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Критике, прикази, извешта^и
Бу н»има се нарочито истиче мо
дел с предлогом преко (нпр.
задужен преко грла) ко$и }е без
паралела у словенским ^езищша.
МеЬутим, он \е истоветан румун»
ском песте 4- Йм(ак): {гитоз рез1е
тйвигй = „леп преко мере".
Бугарски и српскохрватски раз
личу се од других словенских
^езика широком употребом нових
придевских синтагми с предлогом
на + Им(ак). типа: червена на
квадраты, сива на танке. Много
реЬи истозначни модел у н>има
в/у + Им(ак./ин.) жълта в ши
роки райета, светла у ситан десен
или зелена у плавим ни\ансама
представка ооновни модел за изражаванл овог значен>а у руском
и польском.
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УпореЬени матери] ал показухе
да меЬу словенским ]езицима по
сто}и ]единствен синтаксички
принцип у области придева и именица. На.)општи]и резултати ове
анализе пружа]у овакву слику типолошке повезаности меЬу описаним ^езицима: западнословенски
су меЬусобно веома блиски, руски
}е доста сличай польском, а рус
ком се приближава и српскохр
ватски. Балканословенски су ш.у
б.шжи меЬу собом и такоЬе с
ру.мунским. Та веза може да буде овако представлена: Чеш —
Пол> — Рус — Срх — Буг — Рум.
Ван>а СтанишиН

БИБЛИОГРАФША СРПСКЕ ПЕРИОДИКЕ
Леремщ'а Д. Митровип, ТраЪа за исторщу и библиографщу српске
периодике до 1920. године (часописи, новине, календари, алманаси),
Историйки институт, ГраЬа кн>. 26, Просвета Београд 1984, 138 + (1) стр.
Прикупивши и обрадивши ско
ро седам стотина библиографских
]единица ерпских часописа, нови
на, календара и алманаха, историчар, библиотекар и библиограф
Зерешца Д. Митровип ]е, неве
ликом ктьигом, створио незаобилазни приручник не само за оке
ко}и се баве историям српске
периодике вей и за све оне истраживаче ко]и проучава]у исто
рщу ерпског народа. Током свог
тридесетогодицпьег рада аутор ]е
обрадио све новине и часописе
ко]е су издавали Срби или су
штампами на ерпском зезику у
кра]евима „где су живели Срби
у наню) земл>и" као и све оне
ко.]ы су ван 1угослави]е били намегьени Србима. Тако се поред
листова и часописа штампаних у
Београду, Бупри)и или Нишу, пре
ко оних из Задра, Мостара, Сара|ева, Загреба или Новог Сада
по]авл>у]у и листови штампани у
Солуну, Пешти, Бечу, Челябинску.
Питсбургу или Н»узорку. т. Ми
тровип ни)е пропустио ни врло

ретке листове ко.) и су на шапирографима умножавани у тешким
условима балканских ратова и
првог светског рата.
Зависно од природе листа или
часописа, н>еговог начина и дужине излажен>а, аутор му ]е посвепивао више или ман>е пажьье
и простора. Читаоцу ]е омогупено да сазна не само место, периодичност и године излажен>а, уредника или власника всЬ и имена
сарадника и основно садржинско
или политичко обележ)е листа.
Многобро}не су библиографске ]единице у копима се као уредници
и сарадници по]авл>у]у на]знача]НИ1И делатници ерпског политичког, научног и културног живо
та. Поред листова или часописа
ко,]'и су изразито политичког или
научног карактера нису запоставл>еии ни они ко}и се баве землюраддьом или пчеларством, поуком
или забавом. Тако ова библиографи)а представлю сво.)еврсну упутницу за проучаван>е, не само по-
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литичке веп и привредне и културне истори]е Срба.
Само у неколико библиографских ]единица ]е назначено где
се одреЬени лист може наЬи. Коментари при кра^у неких библиографских ^единица — „Библио
течка реткост", „Велика реткост
као комплет", „Сачуван делимично" — узнемирава]у и истражи-

ваче и библиофиле. Мада ни)'е
уобича^ено, штета ]е да ни^е —
бар код оних ко]и се надеже
налазе — додат и податак у ко}им. установама се тражени .\ист
може напи. То би |ош више
допринело вредности ове изузетно
корисне юьиге а истраживачима
уштедело велики труд.
Л>убодраг П. РистиН

ЗОВОЗТРОКЗСНШЧСЕЫ, Вй. Х1Л—ХЫУ Мйпспеп 1982—1985.
тедан од на.]познати)Их свет
Владимира ДеАщера под насло
ских часописа са радовима о ^увом Кп115ске Аптегкип&еп ги
гоисточно] Еврогш, „8ис1о511огУ1шИт1г БейЦегз ОокитепШюп
ьс1шпцсп" из Минхена, настав.ъа
йез ^и&озЫЫвсп-зоы^еНзспеп Коплепу традищцу редовног излаже1Ик1з уоп 1948 (1982, Вй. Х1Л,
н>а и пред нама се налазе четири
325—332), док Мухамед Хгцццахий
исцрпно пише о Летопису попа
последн>а тома.
Дукл>анина у раду йаз Кеепипг
Кнэиге о ко]има ]е реч по кон
8с1ал>огшп <йз ЫзЮпзсИе 0ие11е
цепции се не разлику^у од претипй сйз ХгггИопаЫз ЗиЬз1га1 (1983,
ходних. Две ман.е целине садрже
Вй. ХЫ1, 11—60). За истраживаче
извешта]е са разних конгреса и
простора ]ужне Европе од посебсимпозиума посвепених проучавагьима ^угоисточне Европе као
ног су интереса и две расправе
и крапе некрологе, док се са
ко^е су написали Клаус-Детлев
Гротхусен, ^едан од на.щоэнати.)их
преостале две, са студ1цама и
приказима нових юьига, ов&] чанемачких научника кози се вей
сопис, квалитетом радова и ингодинама бави проблематиком
формисаношпу, и издва]а, од осбалканолопц'е, и 1адран Ферлуга.
талих сличних публикаци^а.
Студц)а првог аутора, Мойсгтзи
гип§ ипй ЫаНопзЬИйип^. МойеШНеУ прво] оои\ши]о| рубрици под
огеШгзсНе ОЬегЫяипееп ипй гпге
насловом Аи\з'а1ге (1982, Вй. ХЫ
Апмепйипё аи} ЗегЬгеп ипй йге
1—346; 1983, ВЛ. Х1Л1, 1—299; 1984,
Тйгкех (1984, Вй. ХЫН, 135—180),
Вй, ХЫИ, 1—304; 1985, Вй. ХЫУ,
намепе се занинл>ивим теорет1—245) оо|авл.епо )& доста интересантних сч уди]а и расправа из
ским приступом ко]и иннцира
дал»н>а слична истраживагьа, док
историке, народне юьижевности,
уметности, текстова коди се баве
се I. Ферлуга, Вугапт. ам/ йегл
проблематиком односа народа и
Ва1кап гт /гийеп МШеЫш (1985,
држава ]угоисточне Европе. ХроВй. ХЫУ, 1—16) бави увек интенолошки посматрано, у радовима
ресантном проблематиком Визан
се обраЬу|е тематика од на.]старитине и балканских народа.
|п.\ времена па све до наших да
Оно што часопису о коме \с
на, расправл>а се о Отоманском
реч даз'е посебну вредност, и по
Царству, о државама и државичему 1е он годинама веп познаг.
цама, ььиховим успонима и падо]есу многобро.)не рецензще и прпвима, о сеобама народа и п.ихокази кн>ига у ко.]има се расправвим меЪусобним прожима1Ьима.
ля о народима и државама ]ужОд овнх радова ко^и су од поне Европе. Прикази су подел>ешт
себног интереса и за наше чиу девет целина, а о радовима на
таоце издва^амо неколико. У прших аутора расправлл се на]чешвом Отхмар Никола Хаберл криЬе у прво.ь 8ийоз1еигора-АИ^етеь
тички расправлл о прилозима
пез, и у четврто.), 7м#05?ту/еи. П.
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