје подобласти наиђемо на англицизам из друге подобласти. Као што је раније већ поменуто, 
иако смо се у почетку трудили да поштујемо границе, до краја рада смо сви изашли изван оквира 
својих подобласти јер је англицизама било све више, те смо бележили апсолутно све на шта смо 
наилазили. На тај смо начин осигурали бележење што више материјала, чак и да се преклапа с 
материјалом других сарадника.

Иако смо приметили да што дуже радимо, то и англицизама има све више, посебно су 
разочаравајуће могле бити тематске области попут сажетака научних радова, где је једнако те-
шко утврдити да ли се ради о англицизму, интернационализму, латинизму, псеудоанглицизму или 
стручном термину. Ипак, све смо бележили, остављајући ауторима да на основу језичког контек-
ста и провере у другим речницима утврде да ли се ради о новом или старом англицизму и да ли 
вреди задржати га као речничку одредницу (уколико се покаже као довољно фреквентан).

Још једна дилема с којом смо се суочили биле су реченице у којима смо англицизме уочили 
у дефиницијама. Рецимо, такав је англицизам кајтинг, који је недељама преплављивао интернет 
након трагичне погибије музичара Груа, али након тога је врло брзо заборављен. Овакве речени-
це смо бележили пре као изузетак него као правило, успут се надајући да ће неко од сарадника 
забележити бољи пример. Тако смо приметили да није редак случај да се англицизми у говору 
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или у штампаним медијима нађу као последица нових трендова у музици, филму, култури или 
технологији, и да се неко време ту задрже у форми компромисне реплике,28 да затим кроз језик 
медија пређу у писани облик, и да у том статусу остану неко време, од неколико месеци до неко-
лико година, али да након тога падну у заборав. Дакле, колико год да је англицизам фреквентан 
у језику у неком периоду, његова фреквентност није показатељ тога да ли ће се заправо у језику 
задржати довољно дуго да постане део општег речника. Ипак, с обзиром на општу учесталост 
таквих англицизама у тренутку бележења, свакако смо их сматрали довољно вредним бележења, 
поново препуштајући ауторима коначну одлуку о њиховом статусу.

5.3. Презасићеност појединих области англицизмима

Следећи закључак до којег смо дошли јесте да је тематска опредељеност вебсајта увелико 
одређивала колико ће он бити засићен англицизмима, те смо тако уочили да сајтови попут Б92, 
који обухватају најшири дијапазон тематских области, обилују англицизмима, и да се број англи-
цизама на сајту смањује како се сужава тематска област којом се вебсајт бави. Увид у детаљнију 
статистику указује на то да смо само на сајту Б92 забележили преко 400 англицизама, а да је већи 
број сајтова на којима се појављује мањи број англицизама. Тако смо на 5 сајтова забележили 
између 200 и 300 англицизама на сваком, на 7 сајтова између 100 и 200 англицизама на сваком, на 
20 вебсајтова између 50 и 100 англицизама, а на преосталих преко 700 сајтова забележено је до 
50 англицизама по вебсајту. По томе се може закључити да нам је тек 32 вебсајта (приближно 5%) 
било довољно да забележимо приближно 40% свеукупног материјала, док је око 60% материјала 
забележено на око 95% вебсајтова. Све то довело нас је до око 750 вебсајтова, на основу којих је 
сачињен корпус са приближно 12 хиљада параграфа.

Али, с друге стране, као изузетак од ове тенденције, уочили смо да су сајтови намењени 
моди, филму и музици, попут cosmopolitan.rs, grazia.rs, dissolvedinsound.com или elle.rs, изузетно 
засићени англицизмима, иако су тематски уско опредељени. То се може објаснити изложеношћу 
савременој култури углавном англофоног порекла, која диктира трендове у свим областима жи-
вота, што се током времена одражава и у језику.

5.4. Потрага за изведеним облицима

Као што је већ поменуто, неке англицизме смо бележили успут, како их чујемо или видимо 
у окружењу, па их је требало пронаћи и у ширем, писаном контексту. За то смо користили циљану 
претрагу интернета, поготово када је требало пронаћи изведене облике, тј. англицизме који се 
појављују као различите врсте речи (рецимо, за уочену именицу требало је пронаћи облике при-
дева). Један пример је англицизам афтер у облицима афтерашки, афтерисати, афтерпарти; 
или, нпр. зип, зип фајл, зиплајн, зиповати, зиповање; букирати, букинг итд. У неким случајевима, 
након што смо забележили један облик англицизма на који смо наишли у писаном формату, а 
знамо да као друга врста речи или у другом изведеном облику постоји и у говору, ослањали смо 
се на циљану претрагу интернета да бисмо дошли до тражене речи. То нас је некад доводило до 
текстова старих и скоро десет година, док је новије текстове било готово немогуће пронаћи.

28  Термини модел, компромисна реплика и реплика везани су за примарну адаптацију у процесу језичког позајмљи-
вања. Модел је елемент језика даваоца онако како се изговара у језику даваоцу. То је страна реч у фонетском облику 
који је тако близак облику извора колико га говорник може изговорити (нпр. boxer, weekend, garage) (Filipović 1986: 
38). Компромисна реплика је позајмљени елемент који неко време остаје у несталном језичком статусу. Она наста-
је понављањем модела, или ако га употребљавају други говорници језика примаоца (нпр. bokser, vikend, garage >  
/gæra:ʒ/) (Filipović 1986: 38, 43). Реплика је позајмљен елемент, онако како га изговарају говорници језика примаоца, 
девијација норме језика даваоца (нпр. boksač, miting, garage > /gæridʒ/) (Filipović 1986: 38). 
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5.5. Технички изазови при бележењу грађе

Током ексцерпције грађе почеле су се јављати неке препреке при бележењу англицизама. 
Наиме, иако им је број релативно мали, било је вебсајтова који нису дозвољавали директно ко-
пирање текста, а пошто се ради о сајтовима који су нам били изузетно корисни за састављање 
корпуса, попут Wannabe Magazine, морали смо прекуцавати читаве реченице – а најчешће су то 
биле релативно дуге реченице у којима је употребљено неколико англицизама, те су стога биле 
вредне бележења.

Друга могућност да се превазиђе проблем с оваквим вебсајтовима изискивала је напред-
није рачунарско знање и отварање изворног кôда странице, што зависи од интернет прегледача 
који користимо. Примера ради, у Мозили Фајерфокс (према енгл. Mozilla Firefox), десни клик на 
текст странице нуди нови прозор у коме треба одабрати опцију View page source, након чега се у 
новом прозору отвара читав хтмл кôд странице. Он може бити дуг и неколико десетина хиљада 
редова, али пошто је, срећом, подељен у сегменте, листањем ка дну брзо се може доћи до траже-
ног текста. Уколико успемо боље да се снађемо, након отварања кôда, комбинација тастера ctrl 
+ f омогућава нам уписивање жељене речи или дела реченице, након чега се пронађени текст 
маркира жутом бојом, а одатле га је лако копирати даље као чист текст и њиме манипулисати у 
другим текстуалним документима. Исто тако, једна од корисних команди на тастатури при копи-
рању текста јесте ctrl + shift + v, која (захваљујући тастеру shift) уклања форматирање текста које 
је запамћено и налепљује га као чист текст. Наравно, све ово функционише док радимо преко 
рачунара, кад имамо могућност за усмерени рад.

6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Након осврта на почетне фазе израде Српског речника новијих англицизама, може се закљу-
чити да је, и поред извесних недоумица, посао прикупљања и одабира англицизама био олакшан 
из више разлога. Пре свега, сарадници су већ на самом почетку добили прецизна упутства од 
ауторског тима о свим етапама рада, с јасно одређеним коначним циљевима. Поред добро поста-
вљене теоријско-методолошке основе целог пројекта, током двогодишњег процеса ексцерпције 
грађе чланови ауторског тима одговарали су на сва питања и недоумице сарадника. Треба нагла-
сити и да, захваљујући тематици Речника, потрага за грађом није била нимало захтевна, с обзи-
ром на то да се у модерном свету англицизми чешће користе у свакодневном језику. Напослетку, 
напредак технологије свакако је убрзао процес прикупљања грађе, те су лако доступни извори 
на интернету омогућили опширнији, разноврснији и квалитетнији корпус. И сам процес обраде 
грађе био је поједностављен савременим могућностима које нуде програми за обрађивање елек-
тронског текста ‒ њиховом применом у свега неколико корака добија се жељени изглед корпусног 
параграфа. Захваљујући дигиталном свету који се све више развија, надамо се да лексикографију 
у будућности чека још много оваквих пројеката.
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COLLECTING, SELECTING AND EDITING MATERIAL 
FOR A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

In the initial stages of the project of creating A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, a collaborative team of 
ten members was tasked with collecting the dictionary material. The aim of this paper is to present the first stages 
of compiling A Serbian Dictionary of Anglicisms – the processes of collecting, selecting and editing of the corpus 
material for the dictionary. Firstly, the theoretical and practical aspects of collecting the corpus material will be 
dealt with, with a special focus on the sources, as well as the thematic fields and functional styles that were used; 
secondly, the criteria for selecting the corpus material will be discussed, including the most common dilemmas en-
countered while collecting new Anglicisms; thirdly, the principles of editing the corpus material will be explained, 
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with a detailed overview on how a typical corpus paragraph is formed; and finally, the experiences while collect-
ing, selecting and editing the corpus material will be shared.
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Јасмина Дражић

ОД ГРАЂЕ ДО РЕЧНИЧКОГ ЧЛАНКА У 
 СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

У раду се из личног угла предочава основни правац израде Српског речника новијих англицизама – изазови, 
питања, колебања и коначно уобличавање речничког чланка, насталог из немале, дуго, плански, система-
тично и педантно прикупљане грађе. Полази се од описа ванјезичких фактора лексикографских послова и 
њиховог резултата – речника, генерално, у домаћем научном и културном контексту, како би се скренула 
пажња на комплексност задатака, знања и вештина, као и умећа успостављања система на свим језичким 
нивоима при организацији речничког чланка. Истакнута су само нека од питања прототипа англицизма, 
његовог правописа, изговора, граматичких информација, дефинисања, те одабира адекватних примера и 
најфреквентнијих колокација за илустрацију значења одредничке речи, специфичне по пореклу, степену 
адаптације и интегрисаности у систем српског језика. Основни циљ рада јесте да се пренесе бар мали део 
вишеслојног и захтевног посла устројства макро, медио и микро структуре речника новијих англицизама у 
српском језику и да се, истовремено упозоре, али и охрабре, будући лексикографи на овом, нимало једно-
ставном, али и те како озбиљном, значајном и преко потребном задатку домаће науке о језику, неправедно и 
неоправдано помереном у други план лингвистичких, културних, контактних и контрастивних теоријских 
и практичних истраживања. 

Кључне речи: речник, Српски речник новијих англицизама, англицизам, корпус, речнички чланак, недоумице

1. ВАНЈЕЗИЧКИ КОНТЕКСТ ИЗРАДЕ РЕЧНИКА 

Велик је изазов посао лексикографа. Још је већа одговорност онога ко организује сваку 
етапу тога посла, усмерава, планира и одлучује о коначним одговорима на питања, често наизглед 
нерешивим. На том дугом путу, где се коначни резултат понекад годинама не назире, нужна је по-
свећеност, одрицања, једна врста аскезе, решеност да се постављени задаци испуне, што искљу-
чује, не тако ретку, жељу да се одустане, стане и заборави на далеки плод рада, тако примамљив 
на самим почецима. Слободно време је луксуз, а и оно је испуњено размишљањем о превазила-
жењу препрека, изналажењу системских решења – Nulla dies sine linea. Дакле, опција одустајања 
је искључена и зато они који немају капацитет за маратонски рад, као и они који рачунџијски не 
желе да раде за нискободовану публикацију,1 не треба да учествују у лексикографским активно-
стима јер ће им, уместо задовољства и спремности на превазилажење бројних препрека, посао 
бити мучење. Да је једноставно – није уопште, да је лако – нимало, нарочито у светлу тимског 
рада, где мотиви, енергија, животне околности, варирају, при чему хијерархијска подела задатака, 
посебна врста преданости и подразумеване послушности  ствара природни отпор због, умного-
ме, ограничене личне креативности. Оваква комплексност у умрежености тимске стручности у 
јасним оквирима временских рокова, сложеност и испреплетеност језичке структуре и немогућа 
дељивост – форме, садржине, употребе, нарочито страних речи, намећу сталне консултације чла-

1  Према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резул-
тата истраживача (https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf) речник се 
вреднује на следећи начин: или Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације водећег 
националног значаја (М48 = 2 бода) или Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 
националног значаја (М47 = 1 бод). 

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf
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нова тима међусобно, али и листање, уз нужне речнике, и ишчитавање разнородне литературе, 
готово свих струка, али, у нашем случају, и разговоре са стручњацима за економију, информатику, 
медицину итд. И зато је уредник, нарочито извршни, стално онлајн, доступан, питан и онај који 
ставља тачку или зарез, некад одмах, некад после много самопреиспитивања.   

1.1. Митови о речнику. Додатни тег у лексикографским пословима јесте позиција, вредно-
вање и препознавање значаја речника у нашој лингвистици и култури.  Он је неоправдано и не-
праведно у сенци других научних дела, не зна се довољно о прегалаштву и холистичким знањима 
и вештинама које мора имати онај ко ради на речнику, и даље – о интуицији која прескаче сва 
знања, о збиру свих метазнања и умећа, способности да се предвиди проблем, да се уочи, наи-
зглед неухватљива и скривена, текстура речи које се дубе до саме сржи. Лаичка представа о реч-
нику јесте да је то системски попис неких речи и њихових значења, да су дате неке информације 
о граматици, изговору и можда још неки подаци, у складу с изабраном лексиком. Рационалнији 
приступ подразумева одговре на питања – које су то речи, зашто баш оне, а не неке друге, коме 
су потребне информације о њима? Шта је уопште значење, како га пренети у (оптималну) дефи-
ницију? Тако је нпр. Д. Кристал (Crystal 1986: 75–76), тражећи одговоре на питања о идеалном 
речнику, лексикографу и кориснику, између осталог, предочио и методу упитника, који садржи 
питања о фреквентности употребе речника, типовима речника које корисник има, саветима за 
њихово побољшање итд. 

1.2. Научна заснованост речника. Зашто је речник успутна, мање значајна и мање вредно-
вана књига од других научних студија, упркос чињеници да се баш ту налази збир свих лингви-
стичких, језичких и ванјезичких знања, да је један речнички чланак вешта синтеза дуго ваганих 
и провераваних информација у контексту струке и културе? Да је одреничка реч самеравана у 
односу на цео лексички систем, да јој се дају право значење и функција тек у контексту, у живој 
употреби, да је као таква одраз прагматике, стила, дискурса, да ступа у мрежу односа с другим 
речима према њеној форми, творби, значењу, пореклу, култури из које извире. Зато су, нпр., зна-
менити семантичари, као што су Ч. Филмор, И. Мељчук, Ј. Апресјан, З. Тополињска и многи дру-
ги2 сањали и/или досањали да своја вишедеценијска теоријска истраживања лексикона, додуше 
с различитим теоријским полазиштима, преточе у речник, као синтезу истраживања, као јасну и 
прегледну, систематичну публикацију, из које се најјасније ишчитава целокупна њихова теорија. 
Речник је зато, пре свега, слика система, што језик у својој суштини и јесте. 

Ниподаштавање лексикографског посла и резултата тога рада може се наизглед збуњујуће 
препознати у доњем опису искуства једног почетника, који описују прве сусрете с таквом врстом 
приручника и утиску који се обично своди на бледе слике неких дефиниција. Зато нам, верујем, 
није далеко једно овакво, сажето и, за ову прилику, скраћено опажање:  

Сећам се свог личног искуства када сам користио речник... Борио сам се да разумем значење речи... 
неразумљиве дефиниције! Биле су неразумљиве јер уместо да буду написане првенствено да се ра-
зумеју, писане су да би задовољиле сврху. Реченица је била гломазана, грађена с намером да се све 
информације сакупе у једну реченицу. Дефинисање значења речи често је било на много вишем 
нивоу за разумевање од саме речи која се дефинише... резултат је био тај да сам морао тражити 
две или три речи употребљене у дефиницији да бих је разумео. Како ме је све то фрустрирало! 
По мом мишљењу, није се довољно променило од тада у природи дефиниција у речницима опште 
намене... Високофреквентне речи често се дефинишу употребом оних нискофреквентних... (Gefen 
– Kernerman 1327–1328).3 

2  Више о семантичким истраживањима и њиховом претакању у речнике видети у Дражић 2022. 
3  Превод Ј. Д.
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2. СРПСКИ РЕЧНИК НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА – ПОЧЕТНИ ИЗАЗОВИ

2.1. Да ли би вредело. Упркос знању о томе да ћемо радити један, за нашу научну јавност, 
периферни посао, дугорочни, вишегодишњи, да нам је потребна лична и колективна стабилност, 
сабраност, колегијалност, наоружаност стрпљењем, спремност за тимски, често мукотрпан и не-
известан посао, нисмо се дали омести те зиме, 2019. године, на првом, детаљно осмишљеном 
састанку о потреби да се приступи изради новог речника англицизама у српском језику. Није нас 
дало збунити ни делимично оправдано колебање Т. Прћића, једног од аутора првенца речника 
овога типа – Du yu speak anglosrpski. Rečnik novijih anglicizama (2001) (РНА) и једног од водећих 
ауторитета у домену енглеско-српских контактних и контрастивних студија код нас, а и шире – 
питање  Да ли би вредело, на тему Нови речник новијих англицизама, где зналачки формулише 
индолентан однос према овом варијетету на следећи начин:

Систематско затварање очију на свим нивоима нашег садашњег образовног система пред појавом 
енглеско-српских језичких контаката, које ће се врло вероватно наставити, као да тих контаката 
уопште и нема, доводиће до даље англицизације и хибридизације српског језика, те до даљег ја-
чања англосрпског, који има све изгледе да постане, свиђало се то неком или не, главни, ако не и 
стандардни, или бар квази-стандардни, урбани варијетет српског језика – свакако никад de iure, 
али зато и те како de facto (Prćić 2019a: 172–173). 

Исте је године Т. Прћић објавио књигу Ка савременим српским речницима, где је значај-
но место заузео управо будући, како га је аутор тада назвао – Нови речник новијих англицизама. 
Разрадио је методологију израде Речника, уз богату теоријску подлогу, и издвојио јаке мотиве за 
његово постојање. Све то поткрепио је примерима и понудио основу, утро пут од макро до ми-
кроструктуре будућег Речника. Ограда је ипак стајала – да ли би вредело, што је у ствари резултат 
донекле горког искуства с претходним речником, који, сматра аутор, јесте био великим делом део 
борбе с ветрењачама. Бројни радови овога аутора као и његових сарадника богата су колекција 
истраживања феномена англицизације и англицизама и похвале вредне борбе за статус и очување 
матерњег језика, бриге за јасно разграничење стандардног српског језика од стихијског, све ин-
тензивнијег пробоја, засад рубне лексике из енглеског, који је одавно у статусу одомаћеног стра-
ног језика (Prćić 2019: 16–22). Подстицај за рад на новом речнику и овога пута стигао је од проф. 
В. Васић, чија ширина видика није спутана традиционализмом карактеристичним за србистичка 
истраживања, и која је, и овога пута, као и за претходни речник, подстакла ентузијазам код аутора 
новога пројекта, извршног уредника овога Речника, који је свој спремни и разрађени план врло 
лако пренео на нас – коуреднице – М. Милић и мене и још четворо аутора и десеторо младих 
сарадника. Брзо су подељени задаци, тематске области писаних и усмених садржаја у којима се 
очекује појава англицизама (забава, информационе технологије, стил живота, храна, одевање, 
путовања итд.), дефинисан корпус махом из електронских медија, али и штампа, огласи, наслови, 
усмени разговори, на свим подручјима нашег језика. Уз оваквог извршног уредника, стручну кон-
султаткињу, спремне младе сараднике, истраживаче, одговорне и стручне остале ауторе, чинило 
се да мој посао као прве коуреднице неће бити тежак, напротив, осетио се удвостручени ентузи-
јазам, вероватно зато што нам је то први велик, озбиљан и јасно трасиран лексикографски посао. 

2.2. Претходна лексикографска искуства. Свако од нас у уредништву имао је више-ма-
ње неку врсту лексикографског искуства, но сваки од тих речника на којима смо радили, био је 
речник посебне намене, специјализован, захтевао је другачију методологију, корпус итд. Моје 
искуство са Семантичко-деривционим речником (2003. и 2006) било је изузетно драгоцено, јер 
сам, иако тада један од сарадника у великом тиму, стицала искуство дуготрајне претраге грађе, 
уређења специфичног чланка, али и добила нову перспективу лексикона из угла семантичког 
потенцијала речи који корелира с деривационим, што је у Речнику врло верно графички предста-
вљено. И овде је, очекивано, проф. В. Васић била једна од редакторки. Семантичко-деривацио-
ни речник – први и други том (СДР 1 и 2), с којим нас је, као типом речника, упознала проф. Д. 
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Гортан-Премк на постдипломским студијама, почетком, сада давних, 2000-их година, а касније и 
осмислила заједно с проф. Васић цео пројекат и дала нам занат у руке, дакле, тај речник помињем 
овом приликом јер ће се његова концепција, у одређеној мери, применити касније у организаци-
ји речничког чланка у новом речнику новијих англицизама, (на самом крају, на предлог проф. 
Бугарског, названог Српски речник новијих англицизама (СРНА)), што ће бити једна од крупних 
новина у односу на РНА (на пример: хајк > хајкер, хајкерка, хајковати, хајковање, хајкинг). На 
примереност овакве организације микроструктуре у СРНА још на самим почецима скренула нам 
је пажњу проф. Васић, прегледајући наш, тек први покушај, да уредимо речи на слова А (мој 
посао) и слово Б (посао М. Милић). Учинило ми се да је то потпуно добра сугестија, али сам се 
питала, имајући на уму структуру СДР – у реду, ако деривационо гнездо чине мотивна реч и де-
ривиране изведенице настале суфиксацијом, али шта с префигираним речима, како би корисник, 
без додатних упућивања или индекса речи на крају књиге, претраживао примере типа бинџовати 
: збинџовати? Наставиле смо обраду према абецедном устројству, имајући у виду лакше стицање 
корисничке компетенције, али је идеја о деривационом уређењу остала да лебди до самог краја, 
да би се на крају и, у мери која је била могућа, и реализовала. 

2.3. Коуреднички почеци. М. Милић и ја, с почетка у врло незахвалној коуредничкој улози, 
планирале смо посао, примале прикупљену грађу и осмишљавале даљи пут, дефинисале фазе 
рада. Будући да смо тимски радиле, требало је најпре усагласити наше међусобне активности, на-
правити јасан план за даље послове, предвидети рокове, али и могуће проблеме с којима ћемо се 
сусрести, уједначити принципе бележења свих елемената, па и оних техничких, читљивих ономе 
ко буде електронски слагао и преламао текст (тип слова, увлачење, симболи, интерпункција итд.). 
Чинило се да ће посао ићи глатко – имамо (полу)готова решења у РНА, мноштво теоријских радо-
ва, колегијалну потпору. То је домен очекивања, која су била, јасно, оптимистична, тог стидљивог 
и тмурног почетка пролећа 2020. године. 

2.3.1. РНА као полазна тачка. Речник новијих англицизама, упркос критизерству аутора и 
скепси што се тиче резултата у употреби и примени, у пракси је био више него добро прихваћен. 
Велик је то искорак био у нашој лексикографији, озбиљан и смео подухват јер није личио на реч-
нике које имамо, што је свакако условљено типом грађе, али њена је обрада била новина у домену 
садржине и форме. Генерације студената којима сам представљала разне типове речника (махом 
из нормативистичког угла), најубедљивију реакцију имале су управо на овај речник, највише 
питања постављали би студенти кад би видели речнички чланак у РНА, нарочито када би чули 
реченицу из Предговора:

„Downloadovao sam onaj fajl, pa ću ti ga poslati e-mailom kao atačment. Definitivno je super! Samo da 
uspem da se nakačim. See you!” – piše krišom na ceduljici jedan osnovac svom drugu za vreme časa, a 
čitalac jednog časopisa za mlade moli redakciju – „And please, ako biste mogli da objavite jedan veliki 
poster s njom”.

Верујем да је студентима сама грађа у речнику била блиска, занимљива, али и да су се први пут 
срели с тако уређеним информацијама у чланку, које им буде даље и дубље интересовање, за зна-
чење, изворно постојеће или, још занимљивије – непостојеће у енглеском, упућивања, неправил-
не облике, па и за информације о интегрисаности у систем српског језика, где су дешифровали 
оцену аутора Речника о оправданости одређеног англицизма и његовом степену адаптираности. 

2.3.2. Прикупљање грађе. Грађа је пристизала. Али и корона се разбуктавала, нова пошаст 
споља, затворила нас задуго у четири зида у атмосферу набијену стрепњом, с новом димензијом 
живљења, неким другачијим, песимистичким темама, које су постале тло и за нове појаве, имено-
ване ад хок – социјална дистанца, локдаун, изолација, дезобаријера итд. Свет речи које је требало 
преточити у речник био је склониште од суморне реалности. Остали аутори послали су прику-
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пљену грађу од сарадника за које су били задужени. Искуство рада на речнику пренели су нам 
Т. Прћић и проф. Васић, рачунајући и сам почетак, тј. исписивање примера, које је, овога пута, 
за разлику од припрема за РНА, било далеко једноставније јер то нису више биле картице, него 
електронски запис, с алатима које нуди савремена компјутерска технологија. Овај сегмент назван 
је лексикографски параграф и имао је јасно задату форму и структуру, што је врло важно будући 
да смо као крајњи резултат добили уједначено пописане и форматиране примере, изворе, датуме, 
и податак о ауторству. Обједињени лексикографски параграфи чинилу су документ од близу 1.000 
страна. За овако педантну збирку примера, али и стручно бирану, сортирану и бележену колек-
цију најразличитијих тематски, структурно, садржински специфичних англицизама, неизмерно 
смо захвални нашим младим сарадницима, истраживачима, свршеним студентима србистике и 
англистике, сада на мастерским и/или докторским студијама, чији је ентузијазам, чини се, био 
највећи, знање није мањкало, напротив, а интересовање за овај слој лексикона свакако најизра-
женије. Они су били покретачка сила, мотор који је гурао даље. Издваја се посебна преданост 
Милана Обрадовића, Александре Кардош, Марије Савић и, мени, стручно, лично, по дужини 
сарадње, по разумевању и пожртвованости – Марине Шафер, која је на свако моје – упомоћ! била 
ту и делила посао са мном.  

3. ИЗБОР ПРОТОТИПСКОГ АНГЛИЦИЗМА 

Први корак је био да се издвоје англицизми из примера и напишу испред реченице, вели-
ким словима, у свом основном граматичком лику (номинатив, инфинив, код променљивих речи), 
а онда технички сложе у алфабетски (абецедни) поредак, обједињено, с примером, разуме се. На 
тај начин стекла се прва слика о бројности појединих англицизама, изворима у којима су реги-
стровани, што је сигнал регистра којем припадају, укрштености тих извора па и регистара, што 
је само потврда чињенице о испреплетености ентитета у ванјезичкој стварности и немогућности 
парцелације на целине с јасним границама, бар кад је реч о лексици општег типа, нетерминоло-
шкој. Тако се нпр. лексема апликација бележи у 43 примера, у најразличитијим изворима с, на 
први поглед, трима значењима, што, сведено, говоре следећи изводи – апликација за мобилни 
телефон, апликација за мајицу, апликација за улепшавање. 

Следећи корак био је избор кандидата англицизама за лексикографску обраду, тј. оних 
речи које имају одлике прототипског англицизма, а „прототипски англицизам је онај (1) који је по 
врсти очигледан, (2) који је по настанку преобликован, (3) који је по оправданости сасвим оправ-
дан или оправдан, и (4) који је по статусу потпуно одомаћен у српском језику; нпр. компјутер, 
тинејџер, хамбургер” (Prćić 2011: 141). У начелу, у теорији, јасно је да треба елиминисати све 
оне речи у грађи које немају одлике очигледности, преобликованости, оправданости и које нису 
одомаћене. У пракси то није било нимало једноставно. 

3.1. Критеријуми и основне недоумице. Наилазили смо на много речи које никако нпр. 
не задовољавају критеријум оправданости, као што је имплементација (примена, спровођење у 
дело). Фреквентна је пак у корпусу, семантички (па и творбено) продуктивна – имплементира-
ти, имплементиран, имплементирање. Крајњу селекцију начинио је извршни уредник, ширећи 
вероватно оквире које је задао за прототип англицизма новим критеријумима, међу којима, може 
се претпоставити, важну улогу има управо одомаћеност, која се препознаје у семантичко-дери-
вационом гнезду, али и степен терминологизације, што, у конкретном примеру сведочи контекст. 
Дакле, не ради се о било којој примени, него о спровођењу у дело каквог пројекта, споразума 
итд. Уочљиви су, с друге стране, били примери оних англицизама које је требало искључити, а 
које су сарадници бележили, с идејом више је увек боље. Прво, пописано је запањујуће много 
сирових англицизама self-rescue, small room, content writing, beach waves, story telling итд., који 
не задовољавају ниједан критеријум прототипа. Занимљива је пак потреба да се у српски текст 
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уносе енглеске речи у оригиналу, којима се не нарушава само разумевење, него се, уверени смо, 
помера на несвесном нивоу српска синтакса, којој су потпуно стране ове врсте детерминације, 
које се дословним преводима уврежују све више, тако да именицу у функцији детерминатива у 
Речнику имамо преко 50%, типа бустер доза, џендер васпитање итд. Даље, изостављали смо 
дословне преводе, тј. скривене англицизме, типа слатки сто, хладан као краставац и сл., као 
и називе производа, робних марки, називе софтвера, вебсајтова као што су ајфон, Вајбер итд. У 
овом случају начињена је (касније) корекција правила. Наиме, називи за пет високофреквентних 
вебсајтова: Фејсбук, Инстаграм, Јутјуб, Тикток, Твитер укључени су у Речник због израженог 
деривационог потенцијала: нпр. Твитер има чак осам изведеница: твитераш, твитерашица, 
твит, твитовати, твитовање, твитнути, твитабилан и твитерверс (сливеница Твитер+у-
ниверзум). Речи с мање од три потврде нису уврштене у Речник, као нпр. бамповати, овертин-
ковање и сл. У коначници, добио се попис од 7029 лексикографских параграфа, из којих је даље 
требало идентификовати сва својства идентификованог англицизма, од правописног лика, морфо-
лошких обележја, синтаксичке функције до значења и стила. Питање пак које је отворио корпус 
јесте статус различитих форми исте речи (нпр. инстант : инстантни) – коју прихватити, којој 
дати предност, да ли уопште елиминисати алтернативну форму. Будући да је СРНА пре свега де-
скриптивни специјализовани речник, али с тенденцијом да постане и прескриптивни, прихваћене 
су обе форме. Ради се о двама процесима: (а) различит изговор исте речи, још увек нестабилног 
статуса (релакс : рилекс; рандом : рендом; њуд : нуд; бебифрендли : бејбифрендли) и, с друге стра-
не, чешће – дужа и краћа, неформалнија форма (антиејџинг : антиејџ; бекинг : бек; тинејџ : тин; 
ултимативан : ултимат). 

3.2. Интернационализми и старији англицизми. Даље, што се грађе тиче, провлачила су се 
од почетка два важна питања, не тако једноставна – прво – шта учинити с речима које начелно 
припадају фонду интернационализама, као што је поменута имплементација, али и остале -та-
ције: презентација, регрутација и многе друге. Лаички би се овакве речи елиминисале јер су дуго 
у употреби и њихово место, у познатом значењу, није никако у речнику англицизама. Корпус је, 
међутим, и овога пута дао одговор – значење ових речи је специјализовано, сужено у примерима 
које смо добили, тако да је, нпр. регрутација у ствари далеко од регрута и војне терминологије. 
Значење које се развило односи се на ангажовање кандидата у некој фирми, организацији и сл. 
Пажљивим прегледом конкретне употребе оваквих лексема схватили смо да оне и те како треба 
да нађу место у СРНА. Друго питање односило се на пописане англицизме у РНА и потреби да 
се нађу (поново?) у СРНА. Опет би се аматерски, без пажљивог читања примера, наметнуо одго-
вор – ове су лексеме већ обрађене, нема потребе да се понављају у новом речнику, нерационално 
је, непотребно. Реалност би овакав лаички суд демантовала. Ово се може илустровати примером 
лексеме камп. У РНА регистровано је једно њено значење, формулисано на следећи начин: ‛уре-
ђен простор с објектима за смештај привремено расељених лица, војних јединица и сл.; = логор’. 
Наша је грађа показала да се значење ове лексеме простире у више домена – туризам, миграци-
је, спорт, с чак шест изведеница у првом значењу – туризам (камповати, камповање, кампинг, 
кампер, камперка, камперски). Био је то више него довољан сигнал да треба пренети пописане 
англицизме из претходног речника у нови и побележити сва новоостварена значења. Чинило се у 
почетку да је ово технички, временски, али и у домену знања и вештина огроман посао. Овде сам 
стала и помислила – ја ово не могу, много је, захтевно у сваком смислу, немам текст РНА у одго-
варајућем формату. Деловало је као ћорсокак. Доста је пак било урађено и уређено кад је ова тема 
дошла на ред и заиста би било штета стати. Добила сам текст речника од проф. Прћића, почела, 
најпре с отпором, али је интригантност проблематике ширења и/или сужавања, те губљења значе-
ња појединих старијих англицизама надвладала малодушје и посао је био готов за свега неколико 
дана. Била је то једна од првих великих победа себе, што је свакако допринело да се створи још 
одлучнија тежња да се СРНА у првобитном облику заокружи. 
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4. ОСНОВНИ НИВОИ ОБРАДЕ АНГЛИЦИЗАМА

4.1. Правопис. Следећа, логична фаза јесте уобличавање правописног лика англицизма, 
тј. његова правописна адаптација. Овај сегмент био је један од најзахтевнијих будући да је у 
најужој вези с фонолошком прилагођеношћу, која нам је често била упитна, будући да смо имали 
корпус у писаној форми. Упркос бројним недоумицама, бележили смо их према интуицији како 
се не би губило време, прелазили на следеће сегменте, који су били мање захтевни (граматичке 
информациије, попис значења из контекста, примери, неправилни правописни облици, махом 
у оригиналној енглеској форми). Оставиле смо упитне форме за касније, најпре ауторима који 
ће проверавати изговор и у складу с тим, писање, а после извршном уреднику, с којим смо дуго 
решавале поједине сегменте писања. Најкомплексније питање у вези с писањем англицизама ти-
цало се целовитости речи у формалном смислу, што значи да је требало успоставити принцип пи-
сања полусложеница и фразних лексеме. На почетку су бележене недоследно, ad-bloker, afterparti 
и after-parti, part-tajm и parttajm итд. Теоријски непрозирна семантика енглеских сложеница и 
ментална слика неизворног говорника о номинованом ентитету, изнедриле су правило о доми-
нантном спојеном писању већине енглеских сложеница, као нпр. light show /lajtšou/, low-cost /
loukost/, last-minute /lAstminit/. Примери у којима је једна од саставница српска реч, пишу се као 
полусложенице: /lanč-pakEt/. Други аспект писања тицао се уклапања у (морфо)фонолошки пра-
вописни принцип, којим се верно одсликава стање у говору. Ово се не односи на стране речи, у 
принципу, те је апгрејт, апдејет, подкаст, Фејсбук једини правилан правописни лик ових речи. 
Даље, питање које се среће и на интернетским страницама оних који желе да знају правила о 
писању фреквентних енглеских речи односи се на оне форме које у изворном језику на крају као 
саставницу имају предлог up (make-up, pin-up, start-up), in (log-in, plug-in), on (roll-on), решено је 
системски – једна целина: мејкап, логин, ролон итд. Дакле, семантички критеријум превагнуо је у 
успостављању правила за писање сложеница и полусложеница, што подразумева стварање нове 
целине за коју је споредна етимологија јер је то нова појава или ентитет у српском језику и кул-
тури. Ово се може илустровати сложеницом у српском: ламберсексуалац (од lumber(jack) sexual) 
којом се именује ‛млад урбан мушкарац који негује специфичан изглед и стил одевања, обично 
носи браду и кариране кошуље, који подесћају на тегобан живот на отвореном’. Састављеним 
писањем потискује се препознавање компоненте значења изгледа и структуре јакне која, према 
подацима у речнику јесте ‛топла, дебела јакна, обично јарке боје са шаром, какву носе дрвосе-
че’. Прозирна пак значења једне од саставница мотив су за полусложеничко писање, као што је 
поменути пример ланч-пакет. Овако уређен систем писања, као једна од, очекивано, првих етапа 
у попису речи у Речнику, тј. форма речи, њен изглед, оно што се прво запажа и на основу чега се 
претражује речник, у нашем случају разрешен је на самом крају и захтевао је неколико месеци 
дугог преиспитивања, покушаја и одустајања од решења, међу којима су били – силабички кри-
теријум, тип слоговне структуре, место акцента и постакценатског квантитета итд. Захвалност 
за ово решење дугујемо, пре свих, Т. Прћићу и ауторима, стручним и задуженим за овај сегмент 
– Соњи Ковачевић Филиповић и Милану Ајџановићу. 

4.2. Изговор. Изговор је у најужој вези с писањем и у овом сегменту отворила су се многа 
питања, од оних која се односе на стандарнојезичку норму српског прозодијског система, попри-
лично измењену у односу на њене основе, посебно у изговору и домаћих сложеница, а нарочито 
оних стране, јер спонтано носе два акцента, што се противи правилима о дистрибуцији акцента у 
стандардном српском језику. Друго је питање било техничке природе. Наиме, требало је трагати 
за ваљаним, читким и читљивим акценатским записом, тј. фонтом јер тзв. фонт SerbAkc, приме-
њен у РНА и првобитно у једној од радних верзија СРНА, није више ни графички ни функцијски 
одговарао. Захваљујући несебичној помоћи колеге дијалектолога др З. Симића, с Института за 
српски језик САНУ, добили смо савремени фонт ZrCola, који је опет проф. Прћић искористио да 
направи мали програм за лакшу употребу. Речи смо писале у косим заградама и оставиле поме-
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нутим колегама Соњи и Милану да акцентују. Изгледало је то у другој верзији нпр. овако: /ȁd-
blòker/. Након бележења акцента према правилима примењеним у РНА, дакле аудитивној личној 
перцепцији, најпре једном врстом фонта, онда другом, схватили смо да овакво бележење не почи-
ва на системским правилима и да често није у складу с нормом. У последњој верзији акценти су 
брисани и примењен је принцип графичког истицања наглашеног вокала (слога) и ненаглашеног 
квантитета, на пример /адблокер/. Доследност у систему бележења на пример постакценатских 
дужина проверавали смо на самом крају јер смо уочили извесне недоследности. Овај део по-
сла задавао је доста проблема јер је у питању лексика чији је изговор требало најпре испитати 
фонолошким записима на већем броју испитаника, што би изискивало много времена. Нисмо 
имали поуздане податке из живог говора, те је успостављен систем на основу правила о распоре-
ду српских акцената, с додатним правилима када је у питању изговор акронима или речи које у 
оригиналу имају предлог као саставницу. Задатак за будућа издања јесте фонетско и фонолошко 
лабораторијско испитивање и добијање поузданих, егзактних података, што подразумева и ваљан 
избор и опсег испитаника према броју, узрасту, територијалној припадности.

4.3. Граматика. Граматичке информације, као важан сегмент речничког чланка, нарочито 
када су у питању пореклом стране речи које су на овом нивоу често преобликоване, и као такве, 
развијају даље и даље конверзије (уп. Дражић 2022), што је ванредно пажње вредан и занимљив 
феномен, прва су идентификација одреничке речи и тиме пут у смештање у граматички систем 
српског језика. Ово је било моје поље, чинило ми се, неће бити тешко одредити категоријална 
обележја англицизама јер их сам контекст открива. Није пак увек било тако. Поменуто ширење 
именице у функцији детерминатива требало је разграничити од индеклинабилних придева, што 
значи да је било потребно познавање изворне енглеске граматичке форме. Дакле, у српском исти 
модел типа глам стајлинг и глитер шминка, разликују се према томе што је у првом примеру 
глам пореклом придев, а у другом глитер – именица. Даље, постоје англицизми који су саставни 
део једне, за српски језик, потпуно стране структуре: именица-предлог, као нпр. корона фри ста-
тус, глутен фри производи, дословно – *короне без, *глутена без, у говору младих већ заживела 
структура – мозга без, лове без (уп. Редли 2018). Будући да је фри вишезначна лексема, у форми 
придева с основним значењем – ‛слободан’ (ја сам фри), идентификована је као индеклинабилни 
придев, где је уврштено и поменуто значење – ‛који не садржи одређени, обично непожељни 
састојак’, наведено као треће, с еквивалентима лишен, али и предлогом без и упућивачком речју, 
која је својеврсни квалификатор, одређење тематске целине – храна. Следећи задатак излазио 
је из граматичких оквира, тицао се творбе и творбене морфеме коју је, испоставило се, треба-
ло идентификовати и издвојити као одредничку реч. Отворило се, наиме, питање – да ли дати 
статус одреднице свакој од речи типа мегахит, мегалепотица, мегауспех, коуредник, коредитељ, 
реосигурање, реемитовати, реизабран, те тако и с префиксоидима супер, ултра и сл. Првобит-
но су ове речи обрађене засебно, да би се на крају, интервенцијом извршног уредника, изнашло 
рационалније решење и рационализовао простор – наведене речи подведене су под носећи први 
део саставнице, који је упрошћено назван – префикс: ко-, мега-, ре-, супер-, ултра-. Ово је једини 
пример искорака из опсега врста речи и потврда да систем идентификације нових страних речи 
не може и не мора пратити уобичајену лексикографску праксу у овом сегменту. О овом изузетку, 
као и о онима друге врсте постоје јасне напомене и упутства у Водичу кроз Речник, на самом 
почетку књиге, али и у практичном подсетнику у дну сваке стране Речника. Осим наведених иза-
зова, постојала су и питања у вези с глаголским видом и родом, на која контекст често није давао 
одговор. Исто тако, непоклапања с изворним категоријалним обележјем глагола – честа су појава. 
У појединим случајевима, насталим у српском, ради се заправо о имплицитној транзитивизацији, 
као у примеру типа јунаци се шетају и кулирају, што значи да се опуштају, при чему не примећу-
ју никога, не занима их ништа. Овакви су глаголи означени као двородни, што је уз двовидске, 
бројно најучесталије, појава која захтева посебне анализе. Наша првобитна груба граматичка 
обрада подвргнута је касније супервизији изврсног Страхиње Степанова, након тога извршном 
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уреднику, да бих, као коуредница, касније у неколико читања уочавала још специфичности које 
је требало уједначити. Једна од њих тиче се управо дефиниције двовидских глагола, која ју је, с 
намером да се пренесе потпуна информација, оптеретила (нпр. линковати се импф/пф – повези-
вати се/повезати се). Упростили смо овакво предочавање вида на бележење његове перфективне 
форме – повезати се. 

4.4. Дефиниције. Најизазовнији и најкреативнији део лексикографске обраде англици-
зма било је значење, тј. дефинисање англицизма. Уз добре речнике: Oxford English and Spanish 
Dictionary, Synonyms, and Spanish to English Translator4,Urban Dictionary5, Macmillan Dictionary6, 
Merriam-Webster Dictionary7, у електронској верзији, деловало је да ће све ићи глатко. Очекивано, 
није било нимало лако. Речници су нудили одговоре на већину записаних примера, чију је извор-
ну верзију требало препознати, будући да је у процесу преобликовања понекад добро скривена, 
затим у речнику наћи одговарајуће значење и вешто уобличити дефиницију. Овде сам склизнула 
у ону врсту замке поменуту на почетку – дати што више информација, користити речи с далеко 
апстрактнијим, специјализованијим, стручнијим значењем од онога што би просечном кориснику 
било потребно и довољно. Те су реченице биле непотребно дуге, садржавале су сувишне инфор-
мације, речју – нису биле у складу с принципима дефинисања, о чему је много писано и на шта 
ми је извршни уредник касније скренуо пажњу. Пример може бити првобитно дефинисан глагол 
исхејтовати:

користити тип комуникације на друштвеним мрежама с циљем да се искаже крајње негативан 
став, омаловажавање или агресивна критика према изнетим садржајима одређене особе или групе; 
претерано → хејтовати

да би на крају коригована дефиниција гласила: 
неумерено или претерано изражавати негативан став према садржајима које је изнела нека особа 
или група, нарочито на друштвеним мрежама (Е)

Пратећи принципе коришшћене у РНА, сваку реч смо дефинисале, да би се касније, према прин-
ципу деривационог гнезда, дефинисала само мотивна реч, а значење изведеница ишчитавало се 
на основу те носеће дефиниције. Превирања у току рада, домишљања и реорганизација структуре 
свакако значи да смо изгубиле време. Овде се поставља питање о томе да ли се заиста све може 
предвидети на почетку. Изгледа да не може, колико год деловало да имамо добар модел, добру 
теоријску основу, добре приручнике, речнике, консултанте. Нова бројна лексика наметнула је 
другачији принцип обраде, другачију микроструктуру, до које смо, како се види, долазили зајед-
но, постепено, стално се питајући шта би било адекватније, ближе корисницима, јер је њихова 
перспектива заправо централни оријентир. Не сме фрустрирати, напротив, треба и мора да буде 
таман, довољно, ни сувуше ни премало. Но, као и у свему, постићи праву меру најтеже је (само)
очекивање. Памтим дуго размишљање о глаголу хендловати, где ми се чинило да се могу издво-
јити три значења: 

1 поступати на ваљан начин с групом људи, појединцем или у одређеној ситуацији
2 доводити у ред, у нормално стање
3 носити се с нечим на одговарајући начин или контролисати нешто

У крајњој верзији све је обједињено у дефиницији: 
снаћи се или се носити на одређен начин с неком изазовном ситуацијом, стањем или особом; = 
снаћи се, = носити се с(а), = позабавити се, = поступити, = приступити
 

4  https://www.lexico.com ; https://en.oxforddictionaries.com
5  https://www.urbandictionary.com
6  https://www.macmillandictionary.com/
7  https://www.merriam-webster.com/

https://www.lexico.com
https://en.oxforddictionaries.com
https://www.urbandictionary.com
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.merriam-webster.com/
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Преданост, педантност, изузетну посвећеност на овом сегменту посла показала је једна 
од ауторки – Олга Панић Кавгић, која је проверавала сваку реч у дефиницији, сваки синоним, а 
посебно издвојила недоумице које смо дуго заједно решавале. Остала су ипак питања за проф. 
Прћића који је и могао и морао решити или пререшити постављено питање или недоумицу. 
Памтићу слике: хладно, маске, вишесатни разговор – Олгин таленат, широко знање и образо-
вање, ерудиција и жеља да ми, онако с маском на лицу, све, наравно непретенциозно, објасни, 
приближи – од медицине, спорта, дечјих игара, хране, слаткиша, компјутерске лексике... Та-
ленат је да разуме али и да пренесе. Фасцинантно! Овакви сарадници велико су богатство, а 
сарадња с њима право уживање. 

И поред своје неретко дуге запитаности, истрајавала сам у дефинисању феномена о којима, 
често, ништа нисам знала, учила, понекад ми је све изгледало као филм и нагнало ме да тражим 
даље и дубље о нечем што не знам. Ко је ит-девојка, зашто се тако назива, која је ту етимологија, 
кад је настао овај назив итд.? Да, ређале су се слике, и преда мном је израњао један нови свет, 
тачније слика новог света младих, забаве, али и политичких феномена, старих-нових назива за 
храну, пиће, спорт, здрав живот, хобије...    

4.5. Примери. У контексту значења треба споменути вештину препознавања репрезента-
тивног примера. Наизглед успутна информација, ово је један од кључних сегменат речничког 
чланка јер открива све што је изнад њега речено, што је управо из њега потекло. Како смо бирали 
примере кад их је било више? Параметри су били – што јаснија реченица, што репрезентативнији 
извор, препознавање граматичких одлика, што неутралнији регистар. Важно је показати и кад се 
реч доминантно пише у оригиналу или је на путу адаптације и на то скренути пажњу у упућива-
њима на правилне облике. Примере смо уређивали да бисмо добили језгровит а довољно инфор-
мативан исказ, лекторисали смо све осим англицизма, изостављали имена јавних личности, дакле 
све секундарне информације су отклоњене. 

4.6. Колокације. Бројност примера помогла је да се идентификују колокације, најчешћи 
најближи контекст обрађиваног англицизма, који је уз примере, понекад довољан индикатор зна-
чења (уп. Дражић 2014). То су у основи типови квалификативности формализовани придевом 
или предлошко-падежном конструкцијом. Тако су уз одредничку реч ПДФ, у првом значењу, иза 
свих информација пописане најфреквентније речи с којима се јавља:

Ꝏ ~ читач, ~ фајл, ~ формат, ~ издање, ~ књига, ~ конвертор 
или уз тајмер: 

Ꝏ даљински ~, дигитални ~, ~ за бојлер, ~ за грејање, ~ за кухињу, ~ за струју

5. ЗАВРШНЕ РАДЊЕ И ДАЉА ОЧЕКИВАЊА 

Коначну верзију рукописа извршни уредник је добио за непуна три месеца интензивног 
рада на трансформацији корпуса у речничке чланке. Његова ревизија трајала је читаво лето. Усле-
диле су коректуре, прва, друга, трећа – све до средине августа 2021. Читали смо сви све, с посеб-
ном пажњом на део за који је свако био задужен. И поред тога, остале су празнине у систему, пре 
свега у сегменту писања и акцента. Пажљиво око Т. Прћића уочавало је сваки и најситнији про-
пуст, био он суштински или чешће на крају технички – проред, увлачење, величина слова, боја, 
упућивања, симболи, жива глава и још много тога. Радити с њим често није лако, али је ретка част 
учити од њега, од садржинске, теоријске до техничке стране лексикографског посла. За оно што 
није лако, ту је за нас била проф. Васић. 

Вредело је! Како ће јавност прихватити и користити Речник, показаће време, али верујем да 
оваква књига завређује пажњу сваког ко жели, не само да научи правилно да пише, чита, користи 
англицизме, него и да овај речник чита као сведочанство о једном времену, па и као роман кроз 
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слике у речима и кроз речи у сликама једне нове (суп)културе, све распрострањеније, да разуме, 
не само тренд, него и резон омладине, грађење идентитета, колико год он деловао ефемерно. 
Вредело је зато што смо ми који смо радили научили како да се пробијамо кроз огромну грађу, да 
превазилазимо препреке, да усистемимо нешто што делује хаотично и на тај начин корисницима 
помогнемо да разумеју овај слој лексикона. Чини ми се, тј. знам да је ово идеалистичко схватање 
културе, нарочито оне језичке, али бар једна празнина на нашем, готово пустом путу ка савреме-
ном лингвистичком свету, попуњена је овим речником.  
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FROM THE CORPUS MATERIAL TO THE LEXICAL ENTRY
IN SRPSKI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA

Summary

In this paper a personal view has been presented of the overall orientation in the compilation of Srpski rečnik novi-
jih anglicizama [i.e. A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms], including challenges, issues, vacillations and the 
final structuring of the lexical entries, following from the substantial corpus material, which was being collected 
for a long time and in a well-planned, systematic and meticulous manner. The account starts with an overview of 
extralinguistic factors pertaining to lexicographic work and its intended result – the dictionary as a whole, in the 
scholarly and cultural context of this country, so as to draw attention to the complexity of the tasks, competences 
and skills, as well as of the capabilities required to establish systems at all language levels before setting up 
individual lexical entries. Only some of the problems involved are pointed out, relating to the prototypical angli-
cism, its spelling and pronunciation in Serbian, grammatical information, definition and selection of appropriate 
examples and highly frequent collocations in order to illustrate the sense(s) of the headwords, each special by its 
origin, degree of adaptation and integration into the system of Serbian. The main aim of this paper has been to 
convey but a small bit of the multilayered and demanding task of organizing and arranging the macro-, medio- and 
microstructure of this dictionary of recent anglicisms in Serbian and, at the same time, to awaken, and also to en-
courage, prospective lexicographers to this not at all simple, but instead very serious, important and sorely needed 
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area of study in domestic science of language, which has been unduly, unjustly and unjustifiably marginalized in 
most linguistic, cultural, contact and contrastive, both theoretical and practical, research.

Keywords: dictionary, Srpski rečnik novijih anglicizama, A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, anglicism, 
the Serbian language, corpus, lexical entry, dilemmas
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Соња Филиповић Ковачевић – Милан Ајџановић

ИЗАЗОВИ БЕЛЕЖЕЊА ИЗГОВОРА ОДРЕДНИЦА У  
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Рад се бави проблемима и изазовима бележења изговора одредница у Српском речнику новијих англицизама 
(СРНА). Управо због актуелности грађе, било је потребно прецизно и на системским основама утврдити 
њихову форму и садржину. Овај рад се бави формалним, фонолошким аспектима адаптације англицизама 
у Речнику, а изазови у овом процесу тичу се усклађивања две често супротстављене тенденције: јасних и 
нефлексибилних дистрибутивних акценатских правила стандардног српског језика и у јавности уобичаје-
ног изговора англицизама, који је неретко нестандардан и неустаљен. У раду је приказано како је одређен 
и забележен адаптирани фонолошки лик англицизама, који подразумева фонеме и место нагласка у речи, 
фонотактику и ортоепску норму. У блиској вези са фонолошким ликом је и неизоставно одређивање пи-
саног облика англицизама. У раду су посебно образложени одређени аспекти проблематике изговора ан-
глицизама, као што су место нагласка у односу на семантичку прозирност и морфолошку рашчлањивост, 
место нагласка англицизама чији је други елемент енглески предлог/прилог, место нагласка англицизама 
са префиксима/префиксоидима и место нагласка префигираних другостепених глагола, а приказана су и 
објашњена решења која су примењена у СРНА. 

Кључне речи: англицизам, фонолошки лик, гласовни склоп, место нагласка, тенденције 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Српски речник новијих англицизама (у даљем тексту СРНА) садржи више од 4500 одред-
ница, новијих англицизама, те као такав представља знатно обимнији и осавремењен наставак 
свог претходника, речника англицизама први пут објављеног 2001. године, под називом Du yu 
speak англосрпски? Речник новијих англицизама (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001, 2011, 2018), који 
је садржао око 950 одредница. О актуелности овог речника говори чињеница да су англицизми 
пажљиво ексцерпирани из електронског корпуса специјално формираног за потребе састављања 
овог речника, који чине жанровски и тематски разноврсни текстови настали у последњих дваде-
сетак година и прикупљени махом с интернета. Колико је прикупљена грађа актуелна, сведочи 
и чињеница да је у њу укључен и знатан број англицизама чији су енглески модели забележени 
у једнојезичним енглеским речницима у најрецентнијем периоду, за шта ћемо навести неколике 
примере. Наиме, Collins English Dictionary прогласио је енглеску реч binge-watch (гл.) за реч го-
дине 2015, што је имало одјека и у СРНА, где су забележени облици: бинџовати (гл.), бинџ (им.), 
бинџовање (им.) и бинџер (им.). Енглески модел social networking (им.) пак налази се међу 15% 
најпопуларнијих речи у 2021. години (према речнику Merriam Webster Dictionary), а према њему 
настали англицизам је нетворкинг (им.). Коначно, енглески модел ghosting (им.) бeлежи речник 
жаргона Urban Dictionary, док га стандардни речник Merriam Webster Dictionary региструје тек 
2017. године; у СРНА су његови пандани гостовати (гл.) и од њега добијена девербативна име-
ница гостовање (им.), те њена блискозначница, адаптирани англицизам гостинг (им.).

Управо је та актуелност грађе пред творце СРНА поставила и једну нормативну недоуми-
цу: будући да се ради о (нај)новијим англицизмима, било је потребно прецизно и на системским 
основама утврдити њихову форму и садржину. Стога се овај рад бави формалним, тo јест, пре-
цизније, фонолошко-графолошким аспектима адаптације. Приликом бележења одабраних реч-
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ничких одредница било је неопходно недвосмислено одредити и забележити њихов адаптирани 
фонолошки лик, који подразумева фонеме и место нагласка у речи, фонотактику и ортоепску 
норму. Такође, из наведеног проистиче и потреба да се неизоставно одреди и писани облик ан-
глицизама. Заправо, основни проблеми и изазови при фонолошко-графолошкој адаптацији овог 
слоја српског лексикона у речнику СРНА могли би се свести на следећа три главна питања, уско 
повезана, која захтевају практичне одговоре и системска решења:

1. Како бележити гласовни склоп забележених англицизама? 
2. Како фиксирати њихове акценатске ликове?
3. Како ортографски уобличити англицизме? 

Одговори на ова питања биће дати у раду у виду појединачних (под)одељака. Треба при 
томе имати у виду да је циљ рада на речнику из ове формалне, фонолошко-графолошке перспек-
тиве, био да се представи фонолошки лик англицизама, тј. њихов гласовни склоп и место нагла-
ска, имајући у виду ортоепске узусе стандардног српског језика, али без занемаривања преовла-
ђујуће говорне праксе. Заправо, важно је истаћи да је у том задатку требало помирити две често 
супротстављене тенденције: с једне стране, јасна и нефлексибилна дистрибутивна акценатска 
правила стандардног српског језика и, с друге, у јавности уобичајен изговор англицизама, који је 
неретко нестандардан и неустаљен. То се првенствено односи на место нагласка код англицизама 
насталих од енглеских изведеница и/или сложеница. Такође, мора се напоменути да се најверодо-
стојнији приказ стања у савременом језику и валидни подаци, не само у конкретном случају, могу 
добити једино анкетирањем (што) већег броја изворних говорника српског језика, различитог 
узраста, са (што) ширим захватом у српски језички простор, по могућству снимањем спонтаног 
говора/разговора. Ипак, с обзиром на то да би такав увид захтевао ангажовање великог броја ис-
траживача и информатора (заправо, имајући у виду искуство рада на Речнику, рекли бисмо још 
већег броја), током дужег периода, те да би по квантитативној као и квалитативној обради пред-
стављао засебно истраживање, које би умногоме утицало на динамику израде СРНА – од тако 
широког приступа ауторски тим је одустао. 

2. КАКО ЈЕ ПРЕДСТАВЉЕН ФОНОЛОШКИ ЛИК АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Прво питање, које се односи на принципе бележења гласовног склопа англицизама, јесте 
основно и незаобилазно, јер када преузимамо нову рeч из страног језика, прво морамо знати 
како да је изговоримо, а затим и напишемо. Основни принцип у теорији језичких контаката јесте 
да страна реч мора бити саображена систему језика-примаоца на свим језичким нивоима – фо-
нолошко-графолошком, морфосинтаксичком, семантичком и прагматичком (Filipović 1986, Prćić 
2019а). Филиповић (1986: 38−39) објашњава да процес лексичког позајмљивања подразумева 
језик-давалац и језик-прималац, који су у интерференцији, а крајњи циљ овог процеса јесте ин-
теграција стране речи у језик-прималац, другим речима, адаптација кроз супституцију одговара-
јућим елементима. До адаптације прво долази на формалном нивоу, јер нова реч мора имати одре-
ђену форму, тј. мора се некако изговорити, а потом и написати, те су фонолошка и графолошка 
адаптација у блиској вези, при чему друга обично следује за првом, али се због повезаности могу 
посматрати и као једна – фонолошко-графолошка адаптација. У српском језику та блиска веза 
посебно је изражена, јер је у његовом фонолошком (ћириличном) писму однос између фонема и 
графема 1:1, те се кроз графеме истовремено бележи и фонемска адаптација. Важно је напоме-
нути да се акценатски системи енглеског и српског језика веома разликују, јер у енглеском језику 
на нивоу речи заступљен је нагласак, који има и тонске карактеристике, али оне нису фонолошки 
релевантне. Стога, наглашени слог у речи у енглеском језику проминентнији је од осталих, те се 
у речницима бележи једино место нагласка. Насупрот овоме, акценат у српском језику је мелодиј-
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ски, тј. наглашени слогови у речима међусобно се супротстављају и квантитетом и квалитетом, 
те се изговарају с једним од четири акцента: краткосилазним, краткоузлазним, дугосилазним и 
дугоузлазним (о разлици између акцента у енглеском и српском језику в. Filipović 2005: 56–72). 

С обзиром на то да акценатски лик знатног броја англицизама није у потпуности устаљен 
у српском језику, при чему се код одређеног броја позајмљеница јављају одступања у односу на 
фонолошка правила и принципе језика-примаоца (нпр. грендсле1м, дропшо1т, инфотêјмент, Ју-
тју2б, фултâјм), те да највећи број претпостављених корисника СРНА и не разликује акценатске 
знаке, у СРНА је изговор англицизама (да будемо искрени, не без мењања првобитног решења и 
дуготрајног промишљања) представљен упрошћено, те се приказује само следеће:

– гласовни склоп, тј. фонеме,
– место нагласка (подредном линијом) и 
– квантитeт вокала (дуги се даје мајускулом, кратки минискулом).
Стога се, наместо првобитних, српском лексикографском традицијом наметнутих ликова 

попут /провàjдер/, /aдминистрáција/, /aдàптēр/, у СРНА даје знатно симплификована верзија:  
/провajдер/, /aдминистрAција/, /aдaптEр/. 

То, наравно, не значи да је ауторски тим у жељи да дâ што веродостојније ликове англи-
цизама потценио крајњег корисника СРНА и да је он остао ускраћен за најрелевантније ин-
формације. Конкретно, лексикографски портрет типичног англицизма у СРНА обухвата следеће 
карактеристичне податке: правописни облик, граматички облик, изговорни облик, неприхватљив 
облик, изворни облик, значење, пример, устаљени спој, изведену реч (СРНА 2021: 14–15, 17, 22), 
док, као што се види, фонолошко-графолошки подаци о адаптацији подразумевају: правописни 
облик, изговорни облик те неприхватљив изговорни или писани облик. На једном илустративном 
примеру биће приказано како изгледа овакав портет у СРНА:

dedlajn,1 a (Npl. i/ovi) m /dedlajn/;  deadline 
[engl. deadline] 
krajnji rok za završavanje nekog posla; = krajnji rok, = rok 
Motivišu ga dedlajn i to što mu je pisanje za novine osnovni izvor prihoda.

Дакле, прво се наводи писани облик англицизма, а потом у косим заградама његов адапти-
рани изговор у српском језику, при чему су дуги вокали представљеи мајускулом, а наглашени 
вокал је подвучен. Након тога често стоји неприхватљив написан облик са, визуелно лако уоч-
љивим, тужним ʻсмајлијемʼ () као индикатором те неприхватљивости. Такође, испод одреднице 
увек се даје писани облик енглеског модела у угластим заградама. 

Одреднице са више прихватљивих морфолошких и/или правописних варијанти наводе се 
по редоследу препоручености и повезују везником и; осим тога, ако постоји више у пракси уо-
бичајених неприхватљивих писаних облика, они се наводе након препорученог изговора, као у 
следећим примерима:

kensel-kultura, -e ž /kensel-kultUra/;  kensl-kultura,  cancel kultura 
[engl. cancel culture]

fejslift, a (Npl. ovi) m /fЕjslift/ i fejslifting, a (Npl. -zi) m /fЕjslifting/;  facelift,  facelifting 
[engl. facelift; engl. facelifting]

prank, a m /prank/ i prenk, a m /prenk/ 
[engl. prank]

Jutjub, a m /jutjUb/ i Jutub, a m /jutUb/;  JuTjub,  JuTub,  YouTube,  Youtube 
[engl. YouTube, zaštićeno ime]
1  Речник СРНА написан је латиницом, па ће ради аутентичности речничке одреднице које се овде дословно преузимају 
бити написане истим писмом. 
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Аспект који умногоме олакшава и унапређује корисничко искуство тиче се унакрсног упу-
ћивања за главне одреднице и, по потреби, пододреднице. Наиме, постоје два основна типа упу-
ћивања: 

а) један прихватљив облик иза кога стоји стрелица упућује на други облик, такође прихва-
тљив, али сада у већој мери, у оквиру којег је обрађен дати англицизам, као у:
hifi ⇒ hajfaj 
prajmaris ⇒ prajmeriz 
prajmariz ⇒ prajmeriz
inžinjering ⇒ inženjering

б) неприхватљив облик испред кога је знак , при чему се стрелицом упућује на прихва-
тљив облик датог англицизма, који је обрађен другде, као у:
 iPhone ⇒ ajfon
 high ⇒ haj
 high fashion ⇒ hajfešn
 jacuzzi ⇒ džakuzi
 junk food ⇒ džankfud

Детаљније о систему у основи фонолошко-графолошке адаптације и начина представљања 
овог лика англицизама биће речи у наредним одељцима.

3. ГЛАСОВНИ СКЛОП АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Прћић (2019а: 214), говорећи о транскрипцији, истиче следеће: „Izgovorni oblik, koji je 
osnovna i najvažnija karika u lancu adaptacije, nastaje i ustaljuje se relativno spontano, i to ili po uzoru 
na izvorni izgovor, ili po uzoru na izvorno pisanje, ili kombinacijom ova dva [...].” Овде се полази од 
поставки система транскрипције, јер је најочигледнији показатељ интегрисаности позајмљенице 
у систем језика-примаоца управо њен писани облик који је усклађен с правописним конвенција-
ма језика-примаоца. Треба имати у виду да је овоме обавезно претходила фонолошка и граматич-
ка адаптација, пошто се писани облик заснива на домаћем изговорном (и граматичком) облику 
(Prćić 2019а: 214). Прћић (2019а) истиче да је од изузетног значаја захтев за доследном употребом 
устаљених изговорних облика, те су за сваку одредницу и пододредницу у СРНА дати препору-
чени изговорни облици.

У СРНА је фонолошко-графолошка адаптација англицизама спроведена према одговарају-
ћем моделу адаптације постављеном и детаљно образложеном у примењеним приручницма Novi 
transkripcioni rečnih engleskih ličnih imena (Prćić 2018) и Englesko-srpski rečnik geografskih imena 
(Prćić 2019б). Поменути модел заснива се на познавању изговорног облика енглеске речи, који је 
примарни, али и њеног писаног облика, који је допунски. Прћић (2018: 22–23) образлаже да је за 
ваљану фонолошко-графолошку адаптацију2 неопходно познавати и узети у обзир како изворни 
изговорни тако и изворни писани облик речи, јер енглески језик има етимолошки правопис, те 
као такав испољава крајњу недоследност и непредвидљивост односа између појединих гласо-
ва и слова која их представљају (о разликама између енглеског и српског графолошког система 
в. Filipović 2005: 74–78). Стога се адаптација спроводи првенствено на основу изговора, утвр-
ђивањем одговарајућих српских фонема, тј. приближних српских гласова на основу акустичког 
утиска, односно релативне међусобне сличности између појединачно посматраних енглеских и 
српских самогласника и сугласника (Prćić 2019б: 11). Међутим, када такве сличности нема, избор 
је условљен одраније постојећим, традиционалним принципима, а неретко и изворним писаним 

2  Прћић (2018, 2019) развија модел фонолошко-графолошке адаптације на примерима енглеских личних и географских 
имена, али исти принципи овог модела важе и за фонолошко-графолошку адаптацију општих речи, тј. англицизама.
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обликом. Прћић (2018: 25–30, 2019б: 12–20) даје детаљан преглед кореспонденција енглеских и 
српских фонема уз објашњења и примере, те ће у наставку бити представљене главне постав-
ке аналогног модела примењеног у одређивању гласовног склопа англицизама у СРНА (детаљ-
није о сличностима и разликама између енглеских и српских фонема в. Filipović 2005: 28–38). 
Приликом одређивања фонолошко-графолошког облика англицизама за утврђивање изговора 
енглеских модела коришћени су различити речници изговора, а првенствено: Cambridge English 
Pronouncing Dictionary (2011) и Longman Pronunciation Dictionary (2008), док изворно писање 
енглеских модела следи правописне конвенције у онлајн издањима речника Oxford Dictionary 
of English (https://www.lexico.com/) и Merriam-Webster Dictionary (https://www. merriam-webster.
com/). Осим ове, пред ауторским тимом понекад би се нашла још једна ситуација која је захтевала 
нарочиту пажњу. Наиме, један исти еталон може имати две, подједнако исправне, реплике, те су 
у Речнику навођене обе (доп, a m /dop/ и доуп, a m /dOup/;  dope [engl. dope]). 

У моделу транскрипције (Prćić 2018, 2019б) наглашени самогласници у енглеском и српском 
језику имају извесне акустичке сличности, те енглеским кратким и дугим монофтонзима одговарају 
српски наглашени кратки и дуги самогласници, углавном силазног тоналитета (нпр. фантази /фан-
тази/ [engl. fantasy /f&nt@sI/], фастфуд /фастфУд/ [engl. fast food /fa:stfu:d/], флафи /флафи/ [енгл. 
fluffy /flVfI/]. Енглеским дифтонзима пак одговарају спојеви српских наглашених кратких самогла-
сника, углавном силазног тоналитета, и елемената /ј/ и /у/ (нпр. Фејсбук /фEjсбук/ [енгл. Facebook /
feIsbuk/]; даун /дaун/ [eнгл. down /daun/]. Латентни сугласнички елемент /r / у британској варијанти 
енглеског изговора, који је у склопу неких монофтонга и дифтонга, увек се преноси српским су-
гласником /р/ (нпр. дарк-веб /дAрк-веб/ [енгл. dark web /da:rk web/]). Треба указати на специфич-
ности у адаптацији посебно енглеских самогласника /@:r/ и /&/. Наиме, глас /@:r/ нема акустички 
пандан у српском језику, те се адаптира традиционално као /ер/, под утицајем његове некадашње 
адаптације у немачком (Prćić 2018: 27) или према писању, као у: ерлиберд /ерлиберд/ [енгл. early 
bird], астротурфер /aстротурфер/ [енгл. astroturfer], воркахолик /воркахолик/ [енгл. workaholic], 
воркаут /воркаут/ [енгл. workout], виндсурфинг /виндсурфинг/ [енгл. windsurfing]. Глас /&/ такође 
нема акустички сличног парњака у српском језику, те се преноси двојако: као /а/, што је ближе бри-
танском и изговору, али је засновано и према слову које га представља, или као /е/, што је ближе 
америчком изговору. Прћић (2018: 26–27) предлаже да се таква двојна пракса напусти те да се као 
акустички пандан дâ /а/. Међутим, пракса показује да је адаптација ипак двојака, као што се види у 
примерима: атачмент /атачмент/ [енгл. attachment], фаблет / фаблет/ [енгл. phablet], мас-медији 
/ мас-мЕдији/ [енгл. mass media], глампинг /глампинг/ [енгл. glamping], али дрег /дрег/ [eнгл. drag], 
џетлег / џетлег/ [енгл. jet lag], џез /џез/ [енгл. jazz], грендслем /грендслем/ [енгл. grand slam], кетвок 
/кетвок/ [engl. catwalk]. Има и фонолошких дублета, као што су: е-банкинг /Е-банкинг/ и е-бен-
кинг /Е-бенкинг/ [енгл. e-banking], мерчандајзер /мерчандајзер/ и мерчендајзер /мерчендајзер/ [енгл. 
merchandiser], пранк /пранк/ и пренк /пренк/ [eнгл. prank], рандом /рандом/ и /рендом/. Филиповић 
(2005: 42) такође уочава варијацију у адаптацији самогласника /&/, а ту појаву објашњава ситуаци-
јом расцепа, јер поље дисперзије самогласника /&/ захвата поље дисперзије српских вокала /а/ и /е/.

Ситуација се додатно усложњава чињеницом да ненаглашени самогласници енглеског и 
српског језика не показују акустичке сличности, те се у адаптацији први замењују српским нена-
глашеним кратким самогласницима који се утврђују према релевантном слову у енглеској речи 
(нпр. фастинг /fasting/ [енгл. fasting], маркетинг /маркетинг/ [engl. marketing]). Посебно је разно-
врсна адаптација самогласника /@r/, јер се он, као најслабији самогласник унутар система, бележи 
различитим словима, као у: јузер /јУзер/ [engl. user], предатор /предАтор/ [енгл. predator], бро-
шура /брошУра/ [енгл. brochure].

Због извесних акустичких сличности између сугласника два језика у контакту, енглеским 
звучним сугласницима одговарају српски звучни сугласници истог или сличног места и начина 
артикулације, док енглеским безвучним сугласницима одговарају српски безвучни сугласници 
истог или сличног места и начина артикулације. Изузеци су енглески сугласници /T, D, w, N/, 
наспрам којих стоје фонемске празнине у српском језику, те се они адаптирају на следећи начин, 
према редоследу навођења: /т, д, в, нг/н/, како показују примери попут тајмшеринг /тајмшЕринг/ 
[енгл. time-sharing], вебмастер /вебмастер/[engl. webmaster].

https://www.lexico.com/
https://www. merriam-webster.com/
https://www. merriam-webster.com/
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У адаптацији је важно узимати у обзир и правописне специфичности, од којих су најучеста-
лије следеће:

– између слова <и-а>, <и-е>, <и-у> уноси се слово <ј> (нпр. ријалити)
– једначење сугласника по звучности и месту творбе, иако може постојати у изговору, не при-
казује се у фонолошко-графолошком облику англицизма (нпр. јангтајмер, инбокс)
Да заокружимо овај уводни део о фонолошко-графолошкој адаптацији англицизама у СРНА 

теоријским појмовима из области теорије језика у контакту (Filipović 1986) – може се констато-
вати да адаптацијом монофтонга и сугласника по сличности или приближности настају фонем-
ски кореспонденти, што припада примарној фонолошкој адаптацији. С друге стране, адаптација 
дифтонга и поменута четири сугласника /T, D, w, N/ јесте слободна, а њен резултат су фонемски 
еквиваленти, што такође припада примарној фонолошкој адаптацији (Prćić 2019в). 

Супротно томе, померање места нагласка у складу са српским прозодијским обрасцима при-
пада секундарној фонолошкој адаптацији (нпр. /интер‘вју/ → /ин‘тервју/) (Prćić 2019в). О специ-
фичностима изговора, тј. акценатског облика англицизама у СРНА, биће речи у наредном одељку. 

4. АКЦЕНАТСКИ ОБЛИК АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

Фонолошки лик англицизма, видели смо, обухвата гласовни склоп, али и место нагласка, тј. 
изговорни облик. Изговорни облици англицизама, који се дају за сваку одредницу и пододредни-
цу, у складу су с правилима и принципима стандардне акцентуације српског језика образложеним 
у приручницима Фонологија српскога језика (Петровић и Гудурић 2010) и Fonetika i fonologija. 
Ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika (Subotić, Sredojević i Bjelaković 2012). 

Међутим, с обзиром на то да се у СРНА бележи новија и најновија лексика, и то страног по-
рекла, акценатски лик велике већине тих речи још није у потпуности устаљен у српском језику и 
није у потпуности усаглашен с његовим фонолошким правилима и принципима. Управо се стога 
изговор англицизама – како смо видели – приказује упрошћено, с подацима о само два својства, 
махом устаљена: квантитету самогласника (кратки и дуги слогови), и интензитету самогласника 
(наглашени и ненаглашени слогови). Треће, недовољно устаљено својство, тоналитет самогла-
сника (узлазни, силазни, неутрални) – није приказано. 

Самогласнички симболи коришћени у СРНА имају следеће вредности (по узору на модел 
представљен и примењен у приручницима Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena (Prćić 
2018) и Englesko-srpski rečnik geografskih imena (Prćić 2019б):
/a e и o у/: кратак наглашен слог 
/a e и o у/: кратак ненаглашен слог 
/A E И O У/: дуг наглашен слог 
/A E И O У/: дуг ненаглашен слог 

Изговорни облик, дакле, даје се иза сваке одреднице и пододреднице. У вези с њим треба 
да поменемо и начин на који су регистроване постакценатске дужине, унеколико различит од 
обележавања места нагласка. Наиме, будући да је ортоепска норма стандардног српског језика 
сасвим недвосмислена када је у питању статус и дистрибуција постакценатских дужина, оне се 
дају у Речнику, али, у циљу растерећења речничког чланка, ипак не све. Заправо, регистровање 
им зависи од статуса: лексичке се дужине бележе доследно унутар изговорних облика (нпр. /ви-
нИл, дИлЕрка, диск-џокЕј, оркестрАтор/), док се код граматичких дужина дају оне које се јављају 
у трпним придевима и глаголским именицама (нпр. /чековАн, чиповАн, чекИрАње, чековАње/), 
али не и друге, какве су, на пример, оне код дужих облика придева (нпр. /мЕдијски, метросексу-
Ални/).

У наставку ће бити образложени одређени аспекти проблематике изговора англицизама 
(место нагласка у односу на семантичку прозирност и морфолошку рашчлањивост, место нагла-
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ска  англицизама чији је други елемент енглески предлог/прилог, место нагласка англицизама 
са префиксима/префиксоидима и место нагласка префигираних другостепених глагола) и биће 
наведена и објашњена решења која су примењена у СРНА. 

4.1. Тенденције у изговору англицизама

Уочене тенденције укратко ћемо дефинисати и илустровати примерима из СРНА.
I. Изворни акценатски ликови у енглеском и они адаптирани у српском језику – не морају 

се поклапати с обзиром на свој квалитет:
доп, a m /дoп/ и доуп, a м /дOуп/;  dope [engl. dope]
квиз, a (Нпл. ови) м /квИз/ [engl. quiz]

II. У српском језику мономорфемски семантички непрозирни англицизми имају један акце-
нат без обзира на то што су неки од њих у енглеском језику сложенице:

мејлбокс /мЕјлбокс/
мејнстрим /мЕјнстрИм/ 
саундтрек /саундтрек/
лоукост /лоукост/

III. Англицизми настали од енглеских сложеница које су у српском немотивисане речи – 
немају јасно устаљено место нагласка, о чему сведоче следећи примери и акцентски модели, 
неједнаке фреквенције: 

1) Ређе се јавља нагласак на првом слогу (на првој основи композите): 
ховерборд, а м /ховерборд/ [енгл. hoverboard]
ербег, а (Нпл. ови) м /ербег/; [енгл. airbag]
фанзин, а м /фанзИн/ [енгл. fanzine, од fan + (maga)zine] 
хечбек, а (Нпл. ови) м /хечбек/; [енгл. hatchback] 
хедлајн, а м /хедлајн/ [енгл. headline] 
корнфлекс, а м /корнфлекс/ [енгл. cornflakes]
лајфкоуч, а (Нпл. еви) м /лајфкОуч/ [енгл. life coach]
ноутбук, а (Нпл. ови) м /ноутбук/ [енгл. notebook, од notebook computer]

2) Чешће је, међутим, нагласак на другом елементу енглеске сложенице:
блокбастер, а м /блокбастер/ [енгл. blockbuster]
бјутислип, а м /бјутислИп/ [енгл. beauty sleep] 
хендмејд, прид индекл /хендмЕјд/ [енгл. handmade]
хепиауер, а м /хепиауер/ [енгл. happy hour]
еготрип, а (Нпл. ови) м /еготрип/ [енгл. ego trip] 
фастфуд, а (Нпл. ови) м /фастфУд/ [енгл. fast food]
фејкњуз, а м /фејкњУз/ [енгл. fake news]
фриленсер, а м /фрИленсер/ [енгл. freelancer]
фултајм, прид индекл /фултАјм/ [енгл. full-time]
глобтротер, а м /глобтротер/ [енгл. globetrotter]
хендсфри, ја м /хендсфрИ/ [енгл. hands-free] 
хотспот, а (Нпл. ови) м /хотспот/ [енгл. hotspot]

3) Англицизми који су семантички прозирне фразе, састављене било само од енглеских 
конституената било од енглеско-српских, дају се као полусложенице с двоструким акцентом:

блајнд-дејт, а (Нпл. ови) м /блАјнд-дЕјт/ [енгл. blind date]
бјути-туторијал, а м /бјути-туторијАл/ [енгл. beauty tutorial]
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фуд-блогер, а м /фУд-блогер/ [енгл. food blogger]
гифт-шоп, а (Нпл. ови) м /гифт-шоп/ [енгл. gift shop]
глоси-часопис, а м /глоси-часопис/ [енгл. glossy magazine]
груп-чет, а (Нпл. ови) м /грУп-чет/ [енгл. group chat]
хелт-клуб, а м /хелт-клУб/ [енгл. health club] 
интернет-кафе, а м /интернет-кафЕ/ 
ивент-индустрија, -е ж /ивент-индустрија/ [енгл. event(s) industry]
кенсел-култура,3 -е ж /кенсел-култУра/ [енгл. cancel culture]
кеш-кредит, а м /кеш-кредИт/ [од енгл. cash + срп. credit (Е)]
комјунити-менаџер, а м /комјунити-менаџер/ [енгл. community manager]
контрол-фрик, а (Нпл. ови) м /контрол-фрИк/ [енгл. control freak]
корнер-шоп, а (Нпл. ови) м /корнер-шоп/ [енгл. corner shop] 
мас-медији, -а (пл.) м /мас-мЕдији/ [енгл. mass media]

4) Англицизми чији је други елемент енглески предлог/прилог имају нагласак на том еле-
менту: 

фајналфор, а м /фајналфОр/ [енгл. final four]
лајнап, а м /лајнап/ [енгл. line-up]
локаут, а м /локаут/ [енгл. lockout] 
локдаун, а м /локдаун/ [енгл. lockdown] 
мејкингов, а м /мејкингов [енгл. making-of] 
мејковер, а м /мејкОвер/ [енгл. makeover] 
митап, а (Нпл. ови) м /мИтап/ [енгл. meet up] 
пикап, а м /пикап/ [енгл. pickup truck]
плагин, дет /плагин/ [енгл. plug-in]
плејоф, а (Нпл. ови) м /плејоф/ [енгл. playoff]
вајфај, а м /вАјфАј/ [енгл. Wi-Fi, заштићено име, од wi(reless + hi)-fi]
воркаут, а м /воркаут/ [енгл. wоrkout]

5) Англицизми чији је један од конституената префикс/префиксоид нагласак најчешће има-
ју на другом елементу:

aнтистрес, прид индекл /антистрес/ [енгл. anti-stress] 
антивакс, прид индекл /антивакс/ [енгл. anti-vax / anti-vaxx, од anti-vacc(ination)]
дисконектовати, -ујем пф, тр /дисконектовати/ [енгл. disconnect]
сајберспејс, а м /сајберспЕјс/ [енгл. cyberspace]
киберспејс, а м /кИберспЕјс/ [енгл. cyberspace] 
мегастар, а (Нпл. ови) м /мегастАр/ [енгл. megastar] 
микрофибер, а м /микрофИбер/ [енгл. microfiber / microfibre] 
мултимедија, -е ж /мултимЕдија/ [енгл. multimedia] 

Као што се види из представљених примера и установљених категорија, англицизми ге-
нерално показују тенденцију ка испољавању каснијег акцента. Тако, позајмљенице настале од 
енглеских сложеница које су у српском језику просте речи чешће имају нагласак на другом еле-
менту енглеског модела (нпр. /фрИленсер/), англицизми који су полусложенице уобичајено имају 
истакнутији и снажнији нагласак на другој саставници (нпр. /блАјнд-дЕјт/), док англицизми са 
предлогом/прилогом (нпр. /лајнап/) или префиксом/префиксоидом (нпр. /антистрес/) уобичајено 
имају нагласак на другом елементу. Ова тенденција указује на то да изворни говорници српског 

3  У говорном језику ова реч се најчешће изговара као кенсл култура. Међутим, препоручен облик је кенсел култура, 
јер се на тај начин прекида финална консонантска група од три косонанта, која је нетипична за српски језик. Типичне 
финалне консонантске групе у српском језику су -ст, -шт, -зд, -жд.
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језика ипак осећају да постоје две целине у свим наведеним  случајевима, тј. да на интуитивном 
нивоу разазнају рашчлањивост форме иако не могу (увек) да проникну у семантичке односе из-
међу елемената речи или сложеница. 

6) Међутим, нагласак се јавља и на првом слогу као последица српских акценатских прави-
ла, нарочито код преношења нагласка на префикс унутар префигираних другостепених глагола: 

анлајковати, -ујем импф/пф, тр /анлајковати/ [енгл. unlike]
анфрендовати, -ујем импф/пф, тр /анфрендовати/; [енгл. unfriend] 
апгрејд, а (Нпл. ови) м /апгрејд/; [енгл. upgrade] 
апгрејдовати, -ујем импф/пф, тр /апгрејдовати/ 
апдејт, а (Нпл. ови) м /апдејт/; [енгл. update]
апдејтовати, -ујем импф/пф, тр /апдејтовати/ 
дислајк, а (Нпл. ови) м /дислајк/; [енгл. dislike] 
дислајковати, -ујем импф/пф, тр /дислајковати/ [енгл. dislike] 
исхајповати, -ујем пф, тр /исхајповати/ [од енгл. hype]

Англицизми у свим горе наведеним категоријама, осим у категорији (3), немотивисани су 
у српском језику, без обзира на морфолошку структуру њихових модела у енглеском језику, те 
су сведени на статус простих речи, изведеница или сложеница, и имају један акценат. Међутим, 
чини се да изворни говорници српског језика ипак у многим оваквим примерима разазнају фор-
малну рашчлањивост, тј. постојање два елемента, иако не разазнају њихове унутрашње значењске 
односе. То потврђује чињеница да се у говорној пракси неки од ових англицизама изговарају са 
два акцента, од којих је сваки на једном елементу, на пример: /хотспот/, /вАјфАј/, /мегастАр/, /ан-
френдовати/. И. Клајн (2002: 30–31) у појединим српским мотивисаним речима констатује кате-
горију тзв. половичне мотивисаности, применљиву на наведене примере, под којим подразумева 
да један део речи може имати статус лексеме у српском, док је други део (данас) лишен значења, 
али заједно са оним првим или другим даје семантику сложеници тако што модификује прозирни 
конституент (нпр. лајтмотив, празилук, презиме, штрајк-брехер).4 Клајн (2002: 47) издваја још 
једну сродну и интересантну појаву – спојеве (сложенице или полусложенице) који су у српском 
језику немотивисани или полумотивисани, али се у њима ипак осећа присуство две лексеме, тј. 
рашчлањивост форме, управо због свеприсутности енглеског језика (нпр. џетсет, бизнисмен, бо-
дибилдинг). У складу са овим, Филиповић (2005: 69–70) указује на знатан број полумотивисаних 
англицизама у регистру рачунарства (нпр. бродкастинг, лаптоп, дајалап, флопи-диск, џанкмејл).

5. ОРТОГРАФСКО УОБЛИЧАВАЊЕ АНГЛИЦИЗАМА У СРНА

У вези с претходним проблемом који се појавио пред члановима ауторског тима, понекад 
наоко нерешивим, а свакако тешко системски решивим, стајао је још један, ништа мање захтеван 
– ортографско уобличавање англицизама.

Наиме, иако је већина примера била сразмерно једноставна за ову врсту кодификације, 
неки од њих ипак су уносили недоумице, при чему су се највећи изазови тицали транскрипције, 
односа према фонолошком проседеу српског правописа и састављеног/растављеног писања.

Да би ортографско уобличавање позајмљеница било засновано на јасним и чврстим основа-
ма, вођа ауторског тима, проф. др Т. Прћић, унутар поглавља названог Водич кроз Речник, навео је 
основне принципе овог сегмента адаптације англицизама (СРНА, 18–20). Неки од тих принципа и 
правила имају статус системских, што, међутим, не значи истовремено и безизузетних. Наиме, при-
мера ради, опредељење да се англицизми доследно транскрибују на српско ћириличко и латиничко 
писмо – не значи да не постоје ретки, оправдани изузеци (нпр. AIDS, e-mail). Они који се не могу 

4  Подвучен део речи има статус лексеме у српском.
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подвести под такве примере, већ представљају сирове англицизме, како смо видели, доследно се 
означавају посебним емотиконом – . Осим тога, стриктно је поштован принцип по коме изворни 
ортографски лик ни на који начин не треба да утиче на лик позајмљенице, али се и ту може наћи 
изузетак: алтернације по звучности и по месту артикулације не региструју се приликом ортограф-
ског уобличавања англицизма, те се чувају изворне консонантске групе (нпр. драгстор, инпут, под-
каст, бекграунд, саундтрек). Међутим, да би се посебно скренуло пажњу и на супротну, погрешну 
праксу, наводе се и ликови написани према фонолошком проседеу (нпр. хеџбек), али сада (и они) 
означени универзалним маркером некоректности (), овог пута ортографске.

Ипак, као најзахтевније за решавање показало се питање састављеног и растављеног пи-
сања речи, које се заправо своди на проблем писања полусложеница, као и састављено и раста-
вљено писање различитих фразних лексема, тј. хибридних лексичких јединица које су формално 
(графолошки, фонолошки, морфосинтаксички) реализоване као синтагме, али се функцијски и 
садржински понашају као лексеме (Prćić 2016: 162). За потребе сагледавања система писања по-
себно су значајне фразне именице (= вишечлане лексеме), тј. тип безглаголских фразних лексема, 
које су реализоване именичким синтагмама, најчешће као колокације типа придев + именица 
(нпр. дигитални маркетинг), а које означавају име неког сегмента ванјезичке стварности, и ка-
рактерише их хипонимски однос између саставница, јер именују подврсту онога што је означено 
именицом (нпр. дигитални маркетинг је врста маркетинга) (Prćić 2016: 163). 

Можемо рећи да смо се овде суочили с проблемом који и иначе представља вероватно нај-
већи изазов корисницима правописа српског језика па чак и његовим ауторима. Примера ради, 
Правопис српскога језика наводи чак седам момената којима се дефинишу правописна правила 
везана за спојено и одвојено писање речи уопште (ПСЈ 2010: 74): 1. степен самосталности зна-
чења; 2. актуелност речи; 3. поседовање самосталног акцента; 4. сложена правила грађења речи, 
како савремена тако и историјска; 5. избегавање нарушавања створених навика; 6. непромењени 
склопови који одступају од правила српског језика те 7. раскорак између слободе писаца/ствара-
лаца и потреба професионалних корисника правописне норме. Међутим, и у овом случају је про-
нађено јасно системско решење: уколико је реч таква да означава једну смисаону целину, пише се 
као (словна) целина, било непрекинута било полусложеничка. Наравно, и овде мора бити места 
за понеки изузетак у виду фразних именица (нпр. мицеларна вода).

Посебно је важно указати на установљени систем за састављено и растављено писање англи-
цизама примењен у СРНА, који је формулисао Прћић (Prćić 2019: 215–217), а опште узев тенденција 
је ка синтетизму, тј. спојеном и полусложеничком писању, а не на аналитизму. Опште правило је да 
се сваки англицизам који представља једну садржинску целину пише као јединствен језички знак, тј. 
непрекинута реч без обзира на морфолошку структуру енглеског модела (нпр. просте речи: брауни, 
изведенице: браузер, сложенице: букмејкер, префиксали: реконектован, лексикализоване синтагме: 
рентакар). Надаље, сваки англицизам који представља једну садржинску целину, али у коме српски 
говорник уочава значењску везу између елемената, пише се с цртицом. У питању је хипонимско-хипе-
ронимска значењска веза, тј. однос специфичног значења према општем. На пример, афилијат-мар-
кетинг је врста маркетинга, блур-ефекат је врста ефекта, а дип-веб је врста веба. Најзад, детерминати-
ви се, без обзира на то како су формализовани, пишу одвојено од центра фразе (нпр. бестселер писац, 
фенси одећа). Поред овога, цртица у СРНА означава границе међу слоговима код слоговно предста-
вљених акронима (нпр. ес-ју-ви : SUV, џи-пи-ес : GPS). С друге стране, фразне именице, као што смо 
видели, пишу се растављено (нпр. дигитални маркетинг, персонални компјутер).

Ортографски дублети се не избегавају, што би се испрва, лаички посматрано, могло сматра-
ти недостатком Речника и непотребним оптерећењем речничког чланка. Међутим, и тиме се даје 
још једна информација будући да се дублетни облици увек наводе с обзиром на степен прихва-
тљивости, при чему се, видели смо раније, повезују везником и (нпр. хајфај и hifi, имејл и email, 
IT-јевац и ај-тијевац). 

Коначно, уколико се нађе иза префикса, црта (не цртица) јесте показатељ несамосталности 
јединица (нпр. мега– као у: мега(-)хит, мега(-)лепотица, мега(-)успех).
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6. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

С обзиром на то да Речник бележи најновије и новије англицизме у прихватљивом и препо-
рученом формалном, изговорном, писаном и граматичком облику, с јасно утврђеним значењима 
и начином употребе, јасно је да он није само обично лексикографско дело, већ представља и ва-
жан допринос развијању енглеско-српске контакнојезичке компетенције корисника (Prćić 2013; 
2014) и неговању контакне језичке културе (Prćić 2019a: 22, 185–191), али и српске ортографске 
нормативистике. Он, несумњиво, омогућава корисницима да добију проверен, стадардизован и 
компетентан одговор на своје недоумице о томе како да правилно изговоре, напишу и употребе 
одређени англицизам, чиме доприноси и сузбијању псеудонорме (Prćić 2019a: 36–38).

Коначно, на крају овог, краћег осврта на само један од сегмената израде СРНА који су се 
нашли пред ауторским тимом, можемо закључити (и признати) да изазови бележења изговора 
одредница нису били нимало мали, управо супротно. Међутим, рад на њиховом превазилажењу 
умногоме је олакшан чињеницом да је Речником настављена сада већ дводеценијска лексико-
графска пракса уобличавања англицизама уопште, као и она, за целу деценију дужа, која се тиче 
промишљања о њиховом месту у савременом српском језику и обраде само једног њиховог сег-
мента (исп. Prćić 1992). Осим тога, иако је јасно да је СРНА својеврсна круна рада на нормирању 
српских англицизама, то не значи да се Речник треба посматрати као завршетак једног процеса – 
напротив: он ће бити само међуфаза, несумњиво значајна, сада смо убеђени, дуготрајног процеса 
бележења и нормирања англицизама.
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CHALLENGES OF INDICATING THE PRONUNCIATION OF ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

This paper presents problems and challenges involved in determining and indicating the pronunciation of the lexi-
cal entries in A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (SRNA). It is exactly due to the up-to-date nature of the 
anglicisms that we had to establish their form and meaning precisely and systematically. This paper deals with 
formal, phonological aspects of the adaptation of anglicisms in SRNA. The challenges in this process relate to 
reconciling two often conflicting tendencies: clear and inflexible rules of accentual distribution in standard Serbian 
with common everyday pronunciation practice, which is often non-standard and variable. This paper explains how 
the phonological form of anglicisms, encompassing phonemes, accent placement, phonotactics and accent distri-
bution norm is determined and indicated. The paper particularly addresses some aspects relating to the problems of 
pronouncing anglicisms, like accent in relation to semantic transparency and morphological compositionality, the 
accent of anglicisms the second element of which is a preposition/adverb, the accent of anglicisms with prefixes/
prefixoids and the accent of verbal prefixals derived from anglicisms; the explanations and solutions to the menti-
oned issues applied in SRNA are provided. 

Keywords: anglicism, phonological form, phonemic form, placement of stress, tendencies
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ГРАМАТИЧКИ И ТВОРБЕНИ АСПЕКТИ ОДРЕДНИЦА У  
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Овај прилог је проистекао из рада на Српском речнику новијих англицизама и представља сумарни поглед 
на граматичке и творбене аспекте одредница у Речнику. Како су се обојица аутора прилога бавили грама-
тичко-творбеним уређивањем речничких чланака у СРНА, током рада на Речнику њима, али и остатку 
ауторског тима, наметала су се одређена питања која су захтевала и јасна лексикографска решења. Управо 
је тим решењима и из њих проистеклим увидима о адаптацији, тј. степену прилагођености англицизама, 
посвећен и овај прилог. 

Кључне речи: англицизам, Српски речник новијих англицизама,  морфологија, дериватологија, примарна 
адаптација, секундарна адаптација

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Током рада на Српском речнику новијих англицизама (у даљем тексту СРНА) ауторима овог 
чланка наметала су се нека питања у вези са граматичко-творбеним видом одредница која су за-
хтевала и одређена лексикографска решења. И тада, у процесу уређивања речничких чланака у 
СРНА, и након завршетка и публикације Речника, аутори су анализирали поједине граматичке и 
творбене аспекте одредница, што је изнедрило више огледа у којима су сегменти ове проблемати-
ке подвргнути детаљнијем испитивању. Управо у том контексту и овај рад треба сматрати настав-
ком али, још тачније, и конзицном и садржајном синтезом претходних прилога аутора (написаних 
било појединачно, било у коауторству), уз нужно сумирање резултата/схватања посвећених гра-
матичко-творбеној проблематици проистеклој из рада на Српском речнику новијих англицизама 
(уп. Ајџановић, Степанов, Дражић 2021; Ајџановић 2021а; 2021б; 2021в; 2022), као и системско 
сагледавање процеса адаптације англицизама у српском језику: управо разумејући њихову број-
ност, уклопљеност у структуру српског језика (на различитим нивоима) те продуктивност (у по-
гледу одређених творбених образаца).

2. ГРАМАТИКА У СРНА

Како се може прочитати у Уводној речи СРНА, најбитније граматичке информације у реч-
ничком чланку које прате лему тичу се три – у Речнику најзаступљеније – врсте променљивих 
речи: именица, придева и глагола, при чему се „gramatički oblici odrednica daju u skladu s pravilima 
i principima standardne gramatike srpskog jezika“ (2021: 20), изложеним у референтном приручнику 
(мисли се на Нормативну граматику Пипера и Клајна 2017). Додајмо да се у Речнику, поред ових 
трију врста речи, појављују још три врсте језичких јединица – речце, узвици и префикси.1 Нај-
значајније увиде о граматичким и творбеним аспектима одредница предочићемо према врстама 
речи, приказујући неке од лема ради илустрације онога о чему пишемо. 

1  Разуме се да префикси нису језичке јединице истоврсне са речцама и узвицима (и претходно поменутим трима 
променљивим врстама речи), али се показало нужним (и отуд оправданим) да се и они издвоје као одреднице.
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Именице. Морфолошки и морфофонолошки подаци о именицама тичу се њиховог грама-
тичког рода (м/ж/с), те облика у дативу једнине (уколико постоји гласовна алтернација: нпр. фи-
линг – филинзи) или у номинативу множине (уколико је реч о дужој множини или уметању гласа 
[ј] између финалног вокала основе и вокалског наставка), уз навођење, код одговарајућих речи, 
информација о њиховој непотпуној морфолошкој адаптираности, тј. изостанку деклинабилности 
(indekl). Трансморфемизација англицизама у српском језику, као што је познато из релевантне 
литературе (в. нпр. Filipović 1986), тиче се степена морфолошке адаптације позајмљеница, и овде 
ће бити представљене промене кроз које пролази основни облик модела језика-даваоца у току 
своје адаптације и преласка у основни облик реплике језика-примаоца. Адаптација на морфоло-
шком нивоу подразумева да се позајмљенице (које се са моделом слажу по облику) прилагођавају 
морфолошком систему српског језика, што значи да добијају одговарајућу класификациону ка-
тегорију рода те, последично, сходно именичкој врсти у коју се уклапају (-а и -е деклинација), и 
одговарајуће падежне наставке. Од овога одступају формално неприлагођени, тј. непроменљиви 
именички англицизми (којима се зато у Речнику и додељује претходно поменута ознака indekl). 
Именичке позајмљенице из енглеског језика задобијају род у српском језику примарно према 
парадигматском индикатору, отуда и доминација именица мушког рода I врсте и женског рода II 
врсте (о томе в. више у Ајџановић 2021б).

Слично ономе што вели Филиповић (1986: 60–61) о адаптацији на морфолошком нивоу 
енглеских именичких позајмљеница, тако у СРНА бележимо бројне номиналне англицизме који 
бивају интегрисани у именичке маскулинуме, у складу са тзв. тенденцијом мушког рода (уп. 
Filipović 1986: 130), а не завршавају се на консонант, како је својствено српским, тј. словенским 
речима, него на -у или -и (нпр. банџи, бјути, боби, брауни, чили, дерби; ершоу, барбекју итд.). 
Код свих њих је примарна адаптација протекла „неприметно“, тј. реализована је нулта транс-
морфемизација, тако да модел одговара реплици (уп. Filipović 1986: 120). Именице мушког рода 
потпуно су, дакле, интегрисане у морфолошки систем српског језика, независно од тога да ли је 
реч о примарној (нпр. боби) или секундарној (нпр. квизаш) адаптацији:2 поред рода (као класи-
фикационе категорије), добијају и друга два морфолошка обележја – број и падеж. У Речнику је 
тако навођено уколико англицизми уклопљени у деклинациони образац I врсте имају проширење 
основе -ов-/-ев- (нпр. скречеви, мемови и сл.),3 док податак о регуларној множини (нпр. дивелопер 
– дивелопери), будући подразумеван, није посебно даван. И код полусложеница са секундарним 
моносилабичким чланом бележен је податак о проширеном множинском облику (нпр. краш-те-
стови, мејл-боксови, мемори-стикови, паб-квизови, ритејл-паркови). 

Како је речено, номинални англицизми женског рода се према парадигматском параметру 
(финално -а) уклапају у деклинациони тип именица II врсте, уз адаптирање других двеју морфо-
лошких категорија (падеж и број) према овом типу. Чињеница је да највећи број именица женског 
рода представља моционе парњаке кореспондентних маскулинума (нпр. панелист – панелистки-
ња, пивотмен – пивотменка), па ћемо се на ову проблематику вратити у наредној тачки, посве-
ћеној творбеној проблематици. 

Именице средњег рода своју бројност у Речнику дугују, слично именицама женског рода, 
граматичко-творбеним процесима. Наиме, потврђује се системски карактер својствен деривира-

2  У овој дистинкцији између примарне и секундарне адаптације наслањамо се на, сада већ традиционално и безмало 
подразумевано, учење Р. Филиповића (1986), према коме је та подела условљена хронолошком и квалитативном 
разликом. И док је хронолошки елемент од мањег значаја, квалитативни се показује кључним – наиме, примарне 
промене су „nestalne te uzrokuju varijante koje predstavljaju kompromisne replike”, „podliježu raznim utjecajima koji 
mogu djelovati paralelno“, „osjećaju se utjecaji obaju sustava, jezika davaoca i jezika primaoca“ (Filipović 1986: 57), док 
су секундарне промене сталне и непроменљиве, посуђеница се „integrirala u sustav jezika primaoca, rijetko podliježe 
promjenama“ (ibid.).
3  Показује се да практично без изузетка моносилабички англицизми мушког рода добијају проширење -ов-/-ев-, али 
и да бисилабички и полисилабички англицизми (а поред њих, и они који су акронимског порекла) такође могу имати 
проширење, као и да су дублетни облици у множини присутни код појединих речи: лаунџи/-и/-еви, мастермајнди/-ови, 
у-ес-бе/-и/-ови, фејслифт/-ови.
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њу поствербала од одговарајућих глагола, с финалним слогом -ње или -ће. Отуда ће се и ово пита-
ње обрадити у следећој тачки. Напоменимо да се наспрам ових поствербала, као делимични или 
потпуни синоними, појављују и англицизми на -инг (наравно мушког рода), што не чуди, будући 
да је реч о – у енглеском граматичком систему – пандану српским глаголским именицама, о чему 
сведоче и следећи парови попут хајковање – хајкинг; хајлајтовање – хајлајтинг итд. (о томе види 
детаљније у Ајџановић 2022).

Код именичких одредница – поред досад наведених података о класификационим (грама-
тички род), морфолошким (навођење множинског проширење или дублетни облици у плуралу) и 
морфофонолошким (евентуална гласовна промена у Д/Л сг. им. ж. р. или Н пл. им. м. р.) одлика-
ма – у немалом броју случајева навођена је и морфосинтаксичка (тј. функционална) дескрипција 
– det. Наиме, многе од ових именица понашају се као детерминативне речи (по правилу је то у 
оним ситуацијама када је у енглеском језику изворна реч само именица или именички израз а 
не и придев), што значи да се појављују као антепониране именице (с придевском вредношћу) у 
номинативу сингулара у функцији ближег одређења друге, синтаксички њој надређене именице 
(унутар проширених именичких јединица), како је то, на пример, у финиш пудер, фирстминит 
понуде итд. 

Придеви и прилози. Кад се енглески придеви адаптирају према морфолошком систему срп-
ског језика – постајући тако адјективни англицизми – и они нужно пролазе кроз трансморфеми-
зацију, при чему се опет уочава разлика између примарне и секундарне адаптације (уп. Filipović 
1986: 144–145). Наиме, при примарној адаптацији – изведеној нултом трансморфемизацијом – 
добијају се компромисне реплике будући да задржавају категоријална својства из језика-давао-
ца (енглеског) не преузимајући главне морфолошке одлика језика-примаоца (српског). Другим 
речима, такви придеви не показују разлике између сингулара и плурала, не примају наставке за 
падеже и не разликују род, а додамо ли овим још две категоријалне карактеристике ове врсте 
речи – поређење и придевски вид – јасно је да се ни тим категоријама примарно адаптирани 
придеви не уподобљавају. Оваквих је придева 111 у Речнику, и они демонстрирају велику значењ-
ску и функционалностилску разноврсност придевских англицизама (нпр. антивакс, антидопинг, 
беби, бебифрендли). Сви су они, наравно, у Речнику добили класификатор indekl. Од наведеног, 
знатног, броја индеклинабилних придева њих 17 функционишу и као прилози (што, разуме се, 
у Речнику није прошло без посебне ознаке): аут, инстант, кјут, секси... То је у већини случа-
јева подударно и са ситуацијом у енглеском језику, али, с друге стране, четири непроменљива 
придева – инстант, кјут, крипи, тренди – пролазе кроз адвербијализацију само у српском. Сви 
остали придеви (њих 130) – енглеске посуђенице забележене у Речнику – резултат су секундарне 
адаптације, тј. изведени су од основног облика неке већ адаптиране енглеске посуђенице знатним 
инвентаром придевских суфикса: -ан/-ни, -ов, -ски, -овски, -ички, -ал(а)н, -ив(а)н, -уал(а)н, што 
значи да су прошли потпуну трансморфемизацију, уклопивши се у морфолошки систем врста 
речи у српском језику.

Глаголи. Из претходних пододељака, у којима смо се на речничкој грађи бавили примерима 
адаптације именица и придева из енглеског језика у српски – јасно је колико структурне разлике 
између ова два језика утичу на процесе прилагођавања, односно трансморфемизације.4 То је још 
више случај када је реч о глаголима будући да су системскојезичке разлике између језика код ове 
врсте речи (још) изразитије. Ову оцену заснивамо на броју категоријалних обележја глагола као 
врсте, који је већи него код именица и придева. Позиција, тј. функција глагола као врсте речи у 
морфосинтаксичком систему српског језика условила је да „model jezika davaoca služi samo kao 
osnova za tvorbu glagola u jeziku primaocu, a svi se ostali elementi, potrebni za adaptaciju, uzimaju 

4  Филиповић (1986: 62) закључује како „adaptacija engleskih posuđenica – glagola u evropskim jezicima još bolje pokazuje 
vrijednost i primjenljivost pojmovne podjele primarnost i sekundarnost te vrlo dobro ilustrira korisnost uvođenja razlike 
između primarne i sekundarne adaptacije. To se osobito odnosi na one evropske jezike koji se u formiranju osnovnog oblika 
glagola (koji nije uvijek infinitiv) znatno razlikuju od engleskog. U toku primarne adaptacije engleski glagol služi kao osnova 
a osnovni se oblik posuđenice tvori prema pravilima tvorbe riječi u jeziku primaocu“.
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iz jezika primaoca“ (Filipović 1986: 136). Другим речима, глаголи се увек прилагођавају – када 
говоримо о основном облику, тј. инфинитиву – тако што се форманти језика-примаоца (наравно, 
у овом случају српског језика) везују за модел, односно реч (основу).5 Од 352 глаголске лексеме 
у Речнику највећи број је (у инфинитиву) адаптиран формантом -овати (око 79% од њиховог 
укупног броја), попут: адлибовати, акредитовати, анфоловати, анфрендовати и сл. Остали 
форманти који служе за адаптацију глаголских англицизама су: -ирати (око 15% свих примера), 
нпр. администрирати, аплицирати, астротурфирати и сл., те -нути (нпр. брејкнути, флип-
нути), -исати (нпр. афтерисати, контурисати), -ати (нпр. блендати) и, коначно, -ити (свега 
један пример: фејсбучити) (в. више у Ајџановић 2021б).6 Како је већ у литератури примећено 
(уп. Filipović 1986: 139; Ајџановић 2021б), глаголске позајмљенице, када стекну одговарајућу 
инфинитивну форму, не показују никаква одступања од парадигме конјугације глаголске врсте 
којој према инфинитивном форманту припадају те се у потпуности понашају као и други пред-
ставници датих гл. врста: III (нпр. флипнути–флипнем као викнути–викнем), IVа (нпр. адлибова-
ти–адлибујем као куповати–купујем), V (афтерисати–афтеришем као брисати–бришем), VIа 
(нпр. аплицирати–аплицирам као спавати–спавам).

 У СРНА се уз глаголске леме јављају још и подаци о изгледу првог лица сингулара пре-
зента, као и информације о глаголском виду и роду. Свакако да адаптација посуђеница-глагола 
у српски језик на морфолошком нивоу подразумева и да се такав глагол мора јавити у једном од 
два вида – било као свршени било као несвршени. Међутим, на основу анализиране грађе из Реч-
ника, развидно је да глаголски вид системски тежи неутрализацији опозиције између свршеног 
и несвршеног вида, што значи да је далеко највише глагола који су одређени као двовидски, што 
је, јасно је, истакнуто и у Речнику одговарајућим маркером impf/pf.7 Од преосталих, који нису 
двовидски, знатно више је оних који су несвршеног вида, док су свршени, скоро по правилу, на-
стали у поступку секундарне адаптације, скоро без изузетка префиксацијом (нпр. истресирати 
се, одлоговати се). 

Глаголски род је друга граматичка категорија глагола која се наводи у Речнику. Род глагола 
условљен је значењем, односно (не)постојањем директног објекта у беспредлошком акузативу, 
при чему, сасвим у складу с одраније примећеном тенденцијом ка прелазности, речничка грађа 
показује да су доминантнији прелазни глаголи (нпр. апдејтовати, бекаповати, чекирати, да-
унлодовати, диловати, дизајнирати, хаковати итд.). Непрелазних пак глагола значајно је мање 
(нпр. битбоксовати, фејловати и др.), уз регистрована четири апсолутно повратна глагола (ау-
товати се, испартијати се, логовати се, хипстерисати се). Тек у покојем случају могуће је гла-
голску лексему одредити као двородну (нпр. бејбиситовати), што значи да је у корпусу (из кога 
су ексцерпирани примери за Речник) уочена и прелазна и непрелазна употреба глагола. Питање 
повратне варијанте уз прелазни глагол решено је навођењем такве глаголске пододреднице, нпр. 
чекирати impf, tr с пододредницом чекирати се impf, refl или допинговати impf/pf, tr и допинго-
вати се impf/pf, refl. 

3. ТВОРБЕНИ АСПЕКТ У СРНА

У овој тачки ћемо се осврнути на нека питања која се тичу творбеног аспекта лексема које 
су нашле своје место у СРНА. Међутим, како је из досадашњег излагања – односно, прецизније, 

5  Та основа може бити, како је речено, основни облик глагола преузет из енглеског језика (нпр. гриловати [< grill]; 
фоловати [< follow]), герунд (нпр. мобинговати [< mobbing]; пилинговати се [< pealing]), затим именица (fejsbučiti [< 
Facebook]) или пак придев (грогиран [< groggy]).
6  У Речнику је детектовано 35 (инфинитивних) морфолошких дублета, какви су: гуглати–гугловати, ребрендовати–
ребрендирати, сурфати–сурфовати, таргетирати–таргетовати, форматирати–форматизовати, чекирати–
чековати, шејковати–шејкирати, и чак један триплет (блендати–блендовати–блендирати).
7  Ипак, овде се морамо оградити у вези с прецизношћу одређивања вида појединих глагола будући да су неки од њих 
забележени у свега неколико за ову категорију недовољно информативних реченичних контекста.
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из претходне тачке – јасно, граматички и творбени аспект су крајње преплетени, и оваква дифе-
ренцијација има искључиво аналитички карактер, јер различити граматички аспекти у директној 
су вези с творбеним, како је у више наврата било прилике да се уверимо.

Када је реч о творбеним питањима у вези с именицама, већ смо видели да се моциона обра-
зовања системски јављају те су отуда значајна за ову тематику. Јасно је да се ради секундарној 
морфолошкој адаптацији, тј. деривацији лексичких посуђеница на које се додају домаћи творбе-
ни форманти, што се може, наравно, сагледати и сместити у део општег тренда тзв. феминизације 
језика, односно могућности али и потреба да се наспрам маскулинума којим се означава вршилац 
какве радње, ималац неке професије, носилац особине и сл. – формира одговарајући социјативни 
фемининатив (в. више о овоме у Ајџановић 2021а). Наводимо неке примере мовираних феми-
нинума из СРНА: администраторка, админка, ај-тијевка, акаунт-менаџерка, антиваксерица 
(= антиваксерка), антиваксерка (= антиваксерица), арт-директорка, бајкерка, баскеташица, 
бебиситерка, бекпекерка, бизнисменка, билдерка... Социјативни фемининативи се изводе помоћу 
пет творбених форманата: -ица, -ка, -киња, -уља и -уша, при чему је број изведеница њима доби-
јених изразито диспропорционалан – убедљиво највише их је деривирано суфиксом -ка. Иако је 
још раније примећено да се „као два најчешћа моциона суфикса у српском језику суфикси -ица и 
-ка често [...] јављају као конкурентска деривациона средства“ (Ајџановић 2008: 99), у грађи из 
СРНА то је врло ретко, регистрована су наиме само три таква творбена дублета: антиваксерица 
(= антиваксерка), тајкуница (= тајкунка) и трешерица (= трешерка). Оно што се, даље, може 
запазити као заједничка творбена особина мовираних фемининума јесте то да се суфикс додаје на 
пун маскулинум (свега осам изведеница је изузетак од таквог творбеног начина, нпр. ај-тијевка 
[< ајтијевац], инстаграмуша [< инстаграмер]), те се може извести закључак да је интегрална 
именичка моција предоминантна у односу на суплетивну, што је иначе у супротности са налазима 
из неких других истраживања (уп. у Ћорић 1982 и Ајџановић 2008).

Поред мовираних именица, други битан творбени сегмент чине примери глаголских име-
ница. Као и у претходном случају, и глаголске именице одлично илуструју системност језика, 
јер се потпуно уклапају у постојеће граматичко-творбене обрасце српског језика. Стога не чуди 
и бројност те врсте поствербала у СРНА. Ове номинализоване глаголске форме, које одражавају 
поједина инхерентна својства глагола од којих су начињене (пре свега, гл. вид, и траг гл. рода), 
заиста су добар пример тзв. мешовитих категорија (Ковачевић 2021: 156–157), обухватајући свој-
ства двеју морфолошких класа (именица и глагола), а при томе су крајње продуктиван тип, што је, 
дакле, видљиво и у СРНА, у коме бележимо 203 глаголске именице (нпр. администрирање, акре-
дитовање, влоговање, гејмификовање, мултитасковање, плотовање, риповање, сајлентовање, 
шејмовање итд.). По правилу су ови деривати изведени од несвршених и, како смо видели раније, 
најбројних, двовидских глагола, а на то да и глаголски род игра улогу у извођењу глаголских име-
ница – указује чињеница да су мотивни глаголи најчешће прелазни (готово 80%).8 Ипак, додајмо 
да се међу мотиваторима глаголских именица налази и 12 повратних глагола: нпр. аутовање [< 
аутовати се], конектовање [< конектовати се], мерџовање [< мерџовати се] и др., а уочена је и 
једна глаголска именица – фанзинашење (= фанзинаштво) – која нема према себи мотивни глагол 
(није забележен *фанзинашити). Поновимо, на крају, оно што је у вези с именицама у претходној 
тачки речено да се наспрам одређеног броја именица (29), као потпуни или делимични синоними, 
нимало случајно јављају англицизми на -инг, који јесу енглески граматички еквивалент српским 
гл. именицама. Тиме се практично добијају нови синонимски парови, нпр. аутсорсовање (= аут-
сорсинг), бебиситовање/бејбиситовање (= бебиситинг/бејбиситинг), билдовање (= бодибилдинг), 
брејнстормовање (= брејнсторминг), брендирање (= брендинг), гламповање (= глампинг) итд., а у 
једном случају чак и триплет (брејковање [= брејкденс = брејкденсинг]).

О творби везаној за придевску врсту речи може се, као најзначајније, истаћи следеће: потпу-
но приклањање придевског англицизма морфолошком систему српског језика је могуће само код 
8  Заправо, како речничка грађа показује, сустичу се три најбитнија услова за извођење глаголских именица: мотивни 
глаголи су најчешће несвршени/двовидски, прелазни и имају завршетак на -ати.
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придева који су прошли кроз секундарну адаптацију, и то према моделу: Ио + -ски. 9 У питању су 
односни придеви чија је мотивна реч одговарајући именички англицизам, а тако творени придеви 
или су другостепени (нпр. хардверски [< хардвер] или трећестепени деривати (нпр. хардверашки 
[< хардвераш]). Немали број оваквих, потпуно адаптираних придева, у СРНА (има их 130) после-
дица је великог броја именичких англицизама од којих су изведени: адреналински, антиваксер-
ски, антивирусни, апликацијски, артистички, аудиофилски, афроамерички, бајкерски, блогерски, 
брегзитовски, брејкерски, бројлерски, брокерски, ваксерски, вегански, видеофилски итд. И овде се 
сусрећемо с алтернативним варијантама придева, било да је извор те варијативности параметар 
деклинабилности (индеклинабилни vs. деклинабилни, нпр.: инстант–инстантни, промо–про-
мотиван, ултимат–ултимативан), било да је у питању различит творбени (суфиксални) фор-
мант (нпр. макробиотички–макробиотски, таблоидни–таблоидски, трендни–трендовски). Као 
посебан случај наводимо низ од три придева, два непроменљива и једног променљивог, који се 
у Речнику одређују као истозначни: транс/транссекс/транссексуалан, и који, нимало случајно, 
имају одговарајуће парњаке и у енглеском језику: trans, transsex, transsexual. Последња напомена 
у вези с творбом и придевима тиче се творења прилога претварањем, односно конверзијом. Као 
што је случај и са домаћим придевима који у неутрумском облику подлежу адвербијализацији, 
то се често дешава и код придева у СРНА. Рекатегоризовану лему у Речнику прати квалификатор 
pril уз одговарајући реченични пример као потврду; нпр.: 

fultajm prid indekl /fultAjm/;  full-time 
[engl. full-time] 
koji se obavlja ili izvršava s punim radnim vremenom; = s punim radnim vremenom

To može biti >full-time< profesija ili sporedna stvar koju radite za dodatni džeparac.
        — pril 

On je započeo svoj biznis dostavljanjem organske kafe ljubiteljima ovog napitka dok je 
još radio fultajm u jednoj firmi.

Напослетку, творба и глаголска врста речи стоје у најчвршћој вези. Ово произилази из тога 
што је код глагола, за разлику од именица и придева, нужна потпуна морфолошка адаптација, 
односно глагол у основном облику (инфинитиву) мора „одабрати“ одговарајући инфинитивни 
формант (у тачки 2 смо предочили инвентар тих форманата), чиме се, последично, укључује у 
одговарајућу парадигму глаголске врсте, из чега потом проистичу и конјугациони облици. Твор-
бено је за глаголе у СРНА релевантно питање префиксације, јер је то средство перфективизације 
глаголских англицизама, чиме се и глаголи подвргавају секундарној адаптацији: бинџовати > 
збинџовати, логовати се > излоговати/одлоговати се, чекирати > ишчекирати, букирати > пре-
букирати. Врло ретко се секундарна адаптација изводи на неки други начин, али региструјемо 
и, нимало чест али ипак не неочекиван, суфиксални поступак у секундарној адаптацији помоћу 
форманта -нути: твитовати > твитнути.

4. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

Из овог краћег прегледног осврта на граматичке и творбене аспекте англицизама у СРНА 
дâ се видети да тај слој српског лексикона подлеже јасним адаптационим граматичко-творбеним 
правилима. Стога њега не треба посматрати, како се то слепопуристички неретко чини, као нека-
кав страни елемент, непотребан и надасве штетан. Напротив, не смемо заборавити да је један од 

9  Поред овог системског творбеног модела са суфиксом -ски за секундарну адаптацију придева, у грађи СРНА се јављају још 
и ови релациони суфикси којима се придеви адаптирају према морфолошком систему српског језика:  -овски/-евски (Брегзит > 
брегзитовски, јапи > јапијевски, кабл > кабловски), -ички (лобиста > лобистички, мачиста > мачистички, мачоистички),  -(а)
н/-ни (инстант > инстантни, култ > култни, ламберсексуалац > ламберсексулни), -ал(а)н, -ив(а)н, -уал(а)н.
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универзалних механизама за богаћење лексикона управо позајмљивање лексике, које, међутим, 
не сме бити некритичко и стихијско, што је, нажалост, чест случај приликом преузимања англи-
цизама у српски језик. Да би се таква пракса предупредила – односно, имајући у виду наш актуел-
ни тренутак, барем донекле променила набоље – неопходно је поставити јасне теоријске основе. 
С обзиром на то да СРНА бележи новије и најновије англицизме у прихватљивом и препорученом 
формалном граматичком облику (а што, наравно, иако то није предмет интересовања овог рада, 
важи и за изговорни и писани облик), с јасно утврђеним значењима и начином употребе, нема 
никакве сумње да овај речник није само обично лексикографско дело, већ представља и важан 
допринос развијању енглеско-српске контакнојезичке компетенције корисника (Prćić 2013; 2014) 
и неговању контакне језичке културе (Prćić 2019: 22, 185–191). СРНА, тако, омогућава корисни-
цима да добију проверен, стандардизован и компетентан одговор на своје недоумице о томе како 
да правилно изговоре, напишу и употребе одређени англицизам, чиме доприноси и сузбијању 
псеудонорме (Prćić 2019а: 36–38).
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GRAMMATICAL AND DERIVATIONAL ASPECTS OF DICTIONARY ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

This paper stems from the experience that its authors gained while working on A Serbian Dictionary of Recent Angli-
cisms (Srpski rečnik novijih anglicizama = SRNA) and presents an overview of the morphological and derivational 
aspects of dictionary entries in SRNA. Since both authors of the article dealt with grammatical and derivational editing 
of dictionary entries, during the process certain questions arose that required special attention and reliable lexicog-
raphic methods. It is these solutions and the insights about the morphological and derivational adaptation of Serbian 
anglicisms that this paper tackles. The grammatical-derivational analysis of entries has showed that this lexicon layer 
is subject to clear adaptive grammatical-derivational rules. However, adjectives, being largely indeclinable (e.g. begi, 
čili, seksi), are the least integrated into the morphological system of Serbian language. In addition, this analysis also 
showed that anglicisms should not be perceived, as they are sometimes, as a kind of foreign element, unnecessary and 
above all harmful. On the contrary, we must not forget that one of the universal mechanisms for enriching lexicons 
is lexical borrowing, which, however, must be in accordance with the grammatical norm, which is not always the 
case in Serbian. In order to prevent such a practice - or at least to lessen it to some extent - it is necessary to set clear 
theoretical foundations, applied in practice, for which SRNA is an excellent example.

Keywords: anglicism, A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms, morphology, derivatology, primary adaptation, 
secondary adaptation
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Олга Панић Кавгић

ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ДЕФИНИЦИЈА И ПРЕВОДА 
ОДРЕДНИЦА У СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Рад се бави различитим аспектима формирања дефиниција и превода одредница у Српском речнику новијих 
англицизма (СРНА) (Прћић и др. 2021), с посебним освртом на проблеме и изазове с којима се ауторски 
тим суочио и на решења која је применио, а којима су у знатној мери, и квалитативно и квантитативно, уна-
пређена споменута два елемента у односу на две деценије раније објављен Du yu speak anglosrpski? Речник 
новијих англицизама (РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001). Први циљ рада јесте да се, уз помоћ мноштва 
илустративних примера речничких одредница, методом квалитативне анализе опише и објасни систем 
који је развијен и примењен за дефинисање одредница. Наведени су извори информација, представљена 
је формална и садржинска структура дефиниције, као и садржај испред и иза саме дефиниције. Указано је 
на померања значења у односу на изворно, односно на промене на дескриптивном и асоцијативном нивоу. 
Након успостављања основне дихотомије која се тиче адаптације речи преобликовањем наспрам адапта-
ције превођењем, циљ другог дела рада јесте да осветли преводе англицизама у СРНА из угла типологије 
примењених преводних поступака, уз многобројне примере како устаљених тако и новопредложених, тј. 
неологијских превода, с посебним освртом на следеће групе: устаљене српске речи као парове англицизама 
према којима су у односу инерцијске синонимије, постојеће лексеме српског језика с делимично или пот-
пуно новим значењем и/или употребом својственим енглеском језику, те новоформиране фразне лексеме, 
као и у СРНА први пут предложене неологизме као нове полиморфемске речи.

Kључне речи: адекватна дефиниција, адекватан превод, Српски речник новијих англицизама (СРНА), англи-
цизам, неологизам

1. УВОД

Предмет овог рада су дефиниције и преводи одредница у оквиру микроструктуре Српског 
речника новијих англицизама (у даљем тексту – СРНА) (Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Фи-
липовић Ковачевић, Панић Кавгић, Степанов 2021), који, квалитативно и квантитативно, пред-
ставља надградњу двадесет година раније објављеног Du yu speak anglosrpski? Речника новијих 
англицизама (у даљем тексту – РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001), чије намераване и оства-
рене циљеве и учинке у нашој лингвистици и језичкој пракси разматра Прћић (2018: 142-154). 
Рад ће кроз системске описе, објашњења и образложења, уз адекватне примере, покушати да 
из више углова осветли систем који је развијен и примењен за дефинисање одредница и избор 
адекватних превода понуђених као резултат примене различитих преводних поступака кад год се 
није прибегло само пуком преобликовању речи из енглеског језика. Нагласак ће бити стављен на 
најизазовније проблеме и тешкоће на пољу дефинисања значења и одабира преводних решења с 
којима је ауторски тим СРНА покушао да се избори, а начини на које им је приступио биће де-
таљно образложени у одељцима који следе. 

Већ на самом почетку СРНА, у „Уводној речи“ намењеној корисницима, дефиниције и пре-
води смештени су под податке који се односе на значење англицизма. Значење тако представља 
део „лексикографског портрета“ типичног англицизма у СРНА, а под њиме се подразумевају сле-
дећи елементи: „јасна и разумљива дефиниција у целовитој реченици, срочена без ускостручних, 
семантички комплексних и отуда слабије познатих речи, која обухвата обележја везана за изглед, 
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облик, понашање, испољавање, функцију, и сл. предмета, појмова или појава изражених датим 
англицизмом у српском језику; испред дефиниције, према потреби, у загради је назначена ситу-
ациона примереност датог значења; код вишезначних одредница, појединачна значења су нуме-
рисана, а на почетку реда издвојене су и кључне речи из дефиниције, ради лакшег проналажења 
траженог значења; иза дефиниције, према потреби, наведен је постојећи или новопредложени 
превод датог значења, који уједно наступа и као његов приближни синоним“ (СРНА: 14). Раз-
матрање које следи биће посвећено управо наведеним подацима који се сви могу подвести под 
кровну речничку карактеристику значења англицизма, и то гранањем у два споменута правца – 
анализом путева до адекватних дефиниција и оних који воде до одговарајућих превода.

2. ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ДЕФИНИЦИЈА

Што се тиче значења одредница у СРНА, оно се даје за главне одреднице и, по потреби, за 
пододреднице, кроз целовиту речничку дефиницију. Она обухвата обележја карактеристична за 
изглед, облик, понашање, функцију, и сл. дефинисаног предмета, појма или појаве – за значење 
изведено на основу примера из корпуса. 

Изворе информација за садржинску структуру дефиниција у СРНА могуће је поделити на 
корпусне, приручничке и људске. Другим речима, дефиниције су извођене на основу: а) корпу-
сних примера – „око 12.000 аутентичних параграфа, прикупљених између 2018. и 2020. године, 
искључиво из извора с интернета, где се на једном месту најбоље и најлакше може стећи репре-
зентативан и поуздан увид у употребу и тенденције употребе језика“ (СРНА: 11); б) постојећих 
дефиниција, објашњења и превода у приручничкој литератури општег и специјализованог типа – 
штампаним и онлајн једнојезичним и двојезичним речницима, лексиконима и енциклопедијама, 
који су сви наведени у одељку „Консултовани речници и други приручници“ (СРНА: 31-33), и 
в) језичког и ванјезичког, тј. енциклопедијског знања самих аутора и ауторки СРНА, те консул-
тација са стручњацима из посебних области којима припадају обрађене одреднице, као што су 
медицина, рачунарство и информационе технологије, спорт, и слично, о чему ће више речи бити 
у одељку 2.3.3.

2.1. Структура дефиниције

Формално посматрано, у прототипском случају, дефиниција је формулисана као одговара-
јућа синтагма с односном реченицом као модификатором, тј. постмодификацијом главне речи. 
Како највећи број одредница у СРНА чине именице, дефиниција по правилу поприма облик сло-
жене именичке синтагме с одговарајућом хиперонимском именицом као главном речи праћеном 
допуном у виду односне реченице која на што језгровитији начин описује предмет, особу, појам 
или појаву на коју се односи (Слика 1, с посебно истакнутом дефиницијом). Ако се односи на 
људе уопштено, сагласно граматици и прагматици српског језика, садржи родно неутралну име-
ницу ‘особа’ (нпр. бармен = особа која служи пића и справља коктеле за шанком у кафићу или хо-
телу) и заменицу ‘неко’ (нпр. брејнвошинг = систематско утицање на неког да би променио своје 
политичке, друштвене, религијске и сл. ставове и прихватио неке друге), као и родно обухватни 
генерички мушки род укључених заменица и придева. 
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Слика 1: Место и структура дефиниције – пример именице провајдер (СРНА: 17)
 
Међу мање заступљеним врстама речи, англицизми који су индеклинабилни придеви де-

финисани су одговарајућом односном реченицом уведеном везником у генеричком мушком роду 
– који (нпр. фит = који је у доброј физичкој кондицији, доброг здравља и добре телесне грађе), 
а глаголи безличном реченицом започетом одговарајућим српским хиперонимским глаголом у 
инфинитивном облику (нпр. флиповати = окретати или обртати слику на компјутерском екрану 
или монитору око хоризонталне или вертикалне осе). 

Прилози су по правилу давани као пододреднице чије значење није посебно дефинисано у 
односу на већ дефинисано значење одреднице (нпр. гламурозно, као пододредница унутар одред-
нице гламур = неодољива, често варљива или лажна, привлачност, допадљивост или раскош) или 
су пак као одреднице само превођени синонимном домаћом или одомаћеном речју, без додатне 
дефиниције (нпр. дефинитивно = (сасвим) извесно, = (сасвим) сигурно, = несумњиво, = зацело). 
На овај начин се приступило и значењу трију преосталих, најмање бројних, такође индеклина-
билних врста јединица – речцама (уз претходну напомену да је реч о неформалним изразима – 
нпр. oфкорс (неформ.) = Наравно!, = Свакако!, = Разуме се!), узвицима (уз претходно, по правилу 
готово обавезно, додатно објашњење контекста употребе овакве стилски асоцијативно обележене 
јединице – нпр. шит (неформ. и непристојно, за изражавање нагле љутње или узрујаности) = До-
ђавола!, = Доврага!, = Мајку му!, = Јеби га!), те префиксима – нпр. ултра- = екстреман / екстрем-
но, = изузетан / изузетно, = претеран / претерано, који су у неким случајевима ипак и дефинисани 
(нпр. ре- = који се дешава или обавља још једном, поново или поновљено). 

Коначно, у СРНА постоји неколико стотина одредница које укључују више од једне дефи-
ниције. Зато је од кључне важности нагласити да је код одредница с више значења свако значење 
посебно дефинисано и означено бројкама с путоказним речима, тј. карактеристичним кључним 
речима из дефиниције, које помажу у лакшем и бржем проналажењу жељеног значења, као у при-
меру скенер на Слици 2, с нумерисаним путоказним речима текст и тело. Овакве путоказне речи 
представљају иновацију у односу на одреднице с више значења у РНА, где их није било. У датом 
примеру и свим сличним случајевима ради се о полисемији1 – „двозначности садржине, пошто 
се односи на међусобну везу више значења једне исте лексеме, по правилу наведених у оквиру 
једне одреднице у речнику. […] Полисемија се највећим делом темељи на преносу значења, на 
постојању једног основног, доминантног значења, из кога је посредно или непосредно изведено 
више различитих, али сродних, значења“ (Прћић 2016: 31). 

Број сродних значења полисемичних англицизама у СРНА у готово половини од неколико 
стотина полисемичних примера јесте управо два, као у примеру на Слици 2, што значи да све 
овакве одреднице садрже и по две дефиниције. Но, неретко је тај број три, са три пропратне де-

1  Када су у питању позајмљенице (у овом случају англицизми) под полисемијом се подразумева реализација нових 
значења у језику примаоцу (српском), независно од тога да ли су та секундарна значења настала генерисањем одређених 
семантичких обележја примарног значења или неким другим механизмом семантичке деривације. 
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финиције, као код речи стартер (1 трка особа која означава почетак неке трке; 2 играч играч у 
неком тимском спорту који је у почетној постави; 3 уређај аутоматски уређај за покретање рада 
неког мотора, возила и сл.), док сама позајмљеница старт, као истовремено и творбена основа 
претходног примера, има чак четири у корпусу забележена сродна значења. Својом бројношћу у 
СРНА полисемија се потврђује као „веома фреквентна појава у језику, [која] одражава истовреме-
но и језичку економију и семантичко-прагматичку креативност“ (Прћић 2016: 31). 

Слика 2: Два засебно дефинисана значења – пример одреднице скенер (СРНА: 510)

2.2. Остала обележја дефиниције значења

Остала обележја дефиниције значења налазе се испред или иза ње, и, према Слици 3 из 
Водича кроз речник, јесу следећа: 

Слика 3: Обележја дефиниције значења у СРНА (СРНА: 25)

У дањем тексту рада, услед просторних ограничења наметнутих његовим предвиђеним 
обимом, неће бити разматрана сва обележја на Слици 3, већ искључиво она која, према ауторки-
ном мишљењу, захтевају додатна појашњења поткрепљена одговарајућим пратећим примерима, 
што се пре свега односи на обележја (Е), (неформ.) и (ххх).

Пре него што обележје (Е) детаљније буде размотрено у оквиру дефиниције значења, ваља 
се подсетити да је оно већ уведено и у угластој загради у оквиру навођења (претпостављеног) 
изворног енглеског облика речи. Наиме, нису сви наизглед позајмљени изрази заиста и дошли из 
енглеског језика, што значи да они представљају неологизме настале по принципу ʽнова форма 
од страних средстава + нова садржинаʼ (на пример, голгетер од срп. гол, од енгл. goal + енгл. 
(go-)getter (Е)). Овакве језичке јединице представљају псеудоанглицизме или лажне англицизме 
– „форме настале у неком другом језику комбиновањем енглеских елемената, понекад и уз упо-
требу елемената из тог другог језика, при чему је таква реч, с таквим обликом и/или значењем, у 
самом енглеском језику непозната, будући да не постоји“ (Прћић 2015: 37). 

Како се, међутим, у овом раду превасходно разматра аспект значења одредница у СРНА, 
ознака (Е) на овом месту биће посебно представљена кад дата реч у таквом значењу не постоји 
у енглеском језику, односно, кад се одлика „лажности“ англицизма испољава пре свега на нивоу 
садржине. Такве су, на пример, одреднице баскет (са значењима представљеним на Слици 4), 
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акцидент (у значењу „незгода или несрећа, нарочито у атомској централи“), бекап (у значењу 
„подршка, раме за плакање“), билдовати (у неформалном значењу „јачати, градити, развијати 
неку особину или својство“), флипнути (у неформалном значењу „постати накратко раздражен 
или психолошки нестабилан“), фолк (у значењу „новокомпонована народна музика“), или пак 
јангтајмер (у значењу „очуван аутомобил старости приближно између 20 и 30 година који се 
држи, одржава и вози као раритет“), који истовремено представља лажни англицизам и на садр-
жинском и на обличком нивоу.

Слика 4: Лажни англицизам на садржинском нивоу – пример одреднице баскет (СРНА: 77)

Веома често обележје (неформ.) које претходи самој дефиницији представља скраћени-
цу за ʽнеформалноʼ, односно неформалну реч, која је стога регистарски обележена, и то унутар 
варијација које се тичу комуникационе ситуације. Овакво обележје се сагледава у контексту ин-
терперсоналног регистра, „одређеног односом између комуникатора, који се огледа у степенима 
блискости, почев од крајње званичног преко пословног до крајње присног, а који је опредељен 
узајамним улогама комуникатора […], те њиховим (а)симетричним статусом…” (Прћић 2016: 
83). Обележје ʽнеформалноʼ јесте једно од интерперсоналних обележја и уједно једино такво које 
је нашло своје место у опису значења одредница, с обзиром на претежно неформалан контекст 
употребе многих данашњих англицизама, од којих су неки представљени у овом тексту, попут 
одредница на сликама 3 и 8. 

Осим или уместо овог стилског асоцијативног обележја, напомена у загради пре дефи-
ниције у опису значења одреднице, на Слици 3 представљена ознаком (ххх), може садржавати 
и одговарајућа експресивна обележја, попут већ споменутог ʽнепристојногʼ за шит и булшит, 
или ʽувредљивогʼ, за реднекс и вајттреш, или пак напомену о примерености и употребљивости 
дате речи у конкретним типовима ситуација или одређеном медијумском регистру – на пример, 
(неформ., за извињавање) уз сори, (неформ., поздрав при сусрету) уз хај, или (неформ., у писању) 
уз ОМГ.

2.3. Проблеми и тешкоће на путу до формулисања речничке дефиниције

Међу многобројним проблемима и тешкоћама с којима се ауторски тим сусретао на путу 
до формулисања одговарајуће дефиниције значења одредница у СРНА, следећи су представљали 
можда и највеће изазове:

•	 постизање оптималне дужине и опсега дефиниције;
•	 уочавање разлика у дефинисању условљених одабиром одговарајуће перспективе из које 

се сагледава описана ситуација, код полисемичних англицизама;
•	 потреба за консултовањем са стручњацима из различитих области, као и особама одгова-

рајуће старосне доби;
•	 чињеница да се дефиниција значења изворне речи у енглеском језику неретко не покла-

па са дефиницијом значења англицизма у српском језику.
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2.3.1.  Дужина и опсег речничке дефиниције
Дужина и опсег дефиниције представљали су посебан изазов код оних одредница које се 

налазе на граници општег и неког од предметних регистара, односно које су иницијално превас-
ходно припадале стручној терминологији неке области, попут спорта, медицине или информа-
тичких технологија, али су, услед честе употребе у медијима и свакодневном језику, ушле у оп-
шти вокабулар. Но, дефиниција значења таквих одредница у општем речнику и даље се разликује 
у односу на изворно одређење у специјализованом речнику, и то пре свега по дужини и опсегу, јер 
су стручњацима из дате области значајни и детаљи које у неспецијализовани речник није ни мо-
гуће ни потребно укључити. Одговарајућу илустрацију описане ситуације представљају термини 
из области спорта, којих је у општем вокабулару све више, нарочито у оним спортским дисци-
плинама које су у нашој средини у последње време стекле већу популарност. Како је ауторка овог 
рада истовремено била задужена, између осталог, и за дефинисање термина из области тениса у 
Новом енглеско-српском речнику спортских термина (у дањем тексту – НЕСРСТ) (Милић, Панић 
Кавгић, Кардош 2021), било је неопходно да изврши одређене модификације и поједностављи-
вања дефиниција из овог предметног регистра. Тако је, на пример, топспин у СРНА дефинисан 
само као „ударац који доводи до брзог обртања тениске лоптице” (Слика 5), а у НЕСРСТ на сле-
дећи начин: „у тенису, ударац с брзом ротацијом лоптице унапред, у смеру њеног кретања, која 
проузрокује нешто вишу и краћу путању него код равног ударца, односно пад и одскок лоптице 
под вишим углом” (Слика 6). Сличан обим и тип модификације и поједностављивања речничке 
дефиниције уочљив је и у одредницама попут форхенда, бекхенда, дропшота, лоба, и слично.

Слика 5: Дефиниција тениског термина топспин у СРНА (СРНА: 592)

Слика 6: Дефиниција тениског термина топспин у специјализованом речнику (НЕСРСТ: 452)

2.3.2. Разлике у дефиницијама проузроковане одговарајућом перспективом 
У зависности од преовлађујуће перспективе из које се денотат сагледава, постоје случаје-

ви у којима се дефиниције значења унутар једне одреднице кључно разликују у неком аспекту 
концептуализације ситуације коју осветљавају, као што је случај с англицизмом бонус, који се у 
обрађеном корпусу појављује у три могућа значења (Слика 7). Наиме, без обзира на чињеницу да 
се увек ради о погодности као хиперониму на почетку дефиниције, да ли је у питању погодност 
коју појединац или група људи добија или губи зависи од тога у ком се значењу ова полисемична 
позајмљеница користи у српском језику, односно да ли се овај англицизам употребљава у кон-
тексту с кључном речи под 1), 2) или 3) на Слици 7, те је стога од пресудног значаја употреба 
одговарајућег глагола у свакој дефиницији.
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Слика 7: Разлике у дефиницијама унутар одреднице у зависности од перспективе (СРНА: 103)

2.3.3. Консултовање са стручњацима и млађом узрасном групом
С обзиром на чињеницу да је укљученост представника струке из које су заступљене одред-

нице у речнику један од основних услова и захтева данас веома актуелне лексикографске теорије 
функција (Fuertes-Olivera, Таrp 2014), и у СРНА је приликом формулисања одређених дефиниција 
била изражена потреба за консултовањем са стручњацима из одговарајућих области, попут ме-
дицине, информационих технологија или већ споменутог спорта. Осим тога, како је истакнуто у 
Милић, Панић Кавгић и Кардош (2022, у штампи), у вези са потребом укључивања представника 
струке, ваља нагласити и да Нилсен (Nielsen 2013: 59), који се слаже с поставкама теорије функ-
ција, заступа став да и сами лексикографи треба да располажу с више типова знања, међу којима 
истиче следеће: декларативно знање, тј. знање о томе шта речи или термини значе; процедурал-
но, тј. како појмови које именују речи и термини функционишу у стварности, и шематско знање, 
тј. какви су смисаони односи између речи и термина, попут антонимије и синонимије. Иако се 
ауторски тим СРНА, захваљујући како свом богатом језичком, енциклопедијском и, у појединим 
областима, и стручном знању, тако и овде већ споменутим разноврсним и актуелним корпусним и 
приручничким изворима информација,2 углавном успешно носио с дефинисањем значења већине 
англицизама јер су они ипак претежно део општег регистра, код извесних одредница јавила се 
потреба за директним консултовањем са стручњацима из горенаведених и других области.

Мишљења стручњака су у великој мери била сагласна с формулацијама дефиниција које су 
понудили аутори речника (на пример, у одредници пејсмејкер из области медицине, на Слици 8), 
али је ауторима указано и на случајеве у којима су првобитно погрешили (на пример, у одредни-
ци хакатон из области рачунарства и информационих технологија, такође на Слици 8) јер су се 
пре свега ослањали на изворну дефиницију значења речи у енглеском језику, при томе нехотично 
запостављајући померање значења до којег је у српском језику дошло у односу на изворно, било 
у смислу његовог ширења или сужавања, или пак метафоричког или метонимијског преноса зна-
чења, што је све представљало посебан проблем који ће бити размотрен у следећем одељку.

2  Подразумева се да су други извори дефиниција били примарнији, при чему се мисли на штампане и онлајн једноје-
зичне и двојезичне речнике, лексиконе и енциклопедије, који су сви наведени у одељку „Консултовани речници и други 
приручници“ (СРНА: 31-33).
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Слика 8: Примери мишљења стручњака о првобитно понуђеној дефиницији (СРНА: 415, 245)

Упоредо с потребом за консултовањем са стручњацима из појединих области, наметну-
ла се и нужност размене мишљења с представницима одговарајуће узрасне групе, при чему се 
пре свега мисли на млађу, тинејџерску и адолесцентску популацију, због значајне заступљености 
англицизама из данашњег омладинског жаргона и урбане супкултуре у једном речнику оваквог 
обухвата. Тако је, на пример, ауторима СРНА скренута пажња да је међу младима генг, обично без 
икакве негативне конотације, „група тинејџера који се интензивно друже, заједно проводе време 
и сви их виде као целину“, насупрот претежно негативно обележеном првом и у РНА једином 
обрађеном значењу ове речи, кад се она односи на одрасле – „групу људи који заједнички делују, 
често на ивици закона или ван њега“ (Слика 9).

Слика 9: Пример допуњеног значења према савету одговарајуће узрасне групе (СРНА: 224-225)

2.3.4. Померање значења речи у српском језику у односу на енглески
Немали број англицизама у СРНА представља семантичке изведенице, тј. позајмљенице 

из енглеског с новим значењима насталим у српском језику „применом неког поступка творбе 
смисла, који укључују метафоризацију, метонимизацију, ширење и сужавање значењског обухва-
та“ (СРНА: 13). У српско-, односно, некадашњим српскохрватско-енглеским контактнојезичким 
проучавањима, детаљно су разматрани наведени механизми, с посебним нагласком на сужењу 
и проширењу значења, по броју и пољу (уп. Филиповић 1986), што је у складу с Винфордовим 
(Winford 2019) запажањима у вези са креативним поступцима у функцији адаптације и интегра-
ције позајмљеница у систем језика примаоца.

Тако се данас у српском језику, као последица накнадног метафоричког преноса значења, 
независно од енглеског језика, у неформалном регистру реч кулирати користи у значењу „опу-
штати се или одмарати се, обично уз пиће, разговор и сл.“, али и „намерно не примећивати или 
избегавати некога“, док је метонимијски изведено значење уочљиво у случају англицизма трип 



Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ДЕФИНИЦИЈА И ПРЕВОДА ОДРЕДНИЦА У СРНА

259

(од енгл. trip) – „снажна синтетичка халуциногена дрога“. Надаље, бот (од енгл. (ro)bot) има 
проширено значење у односу на изворно, јер се осим као аутоматизовани компјутерски програм 
на интернету и интелигентна машина налик људском бићу (робот), најчешће користи управо у 
новом додатном значењу – „особа која је ангажована да путем интернета износи одређене ста-
вове, нарочито политичке природе, и тиме утиче на јавно мњење“. С друге стране, код одредни-
це стејџ (енгл. stage) уочава се сужавање значења, пошто се у српском језику овај англицизам 
односи на „позорницу, бину или сцену, нарочито за концерте популарне музике“, за разлику од 
изворног хиперонимског значења које обухвата било коју врсту бине. 

Коначно, са становишта асоцијативног значења, ваља приметити да постоје англицизми 
који у циљном језику, за разлику од изворног, могу имати и позитивну и негативну конотацију, у 
зависности од контекста, односно англицизми с „амбивалентним“ асоцијативним значењем, ка-
кав је пример одреднице фенси на Слици 10. Реч fancy у енглеском језику обично има позитивну 
или вредносно неутралну конотацију, док је асоцијативно обележје одговарајуће позајмљенице у 
српском контекстуално условљено, те се може кретати од крајње негативног до крајње позитив-
ног.

Слика 10: Пример англицизма с позитивном и негативном конотацијом (СРНА: 196)

3. ПУТЕВИ ДО АДЕКВАТНИХ ПРЕВОДА

Основно питање које је стајало пред ауторима речника након дефинисања значења англи-
цизма било је да ли би и кад иза дефиниције требало да буде понуђен превод речи на српски језик. 
Другим речима, дилема се састојала у томе да ли прибећи адаптација речи из страног језика прео-
бликовањем, чиме се на нивоу форме неологизми у језик прималац уводе, а резултат су очигледни 
англицизми (Прћић 2019), или пак адаптацији превођењем, чиме се на нивоу садржине неоло-
гизми у језику примаоцу стварају, а резултат су скривени англицизми (Прћић 2019). Облик иза 
дефиниције (посебно истакнут на Слици 11), ако га има, представља српски превод, постојећи 
или новопредложени, који је уједно и приближни синоним датог значења, при чему се у случају 
више превода они наводе по редоследу блискости значења.

Слика 11: Mесто и формална реализација преводног решења –  
пример одреднице провајдер (СРНА: 17)
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3.1. Проблеми и тешкоће на путу до изналажења ваљаних превода

Основни проблеми и изазови на путу до одговарајућег превода, о којима ће више речи бити 
у следећим одељцима, своде се на следеће:

•	 Да ли речи пореклом из енглеског језика уопште преводити или не, односно да ли их 
адаптирати преобликовањем или превођењем, као што је већ истакнуто на самом почетку 
овог поглавља?

•	 Ако су се аутори одлучили за превођење, који је најпогоднији преводни поступак у датом 
случају, односно, најпогодније расположиво средство у српском језику?

•	 Какав је однос предложеног преводног решења како према самом англицизму, тако и пре-
ма већ евентуално постојећим лексемама српског језика, без обзира на примењени пре-
водни поступак?

•	 Колико је и када оправдана неологизација стварањем нових речи у српском језику?
Наведени проблеми и изазови, као и њихово разрешење у виду предложених преводних решења 
биће предмет разматрања у одељцима који следе, при чему се кроз репрезентативне примере 
илуструју различити начини разрешења овде споменутих недоумица.

3.2. Адаптација преобликовањем наспрам адаптације превођењем

За адаптацију преобликовањем, односно преузимањем новог облика и њему придружене 
нове садржине, као на Слици 12, аутори СРНА су се углавном определили у случајевима: a) 
кад се увезеним неологизмима попуњава лексичка, али и појмовна празнина у српском језику, 
(на пример, бананабред, блокбастер, бургер, чартер, фјужн, флегшип, хордер, крузер, лаунџ, ме-
гапиксел, тројанац), б) кад оне нису погодне за превођење јер су или регистарски обележене 
и припадају одређеној међународној терминологији (топспин, холтер, хеџ-фонд) или в) кад би 
пак као превод дале непрецизан (фенси ≈ модеран) и/или дуг и незграпан еквивалент (ријалити, 
аутсорсинг). Границу економичног и прихватљивог превода илуструју примери пупут фултајм 
= с пуним радним временом, или афтершејв = лосион после бријања – све што је дуже од ових 
преводних еквивалената сматра се неекономичним и с комуникацијског аспекта неоправданим и 
стога неприхватљивим, те се зато у СРНА таква решења ни не нуде као могући еквиваленти. 

Слика 12: Адаптација речи преобликовањем, без предложеног превода  
– пример одреднице бананабред (СРНА: 75)

С друге стране, адаптација превођењем у СРНА као резултат даје или формални кореспон-
дент (када се нуди одговарајући српски облик на равни форме, функције и садржине) или пак, у 
недостатку кореспондента, функцијско-комуникативни еквивалент (на равни функције и садржине, 
али не и форме), добијен најпогоднијим од расположивих преводних поступака, чији је избор за 
ауторски тим СРНА неретко представљао велики изазов. 
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3.3. Примењени преводни поступци и њихов одабир

Према класификацији у Прћић (2008, 2019),3 примењени преводни поступци за речи из оп-
штег вокабулара, које у највећој мери управо и јесу оне обрађене као одреднице у СРНА, а међу 
којима је и немали број културно експанзивних јединица, укључују следеће: 

1) директно превођење, под којим се подразумева „непосредно превођење дословног или 
пренесеног значења на Л2, уз преузимање и евентуалних додатних семантичких обележја 
садржаних у мономорфемској или полиморфемској речи из Л1“ (Прћић 2019: 178), као у 
примерима: фишендчипс (од енгл. fish and chips) = риба и помфрит; пик (од енгл. peak) 
= врхунац, врх, максимум, шпиц; финиш (од енгл. finish) = завршница; кастинг (од енгл. 
casting) = аудиција, и слично;

2) структурно превођење (калкирање), „применљиво искључиво на полиморфемске речи – 
изведене, сложене или фразне, које подразумева дословно превођење елемената речи у Л1 
одговарајућим елементима из Л2“ (Прћић 2019: 179), као у примерима: хендаут (од енгл. 
handout) = изручак; смартвоч (од енгл. smartwatch) = паметни сат, = паметни часовник, 
= интелигентни сат, = интелигентни часовник; бодипејнтинг (од енгл. body painting) = 
осликавање тела; ајсдајвинг (од енгл. ice diving) = роњење под ледом, при чему у изра-
зима попут претходног површинска структура речи у Л2 одсликава дубинску структуру 
речи у Л1;

3) функцијску апроксимацију, „која подразумева изражавање садржаја из Л1 лексичким сред-
ствима у Л2, тако да се што ближе и што верније одрази функција денотата“ (Прћић 2019: 
179), и то уз задржавање или мењање изворне перспективе или концептуализације, као у при-
мерима: билборд (од енгл. billboard) = рекламни пано; сноуборд (од енгл. snow board) = 
даска за скијање; мастерклас (од енгл. master class) = специјални курс; скајдајвинг (од енгл. 
skydiving) = акробатика у ваздуху, и слично;

4) културну супституцију, као најређе примењен преводни поступак у одредницама СРНА, који 
се користи „кад одређени концепт у изворној култури постоји у сличном облику у циљној, 
[…], користећи устаљене речи из Л2, било домаће или позајмљене…“ (Прћић 2008: 419), као у 
примеру администрација (од енгл. administration) = влада.

Битно је напоменути да поступак дефиниционог превођења по правилу није примењив у реч-
нику јер његов резултат – кратка и сажета дефиниција налик речничкој – залази у домен синтаксе 
и нарушава принцип језичке економије, а, сем тога, овај поступак је у свом проширеном облику 
суштински већ и спроведен претходним дефинисањем значења. Ако се, дакле, има у виду чињеница 
да су ауторима и ауторкама СРНА у основи на располагању била четири горепоменута поступка, 
неретко је пред њима стајала дилема за који се у датом случају определити, што је разрешавано 
међусобним договором унутар ауторског тима, уз помоћ приручничке литературе, као и кроз раз-
говоре с поменутим консултантима. Разрешење те дилеме, без обзира на крајњи примењен посту-
пак, као резултат дало је преводна решења која ће бити представљена и класификована у следећем 
одељку.

3.4. Најчешћa преводнa решења – од устаљених речи до стварања неологизама

У погледу односа предложеног преводног решења како према самом англицизму, тако и 
према већ евентуално постојећим лексемама српског језика, без обзира на примењени превод-
ни поступак, издвајају се четири групе одредница: оне у којима су дати англицизми у односу 
инерцијске синонимије према постојећој устаљеној српској речи, оне чији су преводи постојеће 

3  Осим Прћића (2008, 2019), чија је класификација преводних поступака овде представљена и у највећој мери 
примењивана током рада на изради СРНА, примере је било могуће сагледати и кроз друге категоризације, попут оних 
које нуде Њумарк (Newmark 1988) или Бејкер (Baker 2018).
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лексеме српског језика с делимично или потпуно новим значењем и/или употребом својственим 
енглеском језику, оне чији су преводи нове фразне лексеме, те оне преведене неологизмима као 
потпуно новим полиморфемским јединицама – сложеницама, полусложеницама, изведеницама, 
сливеницама, и слично.

3.4.1. Преводи и англицизми као инерцијски синоними 
Прву групу чине англицизми (и њихови преводи) као инерцијски синоними, који су „наста-

ли пресликавањем или пуким преписивањем облика из енглеског језика” и као такви „не допри-
носе изражајности српског језика” (Прћић 2019: 147), што значи да су „семантички непотребни 
и због тога неоправдани” (Прћић 2019: 57). То су углавном синоними за свакодневно употребља-
ване устаљене речи из општег регистра који се стога у СРНА увек преводе, најчешће поступком 
директног превођења, одговарајућим већ постојећим домаћим или одомаћеним речима, пошто 
употреба оваквих англицизама не доприноси попуњавању било каквих лексичких или појмовних 
празнина у језику примаоцу, при чему је емпиријски доказано да говорнике српског језика њихо-
ва појава у медијима неретко збуњује и узрокује шум у комуникацији (Панић Кавгић 2006, 2011). 
У овакве примере у СРНА спадали би следећи: 

•	 пик = врхунац, = врх, = максимум, = шпиц
•	 шоп = продавница, = радња, = дућан
•	 ивент = дешавање, = догађање, = догађај 
•	 контрибуција = прилагање, = донирање, = давање
•	 офис = канцеларија, = кабинет, = биро, = уред
•	 букирати = резервисати
•	 хендмејд = ручно израђен 
•	 перфектан меч = савршен спој, = идеалан спој, итд.

3.4.2. Преводи као постојеће лексеме с новим значењем и/или употребом
Преводи англицизама у СРНА веома су често постојеће лексеме српског језика с делимич-

но или потпуно новим значењем и/или употребом својственим енглеском језику, чиме се уводи 
већ описани феномен полисемије давањем нових значења домаћим речима, као у примерима: 

•	 анфоловати = отпратити
•	 блуровати = замутити, = замаглити; 
•	 челенџ = провера, = оспоравање, = приговор
•	 гуглати = претраживати
•	 излоговати = одјавити
•	 креширати, крешовати = пасти, = пући
•	 лоудовати = пренети, = пребацити, = учитати
•	 мерџер = спајање, = удруживање, = фузионисање, = фузија, = интеграција
•	 одлоговати се = одјавити се
•	 пиксел = тачкица
•	 пост = објава
•	 руки = новајлија 
•	 серчовати = претраживати, итд.

3.4.3. Преводи као нове фразне лексеме
Преводи могу бити и нове фразне лексеме – „хибридне лексичке јединице – формално (тј. 

графолошки, фонолошки и морфосинтактички) реализоване као синтагме, које се, при томе, у 
погледу функције, садржине и употребе понашају као лексеме“ (Прћић 2016: 162). Овде је битно 
истаћи да, „за разлику од осталих лексема, такво име [неког сегмента ванјезичке стварности] 
може да садржи мање или више изражене елементе описа“ (Прћић 2016: 162): 

•	 бар-код = линијски код
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•	 бинџ = маратонско гледање 
•	 хоумбенкинг = кућно банкарство, = банкарство од куће
•	 органајзер = електронски роковник
•	 бодипејнтинг = осликавање тела
•	 бот = софтверски робот
•	 десктоп-компјутер = стони рачунар 
•	 кенсел-култура = култура изопштавања, = култура искључивања 
•	 лајфкоуч = животни тренер, = животни инструктор, = животни саветник
•	 морфинг = претапање слике
•	 питстоп = сервисно заустављање 
•	 спам = нежељена пошта, итд.

3.4.4. Преводи као нове полиморфемске речи – оправданост поступка неологизације
Коначно, као облик иза дефиниције у СРНА неретко је понуђен и новопредложен, тј. нео-

логијски превод у виду полиморфемске речи – сложенице, полусложенице, изведенице или сли-
венице. Овакве лексеме јесу резултат стварања нових речи у српском језику процесом неологи-
зације под утицајем енглеског језика, најскорије и на најновијем материјалу представљеним у 
Панић Кавгић и Прћић (2019). Неологизација ове врсте најчешће се спроводи путем калкирања, 
при чему је, по правилу, начин манифестације овакве екстерне неологизације ʽнова форма од 
сопствених средстава + нова садржинаʼ (пуни калк), у примерима као што су:

•	 баскетбег = зембиљ-торба
•	 изиопен = лакоотворив
•	 лослес = безгубитни
•	 олинклузив = свеукључујући 
•	 олроуд = светеренски
•	 ринг-тон = фон-тон, = звон-тон, 

или ʽнова форма од сопствених и (у различитом степену) одомаћених страних средстава + нова 
садржинаʼ (делимични калк), попут примерâ:

•	 биодиверзитет = биоразноврсност
•	 фотобомбер = фотобомбаш, = фотоминер
•	 селфистик = селфи-штап
•	 чизбургер = хамбургер са сиром, = сирбургер, итд. 

Аутори и ауторке СРНА су се приликом предлагања оваквих неологизама руководили пра-
вом али и одговорношћу преводиоца да, кад је и ако је то сврсисходно, и ако је у складу с прин-
ципом језичке економије, ствара нове речи у свом језику користећи његов креативни потенцијал 
у виду расположивих продуктивних језичких механизама и лексичких ресурса. Неологизација је 
као поступак сматрана оправданом ако је новоформирана реч, попут горенаведених, формално и 
садржински довољно прозирна, те истовремено не дужа и незграпнија од одговарајуће позајмље-
нице из енглеског језика, чиме се с комуникацијског аспекта сматра оправданом и стога прихва-
тљивом за говорнике српског језика. Колико ће предложена неологијска преводна решења заиста 
и заживети у језичкој пракси остаје да се види у скоријој будућности. 

4. ЗАКЉУЧЦИ

Као што је наглашено у уводним напоменама, циљ овог рада био је двојак: 1) да уз помоћ 
мноштва илустративних примера речничких одредница опише и објасни систем који је у СРНА ра-
звијен и примењен за дефинисање одредница, уз посебан осврт на проблеме, тешкоће и изазове на 
путу до правих дефиниција и преводних решења, те 2) да, објаснивши разлику између адаптације 
англицизама преобликовањем и превођењем, осветли преводе англицизама у СРНА из угла типоло-
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гије примењених преводних поступака, уз репрезентативне примере како устаљених тако и ново-
предложених, тј. неологијских превода. Намера ауторке рада била је да кроз теоријска разматрања и 
анализу одговарајућих практичних примера покуша да понуди решења наведених проблема и тиме 
испуни задате циљеве.

Уместо сумирања и понављања у раду већ наведених, образложених и примерима поткре-
пљених путева до адекватних дефиниција и превода, на овом месту ће на основу свих њих бити 
изведена два кровна принципа којима се ауторски тим СРНА руководио приликом формулисањa 
речничких дефиниција и избора одговарајућих превода, а који би могли да буду представљени 
следећим основним императивима:

1) Дефиниција у речнику позајмљеница је добра ако корисник постане свестан оног 
шта нова реч, преведена или преобликована, значи и, захваљујући томе, почне да је 
адекватно разуме и употребљава. 

2) С друге стране, превод у речнику позајмљеница је добар ако корисник није свестан 
да се ради о преводу и захваљујући томе га разуме и употребљава као да је у питању 
устаљена и потпуно одомаћена реч.

У којој је мери ауторски тим заиста и успео у својим намерама – у овом случају, конкретно, у 
погледу степена адекватности дефиниција и понуђених преводних решења – биће јасније у година-
ма и деценијама које долазе, а током којих ће, аутори и ауторке се надају, СРНА постати користан и 
незаобилазан приручник свим садашњим и будућим корисницима – како проучаваоцима енглеског 
и српског језика и свих њихових контактних и контрастивних аспеката, тако и онима осталима који 
имају потребу и/или жељу да унапреде и обогате своје знање из области језичког позајмљивања 
и, општије, контактне језичке културе, те своје компетенције које се тичу свакодневне употребе 
англицизама као неизоставног и све важнијег дела вокабулара свих савремених светских језика, па 
тако и српског.
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PATHS TO ADEQUATE DEFINITIONS AND TRANSLATIONS OF HEADWORDS IN 
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

The paper deals with various aspects of creating dictionary definitions and translations of headwords in Srpski 
rečnik novijih anglicizama (SRNA) [A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms] (Prćić et al. 2021), with special 
emphasis on the problems and challenges faced by the authors and on the solutions they applied, which, to a con-
siderable extent, both qualitatively and quantitatively, enhanced these two segments in comparison to the content 
of the two-decade-old Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama (RNA) [Du yu speak anglosrpski? A 
Dictionary of Recent Anglicisms in Serbian] (Vasić, Prćić, Nejgebauer 2001). Following the introductory remarks 
on the concept of ‘meaning’ in SRNA, the second section discusses and exemplifies various structural and seman-
tic properties of definitions formulated as a result of resolving a number of dilemmas and problems on the path 
to adequate solutions. The third section sheds light on equivalents offered in cases of anglicisms which were not 
merely transshaped, but translated by means of applying one of the available translation procedures. It also lists 
and exemplifies their most typical outcomes, in terms of their relation to both the anglicisms themselves and, pos-
sibly, to the previously existent Serbian equivalents: inertial synonyms, existing words with partially or completely 
new meanings, new phrasal lexemes, as well as neologisms as new polymorphemic words, created owing to the 
resources and productive mechanisms of the Serbian language, under the influence of English. The final section 
highlights the two governing principles in the creation of adequate definitions and translations in SRNA.
 
Keywords: adequate definition, adequate translation, Srpski rečnik novijih anglicizama (SRNA), anglicism, neolo-
gism
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UDK  811.163.41'373.45

Мира Милић

УЛОГА СИНОНИМА У ДЕФИНИЦИЈАМА ОДРЕДНИЦА У 
СРПСКОМ РЕЧНИКУ НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА

Овај рад бави се синонимима који чине део микроструктуре Српског речника новијих англицизама (Прћић 
и др. 2021), при чему се анализира синонимијски однос између одредница, тј. англицизама, и њихових пре-
водних решења. Циљ је дефинисање типологије синонима у Речнику и анализа улоге појединих типова си-
нонима у дефиницијама одредница. Анализа се темељи на корпусу од приближно 1600 преведених одред-
ница. На основу резултата ранијих истраживања и анализе корпуса дефинисана је типологија синонима, 
која укључује три категорије. По редоследу прогресивног повећавања семантичке диференцираности, од 
дескриптивне синонимије ка приближној, то су: преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними. 
Анализа такође показује да је улога појединих категорија синонима у дефиницијама одредница пропорци-
онална степену семантичке диференцираности. Према томе, слабије диференцирани синоними дају мањи 
допринос дефиницији одреднице тако да је понекад замењују, док више диференцирани синоними обја-
шњавају већи њен део, захваљујући додатним семантичким обележјима у дескриптивном и асоцијативном 
значењу.

Кључне речи: англицизам, лексикологија, лексикографија, речник, синонимија 

1. УВОД

Рад се бави синонимима у оквиру микроструктуре Српског речника новијих англицизама 
(Прћић, Дражић, Милић, Ајџановић, Филиповић Ковачевић, Панић Кавгић и Степанов 2021), 
надаље СРНА, са становишта њихове улоге у опису значења одреднице. Под термином синоними 
подразумевају се одреднице, тј. англицизми, и њихови преводи у српском језику. Синонимијски 
однос англицизама у лексичком систему српскога језика настаје као последица различитих фаза 
адаптације англицизама у спрском почевши од примарне коју карактерише сужење значења, пре-
ко секундарне у којој долази до проширења значења по броју и пољу (уп. Филиповић 1986: 65), па 
све до терцијарне у којој долази до комбиновања енглеских елемената, који обично не одговарају 
изворној речи, или енглеских и српских елемената (уп. СРНА: 24). Имајући у виду ширење значе-
ња англицизама, синонимијски однос успоставља се на нивоу појединачних значења која се могу 
изразити постојећим речима у српском језику, домаћим или одомаћеним, или неологизмима који 
су настали од лексичких средстава српског језика. Ослањајући се на општеприхваћено тумачење 
да синонимија подразумева истоветност денотације и смисла, али и постојање извесних разлика 
(асоцијативно значење, импликације, колокације) на основу којих се синоними даље могу дифе-
ренцирати, циљ рада је да се изврши типологизација синонима у СРНА, те да се утврди улога 
појединих категорија у дефиницијама одредница. Излагање је подељено на четири одељка. После 
Увода, други одељак нуди кратак преглед тумачења синонимије у литератури као и типологију 
синонимијских односа. Трећи се бави анализом корпуса по претходно утврђеним категоријама 
синонима, четврти је посвећен лажним паровима, а последњи, пети, даје рекапитулацију најва-
жнијих резултата анализе. 



Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

Мира Милић

268

2. ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ СИНОНИМИЈЕ У СРНА

Синонимија је један од највише проучавних смисаоних односа у литератури којим су се 
бавили многи аутори, при чему се претежно говори о лексичкој синонимији унутар одређеног 
језичког система (Cruse 1986; Zgusta 1971; Lyons 1995; Прћић 1999; Apresjan 2000; Murphy 2003; 
Гортан-Премк 2004 [1997]; Петровић 2005; Драгићевић 2010 [2007]), али и из угла језичких кон-
таката (Nida 1975; Adamska-Salaciak 2013; Милић 2013; Прћић 2016; 2017). Уопштени закључак 
ранијих истраживања упућује на контекстуално условљен смисаони однос лексичких јединица 
утемељен на садејству познавања лексикона, граматике и појмова, који се успоставља захваљу-
јући постојању извесних обележја од којих су нека истоветна а нека различита, што показује да 
се функционисање синонимије темељи не само на различитости већ и на блискости значења (уп. 
Adamska-Salaciak 2013: 342). На основу новијих истраживања међујезичка синонимија изједна-
чaва се са преводном еквиваленцијом, при чему се најчешће полази од принципа једнозначности, 
што значи да лексикализовани појам у једном језику може да одговара само једном лексикализо-
ваном појму у другом (уп. Hauer and Kondrak 2020). Према Прћићу (2017: 272; 2018: 117) „исто-
ветност основног, дескриптивног, значења најмање две речи у истој морфосинтаксичкој класиˮ 
основни је услов за успостављање синонимијских односа што омогућава „бар делимичну међуза-
менљивост тих речи у реченичном контексту и обезбеђује да се одређени појмови могу изразити 
прецизније и/или живописније”. Будући да се у овом раду испитују синонимијски односи англи-
цизама и њихoвих преводних решења, нужно је што прецизније утврдити њихова значења, место 
у лексичком систему енглеског односно српског језика и контекст у којем су употребљени. Под 
англицизмима се сматрају „речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, који су из енглеског 
језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов систем, адаптацијом 
на нивоу изговора, писања, облика и значења, и спадају у општи, свакодневни, нетерминолошки, 
вокабулар српског језика“ (СРНА 2021: 11). Ова дефиниција потврђује Винфордово запажање о 
језичким контактима (Winford 2019: 62) да се лексичко позајмљивање из енглеског језика у дру-
ге схвата као процес који није пуко копирање лексичких јединица из језика даваоца, већ да он 
укључује низ креативних активности у функцији адаптације и интеграције позајмљеница у си-
стем језика примаоца, што додатно потврђују и ранија истраживања енглеско-српских језичких 
контаката у нашој средини (уп. Филиповић 1986; Mišić Ilić 2017; Прћић 2019). Полазећи од тога 
да је семантичка разлика sine qua non опстанка синонима у природном језику, логично је прет-
поставити да се семантички садржај позајмљеница разликује од упоредивoг садржaja постојећих 
речи у српском језику с којима ступају у синонимијски однос, те да се и варијантна преводна 
решења разликују међусобно по блискости значења према англицизму тј. одредници. Према Пр-
ћићу (2019: 146), у синонимијском скупу који чини англицизам и један или више превода, обично 
се издваја једна необележена реч, овде, по правилу, постојећа реч у српском језику, док су остале 
обележене захваљујући специфичном значењу и/или изражајности. У лексикографском смислу, 
семантичка диференцираност синонима утиче на дефиницију значења одреднице. Посматрајући 
СРНА, синоними доприносе опису значења одреднице на више начина који су дефинисани и илу-
стровани примерима у наставку, при чему се изворне енглеске речи пишу курзивно а одреднице 
и преводна решења малим верзалом. Према томе, синоними у овом Речнику
(а) замењују дефиницију одреднице уколико се ради о устаљеном синониму којим се именује 

познат и јасан појам, нпр. липстиk (енгл. lipstick) насупрот руж за усне, руж и kармин;  
(б) замењују дефиницију значења скраћеног облика одреднице која је дефинисана у пуном обли-

ку, нпр. kомп (неформ.) (енгл. computer) насупрот kомпјутер и рачунар;  
(в) допуњују дефиницију одреднице суженог значења, нпр. kулерб (вентилатор за компјутер) 

(енгл. cooler) насупрот вентилатор и хладњаk (за компјутер, мотор, намирнице и сл.); 
(г) допуњују дефиницију одреднице с додатним семантичким обележјима, нпр. лаптоп (енгл. 

laptop, од laptop computer) (мали, танки, преносиви компјутер) насупрот компјутер и рачу-
нар;  

(д) допуњују дефиницију у смислу ситуационе примерености датог значења, нпр. килер (не-
форм.) (енгл. killer) насупрот убица или булшит (неформ. и непристојно) (енгл. bullshit) насу-
прот глупост, бесмислица, без везе и срање; и 
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(ђ) допуњују дефиницију у смислу колокацијског ограничења одреднице (нпр. шопинг (енгл. 
shopping) насупрот куповина, при чему англицизам образује колокације с именицама: ‛часо-
пис’, ‛дестинација’, ‛листа’ и сл. 

Улога синонима у дефиницијама одреднице одређена је квалитативним и квантитативним 
уделом диференцијалних обележја на основу којих се може дефинисати типологија синонима, 
што је предмет излагања у наставку.

2.1. Типологија синонима 

Типологија синонима разликује се од аутора до аутора, иако би се уопштено могло закљу-
чити да постоје две основне категорије – идеална, апсолутна, и права, тј. непотпуна, при чему 
даље диференцирање синонимијских односа може да се очекује само у потоњој, тј. непотпуној 
синонимији. Будући да се овде ради о синонимији англицизама и преводних решења у српском 
језику, типологија у тексту који следи темељи се на резултатима релевантних постојећих истра-
живања аутора Прћић (2019) и Милић (2013). По првом извору који је утемељен на примери-
ма из медија, односно публицистичком функционалном стилу, постоје три категорије синонима 
(инерцијски синоними, преведени синоними и хипосиноними), а по другом, који се заснива на 
публицистичком функционалном стилу и примерима из стандардног језика, дефинисано је шест 
категорија (инерцијски синоними, преведени синоними, хипосиноними, терминолошки дублети, 
лажни парови и стилски синоними). За потребе овог истраживања биле би интересантне све ка-
тегорије из првог извора, пошто су релевантне за општи лексикон и само оне категорије које су 
дефинисане на основу публицистичког функционалног стила из другог, при чему је изузета  кате-
горија терминолошких дублета коју искључује дефиниција англицизма у СРНА (види Одељак 2). 
Међутим, нужно је напоменути да овај Речник укључује известан број одредница с терминоло-
шким значењем које су постале део општег лексикона српског језика на основу своје учесталости 
што се показује и у корпусу СРНА. У циљу стицања целовитог увида у типове синонимијских 
односа у СРНА, ваља имати на уму да њихово квалитативно и квантитативно диференцирање 
одређују следећи параметри који су илустровани примерима из овога Речника. 

(а) Метафора, схваћена као појмовна категорија (уп. Kövecses 2010[2002]), позајмљена из 
енглеског језика [ресетовати (енгл. reset) насупрот поправити и изгладити (односе)] или створе-
на независно од њега, нпр. [дисkонеkтовати се (енгл. disconnect) насупрот издвојити се].

(б) Метонимија, схваћена као појмовна категорија (уп. Evans and Green 2006; Расулић 2010), 
позајмљена из енглеског језика, нпр. мис (титула), (енгл. Miss) насупрот мис (лепотица) (из доме-
на друштвене конвенције чин/звање – човеk kоји има тај чин/звање), или створена независно 
од њега, нпр. фастфуд (брза храна) (енгл. fast food) насупрот фастфуд (ресторан брзе хране), с 
преносом типа храна – ресторан. 

(в) Стилска изражајност, нпр. бајер (неформ.) (енгл. buyer) насупрот kупац, која је, по пра-
вилу, обележје англицизма. 

(г) Ситуациона примереност значења која је, такође, обележје англицизма, нпр. вајттреш 
(увредљиво) (енгл. white trash) насупрот белачка фукара и бела фукара или афроамериканац 
(политички коректније) (енгл. Afro-American) насупрот црнац.

(д) Колокацијскo ограничење, нпр. конекција (енгл. connection) насупрот веза, где англи-
цизам гради колокације с именицом ‛интернет’ и придевима ‛брза’, ‛добра’ и ‛спора’, чиме додат-
но сужава значење одреднице у односу на домаћу реч. 

На основу свега наведеног, типологија синонима у СРНА укључује три категорије које су 
дефинисане и илустроване примерима у Одељку 3.2. То су: преведени синоними, стилски си-
ноними и хипосиноними. Притом, ваља нагласити да англицизми и преводи обично спадају у 
исту морфолошку класу (нпр. флафи насупрот чупав), мада не и обавезно, нпр. кулирати насу-
прот ништа не радити, промптан насупрот без одлагања и фултајм насупрот с пуним радним 
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временом. Такође, синонимијски однос, примарно семантички, контекстуално је условљен, што 
омогућава да се у таквом односу јаве англицизми (просте, сложене или фразне речи) и речи и из-
рази, који контекстуално и прагматички остварују исто или блиско значење, нпр. булшит (нефор-
мално и непристојно) насупрот без везе (неформално), гел (супстанца у козметици и медицини) 
насупрот желе (врста посластице и кулинарског производа) и трипод (троножни сталак као део 
опреме за снимање) насупрот троножац (примарно, столичица на три ноге и, секундарно, део 
намештаја на три ноге). 

3. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање се темељи на анализи корпуса с приближно 1600 одредница СРНА, које чине 
преведени англицизми. У наставку излагања укратко ће бити представљен начин на који је саста-
вљен корпус англицизама насупрот преводним решењима, након чега следи анализа синонимије 
по наведеним категоријама синонимијских односа.

3.1. Опис корпуса

Kао што је напред изнето, корпус овога рада састављен је пописом одредница које имају 
преводно решење у СРНА, било да су преводи употребљени у функцији дефиниције значења ан-
глицизма (нпр. џет (неформ.) (енгл. jet) према млазни авион и млазњаk, или као лексички сино-
ними иза ње, нпр. џетлег (енгл. jet lag) према зонсkи синдром, као што је илустровано сликом 1. 

Слика 1. Преведене одреднице СРНА као синоними

По својим примарним и/или секундарним значењима, преведени англицизми су додатно 
класификовани по тематским областима (уп. СРНА 2021: 27-29), што је имало за циљ стицање 
увида у њихову заступљеност по појединим доменима. Према томе, у овом Речнику с приближно 
4500 одредница, издвојено је 1600 одредница чија значења, једно или више, имају преводна реше-
ња у српском језику. Њихов квантитативни удео по областима које су дефинисане приликом при-
купљања корпуса за Речник јесте следећи: друштво – 643, култура – 85, наука – 41, информационе 
технологије – 412, популарна култура – 73, начин живота – 95, слободно време – 157 и спорт – 94.   

3.2. Анализа корпуса 

Описани корпус биће анализиран по типологији која укључује претходно наведене три ка-
тегорије: преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними, при чему прве две категорије 
припадају дескриптивној синонимији, а последња приближној. Целовита типологија шематски је 
представљена сликом 2, где су наведене категорије  поређане  на скали редоследом по блискости 
значења синонима, што је додатно истакнуто јачином црне боје. Семантичка анализа синонима 
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темељи се на тумачењу значења у СРНА, Великом речнику страних речи и израза (Kлајн и Шипка 
2012), надаље ВРСРИ, Речнику српскохрватскога књижевног језика I–VI (1967–1976), надаље 
РМС и Речнику српскога језика (2011 [2007]), надаље РСЈ. Сви нумерисани примери синонима 
представљени су табеларно у три ступца, при чему се у првом наводи англицизам, у другом, пре-
вод(и) као синоним(и), а, у трећем, изворни облик.

           ДЕСКРИПТИВНА                                                                         ПРИБЛИЖНА  
            СИНОНИМИЈА                                                                             СИНОНИМИЈА 

 
 
 
                                                                                                            
 

 

преведени 
синоними 

стилски 
синоними 

хипосиноними 

Слика 2. Типологија синонима у СРНА

3.2.1. Преведени синоними 
Под преведеним синонимима подразумева се синонимијски пар у којем англицизам, овде 

одредница, стоји насупрот накнадно преведеној речи којом се изражава дати садржај, при чему англи-
цизам има већу учесталост захваљујући томе што је краћи (уп. Прћић 2019: 147). Преводна решења 
одредница могу бити изворно српске речи и/или одомаћене позајмљенице из другог језика, укључују-
ћи и англицизме, док су одреднице претежно очигледни англицизми и, занемарљиво, скривени англи-
цизми. У циљу прегледности, наставак излагања биће подељен на четири целине од којих се прве три 
баве преведеним очигледним англицизмима, а четврта преведеним скривеним англицизмима. 

(а) Садржинско-обличке иновације настају превођењем англицизама постојећим речима (до-
маћим и одомаћеним), формално и садржински употребљеним на нов начин, услед чега предста-
вљају садржинско-обличке иновације (уп. Прћић 2019: 125), као што илуструју следећи примери.

(1) ајс-кафа  ледена кафа    (енгл. ice(d) coffee)
(2) бигсајз   већи (број), велики (број)  (енгл. big size)
(3) дрим-тим  тим снова    (енгл. dream team)
(4) иркаф   окоушница    (енгл. ear cuff)
(5) липстиk   руж за усне, руж (франц.),  (енгл. lipstick)

    kармин (нем.) 
Будући да преводна решења имају исти садржај, разлика се најчешће испољава краткоћом 

форме у корист одреднице [(1), (2), (4), (5)] и, ређе, конотативним и суженим значењем одредни-
це насупрот преводу (3), (5)]. По првом обележју, ајс-кафа (1) краћи је облик од превода ледена 
кафа с истим значењем (посебна врста заслађене и ароматизоване црне кафе). Одредница бигсајз 
(2) краћи је облик од превода већи (број) и велики (број) с истим значењем (величина одеће или 
обуће између средње и велике), при чему их диференцирају и колокације у којима се одредница 
бигсајз јавља с именицама: ‛џемпер’, ‛грудњак’, ‛кошуља’, ‛мајица’, ‛панталоне’ и ‛сукња’. Ан-
глицизам дрим-тим у примеру (3) има конотацију с најбољим кошаркашким репрезентацијама 
Сједињених Америчких Држава које су освојиле златну медаљу на важним кошаркашким првен-
ствима 1992, 1994. и 1996. године (уп. Милић, Панић Кавгић и Кардош 2021), што изостаје у пре-
воду. Попут већине примера у овој групи, одредница иркаф (4) краћа је од облика окоушница, 
који је понуђен као преводно решење, а изведено према постојећој речи ‛наушница’, при чему оба 
облика значе посебну врсту минђуше. На крају, прво преводно решење одреднице липстик (5), 
руж за усне, спада у садржинске-обличке иновације с истим значењем као одредница (козметич-
ко средство за мазање усана), при чему је англицизам краћи од превода; међутим, други и трећи 
превод, руж и кармин, представљају садржинске иновације (које су предмет излагања у следећем 
пасусу), будући да одредница има сужено значење (само за усне), а руж може да се употребљава 
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и за мазање лица (уп. РСЈ)], док кармин има унеколико измењено значење пошто укључује само 
црвену и ружичасту боју (уп. РСЈ). 

(б) Садржинске иновације спадају у другу групу преведених синонима у којој су англици-
зми преведени постојећим речима којима је додат нови садржај, услед чега настају лажни парови, 
односно садржинске иновације (уп. Прћић 2019: 125). У циљу прецизности термина, сматраће се 
да се овде ради о садржинским иновацијама, док термин лажни пар у овом раду укључује однос 
одреднице и изворне речи. За разлику од претходне групе синонима где се разлика између си-
нонима ретко манифестује сужењем значења, овде је то карактеристично обележје, при чему се 
претежно ради о асоцијативном значењу у смислу предметног регистра.   

(6) барбекју  роштиљијада, роштиљ (нем.)  (енгл. barbecue)
(7) гел   желе (франц.)    (енгл. gel)
(8) куки  колачић; кекс, кексић  (енгл. cookie)
(9) манки  мајмун, мајмунчић,   (енгл. monkey)

    мајмунче, мајмунско ‘а’ 
(10) соупопера  сапуница, сапунска опера   (енгл. soap opera)
(11)  трипод  сталак, статив, троножац  (енгл. tripod)

Анализа превода у свих шест примера показује да су садржинске иновације последица 
додавања позајмљеног значења постојећим српским речима. Именица барбекју (6) која значи 
„окупљање људи на којем се послужује храна с роштиља“ допуњује оба преводна решења: прво, 
роштиљијада, које укључује исту врсту окупљања, али с одређеним циљем „такмичење у при-
преми меса на роштиљу“ (Клајн 2003: 221); и, друго, роштиљ са значењем направе за печење 
меса на жару или, метонимијски, меса печеног на таквој направи (уп. РСЈ), при чему је први 
превод ближи одредници по блискости значења. Семантичком нијансом препарата у медицини, 
одредница гел (7) допуњује значење одомаћене позајмљенице желе која значи врсту хране (уп. 
ВРСРИ; РСЈ), при чему деле исто денотативно значење житке и провидне материје. Следећа два 
примера илуструју допуну постојећих речи позајмљеним метафоричким значењима: именица 
колачић (8) деминутив и хипокористик од колач који означава слатко јело или хлеб (уп. РСЈ), 
као и кекс и кексић, сада значе и фајл о кориснику; именице мајмун, мајмунчић и мајмунче (9), 
које значе животињу или, метафорички, човека који опонаша друге, блесавог човека (уп. РСЈ), 
додатно значе и симбол @ који је придружен облику манки у српском језику, док трећи превод, 
мајмунско ‘а’, спада у претходну категорију (а), при чему редослед навођења овог облика ука-
зује на најмању блискост значења према одредници. Надаље, значење одреднице соупопера (10) 
настало је комбинованим преносом – метонимијским типа произвођач – производ (реклама о 
производу) и метафоричким из изворног домена  озбиљне музике у циљни домен телевизијске 
или радијске серије – при чему је пренесено значење оба елемента лексичке јединице потпуно 
непрозирно, нарочито у преводу (уп. Прћић 2011). Слично примеру (9), одредница соупопера, 
насупрот првом преводном решењу сапуница, спада у садржинске иновације, а насупрот дру-
гом, у садржинско-обличке иновације. Последњи пример, трипод (11) има ново сужено значење 
у односу на сталак, статив и троножац, при чему први и други члан синонимијског скупа деле 
исто денотативно значење „направа на коју се нешто ставља, на којој нешто стоји“, док је трећи 
синонимијски повезан са њима по свом изведеном значењу (РСЈ; РМС V). Ова одредница додат-
но је диференцирана од превода колокацијама у којима се англицизам јавља с називима апарата 
за снимање који се стављају на њега:  ‛фото-апарат’, ‛iPad’, ‛камкордер’, ‛телефон’ и ‛телевизор’.

(в) Унакрсне упутнице као преводна решења могу се посматрати двојако, будући да имају 
статус одреднице (у СРНА, спуштена стрелица удесно) и статус преводног решења као што илу-
струју следећи примери. 

(12) бузер (неформ.) дринкер, пијаница, алкос  (енгл. boozer) 
(13) вејп  е-цигарета, електронска  (енгл. e-cigarette,

    цигарета    electronic cigarettе)
(14) линк   хиперлинк    (енгл. link)
(15) липсинк  плејбек    (енгл. lip-sync / lip-synch od lip

          synch(hronization)
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На основу тумачења значења у СРНА, може се закључити да наведени синоними имају исту 
дефиницију, те да разлика постоји само у форми, при чему бузер и дринкер (12) имају и додатно 
заједничко обележје неформалног стила. С обзиром на подударност свих семантичких обележја, 
могло би се рећи да се ради о инерцијским синонимима1. Међутим, анализа осталих примера 
указује на постојање одређених семантичких разлика. Наиме, код одреднице вејп (13) наглашена 
је функција (удисање паре с никотином), а код преводних решења е-цигарета и електронска 
цигарета техничко обележје, те би се могло тврдити да се синоними разликују по наглашености 
семантичких обележја. У следећем примеру (14), одредница у скраћеном облику линк и превод-
но решење пуног облика хиперлинк преузети су из енглеског језика где деле истоветно значе-
ње, при чему је први облик настао по принципу језичке економије, те је једина разлика између 
њих краткоћа речи. За разлику од осталих примера одредница липсинк (15) и преводно решење 
плејбек разликују се само по учесталости употребе у корист старијег англицизма (плејбек), овде 
у функцији преводног решења. Притом, одредница плејбек и преводно решење липсинк стоје 
у односу лажних парова, којима се бави Одељак 4, будући да придружено значење не одговара 
садржају енглеске речи [репродуковање претходно снимљених звукова или покретних слика (уп. 
https://www.lexico.com/definition/playback)]. На крају, ваља истаћи да синонимијски однос англи-
цизма насупрот англицизму може додатно укључити и ново стилски обележено значење [(24), 
(25), (28)], чиме ће се бавити Одељак 3.2.4. 

(г) Преведени скривени англицизми представљају најређе чланове синонимијског пара, које 
илуструју примери у наставку. 

(16) предаторски преварантски часопис  (енгл. predatory journal)
 часопис 

(17) социјална физичка раздаљина   (енгл. social distance) 
 дистанца

Са становишта садржаја, придев (предаторски) и фразна именица социјална дистанца 
представљају лажне парове насупрот одомаћеним латинизмима у српском језику, будући да при-
дев предаторски, изведен од метафорички пренесеног значења енглеске именице предатор у 
смислу преваре, стоји насупрот основном значењу у српском језику „организам који се храни 
организмима друге врсте, грабљивац“, док социјална дистанца, која овде значи физичку уда-
љеност између две особе, стоји насупрот постојећем значењу преводног решења „разлика између 
друштвених класа у друштву“ (уп. ВРСРИ). Поређење значења одредница и преводних решења, 
показује да се предаторски часопис (16) и социјална дистанца (17) разликују од превода по 
суженом значењу претходних у односу на потоње, при чему се преводи могу сматрати садржин-
ским иновацијама захваљујући додатом значењу које је позајмљено из енглеског језика. 

У закључку, треба нагласити да су све одреднице у горњим примерима, изузев куки (8), јед-
нозначне, те да је то значење упоредиво само с делом стандардног значења лексичких јединица 
превода или, чешће, чини њeгов недостајући део, што указује на постојање потребе за именова-
њем новог појма у српском језику, у тематским  областима: друштво [(3), (6), (17)], наука (16), ин-
формационе технологије [(8), (9), (14)], популарна култура [(10), (15)], начин живота [(4), (5), (7), 
(11), (13)] и слободно време [(1), (2), (12)]. Као последица тога, одредница и превод разликују се 
у домену асоцијативног значења, при чему одредница претежно има ново терминолошко значење 
које допуњује дефиницију постојећих речи превода. Будући да су термини претежно једнозначни, 
одреднице прецизније одређују појам, док су преводи вишезначни, при чему имају слабији асо-
цијативни потенцијал за позајмљена пренесена значења, но, то не утиче на дефиницију. У ретким 
примерима разлика се испољава у наглашености семантичких обележја (13) и конотацији (3) у 
корист одреднице, што такође не утиче на дефиницију. На крају, улога преведених синонима, у 
мањој мери, додатно се реализује у форми допуне у сегменту колокацијског ограничења [(2), 
(11)].

1  Иако за овај рад није релевантна категорија према критеријуму оправданости позајмљивања, термин  инерцијски 
синоними индиректно доприноси схватању других категорија синонима, те га је нужно одредити; према томе, 
инерцијски синоними подразумевају синонимијски пар у којем англицизам стоји насупрот постојећoj домаћој или 
одомаћеној речи којом се одраније изражава дати садржај (уп. Прћић 2019: 147).

https://www.lexico.com/definition/playback
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3.2.2. Стилски синоними
Стилски синоними укључују англицизам, овде одредницу, која стоји насупрот преводном 

решењу у српском језику, при чему је англицизам стилски обележен, док је домаћа или одомаћена 
реч неутрална (уп. Милић 2013: 134). У лексикографском смислу, стилско обележје у овом раду 
ваља схватити као квалитативну ознаку лексичких јединица које су временом изашле из оквира 
одређене  групе и постале изражајно средство говорног или колоквијалног језика, при чему обич-
но губе део свог изражајног потенцијала (уп. Adamska-Salaciak 2013: 340). Увидом у постојеће 
речнике српскога језика, може се закључити да опис стилских обележја није уједначен што је 
последица различитог обима и обухвата. Примера ради, РМС укључује широку лепезу стилских 
обележја: вулгарно, дечји говор, застарело, локално, народски, неуљудно, погрдно, подругљи-
во, разговорни језик, шатровачки, школски, свечано, фамилијарно и фолклористички. Избор је 
знатно ужи у РСЈ који укључује осам обележја: ђачки, експресивно, жаргонски, иронично, раз-
говорно, шаљиво, шатровачки и фамилијарно. Имајући у виду чињеницу да се СРНА темељи на 
електронском корпусу из извора с интернета, те да су такви извори претежно ауторски рад млађе 
генерације, могло би се закључити да овде преовлађују јединице омладинског жаргона, будући да 
таква употреба језика представља својеврсно обележје њиховог идентитета (уп. Бугарски 2021: 
19). На основу општих језичко-стилских обележја жаргона према истраживању Бугарског (2021: 
20), уопштено би се могло рећи да су жаргонски синоними у овом Речнику препознатљиви по 
додатим жаргонским значењима, морфолошкој флексибилности и експресивности. Међутим, ра-
спон нијанси стилског обележја у постојећим речницима указује на могућност постојања семан-
тичких нијанси које нису само жаргон, услед чега у СРНА ова категорија има прикладнији назив 
„ситуациона примереност значења“.   

Квантитативна анализа корпуса показује да СРНА укључује приближно 200 стилски обе-
лежених одредница, од којих њих 140 има преводно решење у српском језику. Стилско обележје 
претежно има ознаку неформалног стила (у Речнику, скраћено, неформ.), која може имати додат-
не нијансе у смислу сужења значења или његове ситуационе примерености (укупно 10 типова 
таквих ознака), нпр. ауч (неформ., за изражавање физичког бола; булшит (неформ. и непристој-
но), сори (неформ., за извињавање) и сл. Изузетак су само две одреднице које имају обележје 
‘увредљиво’ (реднекс и вајттреш). Пошто је њихов удео занемарљив, предмет ове анализе биће 
само оне с обележјем ‘неформално’.   

Квантитативна анализа стилских синонима по тематским областима показује да највећи 
број стилских синонима припада доменима ‘друштво’ и ‘слободно време’, при чему сви англи-
цизми имају обележје неформалног стила, које претежно изостаје у енглеском језику, [изузетак 
су само две жаргонске речи у оба језика (булшит и шит)], што потврђује да стилско обележје, 
уопштено, није предмет позајмљивања из енглеског језика у српски или је у питању различит 
приступ квалификовању одредница, што се може видети из електронских речника који немају 
уводни део. Надаље, денотативно значење одредница и превода код већине примера јесте исто, 
те је једина разлика у томе што одреднице спадају у неформални вокабулар док су преводи неу-
трални. У том смислу, велики број одредница у овој категорији могао би се сврстати у инерцијске 
синониме који су мотивисани потребом за исказивањем престижа [(примери (18)-(22)], што на-
даље показује да синонимија овога типа штети не само лексичком систему српскога језика, већ и 
култури која се уноси у нашу свакодневницу путем језика (уп. Драгићевић и Пејовић 2019: 35). 

(18) ауч (неформ.,за            јао!, јој!, јаој!, ау!  (енгл. ouch)
изражавање физичког бола)

(19) булшит (неформ.           глупост, бесмислица,   (енгл. bullshit (vulgar slang)
  и непристојно)            без везе, срање

(20) дејт (неформ.)            састанак, спој, рандеву, (енгл. date)
          рандес

(21) импров (неформ.)           импровизација   (енгл. improv, од 
  improv(isation))

(22) кик (неформ.)            избацивање   (енгл. kick)
Семантичка анализа горњих примера показује да већина одредница, поред стилског обе-

лежја ‛неформално’, има и већу експресивност или сужено значење у односу на превод. Сагласно 
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томе, ауч, који се употребљава само за изражавање физичког бола (18) стоји насупрот Јао!, Јој!, 
Јаој! и Ау!, којима се изражава бол, жалост, туга; затим, претња, упозорење, те радост и дивљење 
(уп. РМС)]. Надаље, позајмљено стилско обележје у примеру (19) нема експресивност изворне 
речи, будући да изворни облик одреднице булшит има обележје вулгарног сленга, док у српском, 
приближно обележје има само последње преводно решење, тј. срање (уп. СРЈ), које је најмање 
блиско одредници по значењу. Преостала три примера такође имају сужено значење. Наиме, дејт 
(20) укључује само романтични састанак, импров (21) само уметнички наступ, а кик (22) учесни-
ке форума или спортског такмичења.  

Наставак излагања бави се жаргонским синонимима које илуструју следећи примери.   

(23) кулирати (неформ.) опуштати се, одмарати се (енгл. cool)
  ништа не радити;   

игнорисати 
(24) селфаћ (неформ.) селфи    (енгл. selfie / selfy)
(25) смајлић (неформ.) смајли    (енгл. smiley)
(26) шопинговати  куповати   (енгл. go shopping)
(27) трип (неформ.)  ЛСД    (енгл. trip)
(28) флешка (неформ.) флеш, мемористик, УСБ2 (енгл. USB flash drive)
(29) фрикуша (неформ.) чудакуша*, опичењакиња* (енгл. freak)

Слично претходно анализираним примерима, жаргонске одреднице имају ознаку ‛нефор-
мално’ изузев шопинговати (26). Међутим, жаргонско обележје многобројних одредница с на-
ставком -инг, према Бугарском (2021: 163), огледа у тежњи Србије „да се прикључи европским и 
светским токовима“. Додатни аргумент у корист овога тумачења јесте тај што англицизми с тим 
наставком све више постају основа за даље ширење деривационе парадигме у српском језику, 
мада мали број таквих облика има преводно решење које је неопходан услов за анализу у овом 
раду (уп. дампинговати, допинговати, митинговати, мобинговати, мониторинговати, пилин-
говати, рејтинговати, спаринговати, свинговати и трендинговати). 

Семантичка анализа примера у светлу општих језичко-стилских обележја жаргона (Бугар-
ски 2021: 20) показује да жаргонизми у СРНА имају следећа три обележја.

(а) Нова жаргонска значења створена метафоричким и метонимијским преносом незави-
сно од енглеског језика, услед чега такве одреднице стичу статус лажних парова насупрот извор-
ном значењу, нпр. кулирати (23) насупрот опуштати се, одмарати се и ништа не радити (при-
марно значење) и кулирати насупрот игнорисати (секундарно значење), те трип (27) насупрот 
ЛСД. Таква значења уједно су и експресивнија од превода, што потврђују и ранија истраживања 
(уп. Милић 2013: 193) која показују да је основни облик (кул) изведенице кулирати забележен и у 
књижевним делима. Сличан изражајни потенцијал има и метонимијски изведено значење одред-
нице трип (27) насупрот ЛСД (овде с односом радња – средство, при чему трип има жаргонско 
значење „ошамућеност и халуцинирање као последица узимања психоактивних супстанци, по-
себно ЛСД-а“ (уп. ВРСРИ), а ЛСД врсту дроге којом се то постиже. 

(б) Морфолошка флексибилност у смислу комбиновања енглеских и српских лексичких 
елемената, коју илуструју готово сви горњи примери, будући да су све одреднице изведене дода-
вањем српских суфикса на основу коју чини англицизам.  Међутим, морфолошку флексибилност 
оваквих јединица обично прати и изразита експресивност којом се бави следећи пасус. Поред 
тога, уочљиво је и позајмљивање скраћених жаргонских облика англицизама који већ постоје у 
пуном облику, мада пуни облици нису обавезно изворно енглеске речи, нпр. импров насупрот 
импровизација (21) (латинизам).

(в) Експресивност у функцији истицања фамилијарног и пејоративног значења одредни-
це насупрот преводном решењу које је обично раније позајмљени англицизам. Прво обележје 
илуструју примери селфаћ насупрот селфи (24), смајлић насупрот смајли (25) и флешка на-
супрот флеш, мемори стик и УСБ2 (28). Другу стилску нијансу ефектно истиче синонимијски 
пар фрикуша насупрот чудакуша (29), који, уједно, потврђује резултате ранијих истраживања 
у смислу сложености превођења неформалне лексике (уп. Adamska-Salaciak 2013: 341), будући 
да фрикуша нема понуђени превод, иако би се, системски, пододредница женског рода, изве-
дена од преведене одреднице мушког рода (фрик насупрот другом значењу чудак, особењак, 
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ексцентрик), могла превести изведеницом за женски род која би гласила чудакуша. Међутим, 
облик чудакуша нема адекватну утемељеност у употреби и има мању дозу пејоративности од 
одреднице, услед чега је делимично ублажено жаргонско значење суфикса -уша „одбојне и не-
моралне жене“ (уп. Бугарски 2021: 93). Уколико би се тежило ка што приближнијем преводу, то 
би била жаргонска реч опичењакиња која не испуњава услов учесталости употребе услед чега 
није укључена у лексички фонд СРНА. Оно што је карактеристично за овај суфикс јесте то да је 
број англицизама изведених њиме много већи. Међутим, код већине таквих одредница није пре-
веден основни облик именице мушког рода (нпр. инстаграмуша и kонтрол-фриkуша) или такве 
изведенице имају друго значење (уп. спонзор-агенс насупрот спонзоруша-пацијенс), услед чега 
нису предмет анализе у овом раду. С обзиром на утицај савремених технологија на свакодневни 
живот, могао би се очекивати пораст броја жаргонизама, будући да све чешћа употреба енглеских 
речи није мотивисана само помодарством, већ и прилагођавањем речнику тинејџера чији сва-
кодневни живот се наглашено ослања на савремене технологије (Недељковић 2011; Редли 2018). 

Уопштено, све горе наведене одреднице у категорији стилских синонима изузев једне (26), 
разликују се од превода по стилском обележју ‘неформално’ (одредница) насупрот ‘формално’ 
(превод), при чему категорија ‘неформално’ може имати допуну у смислу ситуационе примере-
ности наведеног значења, што утиче на прецизност дефиниције одреднице. Поред ове основне 
допуне дефиницији која се наводи у загради испред ње, стилски синоними се могу разликовати и 
по суженом значењу самог стилског обележја [(18), (19)] и/или значења одреднице у дефиници-
ји [(20), (21), (22)]. Иако сужење значења може бити појачано колокацијским ограничењем [(2), 
(11)], наведени примери показују да то претежно изостаје код стилски обележених одредница, 
што додатно потврђује чињеница да то обележје у целом Речнику има само одредница фул (де-
терминатив), која гради колокације с именицама ‛опрема’ и ‛стање’. Такође се запажа да се неке 
одреднице разликују од превода по експресивности, захваљујући преносу значења метафорич-
ким или метонимијским путем [(23), (27)]. Ово је посебно наглашено код суфиксације, нарочито 
оне хипокористичке која уноси нову семантичку нијансу у смислу истицања фамилијарног [(24), 
(25), (28)] и пејоративног значења (29), услед чега дефиницију неких изведеница није могуће 
системски извести од основног облика, нити је могуће пронаћи одговарајући превод, чак и ако он 
постоји за тај облик. 

3.2.3. Хипосиноними 
Под хипосинонимима подразумева се синонимијски пар или скуп у којем англицизам, овде 

одредница, „стоји насупрот постојећој домаћој или одомаћеној речи, али садржи додатна семан-
тичка обележја, која га чине значењски богатијим и прецизнијим“ (Прћић 2019: 148). Овај тип 
синонима добио је назив по смисаоном односу хипонимије „када најмање две лексеме деле сва 
заједничка ДгО, али се разликују по томе што једна, подређена (хипоним), садржи бар још једно 
обележје у односу на другу, надређену (хипероним)” (Прћић 2016: 56). Ранија истраживања по-
казују да су хипосиноними претежно одреднице с асоцијативним значењем, најчешће регистар-
ским, услед чега они често немају преводно решење (уп. Милић 2013: 191). У том случају превод 
хиперсинонима преузима улогу њиховог приближног синонима. Анализа овога корпуса показаће 
да је овај резултат само делимично тачан, као што илуструју примери у наставку.

(30) смартфон  паметни тел.   (енгл. smartphone)
   интелигентни тел. 

 ајфон   -  (енгл. iPhone)
 фаблет   -  (енгл. phablet od ph(one  
      t)ablet )

(31) хамбургер  хамбургер  (енгл. hamburger) 
 чизбургер  хамбургер са сиром,  (енгл. cheeseburger) 

  сирбургер    
 фишбургер  рибургер  (енгл. fishburger) 

Наведени примери укључују двa хиперсинонима (смартфон  и хамбургер), сваки с изве-
сним бројем хипосинонима. Повезаност хиперсинонима и хипосинонима одражава кључна реч у 
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дефиницији хипосинонима, претежно преводно решење хиперсинонима [паметни телефон (30) 
и хамбургер (31)]. Oстатак дефиниције хипосинонима јесу додатне импликације које их ближе 
одређују. Примера ради, одреднице ајфон и фаблет (30) деле исто денотативно значење („мо-
билни телефон који може да обавља многе функције компјутера, нарочито оне везане за приступ 
интернету и рад са апликацијама“), које подразумева кључна реч дефиниције оба хипонима (па-
метни телефон), при чему први има додатну импликацију „…с екраном на додир, који производи 
америчка фирма Епл (енг. Apple), а други „…који се по димензијама налази између типичног 
мобилног телефона и таблета“. Надаље, као што је већ речено, запажа се да хипосиноними у 
примеру (30) немају превод на српски језик, те да функцију приближног преводног решења има 
превод хиперсинонима (паметни телефон). Насупрот томе, сви хипосиноними у примеру (31) 
имају превод [дословно, хамбургер са сиром или калкирањем, сирбургер (енгл. cheeseburger) и 
рибургер (енгл. fishburger)], али не и хиперсиноним хамбургер који је одомаћена позајмљеница 
[англицизам (према ВРСРИ) односно германизам (према РСЈ)]. У овим случајевима, када хипо-
синоними имају преводно решење, одреднице ступају у двоструки синонимијски однос. Први је 
хипосинонимијски насупрот одредници, тј. хиперсинониму и његовом преводу, а други је насу-
прот сопственом преводу с којим успоставља однос преведених синонима. Иако би се, са стано-
вишта дигиталне револуције, могло очекивати да хипосиноними претежно спадају у домен ин-
формационих технологија, пример (31) то оспорава и указује на њихову заступљеност и у другим 
областима, при чему хипосинонимијске одреднице у тим областима чешће имају преводно реше-
ње, било да је у питању постојећа реч или накнадно створен превод. Ову претпоставку додатно 
потврђују два следећа примера који спадају у тематску област ‛слободно време’. Први је хипер-
синоним дејт (неформ.) (састанаk, спој, рандеву и рандес) насупрот хипосинонимима блајнд-
дејт и дабл-дејт који имају преводно решење (први, састанаk, спој, рандеву  и рандес и, други, 
састанаk учетворо и излазаk учетворо); други је хиперсиноним парти (неформ.) (журка, заба-
ва и пријем) насупрот хипосинонимима афтер-парти (неформ.), коктекл-парти, пижама-парти 
и пул-парти, при чему прва и трећа одредница немају превод, док друга и четврта имају (друга, 
коктел и, четврта, журка уз базен и забава уз базен). Будући да су хиперсиноними (дејт и пар-
ти) и један хипосиноним (афтер-парти) стилски обележени насупрот необележеним преводима 
хиперсинонима с истим значењем, могло би се рећи да они припадају инерцијским синонимима. 
Насупрот њима, припадајући хипосиноними, претежно нису стилски обележени, што указује на 
постојање појмовне празнине у нижој хијерархијској структури, мада не и лексичке.  Полазећи од 
тога да хипосиноними у тематској области ‛слободно време’ претежно имају преводно решење, 
могло би се тврдити да они у већем степену остварују двоструки синонимијски однос, тј. однос 
хипосинонимије и однос преведених синонима. 

За разлику од претходних категорија, код којих је денотативно значење исто, семантичка 
анализа хипосинонима показује да, код ове категорије синонима, денотативно значење хиперси-
нонима и хипосинонима није исто, услед чега они излазе из оквира дескриптивне синонимије и 
постају приближни синоними. Прецизније, заједнички именитељ свих одредница у хипонимиј-
ском скупу јесте значење хиперсинонима који уноси општи део значења у дефиницију хипосино-
нима, док је остатак дефиниције допуна денотативног значења по којем се хипосиноними разли-
кују, како међусобно тако и од хиперсинонима. Стога би се могло рећи да се утицај ове категорије 
синонима на дефиниције одредница претежно очитује у самим дефиницијама значења, будући да 
додатна семантичка обележја чине битан део значења који описује појам именован одредницом, 
те да овде, уопштено, изостају додаци дефиницији у смислу колокацијског ограничења и стил-
ског обележја. 

4. ЛАЖНИ ПАРОВИ

Значајан удео лажних парова у свим категоријама синонима био је аргумент за посебан 
осврт на њихов утицај на дефиниције одредница у СРНА. Притом, анализа у Одељку 3.2. показује 
да лажна парност није само последица семантичке адаптације англицизама  [(15), (16), (17), (23), 
(27)], већ и додавања значења постојећим српским речима [примери (6)-(11)]. Будући да је ова 
анализа једносмерна од одреднице ка преводу, под лажним паром подразумева се одредница, овде 
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англицизам, која се садржински или формално-садржински разликује од изворне речи (уп. Прћић 
2012: 217). У светлу наведеног тумачења, анализа корпуса биће другачија од оне која је приме-
њена у Одељку 3, будући да овде постоје два циља: први је контрастирање семантичког садржаја 
одредница и изворних речи и, други, диференцијална обележја одредница и преводних решења. 
Прегледности ради, излагање је подељено на три целине, у зависности од врсте адаптације.

(а) Примарна адаптација током које ретко настају садржински лажни парови, те би се 
могло рећи да је у питању површно тумачење значења енглеске речи, што потврђују следећи 
примери.    

(32) мобинг  злостављање на послу,  (енгл. mobbing)
    иживљавање на послу

(33) тинејџер  адолесцент, младић,    (енгл. teenager) 
   момак, омладинац

Анализа семантичког садржаја енглеске именице mobbing показује да она по свом значењу 
у британском енглеском језику, које би се могло довести у везу са значењем међународног англи-
цизма mobbing (уп. Görlach 2001), као и одреднице мобинг у СРНА, означава злостављање или 
иживљавање над запосленим, што би одговарало енглеској фразној именици work abuse. Слично 
тумачење  може се применити и на потпуно мотивисану енглеску композитну изведеницу тинеј-
џер, којом се именује особа од 13 до 19 година. Потенцијална преводна решења ове речи су изра-
зито контекстуално зависна, те се ни једно од њих не би могло употребити у свим контекстима у 
којима се јавља англицизам. Посматрајући диференцијална обележја одреднице и изворне речи, 
с једне стране, и одреднице и превода с друге, може се закључити да код претходних постоји се-
мантичко непоклапање, а код потоњих формално. 

(б) Секундарна адаптација током које долази до ширења значења, претежно метафорич-
ким и метонимијским путем, што потврђују сви следећи примери изузев (35), где је постојећем 
значењу само додато ново дијагностичко обележје. 

(34) искулирати смирити се, умирити се;  (енгл. cool)
   остати хладнокрван,
   остати смирен, остати миран 
(35) ранч  салаш      (енгл. ranch)
(36) старт  удварање, набацивање,   (енгл. start)

   освајање, салетање, мување, 
   спопадање, наваљивање
(37) тајмаут  предах, пауза, одмор   (енгл. timeout) 

С обзиром да је изузетак, анализа ће почети примером (35), где англицизам ранч, чији фор-
мални еквивалент у енглеском језику означава велику фарму у Северној Америци или Аустра-
лији на којој се узгајају говеда или другe врсте животиња (уп. https://www.lexico.com/definition/
ranch), семантички је упоредив са именицом салаш која значи „пољско имање ван села са кућом 
и економским зrрадама“ (уп. РСЈ), што би одговарало енглеској именици homestead. Истоветно 
дескриптивно и асоцијативно значење именица ранч и салаш наводи на закључак да англицизам 
и превод спадају у категорију инерцијских синонима. Остали примери илуструју пренесена зна-
чења реализована у српском, независно од изворног језика. Конкретно, одредница искулирати 
(34), с првим значењем „постати смиренији и мање узрујан“ и другим „хладнокрвно, смирено 
или мирно реаговати на нешто или некога“, била би семантички еквивалент енглеских фразних 
глагола calm down и react calmly. Притом, англицизам искулирати представља дериват свршеног 
аспекта глагола кулирати (такође лажног пара), који има два значења: примарно, неформално и 
сужено, опуштати се, одмарати се и ништа не радити (обично уз пиће и разговор) и секундарно 
игнорисати. Међутим, оба значења основног облика стилски су обележена док изведенице нису, 
што указује на постојање семантичке разлике коју додатно потврђују и саме дефиниције оба зна-

https://www.lexico.com/definition/ranch
https://www.lexico.com/definition/ranch
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чења двеју одредница. За разлику од овога примера, где и основа и изведеница спадају у лажне 
парове, лажна парност осталих одредница претежно је обележје изведеница (уп. гуглати према 
изгуглати, баговати према забаговати, шеровати према зашеровати и сл.). Надаље, метафорич-
но значење именице старт (36), пренесено из позајмљеног изворног домена спорта и машинских 
технологија у циљни домен друштва, приближно би одговарало неформалном фразном глаголу 
у америчком енглеском језику making time with (уп. Хлебец 2006), а не формалном еквивален-
ту start. Одредница се разликује и од превода (набацивање, освајање, салетање и сл.) пошто 
живописније изражава јачину емоције. Слично објашњење може се применити и на одредницу 
тајмаут (37) чији формални еквивалент у енглеском језику значи време за одмор или рекреацију 
после уобичајеног посла или учења (уп. https://www.lexico.com/definition/time_out), док преводи 
(предах, пауза и одмор) у функцији дефиниције одреднице значе предах после било какве актив-
ности, што би приближно одговарало семантичком садржају именице break. Притом, захваљују-
ћи истом когнитивном механизму, тајмаут, изворно позајмљени спортски термин, изражајнији је 
од постојећих речи превода, у смислу сугестивног ефекта на саговорника (уп. Радић-Бојанић и 
Силашки 2008: 153).      

(в) Терцијарна адаптација у којој долази до комбиновања енглеских и/или српских елеме-
ната, као што илуструју следећа два примера. 

(38) видео-спот спот, видео-клип,   (енгл. video + енгл. spot)
   клип, видео2

(39) пребукирати преоптеретити, претрпати   (срп. пре + енгл. book, од 
                                                                                        overbook)

Наведени примери одражавају типолошка обележја ове фазе адаптације и формално и са-
држински. Формално, англицизам видео-спот представља резултат слагања префиксоида ви-
део- (уп. Клајн 2002: 150) и позајмљенице спот, док је пребукирати начињен аналогијом према 
енглеском overbook додавањем српског префикса пре- на основу глагола букирати. Садржински, 
одреднице се разликују од формално упоредивих изворних облика, те би њихов превод на енгле-
ски одговарао именицама commercial (38) и overload (39). Насупрот различитом денотативном 
значењу англицизма и изворне речи, диференцијална обележја одреднице и превода тичу се само 
асоцијативног значења. Конкретно, одредница видео-спот (38) има исту дефиницију („кратак 
видео-филм, музичког, образовног, забавног, рекламног и сл. садржаја, често постављен на интер-
нет“) као преводна решења (спот, видео-клип и клип), која су такође одреднице у Речнику, при 
чему се одредница спот додатно разликује од осталих по колокацијама које гради с придевима 
‛музички’, ‛рекламни’ и ‛телевизијски’. Притом, значење именице спот у СРНА разликује се од 
раније позајмљеног значења „кратак филм снимљен као визуелна пратња за забавно-музичке (пе-
ване) тачке“ или “кратка телевизијска реклама“ (уп. РСЈ), услед чега додато значење представља 
садржинску иновацију постојећег облика. Код одреднице пребуkирати (39), друго значење (пре-
оптеретити и претрпати) изведено је метафоричким преносом независно од енглеског језика, бу-
дући да изворни облик overbook има само основно значење које одговара првом значењу у СРНА. 
Са становишта глобалне доминације енглеског језика, може се закључити да је англицизам изра-
жајнији од превода, што додатно потврђује и чињеница да је он забележен и у књижевним делима 
(уп. Милић 2012: 153). 

Уопштено, резултати ове анализе показују да је лажна парност најчешће последица шире-
ња значења англицизма независно од енглеског језика, при чему значење реализовано у српском 
језику у наведеним примерима [(изузев (32)] није последица утицаја фазе адаптације енглеске 
речи у међународни англицизам (уп. Görlach 2001). Суштински, то значи  да се значење позајмље-
не лексике временом удаљава од изворног, те да почетни однос синонимије може да прерасте у 
однос лажних парова (уп. Adamska Salaciak 2013: 349). Са становишта садржаја, ваља истаћи да 
се лажна парност очитује у самим дефиницијама одредница према подразумеваним дефиниција-
ма изворних енглеских облика, што може бити додатно наглашено колокацијама. Лажни парови 
могу се такође разликовати по изражајности, мада то не утиче на дефиницију. 

https://www.lexico.com/definition/time_out
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5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Рад се бави синонимима у склопу микроструктуре СРНА с посебним акцентом на њиховој 
улози у дефиницијама одредница. Истраживање се темељи на корпусу од приближно 1600 одред-
ница које чине преведени англицизми. Корпус је анализиран по претходно дефинисаној типоло-
гији синонимијских односа одредница и њихових превода, која укључује три категорије. То су: 
преведени синоними, стилски синоними и хипосиноними, при чему прве две категорије спадају 
у дескриптивну синонимију а последња у приближну. С обзиром на значајан удео лажних парова, 
корпус је додатно анализиран са аспекта њиховог утицаја на дефиницију одредница. Резултати 
анализе показују да свака категорија, укључујући и лажне парове, даје допринос прецизности и 
изражајности тумачења значења, који се најчешће реализује као допунски део дефиниције, ређе 
као њена замена, и/или као њен додатак у смислу ситуационе примерености значења и колока-
цијског ограничења. Будући да само три одреднице од укупно 36 примера у овој анализи нала-
жу допуну дефиниције због колокацијског ограничења, односно 148 од укупно 1600 преведених 
англицизама у самом Речнику, те у светлу одређивања синонимије и колокабилности као две 
супротстављене силе у језику (уп. Готштајн 1986: 65), могло би се рећи да је, у овом корпусу, 
синонимија, која тежи ка што већој семантичкој диференцираности, однела превагу над колока-
билношћу која тежи да то ограничи. Квантиативно, допринос синонима дефиницији одреднице 
пропорционалан је семантичкој диференцираности синонимијског пара. То значи да слабије ди-
ференцирани синоними дају мањи допринос дефиницији одреднице, услед чега могу да је за-
мењују. Обрнуто, више диференцирани синоними имају већи утицај на дефиницију одреднице, 
захваљујући додатним семантичким обележјима у дескриптивном и асоцијативном значењу, која 
чине део саме дефиниције и/или је допуњују у смислу колокацијског и стилског обележја. Бу-
дући да се сви синонимијски парови који су овде описани разликују у мањем или већем обиму, 
поставља се питање да ли је уопште могуће пренети укупна семантичка обележја лексичких 
јединица из једног језика у други, што аргументовано потврђује да су преводи, у најбољем слу-
чају, само приближни синоними  (уп. Adamska-Salaciak 2013: 338). У ширем смислу речи, ваља 
такође нагласити да синоними у лексикографском опису у СРНА дају значајан допринос језичкој 
стандардизацији српскога језика, у смислу контролисаног прилива англицизама, будући да су 
семантички диференцирани од постојећих речи, чиме обогаћују лексички фонд и повећавају из-
ражајност српског језика.  
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Речници

ВРСРИ: Велики речник страних речи и израза. (2012 [2006]). Нови Сад: Прометеј.
РМС6: Речник српскохрватскога књижевног језика I–VI (1967–1976). Нови Сад (– Загреб): Матица српска 

(– Матица хрватска). 
РСЈ1: Речник српскога језика (2011 [2007]). Нови Сад: Матица српска.

THE ROLE OF SYNONYMS IN DEFINITIONS OF ENTRIES IN  
A SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS 

Summary

The paper deals with synonyms as a part of the microstructure of A Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (Prćić 
et al. 2021), focusing on the analysis of synonymous relationships between entries, i. e. Anglicisms and their trans-
lations. The aim is to establish a typology of synonyms in the Dictionary and analyze the role of particular types 
of synonyms in definitions of entries. The analysis is based on the corpus of approximately 1600 translated entries. 
Based on earlier research and the corpus analysis, a typology of synonyms is defined, which includes three cat-
egories. Listed in order of progressive increment of semantic differentiation from descriptive synonymy towards 
near-synonymy, they are translated synonyms, stylistic synonyms, and hyposynonyms. The analysis also shows 
that the role of particular categories of synonyms in definitions of entries is proportional to the extent of semantic 
differentiation. Accordingly, less differentiated synonyms give a small contribution to the definition of an entry so 
that they sometimes replace it, whereas more differentiated ones account for a significant part of it owing to ad-
ditional semantic features in descriptive and associative meaning.
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НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ПЕДАГОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
СРПСКОГ РЕЧНИКА НОВИЈИХ АНГЛИЦИЗАМА 

Рад разматра Српски речник новијих англицизама (Прћић, Дражић, Милић и др. 2021) из перспективе њего-
ве употребљивости и могућности коришћења у три области, које не морају бити нужно раздвојене. Поред 
уобичајене употребе речника у свакодневној пракси од стране оних који желе да провере значење и писање 
неке речи, у фокусу овог рада је и теоријски допринос и могућност коришћења овог речника у изучавањи-
ма енглеско-српских језичких контаката, лексиколошких и лексикографских испитивања нових елемената 
лексике српског језика, као и његов педагошки потенцијал у настави српског и енглеског језика на свим 
нивоима образовања а посебно на факултетима. 

Кључне речи: речник, новији англицизми, српски језик, теорија, настава језика

1. УВОД

Српски речник новијих англицизама (СРНА) појавио се двадесет година након првог издања 
тада авангардног а сада већ класичног, добро познатог дела Du yu speak anglosrpski? Речник нови-
јих англицизама (РНА) (Васић, Прћић, Нејгебауер: 2001/2018). Његов обим од око 4500 одредница 
знатно надмашује РНА који је имао нешто мање од 1000, што свакако одсликава значајан прилив 
англицизама у последњих 20 година. 

Овај рад је проистекао из тематске сесије посвећене теоријским, методолошким и практич-
ним аспектима рада на Речнику а која је одржана у склопу десете, јубиларне конференције Језици 
и културе у времену и простору. Ауторски тим је у седам радова (видети радове у овом тому 
Прћић, Дражић, Милић, Степанов и Ајџановић, Ајџановић и Ковачевић-Филиповић, Панић Кав-
гић, Шафер и др.) приказао комплетан рад на Речнику, почев од принципа његове организације и 
реализације, преко одабирања, прикупљања и сређивања корпусних јединица, па до формалне и 
садржинске обраде и типографског приказа одредница унутар макроструктуре, микроструктуре 
и медиоструктуре Речника. 

За разлику од њих, овај рад разматра употребљивост, могућности коришћења, теоријски 
допринос и научноистраживачки и педагошки потенцијал СРНА. Ауторка даје анализу из пер-
спективе не само једног од рецензената Речника, већ и из професионалног и личног угла једног 
специфичног корисника СРНА, који је универзитетски професор англистичке лингвистике и ис-
траживач у области англистике, са посебним интересовањима за контрастивне и контактне фено-
мене енглеског и српског језика. Након увода, рад је подељен на три главна сегмента – теоријски 
допринос и потенцијал за научна истраживања, педагошки потенцијал и могућности практичне 
употребе, после којих следе закључна разматрања.1  

1  Напомињемо да рад није приказ речника (видети Ахметспахић-Пељто 2021, Шафер 2022), нити претендује да да 
критичку евалутивну анализу на принципима научне критике речника на основу критеријума које предлажу Swanepoel 
(2008) и Nielsen (2009).
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2. ТЕОРИЈСКИ ДОПРИНОС И ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА

2.1. Теоријски допринос СРНА огледа се примарно у лексикографији, лексикологији и контактној 
лингвистици. У области лексикографије, Речник је на високом нивоу савремене светске лексико-
графске теорије и праксе, садржински и графички иновативно обрађен на доследно системати-
чан, визуелно упечатљив и педантан начин. Оно што треба посебно истаћи јесте да је рађен према 
оригинално развијеном дескриптивном и презентационом моделу.   

Лексикографска обрада одредница (детаљно описана и образложена на почетку Речника 
и графички атрактивно представљена) изузетно је богата и даје податке о форми, функцији, са-
држини и међуодносима с другим речима. Ти подаци су: правописни облик; граматички облик 
– главни облици променљивих речи (именице, глаголи, придеви) и ознака врсте речи датог ан-
глицизма у српском језику; препоручени прилагођени изговорни облик; неприхватљив облик – 
писани, морфолошки или изговорни облик датог англицизма у српском; изворни облик – писани 
облик датог англицизма или његових елемената у енглеском; пример – пуна реченица у којој је 
илустровано типично понашање датог англицизма у српском језику, у аутентичном језичком кон-
тексту; устаљени спој – уобичајена трајна веза датог англицизма у српском језику с неком другом 
речју и изведена реч (настала од датог англицизма у српском језику). Посебно детаљно обрађено 
је значење одредница. Дата је јасна и разумљива дефиниција у целовитој реченици, а према по-
треби, у загради назначена је ситуациона примереност датог значења, док су код вишезначних 
одредница поједина значења и нумерисана. Иза дефиниције, према потреби, наведен је постојећи 
или новопредложени превод датог значења, који уједно представља његов приближни синоним.

На нивоу лексикологије теоријски допринос лежи у томе што је идентификована и описана 
нова лексика у српском језику, па представља речничку грађу која је свежа, актуелна и разновр-
сна. Највећи део Речника чини лексика која није обрађена у другим српским речницима.  Обрађе-
не речи и фраземе2 потврђене су у репрезентативном корпусу извора са интернета прикупљених 
током 2018. и 2019. године и представљају поуздан увид у употребу актуелног, живог, тематски и 
жанровски разноврсног језика, али и спонтаног писаног језика који је најприближнији говорном.  
Речник има и јак нормативни карактер јер су аутори навели препоруке за употребу обрађених 
англицизама.

2.2. На теоријском плану, СРНА је заснован на савременим постулатима контактне лингвистике, 
који су укратко изнети у уводном делу. На темељима ранијих истраживања неких од коаутора 
Речника, примарно Т. Прћића, дата је прецизна а свеобухватна дефиниција англицизама: ,,Под 
појмом ‘англицизам’ у СРНА се сматрају речи и њихови потенцијални делови, тј. афикси, који су 
из енглеског језика преузети у српски, достигли су бар делимичну интеграцију у његов систем, 
адаптацијом на нивоу изговора, писа ња, облика и значења, и спадају у општи, свакодневни, не-
терминолошки вока булар српског језика. (Прћић и др. 2021: 11). Оно што треба посебно истаћи, 
а што се некада у литератури занемарује (уп. Görlach 2003:1), јесте да англицизми нису само речи 
већ и афикси.  

2.3. Теоријска иновација је и дистинкција између англицизама и тзв. инглишизама (енг. englishism). 
Термин, још увек слабо познат и прихваћен у ширим лингвистичким круговима, увео је Прћић 
(2013: 45) а аутори Речника га користе да означе ,,речи и афиксе из енглеског језика, који се тек 
повремено или једнократно убацују у говор или писање на српском и стога нису, уопште или до-
2  Термин ‘фразема’ у овом раду користи се у смислу ширем него што се уобичајено у србистичкој литератури користe 
термини ‘фразеологизам’ и ‘фразема’ (уп. Штрбац 2018), а према опису и општој класификацији структурних типова 
фразеолошких јединица на основу њихове функције које дају Грaнже и Пако (Granger i Paquot 2008: 41-43). По њима, 
фразеолошки спектар чине три основна типа: референцијалне фраземе које исказују неки садржај, где спадају лексичке 
и граматичке колокације, идиоми, поређења, непроменљиви би- и три-номинали, сложенице и фразни глаголи; 
текстуалне фраземе, где спадају сложени предлози, субординатори и адвербијали; комуникативне фраземе експресивне 
вредности, где спадају формуле говорног чина и става, пословице, изреке, слогани и сл.



Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И ПЕДАГОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРНА

285

вољно, интегрисани у систем српског језика (нпр. hello или standing ovation). Инглишиз ми имају 
статус стране речи, јер су то енглеске речи ‘на привременом раду’ у српском, док су англицизми 
стекли статус позајмљенице, тј. позајмљене речи, јер су то енглеске речи ‘стално запослене’ у 
српском“ (Прћић и др. 2021: 12). Аутори СРНА подвлаче јасну разлику између ове две категорије, 
па инглишизми, још увек у статусу страних речи, нису увршћени у СРНА. Међутим, нагласили 
бисмо, то никако не значи да и инглишизми нису веома присутни у употреби у савременом срп-
ском језику, или, прецизније, англосрпском (Прћић 2019, Васић, Прћић, Нејгебауер 2018). Међу 
инглишизмима, који имају значајну прагматичку функцију, истичу се различити дискурсни и 
прагматички маркери, као на пример by the way/btw, omg, pliz, sori, fuck/wtf.3

2.4. Осим два појма везана за поткатегорије англицизама, такође је разрађен и појам псеудоан-
глицизма, недовољно познат и обрађен у литератури на српском и о српском језику.  У страној 
англистичкој литератури постоје значајне студије о тзв. лажним англицизмима (false anglicisms), 
за које се користи и умеренији назив ’псеудоанглицизми’, а посебно су значајне студије и зборник 
К. Фуријасија и Х. Готлиба (Furiassi 2010; 2015, Furiassi i Gottlieb 2015, Gottlieb i Furiassi 2015). 
Фуријаси (Furiassi 2010: 34) дефинише лажни англицизам као ,,a word or idiom that is recognizably 
English in its form (spelling, pronunciation, morphology, or at least one of the three), but is accepted 
as an item in the vocabulary of the receptor language even though it does not exist or is used with a 
conspicuously different meaning in English”.  На сличан начин, аутори СРНА дају следећу дефини-
цију псеудоанглицизама: ,,речи настале у неком другом језику комбино вањем елемената из енгле-
ског или из енглеског и тог другог језика, али које у таквом облику и/или с таквим значењем не 
постоје у енгле ском, попут фолкер (од енгл. folk и енгл. -er), или голгетер (од срп. гол, енгл. goal, 
и енгл. (go-)getter) (Прћић и др. 2021: 13). 

2.5. Речнички материјал који је ушао у СРНА показује неке новине на разлицитим нивоима систе-
ма и употребе система српског језика. Истичемо неке од њих, које би могле бити предмет даљег 
истраживања:

 y Фраземе, односно сложенице типа именица (номинатив, премодификатор) + именица 
(управна реч, променљива по падежима у реченичном контексту), типа фитнес инструк-
тор, бестелер писац, физибилити студија нису карактеристичне за синтаксу српског је-
зика. У српском, уобичајена структура оваквих именичких сложеница/фразема/синтагми 
је именица (управна реч) + именица (генитив, постмодификатор) или именица (управна 
реч) + предлошко-падежна конструкција (постмодификатор), као нпр. инструктор фит-
неса, писац бестселера и студија изводљивости (или, потенцијално и неоправдано, *фи-
зибилитија). 

 y Продуктивност и богат деривациони потенцијал српских деривационих суфикса и њихов 
комбинаторни потенцијал са енглеском основом при секундарној адаптацији. На пример, 
од адаптираног англицизма фејсбук, изведено је још много речи, као што су именице које 
означавају мушког и женског вршиоца радње фејсбуковац и фејсбуковка, глаголи и од 
њих изведене глаголске именице фејсбуковати, фејсбучити, фејсбуковање и фејсбучење, 
као и придев фејсбучки. (Ауторка овог рада је чула и придев фејсбуковски, кога нема у 
СРНА). Занимљив је и пут адаптираног англицизма придева фенси, из кога је енглеским 
суфиксом за вршиоца радње -ер изведен псеудоанглицизам фенсер, на који је онда додат 
српски суфикс за женски род –ка па је настала фенсерка, као и још један суфикс, -ај, којим 
је добијена именица фенсерај.  

 y Деривациони потенцијал српских префикса, посебно оних који означавају вид, учеста-
лост и сличне категорије везане за глаголе, у комбинацији са глаголима-англицизмима, 
при секундарној адаптацији. Речник даје примере са ис-/иш-/из-: исхајповати, искешира-

3  Неки од ових маркера били су предмет посебних студија (Mišić Ilić 2020а, Мишић Илић 2020б, 2021б).
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ти, искулирати, ишчекирати, изгуглати;  са пре-: пребукирати;    са   про-: прогуглати, 
итд.

Када се ради о афиксима, посебно занимљиво теоријско питање, осим пописа онога што је заиста 
реализовано, јесте какве су комбинације, творбене и семантичке, теоријски могуће.   

 y Негативни префикс супротног значења ан- (од енгл. un-), у анфоловати, анфрендовати, 
анлајковати, уз основне облике френдовати/френдовање, фоловати, лајковати. Забе-
лежен је и негативни префикс дис- (енгл. dis-) у дислајковати, дисконектовати. За сада 
се не би могло рећи да су ан- и дис- продуктивни префикси у српском јер су искључиво 
у речима које као целе постоје у енглеском, па су и као такве постале адаптирани англи-
цизми у српском. Али, очигледно да суптилна семантичка разлика која постоји између 
дислајковања и анлајковања није промакла и није небитна ни српским говорницима који 
користе ове речи. Уз претходно истакнуто питање о српским афиксима и њиховом твор-
беном потенцијалу уз основу која је англицизам, још једно занимљиво теоријско питање 
а и практичан проблем који треба пратити јесте да ли је теоријски и практично могуће да 
ан- и дис- постану префикси и у српском, односно да ли би се могло десити да они почну 
да се комбинују са неким српским основама, или већ прихваћеним основама страног по-
рекла, какве не постоје у енглеском.  

2.6. Научноистраживачки потенцијал СРНА изузетно је велики првенствено због богате лексичке 
грађе и њене детаљне обраде. Она би се могла користити за истраживања примарно у следећим 
областима:

 y Контактна лингвистика, односно утицај енглеског језика на српски на различитим ни-
воима језичког система и његове употребе (изговор, ортографија, лексика, творба речи, 
колокације, фразеолошке јединице, синтакса, семантика, прагматика). Материјал у СРНА 
може понудити увиде о конкретној природи тих језичких контаката, на пример не само 
о адаптационим и творбеним процесима, већ и о специфичностима везаним за жанрове, 
регистре, културолошки утицај и сл. 

 y Шира контактна истраживања утицаја енглеског језика на српски у одређеним жанро-
вима, као и културолошки аспекти, на основу тематике нових англицизама. Евидентан 
је значајан број одредница из сфере ИТ, мултимедија, друштвених мрежа, као и забаве. 
Такође, отварају се могућности за проучавање културолошког утицаја популарне англо-
културе, кроз друштвене мреже и комуникацију на њима.

 y Лексикологија српског језика, али и контакно-контрастивна лексиколошка истраживања 
енглеског и српског.

 y Терминолошка истраживања. Иако СРНА не садржи терминологију и није терминолошки 
речник, свакако даје кохерентан и разуђен дескриптивни апарат који би се могао у потпу-
ности или мало прилагођен користити и у изради терминолошких речника. 

 y Културолошка, прагматичка и социолингвистичка истраживања, са фокусом на различите 
регистре, жанрове, медијуме и типове и групе корисника, са посебним освртом на разуме-
вање, конотације, ставове према коришћењу појединих (типова) англицизама и мотиваци-
ју за њихово коришћење. 

 y Контекстуализована корпусна истраживања англицизама. Уколико би специјални е-кор-
пус сакупљен за израду СРНА, који је жанровски и тематски врло разноврсан, био јавно 
доступан, омогућио би истраживања англицизама у контексту, како ужејезичком тако и 
ширем, дискурсном. 

2.7. Теоријски потенцијал СРНА огледа се и у томе што може, као и његов утицајни претходник 
РНА (Васић, Прћић, Нејгебауер 2018), инспирисати теоријска, методолошка и практична истра-
живања из лингвистике. Неки од могућих праваца и тема истраживања, који излазе из лексиколо-
шких и лексикографских оквира, могли би се бавити неким од следећих питања:
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 y Англицизми као синоними у српском. Након изузетно значајне монографије М. Милић 
(2013) на ову тему, ова тематика би се могла даље испитивати на новој грађи, али и тако 
што би се детаљније посматрао однос између постојећих домаћих речи и синонима англи-
цизама, при чему посебну пажњу треба посветити семантици у контексту и посматрати 
суптилне нијансе у значењу и употреби англицизма и српског синонима. Осим семантике, 
значајно је англицизме и њихове српске синониме посматрати прагматички, у конкрет-
ној употреби вођеној различитим мотивационим факторима, као и  социолингвистички, 
где би се коришћење конкретних англицизама уместо српске речи могло посматрати као 
индикатор одређених друштвених категорија и дихотомија (узраст, пол, урбаност, итд.). 
Пример једног оваквог истраживања је разлика у употреби англизима pliis и домаће речи 
kiitos у финском (Peterson i Waatowara 2014).

 y Дистинкција између англицизма и инглишизма. Док су први лексиколошки признати 
и чак лексикографски етаблирани, инглишизми, као страни елементи код којих процес 
адаптације систему српског језика није ни почео, искључени су као из лексиколошких 
студија тако и из СРНА. Као неко ко се бави англицизмима примарно из прагматичке те-
оријске перспективе (Мишић Илић 2019), сматрам да је важно и занимљиво проучавати 
и инглишизме и то из више разлога. Један се тиче њихове велике упадљивости у језичкој 
употреби, маркираности која одступа од уобичајеног и која носи одређене елементе зна-
чења који су везани за начин изражавања (manner), тзв. М-импликатуре (према Levinson 
2000).   

Осим тога, употреба инглишизама, чак и више него англицизама занимљива је за прагматичка и 
социолингвистичка истраживања мотивације и ставова говорника, јер инглишизми још и више од 
англицизама могу указивати на мотиве као што су престиж и помодност, или једноставна лењост 
да се нађе/употреби српска реч у контексту. Поготово када се ради о дискурсним маркерима, 
као што су на пример by the way, sori, pliz, или експлетивима fuck, wft, shit, они се могу кори-
стити као специјални ‘ублаживачи’ конкретног говорног чина који обележавају, или да допусте 
(енгл. licencing) одређене друштвене и језичке облике понашања, који не би били прихватљиви уз 
употребу изворних, српских прагматичких маркера (Мишић Илић 2020б; 2021а). У том смислу, 
овакви прагматички инглишизми могу се посматрати као делимични синоними са српским мар-
керима истих говорних чинова, али уз додатне елементе (прагматичког) значења. 

 y Псеудоанглицизми. На материјалу српског језика готово да није било ни помена о псеу-
доанглицизмима, мада, као што је већ речено, у европским круговима то је једна значајна 
тема како у лексикологији тако и у контактној лингвистици. На материјалу српског језика 
било би занимљиво да се псеудоанглицизми попишу а лексиколошки детаљније проуче и 
опишу. Псеудоанглицизми се могу сматрати и неологизмима у српском језику. 

 y Скривени англицизми. Иако као тип англицизама уопште нису ушли у СРНА, они пред-
стављају значајан, а недовољно примећен и истражен феномен у српском. Сем типоло-
шке дефиниције уз илустрације, о њима готово да нема помена у литератури на српском. 
Скривени англицизам је  ,,нека реч, синтагма или реченица српског језика која може да 
одражава норму и/или следи обичаје енглеског језика. У оваквим случајевима, значења и/
или употребе својствене облицима енглеског језика крију се у облицима српског језика, 
који се релативно брзо одо маћују” (Прћић 2019: 121). Осим на нивоу речи (преведених 
енглеских сложеница), скривени англицизми, како се истиче у дефиницији, нису само 
речи. Присутни и на нивоу фразема различите синтаксичке сложености, од именичких, 
ређе глаголских и придевских синтагми, до реченица, који представљају изреке и клишее. 
Ово представља широко поље за даља истраживања, а студије које су се детаљније бавиле 
овим феноменом истражиле су калкиране прагматичке англицизме са значењем дискур-
сних формула у јавној и приватној комуникацији (Мишић Илић и Лопичић 2011, Мишић 
Илић 2017). 



Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

Биљана Мишић Илић

288

 y Језичко позајмљивање на нивоу фразеологије. Овој релативно мало истраживаној тема-
тици у конткатнолингвистичким и лексиколошким истраживањима, а готово потпуно за-
немареној на нивоу лексикографије, вредело би посветити дужну пажњу. Фразеолошки 
англицизми у српском постоје у разним облицима, као адаптирани, хибридни, калкирани, 
али и као сирови, и као инглишизми. Занимљиви су не само из лексиколошке, већ и из 
културолошке перспективе. Једна од ретких студија која се овим бави је Мишић Илић 
(2022), која у фокусу има адаптиране/сирове фраземе must have/mast hev, all inclusive/
olinkluziv, хибридне doing business lista и калкиране фраземе стаклени плафон, (нигде) 
нема бесплатног ручка и (то) није моја шоља чаја.

 y Тематске области у које су разврстани англицизми у СРНА. Овакав приступ даје могућ-
ности за културолошка истраживања, базирана не само на семантици англицизама већ и 
односу речи и света у коме се користе. Евидентно је да англицизми примано денотирају 
конкретне материјалне ствари и савремене друштвене појаве и процесе, од којих за неке 
уопште нису постојали ни појмови ни речи у српском. Међутим, оно што је посебно зани-
мљиво када се ради о културолошком утицају енглеског на српски јесте да ли су објекти/
појмови/појаве/процеси/ денотирани англицизмима оно што представља заједничке од-
лике глобализованог света, па се могу сматрати интернационализмима, или представљају 
јачи културолошки англоамерички утицај (који такође представља једну од појава у гло-
бализованом свету).  Пример културолошки оријентисаног истраживања, на материјалу 
фразеолошких англицизама у немачком језику, може се видети у Fiedler 2017. 

3. ПЕДАГОШКИ  ПОТЕНЦИЈАЛ СРНА

Један од основних циљева и мотива ауторског тима СРНА био је да доследно нормативно 
уреде ову проблематику, на јасно дефинисаним критеријумима и са недвосмисленим норматив-
ним препорукама шта је прихватљиво и препоручено решење за употребу обрађених англициза-
ма. Управо у овом нормативном карактеру СРНА лежи и његов велики педагошки потенцијал за 
наставу српског али и енглеског као страног језика и развијање језичке културе, и специфичне 
контактне језичке културе. Појам је увео и разрадио Прћић, а под њим се подразмева ,,разрађена 
стандардолошка стратегија за ваљан приступ речима и именима из енглеског језика и њихову до-
следну употребу у српском, како би се описано ста ње, у коме доминира стихија и обиље насумич-
них варијација једног истог облика речи или имена, ублажило и довело у прихватљиве окви ре, а 
временом и отклонило” (Прћић 2019: 185). Прћић (2019: 189-191) даје и врло конкретне предлоге 
како би се садржаји контактне језичке културе могли уклопити у наставу српског и енглеског 
језика, а на тим основама може се сагледати и педагошки потенцијал СРНА.

У настави српског језика, на основу бројних података о 4500 обрађених англицизама, могу 
се обрађивати елементи језичке и опште културе,4 поготово они везане са савремене медијуме и 
жанрове комуникације. Иако је јасно да се комуникација на званичном и јавном нивоу по степену 
поштовања језичке норме и стилу разликује од приватне комуникације и комуникације на дру-
штвеним мрежама, није на одмет кроз наставу српског (а и сваку другу наставу) ширити свест о 
језичкој норми. То би укључило и процесе писања англицизама према норми, као и разумевање 
англицизама, у различитим сферама и тематском областима комуникације.  У средњој школи, по-
себно на језичким смеровима у гимназији, ови садржаји би могли бити уклопљени у (постојећу 
минималну) наставу језика (правописа, граматике, функционалне писмености), уз увођење твор-
бених аспеката и нових речи од речи и имена из енглеског језика, али и приликом обраде дела ан-
4  Под језичком и општом културом подразумевамо примарно практичне аспекте знања и понашања, за разлику од 
Прћића (2019: 185) који је дефинише као ,,нову примењенолингвистичку дисциплину, теоријско-методолошки 
утемељену на принципима савремене контактне и контрастивне лингвистике, данас можда већ обједињене у контактно-
контра стивну лингвистику, те језичког планирања као једног од огранака социолингвистике, и везана је за српски у 
контакту са страним јези цима, овде с нагласком на енглеском као одомаћеном страном језику”.
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глоамеричке књижевности. На студијским групама за српски језик, ову садржаји, посебно твор-
бени и правописни, требало би да нађу место у оспособљавању будућих наставника и лектора.

Када се ради о развијању контактне језичке културе, Прћић (2019: 189-190) сматра да на 
настави енглеског језика лежи још већи терет него на настави српског, ,,будући да је знатно већа 
одговорност на онима који преводе с енглеског језика (у било ком облику и на било који начин), 
јер управо они уводе и нове речи и нова имена у српски, те одређују како квантитет тако и квали-
тет њиховог преузимања”.  С тим у вези, у настави енглеског, у средњој школи, примери из СРНА 
би се могли контрастирати са оригиналним енглеским речима, а пажњу усмерити на изговор, пра-
вопис и граматичке принципе писања тих англицизама у српском, укључујући и њихову промену 
по падежима.  Слична тематика би се могла презентирати и вежбати и у настави енглеског језика 
струке на нефилолошким факултетима и департманима, где би додатно била укључена и стручна 
терминологија конкретне струке и научне области која се изучава. 

Међутим, неспорно је да посебна одговорност у енглеско-српским контактима лежи на 
професионалним англистима, професорима и преводиоцима, па би садржаји везани за контакт-
ну језичку културу примарно требало да нађу значајно место на студијама англистике. Теориј-
ско-практичне поставке на којима је прављен СРНА, а не само примери и обрада лексике у њему, 
могу послужити као основна правила за разумевање и примену процеса адаптације (фонолошке, 
графолошке, морфолошке) енглеске лексике у преводу на српски, као и развијање свести о срп-
ској норми при превођењу. У настави превођења би уз то могло да се разматра и питање семан-
тичке, функционалне и жанровске синонимије англицизама и њихових српских еквивалената, о 
чему СРНА даје обиље материјала и података.

Као посебну педагошки релеванту област, истакли бисмо педагошко-истраживачки по-
тенцијал СРНА. Вишедеценијска популарност истраживачке теме англицизама у српском али и 
шире контактнолингвистичке проблематике резултирала је бројним семинарским и мастерским 
радовима, као и магистарским и докторским тезама, у којима је обрађена употреба англицизама 
и њихова адаптација на свим нивоима, и у регистрима и терминологијама бројних домена, од 
рачунарства преко економије и медицине до моде и забаве. Сматрамо да има још места таквим и 
сличним истраживањима, посебно онима у мастерским радовима. У области србистике, посебно 
би била занимљива даља лексиколошка и творбено-морфолошка истраживања где би се разма-
трали конкретни англицизми-афикси и њихова продуктивност у српском, као што је то рађено за 
суфиксе -ер и -инг  у Штасни и Штрбац (2015) и Штрбац и Штасни (2014). 

 У области англистике, где је и рађен највећи број радова, поред оних сличним досадашњим, 
занимљива би била истраживања на новијим и другачијим корпусима који би више укључили го-
ворни језик, недовољно истражене типове англицизама као што су псеудоанглицизми, скривени 
и фразеолошки англицизми, као и нове типове дискурса као што су на пример цртани филмови 
или политички дискурс. Неке нове теме, већ поменуте у одељку 2.7, могле би бити и синонимија 
англицизама који постоје у више верзија (као адаптирани, сирови или преведени) и англицизама 
и српских речи, у различитим регистрима. Социолингвистичка и прагматичка истраживања о 
англицизмима су ретка, а могла би се више бавити говорницима и њиховим ставовима и мотива-
цијама везаним за употребу и разумевање англицизама, као на пример у Панић Кавгић (2006) и 
Стаменковић и Тасић (2020). 

4. ПРАКТИЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРНА

Независно од научноистраживачког и педагошког потенцијала СРНА, оно што је најочи-
гледније и чему речници примарно и служе јесте коришћење у пракси. Када се ради о овом реч-
нику, он је намењен врло широком кругу корисника.  Онај најшири чине особе које би желеле 
да провере значење речи на које свакодневно наилазе у медијима, као и да провере исправност 
писања, изговора и значења англицизама, ако их сами користе. Уз јаку нормативну црту, СРНА 
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има и значајну експланаторну улогу, па даје податке о значењу појединих мање познатих назива 
и термина, нпр. у информационим технологијама, у модерним екстремним спортовима или у 
козметици, као и другим областима савременог живота и комуникације, којих најчешће нема у 
стандардним речницима српског. Како у приказу СРНА истиче Ахметспахић-Пељто (2021: 548), 
,,СРНА својим корисницама и корисницима, нарочито онима који долазе из нелингвистичких 
кругова, не нуди само информације о траженим одредницама, него настоји обогатити њихово 
знање о матерњем језику и развити свијест о томе да ли, када и како користити неки англицизам 
или, пак, тражити замјену за њега која је одавно присутна у матерњем језику.“

С друге стране, овај речник намењен је и језичким професионалцима, (преводиоци, лек-
тори, наставници и студенти енглеског и српског језика), као и онима који се баве јавном речју 
у медијима (новинари, спикери, стручњаци за медије, маркетинг итд.). Они, с једне стране, као 
и сви остали корисници речника, могу да провере правилност своје употребе англицизама, а  с 
друге, као специфични корисници који имају посебну улогу и посебну одговорност за развијање 
и очување језичке норме, да негују правилну употребу и тако утичу на развој језичке културе.

Напоменули бисмо да то што СРНА постоји и као штампана књига али и као електронско, 
лако доступно издање,5 може знатно допринети његовој широј дистрибуцији и доступности. С 
тим у вези, а у складу са сензибилитетом и преференцијама савремених корисника и све већим 
техничким могућностима мобилних телефона, можда би било добро размотрити и стварање вер-
зије СРНА за мобилне телефоне, као би био још ближи и доступнији корисницима.  

Међу могућности практичне примене СРНА могло би се уврстити и нешто што превазила-
зи личну и стручну употребу и што би се могло назвати практично-истраживачким потенцијалом, 
за разлику од примарно теоријског истраживачког потенцијала о коме је било речи у одељцима 
2.5, 2.6 и 2.7. Узорна, делимично иновативна и изузетно прецизна и доследна лексикографска 
процедура у свим фазама израде, као и сам СРНА као финални производ, могу подстаћи израду 
специјализованих и терминолошких речника мањег и средњег обима и послужити као методоло-
шки узор. То је већ био случај са РНА (Васић, Прћић, Нејгебауер 2001), чија је појава 2001. године 
инспирисала не само бројна истраживање већ и лексикографске подухвате како у изради општих 
тако и терминолошких речника.

Богата лексичка грађа садржана у СРНА, уз ангажовање одговарајућег малог тима ентузи-
јаста-лингвиста, могла би наћи своје место и на светском нивоу, тако што би се убацила у Глобал-
ну базу англицизама (Global Anglicism Database, GLAD). GLAD је угледна угледна међународна 
истраживачка група, која између осталог креира и стално дорађује и онлајн базу англицизама у 
бројним светским језицима6 (Peterson и др. 2018).  За сада у бази англицизама нема материјала за 
српски језик, мада има у бази истраживача и радова има наведених српских истраживача, укљу-
чујући и све коауторе-англисте СРНА.  Имајући у виду бројна и квалитетна истраживања српских 
англиста у области контактне лингвистике и англицизама, као и већ спреман и обрађен материјал 
садржан у СРНА, надамо се да ће ауторски тим инспирисати и организовати млађе истраживаче 
како би се и материјал из српског језика нашао у ГЛАД.

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

За разлику од научних радова и истраживања у којима су циљеви формулисани у оквиру 
самих истраживачких питања и истраживачког поступка, научно-стручна дела као што су речни-
ци и приручници, намењена за употребу ужег или ширег круга корисника, увек имају и примарно 
практичне циљеве, усмерене ка корисницима. Не можемо са сигурношћу знати какве су циљеве 

5  Бесплатно доступно на сајту Дигиталне библиотеке Филозофског факултета у Новом Саду на: https://digitalna.ff.uns.
ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
6  Сајт GLAD истраживачке групе као и база англицизама доступни су на: https://www.nhh.no/en/research-centres/global-
anglicism-database-network/

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-636-2
https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/
https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/
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имали на уму аутори СРНА, али може се претпоставити да су били вођени оним што је посту-
лирао Т. Прћић (2018: 143-144) рекапитулирајући бројне циљеве које је имао ауторски тим који 
је радио претходни речник, РНА. Антиципирајући израду Новог речника новијих англицизама 
(касније назван СРНА), Прћић (2018: 173) са дозом незадовољства каже: ,,Главни циљ РНА да се 
омогући ваљано разумевање и коришћење англицизама у српском језику није остварен до краја. 
НРНА био би рађен са истим овим главним циљем на уму.“

Како овај амбициозни али у реалности, управо због те амбициозности, прилично недости-
жан циљ представља нешто на шта ауторски тим не може утицати, то ни у ком случају не може 
умањити значај њиховог лексикографског подухвата. Потенцијал СРНА о коме је било речи у 
овом раду отвара могућности за остварење и неких других циљева и резултата.   Ту се пре свега 
мисли на даља теоријска истраживања у разним областима српско-енглеских језичких контаката 
и лексикологије српског језика, на његов педагошки потенцијал и на могућности коришћења у 
пракси и практичним примењенолингвистичким пројектима.

Имајући све речено у виду, сматрамо да ће се много од овог разноврсног потенцијала и 
реализовати, па ће у неком будућем осврту на СРНА оправдано моћи да се говори не само о по-
тенцијалу већ и о значају Српског речника новијих англицизама.

Литература

Ахметспахић-Пељто, А. (2021). Лексикографски прилози: Англицизми у српском језику: Приказ / Book 
Review. Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo / Радови Филозофског Факултета у Сарајеву 
24: 546–548. 

Васић, В., Прћић, Т., Нејгебауер, Г. (2001). Du yu speak anglosrpski? Речник новијих англицизама. Нови Сад: 
Змај.

Васић, В., Прћић, Т., Нејгебауер, Г. (2018). Du yu speak anglosrpski? Речник новијих англицизама. 3. 
електронско издање. Нови Сад: Филозофски факултет. Доступно на: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sa-
drzaj/2018/978-86-6065-451-1.

Милић, М. (2013). Англицизми као синоними у српском језику. Едиција Е-дисертација, књига 4. Нови Сад: 
Филозофски факултет. Доступно на: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-166-4.

Мишић Илић. Б. (2019). Феномен језичког позајмљивања из теоријске прагматичке перспективе. У: В. 
Лопичић, Б. Мишић Илић, (ур.), Језик, књижевност, теорија, Ниш: Филозофски факултет, 67–80. 

Мишић Илић. Б. (2020б). WTF is This? Формалне и функционалне карактеристике англицизма fuck у 
српском. У: Т. Трајковић, Н. Јовић, (ур.) На темељима народних говора – Зборник радова посвећен 
проф. др Јордани Марковић, Ниш: Филозофски факултет, 429–446.

Мишић Илић, Б. (2021а). On Some Socio-Pragmatic Dimensions of Borrowing from English into Serbian. 
Наслеђе 48: 133–150.

Мишић Илић, Б. (2021б). Sorry Doesn’t Seem to Be the Hardest Word: Pragmatic Adaptation of English Sorry 
in Serbian. Наслеђе 50: 323–339.

Мишић Илић, Б. (2022). Not My Cup of Tea or Must Have: Borrowing of English Multi-word Units in Serbian. 
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXV/1: 117–131.

Мишић Илић, Б., Лопичић, В. (2011). Прагматички англицизми у српском језику. Зборник Матице српске 
за филологију и лингвистику LIV/1: 261–273.

Панић Кавгић, О. (2006). Колико разумемо нове англицизме. Нови Сад: Змај. 
Прћић, Т. (2018). Ка савременим српским речницима. Нови Сад: Филозофски факултет.
Прћић, Т. (2019). Енглески у српском. 3. електронско издање. Нови Сад: Филозофски факултет. Доступно 

на: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-512-9.
Прћић, Т., Дражић, Ј., Милић, М., Ајџановић, М., Филиповић Ковачевић, С., Панић Кавгић, О., Степанов, 

С. (2021). Српски речник новијих англицизама. Нови Сад: Филозофски факултет. 
Стаменковић, Д., Тасић М. (2020). Утицај контекста на перцепцију оправданости употребе англицизама: 

емпиријска анализа. У. В. Лопичић,  Б. Мишић Илић, (ур.), Језик, књижевност, контекст, Ниш: 
Филозофски факултет, 225–245. 

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-451-1
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-166-4
https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-512-9


Колективни

е-сепарат Ко
ле
кт
ив
ни

е-с
еп
ар
ат

Биљана Мишић Илић

292

Шафер, М. (2022). Твртко Прћић, Јасмина Дражић, Мира Милић, Милан Ајџановић, Соња Филиповић 
Ковачевић, Олга Панић Кавгић, Страхиња Степанов. Српски речник новијих англицизама (приказ).  
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LXV/1: 208–217.

Штасни, Г., Штрбац, Г. (2015). Именички англицизми на -ер у српском језику. Јужнословенски филолог 
71/1: 45–69.

Штрбац, Г. (2018). Фразеологија о човеку и човек у фразеологији. Нови Сад: Филозофски факултет.
Штрбац, Г., Штасни, Г. (2014). Именички англицизми на -инг у српском језику. Зборник Матице српске за 

филологију и лингвистику LVII/2: 101–113.

* * *

Fiedler, S. (2017).  Phraseological Borrowing from English into German: Cultural and Pragmatic Implications. 
Journal of Pragmatics 113: 89–102.

Furiassi, C. (2010). False Anglicisms in Italian. Monza: Polimetrica.
Furiassi, C. (2015). False Borrowings and False Anglicisms: Issues in Terminology. In: C. Furiassi, H. Gottlieb, 

(eds.), Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe. Boston and Berlin: De Gruyter Mouton, 
253–277.

Furiassi, C., H. Gottlieb (eds.). (2015). Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe. Boston and Ber-
lin: De Gruyter Mouton.

Gottlieb, H., Furiassi, C. (2015). Getting to Grips with False Loans and Pseudo-Anglicisms. In C. Furiassi, H. 
Gottlieb, (eds.), Pseudo-English: Studies on False Anglicisms in Europe. Berlin: De Gruyter Mouton, 3–33.

Görlach, M. (2003). English Words Abroad. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 
Granger, S., M Paquot (2008). Disentangling the Phraseological Web. In: Granger, S., F. Meunier, (eds.), Phraseol-

ogy: An Interdisciplinary Perspective. Amsterdam: John Benjamins, 27–50. 
Levinson, S. (2000). Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicatures. Cambridge, 

Mass: The MIT Press. 
Mišić Ilić, B. (2017). Pragmatic Borrowing from English into Serbian: Linguistic and Sociocultural Aspects. Jour-

nal of Pragmatics 113: 103–115.
Mišić Ilić, B. (2020a). Playful Pleas(e): Formal and Functional Adaptations of English Please in Serbian. In: 

M. Szczyrbak, A. Tereszkiewicz, (eds.), Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor 
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the Occasion of her 70th Birthday. Krakow: Jagiellonian University Press, 
277–293.

Nielsen, S: (2009). The Evaluation of the Outside Matter in Dictionary Reviews. Lexikos 19 (AFRILEX-reeks/
series 19: 2009): 207–224.

Peterson, E., Vaattovaara, J. (2014). Kiitos and pliis: The Relationship of Native and Borrowed Politeness Markers 
in Finnish. Journal of Politeness Research 10(2): 247–269.

Peterson, E., Andersen, G., Pulcini, V., Mańczak-Wohlfeld, E., Gottlieb, H., & Busse, U. (2018). Introducing 
and Developing GLAD: The Global Anglicism Database Network. The ESSE Messenger, 27(2): 4–19. 
Dostupno na: https://essemessenger.wordpress.com/vol-27-2-winter-2018/.

Swanepoel, Piet (2008). Towards a Framework for the Description and Evaluation of Dictionary Evaluation Crite-
ria, Lexikos 18 (AFRILEX-reeks/series 18: 2008): 207–231.

THE RESEARCH AND PEDAGOGIC POTENTIAL
OF А SERBIAN DICTIONARY OF RECENT ANGLICISMS

Summary

The article examines and discusses А Serbian Dictionary of Recent Anglicisms (SDRA) (Prćić, Dražić, Milić et 
al. 2021) from the perspective of how it can be used in different areas, which need not be distinct. Apart from the 
typical use of any dictionary in everyday practice, by the users who want to check the meaning and spelling of a 
particular word, this article focuses on the theoretical contributions of SDRA and how it can be used in various 
research areas such as the studies of all aspects of English-Serbian language contacts, as well as in lexicological 
and lexicographic explorations of recent additions to the Serbian lexis. Moreover, the article examines the peda-
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gogical potential of SDRA for the teaching of the Serbian language and English as a foreign language at various 
educational levels, and at the university level in particular. 
Keywords: dictionary, recent anglicisims, the Serbian language, theory, language teaching  
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„Како се истиче у Уводној речи, главни циљ Речника јесте „да се допринесе 
побољшавању знања ваљаног српског језика … које се тиче осмишљене 
употребе новијих англицизама у свакодневној језичкој пракси”. Овим се 
подразумева уношење реда у једно изразито хаотично подручје јавне и 

приватне језичке комуникације, којим царују незнање, небрига, произвољност 
и непотребно умножавање варијантних облика истог англицизма. Због тога је 

велики део потенцијалних одредница означен као неприхватљив и искључен из 
обраде, што формално посматрано може изгледати као негативан поступак (‘ово 
не ваља’), али је такво рашчишћавање терена у суштини битно, јер се тежиште 
јасно ставља на препоручено решење (‘овако ваља’). Али поред ове примарне 
нормативне функције, Речник има и значајну експланаторну улогу, утолико што 

кориснике обавештава о значењу многих мање познатих назива и термина у 
актуелним областима као што су информационе технологије, модерни екстремни 
спортови или козметика, којих најчешће нема у стандардним речницима српског 
језика. [...] Речник је оригинално конципиран и беспрекорно изведен, на високом 

нивоу актуелне светске лексикографске теорије и праксе, садржински и графички 
иновативно обрађен на доследно систематичан и педантан начин. Ове одлике 
чине га више него достојним наследником свог познатог, обилато коришћеног 
и цитираног претка, те узорним модерним приручником какав немају ни неке 

лексикографски богатије средине од наше.”

Prof. dr Ranko Bugarski, jedan od recenzenata,
iz re~i na predstavqawu SRNA

„Одговор на питање зашто је СРНА јединствен пример у савременој српској 
лексикографији може се извести на основу следећих података: (1) СРНА 

није само знатно проширена и измењена верзија РНА већ нов, по типу исти, 
специјални речник – 4500 према 950 одредница, 641 страна формата Б5 – 277 

страна формата А5, материјал између 1970‑их и 2021 – материјал између 
1970‑их и 2000. године, око 12.000 корпусних параграфа из онлајн медија – 5000 

корпусних параграфа из штампаних медија; у СРНА речнички чланак садржи 
правописни и изговорни облик одреднице, граматички облик и неприхватљив 
облик, изворни енглески облик, српску дефиницију и српски превод, а у РНА 

правописни, граматички и изговорни облик, изворни енглески облик, дефиницију, 
српске еквиваленте и индекс интегрисаности; (2) на основу обраде одреднице 

и садржаја речничког чланка СРНА се разликује од свих других српских речника 
речи из страног језика, а исто тако и од дескриптивних речника српског језика у 
које су укључене и речи пореклом из енглеског језика; (3) на основу временског 

опсега корпуса – крајња граница 2021. година, те на разлику од 20 година у 
односу на објављивање РНА, уз оне наведене под (1) и (2), СРНА је засада 

једини речник у савременој српској лексикографији.”

Prof. dr Vera Vasi}, stru~na konsultantkiwa SRNA,
iz uvodne re~i Vodi~u
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