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Ва1сашса XI

Десанка ТодоровиЬ, .ГУГОСЛАВША И БАЛКАНСКЕ ДРЖАВЕ 1918—1923,
Институт за савремену исторщу и Народна кнзига,
Београд 1979, 271. стр.
У низу монографща ко^е су у
Тугославщи покушале да са савремених позищца осветле извесне
догаЬа]е везане за живот Крагьевине тугослави]е знача] но место
припада ово] студии, не толико
по заюьучцима и ставовима аутора, веп по богатству, заснованости
и логичном повезиваау извора
ко]е ]е користила, што понекад
доводи до приличие промене ставова чак и код добро обавештених стручньака.
После крапег увода, аутор у
првом делу, Кра) ратног стагъа на
Балкону, разматра политичку ситуащцу на Балкану крадем 1918.
године и проблеме наше земл>е у
разграничен^ са Бугарском и Албанидом, као и ставове о опстанку Турске на Балкану. У другом
делу, под насловом Политика одржавагъа мира на Балкану, разматра]у се нови односи настали у послератно] констелащци сила. У
овом делу посебно се истиче рад
балканских држава на политичком изоловаау Бугарске и друга
питала ко^а се односе на успоставл>а1ье ]едног приличног нестабилног система. У трепем делу —

Криза мировног система на Балка
ну — указу]е се на слом посто^еЬег поретка, што ]е умногоме
омогуЬило касгоци продор страних снага.
У заюьучку аутор укратко понавлл оно што ]е сматрао знача.)ним у предходном излаган>у.
Нема сумное да Ье ова кн>ига
бити веома корисна не само онима ко.)и се интересу]у за спол>ну
политику тугослави)е измеЬу два
светска рата веЬ и свима ко]и се
баве спол>ном политиком суседних
земагьа, првенствено због тога што
су сва тврЬена изложена веома
объективно, оставл>а]упи читаоцу
могупност да заузме сопствене
ставове по шуединим питан>има.
И баш због тога мислимо да )С
озбил>ан недостатак ове кн>иге
што нема резимеа ни на ]едном
светском ]езику.
У прегледу коришйених извора
и богате литературе поткрали су
се пеки пропусти. Кн>ига ]е пропрапена регистром личности, као
и фотографу ама политичара поменутог раздоблл.
Милан Банку

СКУРТ ДИКЦИОНАР ЕТИМОЛОЖИК АЛ ЛИМБИИ МОЛДОВЕНЕШТЬ
(Кратак етимолошки речник молдавског ]езика)
К1$шцеу 1978, 678 стр.
Ова] приручник ]е издание
Института за ]език и ыьижевност
при Академии наука Молдавске
Сов]етске Сощцалистичке Републике чи^и ]е цшь да делимично
попуни )ецну празнину: да обавести читаоце о пореклу речи ко]е
се ]авл>а]у у домапем кн>ижевном
^езику.
Речник ]е настао као плод ра
да трупе аутора, док су редакцщ'у
преузела дво]ица: Н. Ра]евски и
М. Габински. Речник се састо.)и из
два дела. У првом делу, ко^и представл>а основни лексички корпус,
дате су етимолопц'е свих речи —
корена наслеЬених из латинског,
затим аутохтоних, као и поза]мл>ених из словенског, маЬарског, тур-

ског, грчког, западнороманских
]езика, итд. У другом делу набро]ане су речи ко]е су настале у то
ку ]езичке еволущце према продуктивним деривационим моделима. То значи да реч ко^е нема у
првом делу речника треба потражити у другом делу, у коме ]е, помопу корена — одреднице, указа
но на ньено порекло, обележено у
првом делу. Иако то ни)е у наслову посебно истакнуто, из уводних
об]ашн>ен>а се види да су у реч
нику регистроване само оне речи
ко]е су ушле у кн>ижевни фонд, а
не и речи ко^ припада]у говор
ном и другим видовима ]езика.
У вези са лексичким фондом
у овом приручнику и, нарочито,
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