
По што ва ни г. пред сед ни че Ко сти ћу, ува же ни пред став ни ци ин сти ту ци ја, 
ме ди ја, дра ги го сти, ко ле ге и при ја те љи;

XVI Ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, ко ји се ове го ди не одр жа ва у Бе о гра ду, 
пру жа при ли ку да се, ов де у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке, на до сто јан на чин пред ста-
ви јед на од нај зна чај ни јих те ма у исто ри ји срп ске лин гви сти ке. То је лек си ко гра-
фи ја – од нос из ме ђу ре чи као по ла зног об ли ка је зич ке кул ту ре, и реч ни ка као 
ко нач ног и за о кру же ног зна ња о тој кул ту ри. У срп ским реч ни ци ма, реч се при-
ка зу је и као све док вре ме на и про сто ра у ко ји ма се упо тре бља ва, и као по ка за тељ 
мен та ли те та го вор ни ка, и као део по себ них пој мов но лек сич ких си сте ма, и као 
мно го то га још... Опи си ва ње ре чи у срп ским реч ни ци ма ујед но пред ста вља и чин 
на шег соп стве ног од ре ђе ња на ма пи европ ске ху ма ни стич ке тра ди ци је.

Реч ни ци ко ји су пред ста вље ни на овој из ло жби на ста ли су то ком по след ња 
два ве ка ин те ре со ва ња срп ских лек си ко гра фа за ре чи, за њи хо во по ре кло, об лик, 
зна че ње, упо тре бу. Ови реч ни ци сим бо ли зу ју ево лу ци ју њи хо вих по гле да на лек-
си ку, ко ја је обе ле жи ла вре ме из ме ђу по чет ка XIX и по чет ка овог, XXI ве ка. Та 
ево лу ци ја по чи ње са Ву ко вим Рјеч ни ком као ком би на ци јом ет но граф ске и лек си-
ко граф ске сту ди је, и гра на се у ви ше пра ва ца: ка це ло ви том опи су ре чи у си сте му 
стан дард но је зич ке нор ме, ко ји ка рак те ри ше реч ни ке са вре ме ног је зи ка, за тим, ка 
опи су по ре кла ре чи и ње ног исто риј ског тра ја ња, ка не го ва њу ди ја ле кат ских ре чи, 
ка раз ли чи тим ви до ви ма на уч ног пред ста вља ња лек си ке. Срп ска лек си ко гра фи ја 
да нас – ка ко све до чи и ка та лог ове из ло жбе – раз гра на та је ди сци пли на, ко ја од-
ра жа ва те жњу срп ске на у ке да бес крај не из ра жај не мо гућ но сти је зи ка све де на 
ма њи број си стем ских прин ци па по ко ји ма тај је зик функ ци о ни ше. По то ме, да се 
по слу жим јед ном Бор хе со вом ана ло ги јом, она асо ци ра на круг чи је се сре ди ште 
на ла зи сву да, а обим ниг де.

Рад у ти му из ло жбе Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас пред во ђе ним 
проф. Рај ном Дра ги ће вић пред ста вљао је вред но и не по но вљи во ис ку ство. Тре ба-
ло је има ти хра бро сти да се из окви ра ка би нет ског ра да ис ко ра чи у но ви, ви зу ел ни 
ме ди јум, али је за овим ис ко ра ком сле ди ла и на гра да: јав но сти је при ка зан це ло-
ку пан до са да шњи рад на исто ри ји и те о ри ји срп ске лек си ко гра фи је. 

До зво ли те ми да се на кра ју овог обра ћа ња нај и скре ни је за хва лим сви ма ко-
ји су по мо гли ову из ло жбу и по др жа ли ње ну ре а ли за ци ју: Срп ској ака де ми ји на-
у ка и ње ном пред сед ни ку, проф. Ко сти ћу, на сва кој вр сти по мо ћи; Ми ни стар ству 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру, сла-
ви стич ким дру штви ма. На ро чи ту за хвал ност ду гу је мо ау то ри ма Ка та ло га, ко ји 
су ис тра жи ли – нај че шће од са мог по чет ка – по је ди не ти по ве реч ни ка и о њи ма 
на пи са ли члан ке ен ци кло пе диј ског ква ли те та. По себ но се за хва љу је мо на шим 
ди зај не ри ма, Оза ри ји Мар ко вић Ла шић и Не бој ши Бо би Ва си ље ви ћу, ко ји су би ли 
за ду же ни за кре а тив ни аспект из ло жбе и ка та ло га.
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