РАДА СТИЈОВИЋ
Рада Стијовић је рођена 1954. године у Београду. Основну школу, гимназију и Филозофски
факултет завршила је у Новом Саду. Магистрирала је на Филолошком факултету у Београду
(група за српски језик), а докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду (из
дијалектологије). Од 1983. до 2008. радила је у Институту за српски језик САНУ (на Речнику
српскохрватског књижевног и народног језика – као један од аутора и један од уредника).
Од 2004. до 2008. године предавала је на Филозофском факултету у Приштини (са седиштем
у Косовској Митровици) Историју српског језика, Дијалектологију и Акцентологију. Од
2008. године радила је на Мегатренд универзитету, где је, као ванредни професор, предавала
Пословну кореспонденцију (на Факултету за државну управу и администрацију), Говорне
комуникације, Писане комуникације и Научне комуникације (на Факултету за компјутерске
науке), Писање стручног рада (на Факултету за уметност и дизајн, на коме је школске
2010/2011. била и продекан за наставу). Од 1. фебруара 2012. године ради поново, као виши
научни сарадник, у Институту за српски језик САНУ на пројекту Лингвистичка
истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског
књижевног и народног језика САНУ. Сарадник је и на пројекту Дијалектолошка
истраживања српског језичког простора, такође у Институту за српски језик САНУ.
Члан је Уређивачког одбора Речника САНУ, Комисије за лексикологију и лексикографију
при Одбору за стандардизацију српског језика, члан и секретар Међуодељењског одбора за
проучавање Косова и Метохије САНУ, члан Међуакадемијског одбора за дијалектолошке
атласе, члан програмског одбора Дана српскога духовног преображења у Деспотовцу,
стални члан-сарадник Матице српске у Новом Саду, члан и секретар редакције Косовскометохијског зборника САНУ, члан редакције публикације Дани српскога духовног
преображења, Деспотовац. Била је сарадник (2006-2009) на међународном пројекту Die
Unterschiede zwischen dem Bosnischen / Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen” Института
за славистику Универзитета у Грацу и Истраживања српског језичког простора на Косову и
Метохији на Филозофском факултету у Косовској Митровици.
Стални је сарадник Политике у језичким рубрикама (Слово о језику и Језички путокази).
Два пута је добила награду Славистичког друштва Србије „Павле Ивић“ за најбоље
лингвистичко остварење у протеклој години: 2008. године, као један од аутора Речника
српскога језика и 2009. за књигу Говор Горњих Васојевића.

Књиге
1. Говор Горњих Васојевића. – Српски дијалектолошки зборник (Српска
академија
наука и уметности и Институт за српски језик САНУ), Београд, 2007, књ. LIV, стр.
312 + 9 карата.
2. Из лексике Васојевића [диференцијални речник говора Васојевића]. – Српски
дијалектолошки зборник, Београд (Српска академија наука и уметности и Институт
за српскохрватски језик), 1990, књ. XXXVI, 119-380.
3. Речник Васојевића. — Београд (Чигоја штампа), 2014, стр. 657.
4. Српски језик. Норма и пракса. – Београд (Чигоја штампа), 2009, стр. 202.
5. Језички саветник. — Београд (Чигоја штампа), 2012, стр. 260.
Лексикографија
1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика. – Београд (Српска академија
наука и уметности. Институт за српски језик), књ. 15 (1996), књ. 16. (2001), књ. 17
(2006), књ. 18 (2010). и књ. 19. (2013).
2. Речник српскога језика. – Нови Сад (Матица српска), 2007.
Приређивање
Павле Ивић, Целокупна дела Павла Ивића. IX. Полемички и други сродни списи.
Приредила Рада Стијовић. — Сремски Карловци – Нови Сад (Издавачка књижарница
Зорана Стојановића), 2014, књ. 1, 1–470, књ. 2, 1–643.

Радови

1. Из ономастике села Босуте у Шумадији. – Прилози проучавању језика, Нови Сад
(Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду), 1977–
1978, књ. 13-14, 159-165.

2. Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику. – Зборник за
филологију и лингвистику, Нови Сад (Матица Српска), 1983, књ. XXVI/1 99–130.

3. Савремена српска једнојезичка лексикографија. Поводом стоте годишњице од
оснивања лексикографског одсека Српске краљевске академије (12. априла 1893.
године по старом календару). – Задужбина, Београд, број 22, година VI, јуни
1993, 4.

4. О језику «Песне на инсурекцију Сербијанов» Доситеја Обрадовића. – Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1994, књ. XXXVII, 575–
579.

5. Стојан Новаковић и модерна српска лексикографија. – Стојан Новаковић. Личност
и дело. Међународни научни скуп поводом 150-годишњице рођења (1842–1992),
новембар 1992, Београд (Српска академија наука и уметности. Научни скупови, књ.
LXXVII, Одељење историјских наука, књ. 25), 1995, 365–
371.

6. О компаративу придева с префиксима о- и по-. – Наш језик, Београд (Институт за
српски језик САНУ), 1996, књ. XXXI/1–5, 106–109.

7. Романизми у говору Васојевића. – О лексичким позајмљеницама. Зборник радова
са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику, са освртом на исти
проблем у језицима националних мањина (Градска библиотека Суботица, 18-20
октобар 1995), Суботица–Београд (Градска библиотека Суботица, Институт за
српски језик Српске академије наука и уметности), 1996, 277–297.

8. Неке црте говора Васојевића. – О српским народним говорима, Међународни
научни скуп, Деспотовац (Народна библиотека «Ресавска школа»), 1997, IV, 141.

9. Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ и дијалекатска
лексика. – Јужнословенски филолог, Београд, 2000, књ. LVI/3-4, 1121–1127.

10. Фрикативи ф и х у говору Васојевића. – Живот и дело академика Павла Ивића,
Суботица – Нови Сад – Београд, 2004, 489-497. Семантичко-синтаксичке одлике
конструкција с предлозима од-до у међусобној корелецији. – Јужнословенски
филолог, Београд, 2006, књ. LXII, 93-112.

11. О некоторых вопросах современной сербской лексикографии. – Лексикографията и
лексикологията в съвременния свят (Българско лексикографско дружество. Секция
за българска лексикология и лексикография при Института за български език
„Проф. Любомир Андрейчин“ БАН), Велико Търново, 2007, 207–216.

12. Дијалекатска лексика Михаила Лалића и књижевни језик. – Наше стварање,
Лесковац (Лесковачки културни центар), 2007, књ. LIV, св. 1-2, 76–80.

13. Прилог познавању употребе инфинитива у данашњем говору Васојевића. –
Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад (Матица српска), 2007, књ. L, 875885.

14. О једном типу редукованог инфинитива у неким зетско-сјеничким говорима с
освртом на стање у бугарском и македонском језику. – Јужнословенски филолог,
Београд, 2007, књ. LXIII, 199–206.

15. Семантичко-ортографске дистинкције неких сложеничких образовања. –
Шездесет година Института за српски језик САНУ. Зборник радова I, Београд
(Институт за српски језик САНУ), 2007, 463–470.

16. Употреба инфинитива у данашњем говору Бјелопавлића. – Зборник Института за
српски језик САНУ, књ. I, Београд, 2008, 579–585.

17. О некоторых сербскославянских словах в современном сербском литературном
языке. – ХХХ-е Кирилло-Мефодиевские чтения „Славянский мир: вера и культура“
(Самара, 22-24 мая). Материалы Международной научно-практической
конференции преподавателей истории, языков и культуры славàнских народов /
Под ред. Л. Б.Карпенко: Издателâство: СНЦ РАН, 2008, 164-169.

18. Неке особине народног језика у повељама кнеза Лазара и деспота Стефана. –
Јужнословенски филолог, Београд, 2008, књ. LXIV, 457–472.

19. Напомене о енклитикама у језику повеља кнеза Лазара и деспота Стефана. –
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 2008, књ. LI, 45–
52.

20. О лексици српског књижевног језика после раскида српскохрватске језичке
заједнице. – Зборник са научног скупа “Die Unterschiede zwischen dem
Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen” Lexik – Wortbildung –
Phraseologie. Münster et al., / “Разлике између босанског/бошњачког, хрватског и
српског језика”, Грац (Институт за славистику), 2009.

21. Београд и књижевни језик. – Славистика (Славистичко друштво Србије), Београд,
2009, књ. XIII, 343–349.
22. Speaking in Belgrade. – Stocholm : Belgrade : Procedings from the IV Swedish– Serbian
Symposium „Sustainable Development and the Role of Humanistic Disciplines“
Belgrade, October 2-4, 2008. – Belgrade : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2009,
43-48.

23. Српска кореспонденција новијег времена. – Годишњак за српски језик и
књижевност (Филозофски факултет у Нишу), 2009, бр. 9, 485–492.

24. Прилог утврђивању границе префонологизације наглашених вокала е и о у
призренско-јужноморавским говорима на територији Косова и Метохије.—
Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Књ. 1 : Језик и народна традиција,
Косовска Митровица, 2010, 319–325.

25. Дијалектаски речник и граматика. — „Путеви и домети дијалекатске
лексикографије“. Зборник радова са истоименог међународног научног скупа.
Филозофски факултет, Ниш, 12. и 13. aприл 2013, Ниш, 2014, 325–334.

26. Ослободилачки ратови и српска језичка баштина Косова и Метохије. — Зборник
радова „Први балкански рат 1912/13: историјски процеси и проблеми у светлости
стогодишњег искуства“, Београд (Српска академија наука и уметности, Матица
српска, Академија наука и умјетности Републике Српске).

27. Колебања у употреби збирних бројева у светлу развоја књижевнојезичке норме. —
Научни састанак слависта у Вукове дане. Интралингвистички и
екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српског стандардног језика,

Београд (Међународни славистички центар. Филолошки факултет), 2013, књ. 42/1,
229–237.

28. Ширење аналитизма у говору Горње Ресаве (на примеру статуса инфинитива). —
Јужнословенски филолог, Београд, 2013, књ. LXIX, 417–428.

29. О лексици Синодовог превода Новог завјета у односу на лексику Вуковог превода.
— Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 2014, књ. 57,
св. 1, 69–81.

30. О неким архаизмима у српским речницима. – Зборник Матице српске за
књижевност и језик, Нови Сад (Матица српска), књ. 62, св. 2, 2014, 405–412.

31. Скендер Куленовић о језику. — Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском
језику и књижевности : зборник радова са научног скупа „Меша Селимовић и
Скендер Куленовић у српском језику и књижевности“, Бања Лука, 2010.
(Академија наука и умјетности Републике Српске, Филолошки факултет
Универзитета у Бањој Луци и Филозофски факултет Универзитета у Источном
Сарајеву), Бања Лука – Источно Сарајево, 2011, 362–368.

32. Александар Младеновић као истраживач српског средњовековног језичког
наслеђа. — Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности III :
зборник радова са научног скупа „Средњи век у српској науци, историји,
књижевности и уметности“ [у оквиру] Дани српскога духовног преображења XIX,
Деспотовац, 2012, 1–15.

33. Српскословенска лексика у Вуковом преводу Новог завјета. — Средњи век у
српској науци, историји, књижевности и уметности III : зборник радова са научног
скупа „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“ [у
оквиру] Дани српскога духовног преображења XIX, Деспотовац, 2012, 203–218.

34. Српска академија наука и уметности и научна истина о Косову и Метохији. —
„Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и
Метохији и изазови будућности“, Београд (Канцеларија за Косово и Метохију
Владе Републике Србије) – Косовска Митровица (Филозофски факултет
Универзитета у Приштини и Универзитет у Приштини, Косовска Митровица),
2013, књ. 1, 623–631 (у коауторству са Јеленом Лекић).

35. Још неколико напомена о префонологизацији у призренско-јужноморавским
говорима на територији Косова и Метохије. — Косовско-метохијски зборник,
Београд (Српска академија наука и уметности. Међуодељењски одбора за
проучавање Косова и Метохије), 2011, књ. 4, 149–157.

36. Ономастика девет дечанских села. — Косовско-метохијски зборник, Београд
(Српска академија наука и уметности. Међуодељењски одбор за проучавање
Косова и Метохије), 2013, књ. 5, 235–271 (у коауторству са Милуном Стијовићем).

37. Географска терминологија у Раваничкој повељи кнеза Лазара. — Средњи век у
српској науци, историји, књижевности и уметности IV : зборник радова са научног

скупа „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“ [у
оквиру] Дани српскога духовног преображења XX, Деспотовац, 2014, 37–54.

38. Инструментал у говору Горње Ресаве (наслеђе и иновације). — Средњи век у
српској науци, историји, књижевности и уметности IV : зборник радова са научног
скупа „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности“ [у
оквиру] Дани српскога духовног преображења XX, Деспотовац, 2014, 255–265.

39. Ономастика Љумбарде, Дашиновца, Горњег и Доњег Ратиша. — Зборник радова
са пројекта Истраживања српског језичког простора на Косову и Метохији, књ. 1
(2008), Косовска Митровица (Филозофски факултет Универзитета у Приштини),
2010, 161–185.

40. Нова правописна решења (предлог измена). — Наш језик, Београд (Институт за
српски језик САНУ), 2013, св. 3–4, 25–30.

41. Конгруенција именица мушког рода на -а. — Наш језик, Београд (Институт за
српски језик САНУ), 2014, књ. 45, св. 1–2, 11–17.

42. Деминутивни придеви с префиксом су-. — Годишњак за српски језик и књижевност,
Ниш (Филозофски факултет), књ. 13, 2013.

43. О неким терминолошким проблемима у језику медицине. — Годишњак за српски
језик и књижевност, Ниш (Филозофски факултет), књ. 14, 2014.

44. Скупљачи народног блага Ресаве. — Митолошки зборник, Рача (Центар за
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