СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Позивајући се на допис Ректора Универзитета у Београду проф. др Иванке Поповић
од 17. маја 2020. и одлуку Сената Универзитета у Београду бр. 61202-601/2-204 од 27. маја
2020., а на основу члана 43, т. 39 Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета
у Београду, бр 201/2018), Правилника о условима и поступку додељивања звања
професора емеритуса (Гласник Универзитета у Београду, бр. 206/2018 и 213/2020), а након
једногласног изгласавања предлога на Већу Катедре за славистику од 26.11.2019. и
Наставно-научном већу Филолошког факултета од 29.1.2020., слободни смо да Сенату
Универзитета у Београду поднесемо
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР АКАДЕМИКА ПРЕДРАГА ПИПЕРА ЗА ПРОФЕСОРА
ЕМЕРИТУСА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Академик Предраг Пипер рођен је 20. августа 1950. у Београду. Ту је започео
основно школовање, које је завршио у Сремској Каменици, а гимназију у Новом Саду
(1968), где је дипломирао (1973) на Филозофском факултету руски језик и књижевност, а
упоредо је студирао и на групи за српски језик и књижевност. На Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду запослио се 1974. г. као асистент, затим је 1983. изабран за
доцента, а на Филолошком факултету Универзитета у Београду је од 1989. ванредни, а од
1991. г. редовни професор. Магистрирао је 1975. г. на Филолошком факултету
Универзитета у Београду, а 1981. г. докторирао је на Филозофском факултету
Универзитета у Новом Саду с темом Заменички прилози у руском, пољском и
српскохрватском језику. Био је управник Катедре за руски језик и књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду, управник Катедре за славистику Филолошког
факултета у Београду и управник Центра за научноистраживачки рад и издавачку
делатност тог факултета. Предавао је на универзитетима у Москви, Петрограду,
Вороњежу, Иванову, Задру, Сеулу, Сапору, Нишу, Љубљани и Скопљу. Учествовао је на
међународним славистичким конгресима у Загребу и Љубљани (1978), Будимпешти
(1986), Софији (1988), Москви (1990), Љубљани (2003), Минску (2013), Београду (2018),
као и на многим другим југословенским и иностраним научним скуповима.
Као универзитетски наставник држао је предавања из руског, српског, словеначког и
македонског језика, контрастивне граматике јужнословенских језика, контрастивне анализе
руског и српског језика, опште лингвистике, лингвистичке славистике, лингвистичке
русистике, методологије лингвистичких истраживања и других предмета. За скоро све
предмете које је предавао написао је уџбенике и приручнике.
Иницирао је увођење нових предмета на појединим универзитетима и предавао те
предмете: функционалну граматику руског језика (на Универзитету у Новом Саду), увод у
славистику, методологију лингвистичких истраживања, историју и теорију проучавања
словенских језика (на Универзитету у Београду), словеначки језик, македонски језик (на

Ханкук универзитету за стране језике у Сеулу), српски језик (на Универзитету у
Вороњежу).
Био је главни уредник едиције Библиографије у Матици српској и едиције Студије
о Србима (Нови Сад – Београд), члан уредништава Анала Филолошког факултета
(Београд), Зборника радова Института за стране језике и књижевности (Нови Сад), Живи
језици (Београд), Русистика (Берлин), Русский язык за рубежом (Москва), Journal of
Balkan and Slavic Studies (Сеул), Studia Kognytywne (Варшава), Slavia Meridionalis
(Варшава), Библиотекар (Београд).
Члан је уређивачког одбора најугледнијег српског часописа из области филологије
Јужнословенски филолог, а претходно је од 2008. до 2018. био главни уредник тога
часописа чији је оснивач и дугогодишњи уредник био Александар Белић (1913−1960), а
академик Пипер преузима уредништво Филолога из руку свог ментора и учитеља –
академика Милке Ивић, која је уређивала часопис после Михаила Стевановића од 1974. до
2008. године. То што се Предраг Пипер појављује у низу ових знаковних за српску
лингвистику имена није случајно јер је и он, без сумње, један од тих ко је чини
препознатљивом у свету науке.
Предраг Пипер је дуги низ година (од 1998. до 2012) био уредник најзначајнијег
српског славистичког часописа Зборник Матице српске за славистику, где је изградио
избалансирану концепцију која је омогућила да се у континуитету сразмерно
представљају значајна за српску и светску славистику истраживања, а члан је
уредништава и научних савета славистичких часописа који се издају и ван Србије:
Материалы по русско-славянскому языкознанию (Вороњеж) Восточно-европейское
обозрение (Олштин), Славистички студии (Скопље), Acta Slavica Iaponica (Сапоро) Као
председник организационог одбора организовао је неколико међународних симпозијума:
Београд (1988), Нови Сад (2005), Нови Сад – Београд (2010), Сапоро (2011).
Био је председник Управног одбора Института за српски језик САНУ и Одбора за
српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија САНУ, управник Центра за
научни рад Филолошког факултета, председник Катедре за језик Коларчеве задужбине,
члан је Научног већа Института за српски језик САНУ, био је члан Савета Међународног
славистичког центра Филолошког факултета, секретар Лексикографског одељења Матице
српске, члан Програмског савета Завода за уџбенике, члан Националног просветног савета
Србије, члан матичне комисије за оснивање Одсјека за славистику Филозофског факултета
у Никшићу. Од 1985. до 2003. године Предраг Пипер био је члан, а од 2009. до 2013.
председник Комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика
Међународног славистичког комитета. Био је и потпредседник Међународне асоцијације
професора руског језика и књижевности (1986–1990). Члан је више српских научних и
стручних друштава и организација, нпр. стални је члан Матице српске, у којој је члан
Управног одбора и Одељења за књижевност и језик, био је члан и председник

Лексикографског одељења, уредништва едиције Библиографије, члан уредништва едиције
Студије о Србима, чији је био и председник, и члан Чешко-српског одбора. Члан је
Славистичког друштва Србије, чији је био председник у два мандата и у чијој је управи с
мањим прекидом од 1986. до 2007. године. Члан је Одбора за стандардизацију српског
језика, био је председник његове Комисије за синтаксу и Комисије за решавање хитних
питања.
Професор Пипер подједнако плодно ради како на Филолошком факултету у
Београду, где предаје на основним, мастер и докторским студијама, тако и у оквиру
Српске академије наука и уметности и Матице српске. За дописног члана САНУ изабран
је 30. октобра 2003, а за редовног члана САНУ 1. новембра 2012. У САНУ је иницирао
оснивање два одбора (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија и Српски
језик у поређењу са другим језицима) и био уредник и коуредник седам публикација тих
одбора.
Учествовао је на више научних скупова у САНУ, од којих је неке и организовао. У
САНУ је секретар Одељења језика и књижевности, члан Председништва САНУ,
Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за научна истраживања, председник Одбора
за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима и члан
Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија Одељења језика и
књижевности, председник Управног одбора Фонда „Ђорђе Зечевић“ за заштиту и
унапређивање ћирилице, био је члан Комисије САНУ за стратегију научног рада, члан је
Одбора за науку САНУ. Потпредседник је Уређивачког одбора Српске енциклопедије.
Био је и члан Одбора за додељивање награде за неговање ћирилице при Матици српској.
На Филолошком факултету је председник Савета Центра за српски као страни језик. Члан
је Одбора за додељивање награде „Павле и Милка Ивић“ Славистичког друштва Србије.
Као члан Научног већа Института за српски језик САНУ и сарадник на пројекту
Опис и стандардизација савременог српског језика Института за српски језик САНУ,
односно члан Одбора за стандардизацију српског језика, плодно ради у области
нормирања и стандардизације српског језика, што је резултирало капиталним остварењем
– Синтаксом савременога српског језика (1168 стр.) групе аутора, у редакцији Милке Ивић
(Београд − Нови Сад 2005), где је Предраг Пипер аутор концепције и најзаступљенији
аутор са поглављима (Именски израз (33−118), Предикат (301−343), Семантичке
категорије у простој реченици: синтаксичка семантика (575−982)). Семантичкосинтаксичке категорије аутор тих поглавља сагледава у оквиру различитих категоријалних
комплекса – антропоцентричног, апелативности, локализације, каузативности,
квалификације и квантификације, а заслуга теоретског осмишљавања и примене у опису
српског језика појединих категорија, попут локативности, градуелности, ексцесивности и
сл., у потпуности припада њему.

За израду наведеног капиталног дела српске граматике Предрагу Пиперу, заједно
са групом аутора, додељена је награда „Павле Ивић“ за 2005. годину. По други пут
академик Предраг Пипер добија ову престижну награду 2014. године, заједно са
академиком Иваном Клајном, за Нормативну граматику српског језика (Београд, 2013),
која је већ доживела три издања – два екавска (2013, 2014) и једно ијекавско (2015), а
представља дуго очекиван у српској лингвистици опис граматичког система који поседује
све карактеристике неопходне за једну нормативну граматику – свеобухватан је, написан
приступачним језиком, ослања се на нова достигнућа у савременој лингвистици, а уз све
то носи препознатљив печат оригиналних ауторских теорија које су претходно апробоване
у монотематским научним студијама. За свој досадашњи рад Предраг Пипер је 1988. г. добио
плакету почасног члана Бугарског русистичког друштва, 1990. г. на предлог Међународне
асоцијације професора руског језика и књижевности одликован је руским Орденом пријатељства
међу народима, 2007. добио је повељу почасног члана Славистичког друштва Србије, за животно
дело уручена му је Повеља "Радован Кошутић" Славистичког друштва Србије 11. фебруара 2016;
награда "Златна књига" Библиотеке Матице српске 24. априла 2016 (округли сто "Лингвистика и
славистика у делу Предрага Пипера" одржан је поводом додељивања награде "Златна књига" 15.
новембра 2016). Добитник је Повеље Матице српске за неговање српске књижевнојезичке

норме (2018) и Златне дипломе Филозофског факултета у Новом Саду (2019).
Зборници који су му посвећени: У простору лингвистичке славистике (2015),
Лингвистика и славистика у делу Предрага Пипера (2016)
Академик Предраг Пипер већ четири деценије плодно ради у многим областима
лингвистике. Познате су како у Србији тако и у целом словенском свету његове теоретске
студије из граматичке и лексичке семантике у српском, руском, пољском, македонском,
словеначком и другим словенским језицима, синтаксе српског језика и других словенских
језика, типолошке славистике, контрастивне лингвистике, опште лингвистике,
нормативистике, историје славистике, културе речи.
Библиографија академика Предрага Пипера обухвата 30 монографија, више од 50
наслова уџбеника и приручника за основну и средњу школу у 165 издања, као и око 400
студија, расправа, чланака, рецензија/приказа и других написа објављених у научним
часописима и зборницима.
Посебна издања и универзитетски уџбеници
1983
Zamenički prilozi : (gramatički status i semantički tipovi). – Novi Sad : Institut za strane jezike i
književnosti, 1983 [i. e. 1984]. – 139 str. ; 24 cm. – (Radovi Instituta za strane jezike i književnosti. A.
Jezičke studije ; sv. 5)
Садржај: Uvod: str. 7–12. – Gramatički status: 1. Zamenički prilozi kao zameničke reči: str. 14 ; 1.1. O pitanju
autonomnosti sistema značenja: str. 14–15 ; 1.2. Problem distinktivnog obeležja: str. 15–16 ; 1.3. Zamenjivanje:
str. 16–20 ; 1.4. Upućivanje: str. 20–28 ; 1.5. Kategorijalnost: 28–32 ; 1.6. Ka sintezi : 32–42 ; 2. Zamenički
prilozi kao prilozi: str. 42–49 ; 3. Zamenički prilozi i druge nepromenljive zameničke reči: 49–54 ; 4. Zamenički
prilozi i gramatičke kategorije: str. : 54 ; 4.1. Gramatičke kategorije i semantičke kategorije: str. 54–57 ; 4.2. O
sferi subjektivnog upućivanja: str. 57–66 ; 4.3. Zamenički prilozi i gramatika govorne situacije: str. 66–81. –
Semantički tipovi: 5. Od semantičkih kategorija ka semantičkim tipovima: 5.1. Kategorija i tip: str. 83–84 ; 5.2.
O pitanju sistema semantičkih kategorija: 84–95 ; 6. Pregled kategorijalnih tipova zameničkih priloga: str. 95–
107 ; 7. Pregled determinativnih tipova zameničkih prilogastr. 107–108 ; 7.1. Lokalizatori: str. 118–112 ; 7.2.

Kvantifikatori: str. 112–117. – Резюме: str. 117–120. – Summary: str. 121–123. – Citirana literatura: str. 125–
135. – Registri: str. 139.
Рец.: Общественные науки за рубежом. Языкознание. Реферативный журнал. – Москва :
ИНИОН, 1985, 3, стр. 143–145 (Л. В. Сорокоумская)
Bulletin scientifique SAVP, section B, Novi Sad, 1985, 21, 7/12, p. 166.
Књижевни језик, 1985, 14/2, стр. 99–103 (М. Ковачевић)
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1986, XXIX/2, 198–202 (В. Васић)
Русский язык за рубежом, 1986, 6 (Б. Тошович)

1984.
Библиографија југословенске лингвистичке русистике : (1945–1975). – Нови Сад : Матица
српска, 1984. – 247 стр. ; 25 cm. – (Библиографије / Матица српска. Рукописно одељење)
Рец.: Jezik in slovstvo, 1985/86, XXXI, 2–3, str. 93–94 (J. Rojs)
Савремени уџбеник, 1986, 13 (А. Стојановић)
Савремени уџбеник, 1986, 15 (В. Вулетић)
Живи језици. XXXIII, 1/4 (1991), стр. 119–120. (Б. Терзић)

1985.
О преводима из руске књижевности : преводилачка читанка : (избор, типологија и
библиографија критичких текстова). – Нови Сад : Институт за стране језике и књижевности,
1985. – [288] стр. ; 24 cm. – (Радови Института за стране језике и књижевности. Д. Уџбеници и
приручници ; св. 8)
Рец.: Самоуправна школа, 1981, IX, 1 (17), 116–119. (В. Раичевић)
Jezik in slovstvo, 1985/86, XXXI, 2/3, str. 93–94. (J. Rojs)

1988.
Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику : (семантичка студија). –
Београд : Институт за српскохрватски језик ; Библиотека Јужнословенског филолога, 1988. –
189 стр. ; 24 cm.
Рец.: Јужнословенски филолог, XLVI, 1990, стр. 129–132. (В. Ђукановић)
Системные семантические связи языковых единиц. – Москва : МГУ, 1992, 187–189. (В. Г. Кульпина)
Русский язык за рубежом. – Москва: 1989. – № 6. – С. 5. (Б. Тошовић)

1990.

Библиографија југословенске лингвистичке русистике : (1976–1985). – Нови Сад : Матица
српска, 1990. – 182 стр. ; 25 cm. – (Библиографије / Матица српска. Рукописно одељење)
Рeц.: Живи језици. – 33, 1/4 (1991), стр. 119–120. (Б. Терзић)
Slavist (Sarajevo), II, 2, 1991, str. 393–395 (D. Vojvodić)
Русский язык зa рубeжoм (Мoсквa), 1991, 4, стр, 107–110. (С. Несторович)
Збoрник рaдoвa Институтa зa стрaнe jeзикe и књижeвнoсти (Нoви Сaд), 1991, 13, стр.224–225. (М.
Петровић)
Delo (Ljubljana), 11. julija 1991, leto 33, št. 161, str. 6. (J. Rojs)
Живи jeзици (Београд), XXXIII, 1991, 1/4, стр. 119–121. (Б. Терзић)

Техника превођења : приручник за руски језик / Предраг Пипер и Марина Петковић. – Београд :
Завод за издавање уџбеника, 1990. – 134 стр. ; 24 cm
Уџбeник сaдржи прeглeд низa прeвoдилaчких тeхникa сa вeћим брojeм тeкстoвa и вeжбaњa зa усвajaњe
тих тeхникa. Сличaн уџбeник зa руски jeзик у Jугoслaвиjи ниje oбjaвљeн ни прe ни кaсниje. Збoг
прoмeнe нaстaвнoг плaнa и гaшeњa прeдмeтa Тeхникa прeвoђeњa у гимнaзиjaмa, уџбeник Тeхникa
прeвoђeњa: Приручник зa руски jeзик примeњивaн je у срeдњим шкoлaмa сaмo jeднe шкoлскe гoдинe.

1991.
Увод у славистику 1. – [1. изд.]. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, 1991. – 165 стр. ;
20 cm. – (Библиотека Предавања и приручника / Филолошки факултет Универзитета у
Београду)
Садржај: Предговор. – Славистика: Предмет славистике: стр. 5–6 ; Структура славистике: стр. 6–11 ;
Задаци славистике: стр. 11–17 ; Словенска филологија: стр. 17–20. – Словени: Словени данас: кратак
преглед основних података: стр. 21–22 ; Лингвистички аспект: а) Словенски језици: стр. 22–27 ; б)
Словенска писма: стр. 27–30 ; Етнички аспект: стр. 30–32 ; Конфесионални аспект: стр. 32 ;
Антрополошки аспект: стр. 33–34. – Словени од етничког формирања до раног средњег века: Најстарији
историографски извори о Словенима: стр. 35–38 ; Словени у светлу археолошких истраживања: стр. 39–
48 ; Словени у светлу лингвистичких истраживања: Словенски језици у индоевропској језичкој
породици: стр. 49–56 ; Балто–словенске језичке везе: стр. 57–60 ; Прасловенски језик: стр. 64–66 ;
Језички контакти и позајмице у прасловенском језику: стр. 66–69 ; Словенски етноними: стр. 70–81 ;
Проблем прапостојбине Словена: стр. 82–90 ; Сеобе Словена: стр. 91–108 ; Духовна култура Словена у
претхришћанском периоду: стр. 109–116. – Развој словенске писмености: Примање хришћанства и
почеци словенске писмености: стр. 117–121 ; Формирање словенских књижевних језика: стр. 122 ;
Јужнословенски језици: Старословенски језик: стр. 123–130 ; Српскохрватски књижевни језик: стр. 130–
134 ; Словеначки књижевни језик: стр. 134–136 ; Бугарски књижевни језик: стр. 136–138 ; Македонски
књижевни језик: стр. 138–140 ; Источнословенски језици: староруски књижевни језик: стр. 141–143 ;
Руски књижевни језик: стр. 143–145 ; Белоруски књижевни језик: стр. 145–147 ; Украјински књижевни
језик: стр. 147–149 ; Западнословенски језици: Пољски књижевни језик: стр. 150–151 ; Лужичкосрпски
књижевни језици: стр. 151–153 ; Чешки књижевни језик: стр. 153–155 ; Словачки књижевни језик: 155–
157 ; Словенски књижевни микројезици: стр. 157–160. – Библиографска напомена: стр. 161–163.

Тa публикација прeдстaвљa први увoд у слaвистику oбjaвљeн нa српскoм jeзику, сa изузeткoм
фoтoтипскoг издaњa рукoписa Дaничићeвих прeдaвaњa из слoвeнскe филoлoгиje и eстeтикe, oбjaвљeнoг
кao свeдoчaнствo нaучнe истoриje. Увoд у слaвистику 1 je прe свeгa увoд у слoвeнску филoлoгиjу сa
oсвртoм нa oснoвнa питaњa слoвeнскe aрхeoлoгиje, истoриoгрaфиje, eтнoгрaфиje и митoлoгиje.
Рeц.: Живи jeзици (Београд), 1991. XXXIII, 1/4, стр. 106–107. (В. Борисенко)
Slavia, 1992 (Praha), R. 61, s. 331–332. (R. Brabcova)

1995.

Увод у славистику 1. – [2. изд.]. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, 1995. –
165 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Предавања и приручника / Филолошки факултет
Универзитета у Београду)
Прeштaмпaнo издaњe из 1991. гoдинe (бeз знaњa aутoрa).

1996.
Поглавља из науке о српском језику. – Сеул : Ханкук универзитет за стране студије. Катедра за
југословенске студије , 1996. – 142 стр. ; 25 cm

Садржај: Предговор. – Писма у контакту (прилог типологији проблема): стр. 1–8 ; Трансклрипција,
транслитерација и теорија језика у контакту: стр. 9–16 ; Алтернацијски типови и конгруенцијске класе у
српској именичкој парадигми: стр. 17–28 ; Prenomina reflexiva у српскохрватском језику: стр. 29–35 ;
Хронотоп текста као функционално–семантичка категорија српскохрватског језика (проблеми
моделирања): стр. 36–43 ; Priloška temporalna lokalizacija u srpskohrvatskom jeziku: стр. 44–54 ; О
типовима квантификатора у српскохрватском језику: стр. 55–65 ; О цитатској референцијалности у
''Српским народним приповјеткама'' (у поређењу са данашњим српскохрватским језиком): стр. 66–73 ;
Параномазија као предмет лингвистике и реторике (на примерима српских и руских књижевних и
новинских текстова): стр. 74–83 ; Оглед контрастивне анализе текста у проучавању језика српске
књижевности у XVIII–XIX веку / Мирјана Бошков и Предраг Пипер: стр. 84–103 ; Међујезичка
паронимија у систему категоријалних појмова конфронтативне лексикологије: стр. 104–111 ; Заменички
прилози са значењем места у руском, пољском и српскохрватском језику: стр. 112–131 ; Реципрочност и
рефлексивност у словенским језицима: стр. 132–143. – Библиографска белешка.
Избoр из aутoрoвих рaдoвa o рaзличитим питaњимa српскoг jeзикa (oд грaфиje дo синтaксe и типoлoгиje)
умнoжeн зa пoтрeбe кoрejских студeнaтa нa пoстдиплoмским студиjaмa.

Српскохрватски језик : основни курс. – Сеул : Ханкук универзитет за стране студије.
Катедра за југословенске студије, 1996. – 273 стр. ; 25 cm
Први уџбeник српскoхрвaтскoг jeзикa зa Кoрejцe, у кojeм сe узимajу у oбзир jeзичкe и цивилизaциjскe
спeцифичнoсти нaстaвe српскoхрвaтскoг jeзикa у кoрejскoj срeдини.

1997.
Jezik i prostor. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd: Čigoja štampa , 1997. – 220 str. ; 17 cm. –
(Biblioteka XX vek ; 91)

Садржај: Predgovor. – Teorijski okviri proučavanja prostornih metafora u jeziku: Jezik u prostoru i prostor u
jeziku: str. 9–36 ; Lokalizacija kao princip strukturiranja i funkcionisanja semantičkih kategorija: str. 37–47 ;
Teorija semantičkih lokalizacija i poređenje jezika: str. 48–56. – Prostor u jeziku: Kategorija prostora u
predloškim adverbijalima: str. 59–76 ;Priloška značenja mesta i pravca: str. 76–85. – Prostorne metafore u
jeziku i govoru: Prostorne metafore u gramatičkim kategorijama: str. 89–99 ; Kategorija vremena u predloškim
adverbijalima: str. 100–117 ; Prostor u političkoj metafori: str. 118–130. – Prostorne metafore u lingvistici:
Lokalizacija kao lingvistička metafora: str. 133–136 ; Spiralna dinamika odnosa između jezika i govora: str.
137–146 ; Unutrašnja i spoljašnja modalnost glagola ''morati'': str. 147–156. – U prostoru teksta: Hronotop
teksta (problemi modeliranja): str. 159–169 ; Diskursni markeri i temporalna lokalizacija: str. 170–181 ;
Prospektivna lokalizacija u tekstu: str. 182–195 ; O tekstu kao linearizovanoj strukturi: str. 196–210. – Citirana
literatura: str. 211–220. – Bibliografska beleška.
У књизи сe излaжe тeoриja сeмaнтичких лoкaлизaциja. Идeje кoje су у њу угрaђeнe рaзвиjaнe су тoкoм
двaдeсeт гoдинa, a сaсвим нeзaвиснo oд тe тeoриje сличнe идeje су дeвeдeсeтих гoдинa пoстaлe врлo
пoпулaрнe дoбивши jaкo тeoриjскo утeмeљeњe у oквиру кoгнитивнe лингвистикe, пoсeбнo нa eнглeскoм
гoвoрнoм пoдручjу. Пojeдинa пoглaвљa у књизи прeдстaвљajу избoр aутoрoвих рaдoвa из тe oблaсти
углaвнoм рaниje oбjaвљeних нa стрaним jeзицимa, зa oву прилику мaњe или вишe прeрaђeних, пoрeд
нeкoликo нoвих рaдoвa.
Рeц.: Jужнoслoвeнски филoлoг, 1998, XLI, 204–213. (Д. Војводић)
Слaвистикa, 1997, 1, стр. 182–184. (С. Танасић)
Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, 1998, XLI/1, стр. 174–180. (И. Антонић)
Studia slavica savariensia, 2000, 1, 170–172. (S. Kordić)
Jazykovedny časopis, 2000, 1, 46–48. (J. Horecký)

Оглед српске морфосинтаксе : (у поређењу са македонском). – Сеул : Ханкук универзитет за
стране студије. Катедра за југословенске студије, 1997. – 103 стр.; 25 cm.
Садржај: Предговор. – Уводне напомене: стр. 5–10. – 1. Граматика елемената глаголске и именске
групе: 1.1. Глагол: стр. 10–24 ; 1.2. Именске речи: 1.2.1. Именичке речи: 1.2.1.1. Именице: стр. 24–37 ;
1.2.1.2. Именичке заменице: стр. 37–40 ; 1.2.2 Неименичке речи: 1.2.2.1 Придеви: стр. 40–46 ; 1.2.2.2.
Бројеви: стр. 46–50 ; 1.2.2.3. Прилози: стр. 51. – Граматика реченице: стр. 52–54 ; 2.1 Семантичко–
прагматички аспекти реченичне граматике: 2.1.1. Именска група у реченици: стр. 55–62 ; 2.1.1.1.
Референцијалност: стр. 63–65 ; 2.1.1.2. Квантификација (у оквиру именске групе): стр. 65–68 ; 2.1.2.
Глаголска група у реченици: 2.1.2.1. Категорије предикатског израза: стр. 69 ; 2.1.2.1.1. Темпоралност:
стр. 69–71 ; 2.1.2.1.2. Аспектуалност: стр. 72–73 ; 2.1.2.1.3. Модалност: стр. 73–74 ; 2.1.2.2. Реченичке
категорије: стр. 75 ; 2.1.2.2.1. Компаративност: стр. 75–77 ; 2.1.2.2.2. Падеж: стр. 77–78 ; 2.1.2.2.3.
Дијатеза: стр. 78–79 ; 2.1.2.2.4. Персоналност (именска група у функцији првог аргумента и повезаност
реченице са говорном ситуацијом): стр. 79–82 ; 2.1.2.2..5. Вокативност: стр. 82–83 ; 2.1.2.2.6.
Императивност: стр. 84–85 ; 2.1.2.2.7. Интеррогативност: стр. 85–86 ; 2.2. Синтаксички аспекти
реченичне граматике: 2.2.1 Конгруенција: стр. 86–87 ; 2.2.2. Линеаризација: стр. 88–90 ; 2.2.3.
Повезивање предикатско–аргументских конструкција у реченичном изразу: стр. 90–92. – Српска
граматика према македонској (основно диференцирање): стр. 93–100. – Основна литература: стр. 101–
102.
Рaд je нaстao кao дeo зaмишљeнe грaмaтикe jужнoслoвeнских jeзикa, кojу je иницирaлa aкaдeмик Зузaнa
Тoпoлињскa нaписaвши и мaкeдoнску грaмaтику зa тaj зajeднички прojeкaт, кojи сe збoг нeпoвoљних

oкoлнoсти нaстaлих рaспaдoм другe Jугoслaвиje ниje зaвршиo oнaкo кaкo je билo плaнирaнo. Aутoр je ту
пoкушao дa први пут у jeднoм грaмaтичкoм oпису српскoг jeзикa oствaри синтeзу eлeмeнaтa тeoриje
сeмaнтичкe синтaксe (углaвнoм у пojмoвнoм aпaрaту пoљскe лингвистичкe шкoлe) и функциoнaлнe
грaмaтикe – у првoм дeлу у фoкусу су грaмaтички oблици, a у другoм грaмaтичкa знaчeњa – сa
eлeмeнтимa тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja.

Предавања о јужнословенским језицима. – Сеул : Ханкук универзитет за стране студије. Катедра
за југословенске студије, 1997. – 63 стр. ; 25 cm
Садржај: Предговор: стр. 5. – Историја српскохрватског књижевног језика: стр. 7–24 ; Српски и корејски у
контакту : (преглед лингводидактичких проблема): стр. 25–33 ; Граматичка структура македонског
језика у поређењу са српским: стр. 35–44 ; Граматичка структура словеначког језика у поређењу са
српским: стр. 45–65. – Садржај.
Ту су сaбрaни сaжeци прeдaвaњa o српскoм, слoвeнaчкoм и мaкeдoнскoм jeзику, и o упoрeднoj грaмaтици
jужнoслoвeнских jeзикa, кoje je aутoр држao студeнтимa Хaнкук унивeрзитeтa у Сeулу 1994–1997, кao и
српскa вeрзиja рeфeрaтa o глaвним рaзликaмa измeђу српскoг и кoрejскoг кao извoру интeрфeрeнциje у
нaстaви, кojи je aутoр пoднeo нa нaучнoм скупу oдржaнoм нa тoм унивeрзитeту у jуну 1997. гoдинe.

1998.
Увод у славистику. 11. – [1. изд.] – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998. – 166
стр. ; 20 cm
Садржај: Предговор. – Славистика: Предмет славистике: стр. 7–8 ; Структура славистике: стр. 8–12 ;
Задаци славистике: стр. 12–17 ; Словенска филологија: стр. 17–20. – Словени: Словени данас: кратак
преглед основних података: стр. 23–24 ; Лингвистички аспект: а) Словенски језици: стр. 24–29 ; б)
Словенска писма: стр. 29–31 ; Етнички аспект: стр. 31–32 ; Конфесионални аспект: стр. 33 ;
Антрополошки аспект: стр. 33–35. – Словени од етничког формирања до раног средњег века: Најстарији
историографски извори о Словенима: стр. 36–38 ; Словени у светлу археолошких истраживања: стр. 38–
48 ; Словени у светлу лингвистичких истраживања: Словенски језици у индоевропској језичкој
породици: стр. 48–54 ; Балто–словенске језичке везе: стр. 54–57 ; Прасловенски језик: стр. 57–61 ;
Језички контакти и позајмице у прасловенском језику: стр. 61–64 ; Словенски етноними: стр. 64–74 ;
Проблем прапостојбине Словена: стр. 74–81 ; Сеобе Словена: стр. 81–96 ; Духовна култура Словена у
претхришћанском периоду: стр. 97–103. – Развој словенске писмености: Примање хришћанства и почеци
словенске писмености: стр. 104–108 ; Формирање словенских књижевних језика: стр. 108–109 ;
Јужнословенски језици: Старословенски језик: стр. 109–116 ; Српскохрватски књижевни језик: стр. 116–
127 ; Словеначки књижевни језик: стр. 127–130 ; Бугарски књижевни језик: стр. 130–134 ; Македонски
књижевни језик: стр. 134–137 ; Источнословенски језици: староруски (општеисточнословенски)
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teorije semantičkih lokalizacija: str. 57–62. – Prostor u jeziku: Kategorija prostora u predloškim adverbijalima:
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Рец.: Летопис Матице српске, год. 180, књ. 473, св. 6, јун 2004, стр. 975–980 (М. Рељић)
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2010 г. (В. И. Супрун)
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2016.
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стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана
Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. – 143 стр. :
илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm

Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить 1 : уџбеник за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1993. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. –2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. –3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић
и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 79
стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 1 : руски језик за V разред основне школе : приручник за наставнике / Предраг
Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1993. – 63 стр. ; 24 cm
Давайте дружить! 1 : руски језик за V разред основне школе : приручник за наставнике / Предраг
Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 1994. – 63 стр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1994. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1995. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1996. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1998. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1999. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2000. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2001. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2002. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2003. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2004. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2005. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2006. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2007. – 143
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1994. – 79. стр : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1995. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1996. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1997. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1999. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2000. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2001. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2002. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2003. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2004. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2005. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2006. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2007. – 79 стр. :
илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 2 : руски језик за 6. разред основне школе : приручник за наставнике / Предраг
Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1994. – 34 стр. ; 24 cm

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2003. – 170. стр : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 170
стр. : илустр. ; 24 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1996. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1997. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1998. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић . – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1999. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2000. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2001. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2002. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2003. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2004. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm
Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1.
изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2.
изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.
Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3.
изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. –
1. изд. − 2005.
Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. –
2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.
Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. –
3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. –
1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
Орбита 4 : уџбеник за VIII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1.
изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.

Орбита 1 : уџбеник за V разред, прва година учења / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
Орбита 1: радна свеска за V разред, прва година учења / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 6. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2003.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 8. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.
Давайте дружить 1 : касете за прву годину учења, V разред основне школе / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1993.
Давайте дружить 2 : касете за другу годину учења, VI разред основне школе / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1993.
Давайте дружить 2 : компакт-диск за другу годину учења, VI разред основне школе / Предраг
Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1993
Давайте дружить 3 : касете за трећу годину учења, VII разред основне школе / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1993.

Давайте дружить 4 : касете за четврту годину учења, VIII разред основне школе / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1993.
Давайте дружить 4 : компакт-диск за четврту годину учења, VIII разред основне школе / Предраг
Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1994.
Орбита 3 : аудио-касете за VII разред / Предраг Пипер и други. − Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2005.
Орбита 3 : компакт-диск за VII разред / Предраг Пипер и други. − Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2005.
Орбита 4 : CD за VIII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. − Београд
: Завод за уџбенике, 2007.
Орбита 1 : CD за прву годину учења, за V разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана
Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике, 2007.
Руски језик : касете за другу годину учења, VI разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике, 2007
Руски језик : компакт-диск за другу годину учења, VI разред основне школе / Предраг Пипер,
Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике, 2008.
Орбита 3 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за VII разред основне школе /
Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. – Београд : Завод за
уџбенике и наставна средства, 2005.
Орбита 4 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за VII разред основне школе /
Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. – Београд : Завод за
уџбенике, 2007.
Орбита 1 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за V разред основне школе, прва
година учења / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. – Београд :
Завод за уџбенике, 2007.

Руски језик за I разред гимназије : други страни језик : прва година учења / Предраг Пипер,
Марина Петковић, Вучина Раичевић. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2000.
Руски језик за II разред гимназије и угоститељске школе : други страни језик, друга година учења /
Предраг Пипер и Вучина Раичевић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2003.

Руски језик за II разред гимназије и угоститељск школе : други страни језик, друга година учења /
Предраг Пипер и Вучина Раичевић. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2005.
Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Вучина Раичевић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.
Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Вучина Раичевић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
2002.
Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, Марина
Петковић и Вучина Раичевић. – 3. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 2006.
Руски језик : за III разред средње школе : други страни језик : трећа година учења4 / Предраг
Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна
средства, 1989. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1994.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1995.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.
– 163 стр. : илустр. ; 24 cm
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Издања: 1989/1, 1993/2, 1994/3, 1995/4, 1997/5

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике, 2007. – 163 стр.
: илустр. ; 24 cm
Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-туристичке струке
: други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј
Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за
издавање уџбеника ; Титоград : Републички завод за унапређивање васпитања и образовања,
стварање уџбеника и уџбеничке литературе, 1990. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-туристичке струке
: други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј
Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за
издавање уџбеника ; Титоград : Републички завод за унапређивање васпитања и образовања,
стварање уџбеника и уџбеничке литературе, 1993. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-туристичке струке
: други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј
Тарасјев. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за
издавање уџбеника ; Титоград : Републички завод за унапређивање васпитања и образовања,
стварање уџбеника и уџбеничке литературе, 1994. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-туристичке струке
: други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј
Тарасјев. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства ; Нови Сад : Завод за
издавање уџбеника ; Титоград : Републички завод за унапређивање васпитања и образовања,
стварање уџбеника и уџбеничке литературе, 1995. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-туристичке струке
: други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј
Тарасјев. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1998. – 123 стр. : илустр. ;
24 cm
Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 5. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.
– 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Раичевић Вучина. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.
– 123 стр. : илустр. ; 24 cm
Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.
– 123 стр. : илустр. ; 24 cm

Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике, 2007. – 123 стр.
: илустр. ; 24 cm
Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг Пипер, Андреј
Тарасјев и Вучина Раичевић. – 9. прерађено изд. − Београд : Завод за уџбенике, 2013. – 123 стр.
: илустр. ; 24 cm
Руски језик за I разред: 2. страни језик, 1. година учења / Предраг Пипер, Марина Петковић и
Вучина Раичевић. – 4. изд. – Београд, Завод за уџбенике, 2008.
Руски језик за II разред: 2. страни језик, 2. година учења / Предраг Пипер и Вучина Раичевић. – 3.
изд. – Београд, Завод за уџбенике, 2008.

Преводи

Лингвистички списи / Јан Бодуен де Куртене ; превео, приредио и предговор написао Предраг
Пипер. – Нови Сад : Књижевна заједница, 1988. – 241 стр. ; 21 cm. – (Библиотека ''Antropos'' ; књ.
22)
Књига поред дванаест општелингвистичких радова Јана Бодуена де Куртенеа, у избору П. Пипера као
преводиоца и приређивача, садржи уводну студију (Предговор, стр. 7–31), у којој је дан општи поглед на
генезу научних схватања и теорија Јана Бодуена Де Куртенеа и на његово место у историји лингвистике.
П. Пипер је дао и одабрану библиографију радова Јана Бодуена де Куртенеа, одабрану библиографију
радова о његовом делу као и три регистра (предметни, именски и језички).
Рец.: Живи jeзици (Београд), 1988, ХХХ, 1/4, стр. 90–93. (В. Половина)
SOL (Zagreb), 1989, 4/2, str. 127–130. (D. Vojvodić)
Књижeвни jeзик (Сарајево), 1989, 18/1, стр. 55–57. (М. Кoвaчeвић)
Quorum (Zagreb), 1989, 5/2, str. 393–395. (J. Trtak)
Б. Дaбић: Прoсвjeтни лист (Сaрajeвo), 1990, 790, стр. 14.
Acta Universitatis Vratislaviensis, Nr 1373, Slavica Wratislaviensia LXXII, Wroclaw 1992, s. 131–
134. (J. Sokołowski)

Марија Жуков, Маршал Жуков : мој отац. – Београд : Чигоја штампа, 2009. – 186 стр. [Са
Aлександром Младеновићем, Превод с руског, Објашњења неких личних имена, појединих
речи и појмова, Напомена преводилаца] ISBN 978–86–7558–69–7

Издања која је П. Пипер уредио као главни уредник или ко-уредник

Словенске културе и историја међусловенских веза : зборник радова / ур. [П. Пипер] и Сима Бабић.
– Београд : Библиотека града Београда : Друштво српско–руског пријатељства, 1996.
Зборник Матице српске за славистику 1998, св. 54/44 – 2010, св. 77.
Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика. – Београд : САНУ, 2006. – (Српски језик
у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 1).
Семантичка проучавања српског језика / уредници М. Радовановић и П. Пипер. – Београд : САНУ,
2008. – (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 2)
Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика : у част академика Светлане
Толстој / уредници П. Пипер и Љ. Раденковић. – Београд : САНУ, 2008. – (Српски језик у
светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 3)
Lingvistika Milke Ivić / urednici Predrag Piper i Milorad Radovanović. – Beograd : XX vek, 2008.
Јужнословенски филолог, 2008, LXIV – 2018, LXXIV
Јужнословенски језици. – Београд : Београдска књига, 2009. [аутори: З. Тополињска, В. Малџијева,
М. Ђукановић, П. Пипер]
Енциклопедија српског језика. Т. 1. – Београд : САНУ : Завод за уџбенике ; Нови Сад : Матица
српска. [89 редигованих чланака из српске филологије и лингвистике предатих за штампу]
Контрастивна проучавања српског језика : правци и резултати / уредили Иван Клајн и Предраг
Пипер. – САНУ : Београд, 2010.
Методологија лингвистичких истраживања : зборник семинарских радова. Београд, 2003.
Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages: Joint International Symposium, November
11-14, 2011. Abstracts. – Ed. Predrag Piper, Motoki Nomachi. - Sapporo: Slavic Research Center and
the Commission on the Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International
Committee of Slavists, 2011.
В. такође: Интернет издања

Прилози у периодици, зборницима и посебним издањима
1977.

Обележавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама у савременом
руском и савременом српскохрватском књижевном језику // Прилози проучавању језика
(Нови Сад). – ISSN 0555–1137. – 13/14 (1977–1978), 1–51.

Скрaћeнa вeрзиja aутoрoвoг мaгистaрскoг рaдa и пoчeтaк истрaживaњa прoблeмaтикe кoja ћe 1997.
дoбити oблик тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja. Први и joш увeк нajoбимниjи дoслeднo
структурaлистички извeдeн кoнтрaстивни синтaксички oпис у српскoj славистици.

В. О. Можаева. ''Выражение обстоятельственных отношений в русском языке''. Москва, 1977 :
[приказ] // Strani jezici (Zagreb). – ISSN 0351–0840. – 3/4 (1977), 240–243.

1978.
Заменички прилози са значењем места и правца у руском, пољском и српскохрватском језику //
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 21, 1 (1978), 63–82.
Herbert B. Coats, ‘’Stress Assignment in Russian : Inflection’’, Linguistic Research. Inc, Edmonton,
Alberta, Canada, 1976, pp. 202 : [приказ] // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику.
– ISSN 0352–5724. – 21, 2 (1978), 230–233.
1979.
''Дијамантни мој венац” и “дијаманти” његовог превода // Мостови. – ISSN 0350–6525. – 10, 1(37)
(1979), 68–71.
Nahtigalov zbornik, prispevki z Mednarodnega simpozija v Ljubljani 30. junija–2. julija 1977. / uredil
Franc Jakopin. Ljubljana 1977. – 528 str. : [приказ] // Zbornik radova Instituta za strane jezike i
književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 1 (1979), 373–377.

Uz jubilej prof. Petra Đorđića // Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti (Novi
Sad). – ISSN 0351–9074. – 1 (1979), 421–423.
Funkcije ponavljanja reči u ruskom jeziku // Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti
(Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 1 (1979), 79–86.

1980.

Bibliographie von Arbeiten zur linguistischen Beschreibung der serbokroatischen
Gegenwartsschprache. Institut für deutsche Sprache, Mannheim, 1979 : [приказ] // Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 23, 2 (1980), 218–221.
Bibliografija doktorskih disertacija o ruskom jeziku odbranjenih na univerzitetima u SAD //
Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 2
(1980), 391–399.
''Język Rosyjski'' : czasopismo dla nauczycieli. XXXII (159) 1979 : [приказ] // Zbornik radova Instituta
za strane jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 2 (1980), 365–366.
O primeni kontrastivnog metoda u nastavi ruskog jezika u višejezičnoj sredini // Simpozijum
Kontrastivna jezička istraživanja : Novi Sad, 7. i 8. decembar, 1979 : zbornik radova. – Novi Sad :
Filozofski fakultet, 1980. – Стр. 429–434.

''Slavia Orientalis'', Rocznik XXVIII (1979) Nr 1–4 : [приказ] // Zbornik radova Instituta za strane
jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 2 (1980), 359–360.
1981.
Грађа за библиографију радова о превођењу с руског језика на језике југословенских народа
(1945–1975) // Зборник Матице српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 21 (1981), 137–151.
Оглед контрастивне анализе текста у проучавању језика српске књижевности у XVIII–XIX веку /
Мирјана Бошков и Предраг Пипер // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. –
ISSN 0352–5724. – 24, 1 (1981), 55–74.
Semantische Untersuchungen zum Verbalaspekt im Russischen / Walter Breu. – München : Verlag Otto
Sagner, 1980. – 231. – (Slavistische Beiträge, Band 137) : [приказ] // Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику. – ISSN 0352–5724. – 24, 2 (1981), 180–185.
1982.

О типовима квантификатора у српскохрватском језику // Научни састанак слависта у
Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 11, 2 (1982), 93–103.
1983.
Местоименные наречия в русском, польском и сербохорватском языках // Zbornik radova Instituta
za strane jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 5 (1983), 403–412.

Milka Ivić: Lingvistički ogledi. – Beograd : Prosveta, 1983 // Polja (Novi Sad). – ISSN 0032–
3578. – 30, 302 (1983), 198.
O denotativnom i signifikativnom značenju lingvističkog termina : s osvrtom na rusku lingvističku
terminologiju // II simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja : Novi Sad, 10. i 11. decembar 1982 :
zbornik radova. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 1983. – Стр. 125–129.
О језику и говору са интерпретацијског становишта // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–
185X. – 39 (1983), 43–51.

Peto savetovanje Saveza društava za primenjenu lingvistiku // Pedagoška stvarnost (Novi Sad). –
ISSN 0553–4569. – 3 (1983), 260–262.
Руско–српскохрватска књижевна библиографија : посебна издања : књига прва (1918–
1941) / саставио Сава Паланчанин; под редакцијом Живојина Бошкова и Витомира
Вулетића. – Нови Сад : Матица српска, 1979. – 400 стр.; 20 cm // Славистички студии
(Скопје). – ISSN 0352–3055. – 3 (1983), 99–100.
Синонимије и конверзије с глаголом „морати“ // Научни састанак слависта у Вукове дане.
– ISSN 0351–9066. – 12, 1 (1983), 167–172.
Funkcionalna gramatika u nastavi ruskog jezika na univerzitetu // Pedagoška stvarnost (Novi Sad). –
ISSN 0553–4569. – 3 (1983), 486–491.
1984.
Dr Predrag Piper, docent // Bibliografija radova radnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. – Novi
Sad : Filozofski fakultet, 1984. – Str. 969–970.

Ка типологији граматичких истраживања и описа : на примерима из русистике и славистике //
Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 6 (1984),
51–59.
О конверсивных предложениях с квантификативами всеобщности // Исследования по славянской
филологии / под ред. В. П. Гудкова. – Москва : Московский университет, 1984. – Стр. 147–158.
О семантичком статусу лексичких парова типа „све“ и „ништа“ // Лексикографија и
лексикологија : зборник радова. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за
српскохрватски језик, 1984. – Стр. 135–141.
Paul Garde: Grammaire russe. Tome premier, Phonologie–Morphologie. – Paris : Institut d’Etudes
slaves, 1980. – 486 pp. – (Collection de Grammaires de l’Institut d’Etudes slaves ; VII/1) : [приказ]
// Зборник Матице српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 26 (1984), 175–180.
Pronomina reflexiva у српскохрватском језику // Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику5. – ISSN 0352–5724. – 27/28 (1984–1985), 633–639.
Psiholingvistički aspekt opozicije „unutra/spolja“ kao mogućeg konstitutivnog faktora sistema
semantičkih kategorija // Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije (Sarajevo).
– ISSN 0350–8757. – 7/8 (1983–1984), 223–230.
Радмило Маројевић, Граматика руског језика. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства,
1983. – 343 стр. : [приказ] // Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti (Novi Sad). –
ISSN 0351–9074. – 6 (1984), 443–448.
7. међународни симпозијум о интензификацији наставе страних језика // Zbornik radova Instituta
za strane jezike i književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 6 (1984), 467–469.
Словообразовательная структура местоименных наречий в сербскохорватском, русском и
польском языках // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков: тезисы
международного симпозиума. – Москва : Наука, 1984. – Стр. 116–117.
1985.

Временске транспозиције и заменичке речи у српскохрватском и другим словенским
језицима // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351–9066. – 14 (1985), 51–
58.
Новая книга югославского языковеда // Информационный бyллетень по изучению и
распространению славянских культур (Москва). – 13 (1985), 86–87.
О синхронном описании словообразования местоименных наречий в славянских языках //
Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–185X. – 41 (1985), 13–23.
Прилог типологији критике превода // Преводилачке споне. – Нови Сад : Институт за
јужнословенске језике, 1985. – Стр. 95–101.
5

Посвећено академицима Милки Ивић и Павлу Ивићу поводом 60–годишњице живота.

(Копча ; 5)

Три деценије истраживања о језику и лингвистици // Књижевна реч. – 13, 253 (25.03.1985), 18–
19.
1986.
А. В. Бондарко, Функциональная грамматика. – Ленинград : Наука, 1984. : [приказ] // Зборник
Матице српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 31 (1986), 177–180.

Библиографија југословенске лингвистичке русистике поново пред читаоцима
''Савременог уџбеника'' // Савремени уџбеник. – ISSN 0353–3026. – 14 (1986), 14–15.
Gerta Hüttl–Folter. Die trat/torot–Lexeme in den altrussischen Chroniken : [приказ] // Зборник
Матице српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 30 (1986), 183–185.
Др Предраг Пипер, доцент : потпуна библиографија // Анали Филолошког факултета. – ISSN
0522–8468. – 17 (1986), 245–247.
XI съезд Союза славистических обществ Югославии // Информационный бюллетень
Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур (Москва). –
15 (1986), 58–60.
Eleventh congress of the Union of Yugoslav slavic study societies // International Association for the
Study and Dissemenation of the Slavonic Cultures. Information Bulletin. – 15 (1986), 47–48.

Između kontrastivne i konfrontativne lingvistike // III simpozijum Kontrastivna jezička
istraživanja : Novi Sad, 6. i 7. decembar 1985 : zbornik radova. – Novi Sad : Filozofski
fakultet, 1986. – Стр. 401–408.
XI конгрес Савеза славистичких друштава Југославије // Зборник Матице српске за
славистику. – ISSN 0352–5007. – 30 (1986), 191–192.
Локалистская теория падежей и функциональная грамматика русского языка как иностраннного
// Русский язык за рубежом (Москва). – 6 (1986), 79–83.
Морфология русского языка в югославской русистике // Zbornik radova Instituta za strane jezike i
književnosti (Novi Sad). – ISSN 0351–9074. – 7 (1986), 159–171.
О морфолошкој класификацији заменица у руском језику у поређењу са српскохрватским :
парадигматски аспект // Живи језици. – ISSN 0514–7743. – 28, 1/4 (1986), 16–23.
XIe Congres de l’Union des societes de slavistique de Yugoslavie // Association internationale pour
l’etude et la diffusion des cultures slaves. Bulletin d’information. – 15 (1986), 58–59.
Прилози проучавању језика, издаје Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у
Новом Саду, 1984, бр. 20 : [приказ] // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. –
ISSN 0352–5724. – 29, 2 (1986), 193–194.
Прилози са просторним значењем у македонском језику // Семинар за македонски јазик,
литература и култура : научна сесија (Скопје). – 12 (1986), 53–61.

Прилозите со пространствено значење во македонскиот јазик // Литературен збор (Скопје). –
ISSN 0024–4791. – 30, 2 (1986), 3–13.
Проблема моделирования системы семантических категорий и интенсификация обучения
иностранным языкам // Innere und äussere Faktoren einer Intensivierung der Russischausbildung :
Beitrage samtlich in Russischer Sprache (Halle (Saale)). – 64 (1986), 109–114.
Реципрочност и рефлексивност у словенским језицима // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350–
185X. – 42 (1986), 9–20.
Русистика на XXIV конференции славистов Сербии // Русский язык за рубежом (Москва). – 1
(1986), 121–122.
Сарајевски славистички дани : зборник радова I, Сарајево, 1985 : [приказ] // Зборник Матице
српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 31 (1986), 201–202.
1987.
O društvenom značaju lingvistike kao motivacionom faktoru u nastavi jezika // Pedagoška stvarnost
(Novi Sad). – ISSN 0553–4569. – 3 (1987), 175–178.
О семантичкој основи поређења сродних језика // Семинар за македонски јазик, литература и
култура : научна дискусија (Скопје). – 13 (1987), 49–56.
О семантичком систему заменица у српскохрватском језику у поређењу са руским // Зборник
Матице српске за славистику. – ISSN 0352–5007. – 33 (1987), 79–102.
O sistemu morfoloških tipova zamenica u ruskom jeziku u poređenju sa srpskohrvatskim // Sarajevski
slavistički dani (Sarajevo). – 2/3 (1987), 36–44.
Problemi morfologije ličnih zamenica u ruskom jeziku // Sarajevski slavistički dani (Sarajevo). – 2/3
(1987), 25–36.

Референцијалност и исказ у исказу // Анали Филолошког факултета. – ISSN 0522–8468. –
18 (1987), 263–272.
Славистички зборник. Књига I: Радован Кошутић и развој југословенске славистике. – Београд :
Савез славистичких друштава СР Србије, 1986 : [приказ] // Зборник Матице српске за
славистику. – ISSN 0352–5007. – 33 (1987), 183–185.
1988.

E. Stankiewicz. Baudouin de Courtenay a podstawy jezykoznawstwa wspolczesnego : [приказ]
// SOL (Zagreb). – ISSN 0352–8715. – 6 (1988), 128–130.
Language in space and space in Language // Yugoslav General Linguistics / selected, edited, and
introduced by Milorad Radovanović. – Amsterdam : John Benjamins, 1988. – Str. 241–263.
Рeц.: Н. Ф. Aлeфирeнкo, Л. Б. Aлeфирeнкo, Язык в прoстрaнствe и прoстрaнствo в языкe. Рeцeнзия
нa рaбoту П. Пипeрa. – Мoвoзнaвствo : нaукoвo–тeoрeтичный журнaл AН Укрaины. Киiв:
Нaукoвa думкa, 1991, 2, стр. 74–75.

Непознате свеске универзитетских предавања Ватрослава Јагића // Зборник Матице српске за
славистику. – ISSN 0352–5007. – 35 (1988), 75–82.
О возвратных местоимениях в русском языке // Актуальные вопросы изучения морфологии
русского языка. – Москва : Московский университет, 1988. – Стр. 80–88.

О граматичком значењу // Живи језици. – ISSN 0514–7743. – 30, 1/4 (1988), 10–16.
O rednim prilozima u srpskohrvatskom jeziku // Folia Linguistica Polono–Jugoslavica (Katowice). – 1
(1988), 23–41.
О цитатској референцијалности у “Српским народним приповеткама“ : у поређењу са данашњим
српскохрватским језиком // Научни састанак слависта у Вукове дане6. – ISSN 0351–9066. – 17,
3 (1988), 209–217.
Предговор // Лингвистички списи / Јан Бодуен де Куртене ; превео и приредио Предраг Пипер. –
Нови Сад : Књижевна заједница Новог Сада, 1988. – Стр. 7–28. – (Библиотека ''Antrophos'' ; 22)
Транскрипција, транслитерација и теорија језика у контакту // Транскрипција и превођење са
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Граматичке структуре македонског и српскохрватског језика: основна диференцирања //
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Дискурс у речнику и речник у дискурсу : руско–српскохрватски граматички речник као
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Другари, 1991. – 228 стр. : [приказ] // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. –
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српске за филологију и лингвистику10. – ISSN 0352–5724. – 37 (1994), 499–510.
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Конфронтациона проучавања српског и других словенских језика : прегледни рад за
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научноистраживачки пројекти // Славистика. – ISSN 1450–5061. – 1 (1997), 123–125.
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ред. А. Я. Мiхневича. – Мiнск : ''Беларуская энцыклапедыя iмя Петруся Броўки'', 1994. – 654
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University of Foreign Studies, 1998. – Str. 335–346.
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Србије, 1999. – 202 стр. – (Славистичка библиотека ; књ. 1) : [приказ] // Зборник Матице српске
за славистику. – ISSN 0352–5007. – 56/57 (1999), 159–160.
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Већ у првим својим студијама прихватио је структурализам као најперспективнију научну
парадигму (мада је временом и том погледу доста еволуирао), поготову када се структуралистички
принципи примењују на моделирање инваријатних граматичких значења. У структуралистичким
теоријским оквирима написао је магистарски рад о предлозима са просторним значењем, за који је
ментор била Милка Ивић. Тим радом први пут у српској лингвистици понуђен је модел
контрастивног описа у којем је трећи члан поређења (tertium comparationis) до детаља разрађен
конструкт у који улазе сва релевантна семантичка обележја подсистема из оба језика који се описују
и према којем се одмеравају подударности и разлике између језика који се пореде. Још значајније
било је то што је тим радом, поред примене општетеоријских стуктуралистичких принципа,
поставио основе своје специјалне теорије граматичких односа, коју сам касније, и све до најновијег
времена, развијао, посебно у раду Language in space and space in language (1988) у зборнику o
југословенској општој лингвистици, који је за познатог издавача John Benjamins Publishing Company
уредио Милорад Радовановић, сада академик САНУ. У књизи Језик и простор (1997, 2001) ту
теорију је назвао теорија семантичких локализација. Она, разуме се, није апсолутно аутономна.
Неки њени корени сежу до XV века, а сродне идеје данас налазимо и у когнитивној лингвистици,
док је у разним периодима развоја науке о језику имала различите верзије и називе. Пиперов
допринос тој теоријској области био је у основи испрва структуралистички, а касније проширен
неким искуствима функционалне граматике и когнитивне лингвистике. Овде се може додати из угла
садашњег виђења те проблематике да се акустика простора у језику испољава као одјек просторне
конфигурације у непросторним категоријалним сферама (нпр. темпоралној, посесивној, каузативној
и др.). Eхо простора у другим семантичким и прагматичким категоријама показује и њихову
сличност с категоријалним прототипом као и његове модификације настале због природе категорије
на коју се неки просторни критеријум преноси. Проучавање тако схваћене акустике простора у
језику такође је важно за добијење потпуније слике о просторној димензији језичке слике света. На
пример, метафорички капацитет појединих критеријума језичке сегментације просторног искуства
колектива није исти, као што се разликује и метафорички капацитет појединих просторних израза, а
и од једног и од другог зависи укупна слика простора у језику. Гравитација простора у језику, као
вид центрипеталних процеса у језичком бићу, испољава се у тенденцијама, мање или више
израженим у различитим језицима, да се што више апстрактних категоријалних релација веже за
обрасце конкретно-просторних релација (нпр. систем предлошко-падежних конструкција са
временским значењем у словенским језицима), насупрот центрифугалној природи језичких
тенденција да се поједине семантичке категорије конципирају и заодену у језичко рухо на начин
који углавном нема формалне везе и сличности са просторним изразима, чак ни када не искључује

успешне интерпретације помоћу металингвистичких просторних израза (нпр. систем сложених
реченица с темпоралном клаузом). Укратко, академик Пипер један је од ретких у српској
лингвистици који је већину својих специјалних граматичких радова написао у оквиру теорије коју је
углавном сам формулисао – теорија семантичких локализација (ТСЛ). Показало се да је ТСЛ била
подстицајна за више лингвиста,25 који су је мање или више користили као теоријски оквир за неко
своје истраживање, а последњих година се пише неколико докторских дисертација у оквирима тог
модела.

Тематско богатство монографија академика Предрага Пипера сведочи о његовом
плодном раду у бројним областима лингвистике и славистике. Од првих монографија о
заменичким прилозима Zamenički prilozi: (gramatički status i semantički tipovi) (Нови Сад,
1983), Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику (семантичка
студија) (Београд, 1988) до монографије Jezik i prostor (Београд, 1997) формира се његова
аутентична теорија семантичких локализација, којој је он посветио значајан део свога
пребогатог научног опуса, било у оквиру наведних монографија, било у оквиру
многобројних студија, расправа и чланака објављених како у домаћим тако и у страним
реномираним часописима и зборницима, како на српском, руском и другим словенским
језицима тако и на несловенским
језицима (енглеском, немачком, француском).
Просторне метафоре се издвајају у језику и говору, али и у простору текста, односно као
метајезички простор у којем се и сама локализација посматра као лингвистичка метафора.
Књига Jezik i prostor је имала два издања (2. допуњено издање, Београд, 2001) и ускоро
постаје једна од најцитиранијих у српској лингвистици, а сама теорија се успешно
примењује како у граматици тако и у лексиколошким истраживањима. Иако теорија није
когнитивистички конципирана, мада је подударна са сличним когнитивним теоријама које
су настале сасвим независно од ње, она се често користи и као методолошки основ
когнитивнолингвистичких истраживања. У вези с тим треба додати да аутор, поред
осталога, у својим „локалистички“ конципираним радовима развија тезу о подударности и
сличности у испољавању различитих семантичких категорија (посебно простора и
времена) на формалном језичком плану, што представља одраз општег когнитивног
принципа наткатегоријалне локализације, за који се може рећи да, у ужем смислу речи,
чини основ просторне, језички денотиране иконичности, а у ширем смислу –
„прасуштину“ просторно детерминисане стварности. На тај начин дати модел теорије
семантичких локализација допушта аутору да га схвата и примењује као средство
интерпретације језичке стварности и стварности уопште, коју човек спознаје и
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Поједини принципи ТСЛ развијају се и примењују, у обиму и облику саобразном конкретним
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(пре)осмишљава, што индиректно упућује на могућност њеног прерастања у ширу,
епистемолошку теорију.
Неће бити нимало сувишно ако се каже да је академик Предраг Пипер не само
продубио темеље научно-теоријске заснованости дате теорије већ и да је проширио и њене
интерпретацијске и експланаторне могућности те својим сјајним и често веома исцрпним
анализама конкретног језичког материјала показао сву оправданост примене предложене
локалистичке концепције као универзалног („наткатегоријалног“) лингвистичког и
језичког модела. Ваља истаћи да из пера овог врсног лингвисте редовно излазе радови (не
само из ове области којој је он посветио посебну пажњу у свом научном раду) са високом
научном вредношћу и емпиријски веома добро утемељени, уз подробну проверу
теоријских премиса на разноврсној језичкој грађи са увек консеквентним и валидним
решењима, објашњењима и закључцима, што је, треба нагласити, посебно допринело и
кохерентности и заокружености теорије семантичких локализација, коју нам је, на
систематичан и експлицитан те веома језгровит и оригиналан начин, са одмереним
сцијентистичким укусом и акрибијом, компетентно презентовао академик Предраг Пипер
у својим монографијама и студијама.
Мало чији теоријски развој тече праволинијски, а за пут академика Пипера би се могло
рећи да је поступно ишао од структурализма преко структурално-функционалног модела ка
когнитивној лингвистици, социолингвистици и еколингвистици26 да би потом све већи
значај добијали принципи теолингвистике,27 који су га приближили сферама ширим и
дубљим од лингвистике, а вероватно и било које друге секуларне науке.
Славистичка интересовања Предрага Пипера најпотпуније оцртавају четири три
најновије књиге: Лингвистичка русистика: студије и чланци (Београд, 2012),
Лингвистичка славистика. Студије и чланци (Београд, 2014), Српски у кругу словенских
језика. Граматичка и лексичка поређења (Београд, 2015) и Прилози историји српске
лингвистичке славистике. Друга половина ХХ века (Београд, 2018), Српска лингвистичка
славистика друге половине ХХ века (Берлин, 2019). Својом структуром, садржином и
обухватом проблематике оне одсликавају палету истраживачких интересовања и ширину
научне ерудиције аутора. Књиге садрже студије и чланке који су настајали током
неколико последњих деценија и објављивани су у мање или више доступним научним
издањима широм света, као и нове радове. Лингвистичка славистика се тематски и
26
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садржајно надовезује на претходну ауторову књигу Лингвистичка русистика: студије и
чланци, те се обе могу посматрати као два тома сабраних дела у којима је систематизовано
и језгровито представљено оно што чини суштину лингвистичке славистике данас. С
обзиром на чињеницу да сви ауторови радови из бројних области које су проблематски
заступљене у овим књигама нису могли да стану у њих из техничких разлога (чак и у
оквиру строге селекције којој је аутор подвргао своје радове, свака од њих посебно узета
је веома обимна: Лингвистичка русистика − 560 страна и Лингвистичка славистика − 475
страна штампаног текста), на крају сваког тематског блока следи упућивање на друге
ауторове радове сличне проблематике, што представља веома корисну праксу и олакшава
читаоцу увид у обиман научников опус, а истовремено формира интертекст који допушта
праћење идеја у процесу њиховог настајања и развијања. Свака од књига је концепцијски
разбијена на тематска поглавља, али представља хармоничну и избалансирану целину,
што се може пратити већ кроз наслове. Тако у књизи Лингвистичка славистика аутор нас
води кроз простор теме од почетка до краја, од анализе првих речи које су икада записане
на словенском језику до тежње да се одгонетне когнитивна шема вербалног опраштања са
животом, али и да се завири у онострано јер граница зависи од концептуализатора, као
што настоји да покаже аутор кроз целу своју књигу. Просторна доминанта проистекла из
оригиналне ауторове теорије семаничке локализације недвосмислено управља
концепцијом књиге, а самим тим диктира и њену рецепцију која се креће у простору
лингвистичке славистике како на нивоу кода тако и у смислу начина његове
интерпретације. Функционално-семантички принцип преовладава и подређен је циљу
истицања богатства комуникацијског средства које издваја Словене и њихово виђење
стварности од остатка света. Лингвистичку анализу употпуњује интерпретативна, која
посебно долази до изражаја у радовима из историје славистике. Поред свега наведног, у
сваком од објављених прилога уочљива је потпуна посвећеност теми, удубљеност у
истраживани проблем, које по устаљеном обичају редовно прати и акрибичност. То
додатно говори и о високом професионалном односу аутора како према сваком свом
појединачном тексту тако и према научно-истраживачком раду уопште. Нећемо бити
далеко од истине ако за тај развијени комуникативни однос између писца и његовог дела
кратко кажемо да се у њему осећа и препознаје дух посебног поштовања, озбиљности и
можда чак неке врсте занесености или заљубљености у стваралачки процес, односно посао
који аутор деценијама тако здушно обавља, јер течно, логично излагање грађе подсећа на
неку врсту „разговора угодног“ блиских, најбољих пријатеља.
У књизи Српски у кругу словенских језика. Граматичка и лексичка поређења
(Београд, 2015) представљена су контрастивна истраживања српског језика који се овај
пут описује у сучељавању са седам словенских језика. Наведена монографија тематски
подсећа на другу ауторову књигу − Српски између великих и малих језика, која је доживела
три издања (2003, 2004, 2010), али је методолошки различита. Ако је у првој монографији
у центру пажње социолингвистичка проблематика и питања из новије историје славистике
која се посматра у оквиру методолошких оквира сасвим нове дисциплине − лингвистичке
екологије, а сама дисциплина се на овај начин уводи у српску лингвистику, најновија

монографија Предрага Пипера представља одраз типолошког сагледавања српског језика у
ужем (јужнословенска група језика, балкански језички савез) и ширем (сви словенски
језици) лингвистичком окружењу са аспекта издвајања заједничких и посебних
карактеристика на свим нивоима језичког система, али и из угла друштвених функција
које ти језици остварују. Најзад, зборник радова махом објављиваних у научним
часописима и зборницима, а који су настали у оквиру ауторовог рада на пројекту
Лингвистичка славистика као предмет научне критике и историографије, реализованом
у Српској академији наука и уметности . У предметном погледу ово дело се наслања на
књигу Прилози историји српске славистике: биобиблиографска грађа (Београд, Чигоја,
2011). Како аутор истиче у Предговору, „књига је замишљена као могући допринос изради
монографије о историји српске лингвистичке славистике“ (стр. 5). У првом поглављу
академик Пипер разматра историју српске филологије кроз четири периода - вуковски,
даничићевски, белићевски и ивићевски. Друго поглавље представља ауторов реферат на
Шеснаестом међународном славистичком конгресу (Београд, 2018). Овде академик Пипер
разматра двовековну историју српске филологије, са посебним освртом на славистику
друге половине ХХ века. Ово поглавље, као и два наредна, поткрепљена су обимним
библиографским референцама које документују ауторове еволуционе схеме и кључне
тачне развоја лингвистичких дисциплина којима се бави. Четврто поглавље разматра
најважније метолошошке правце и протагонисте руско-српских конфронтационих
истраживања од Радована Кошутића до данас. Следе огледи о типолошким и
когнитолингвистичким проучавањима у српској славистици са подробним освртом на
стање у светској славистичкој науци и указивањем на национални допринос овим новијим
лингвистичким правцима, али и са умесном критиком маргинализованости достигнућа
конфронтационих студија у србистичкој мисли. Наредна три поглавља расветљавају улогу
најважнијих славистичких часописа у развоју домаће и стране науке о словенским
језицима, књижевностима и културама, значај мемоарске грађе као извора за проучавање
историје славистике и ликове неких истакнутих слависта, при чему се аутор осврће и на
властито вишедеценијско стваралаштво (стр. 241-253), констатујући између осталог и
следеће: „Мало чији теоријски развој тече праволинијски, а за мој би се могло рећи да је
поступно ишао од структурализма преко структурално-функционалног модела ка
когнитивној лингвистици, социолингвистици и еколингвистици да би потом све већи
значај добијали принципи теолингвистике, који су ме приближили сферама ширим и
дубљим од лингвистике, а вероватно и било које друге секуларне науке“ (стр. 249).
Последња два поглавља нуде осмишљавање улоге славистике у данашњим околностима и
перспектива њеног развоја. „Српска славистика увек је имала представнике чији су
доприноси високо вредновани у међународним научним круговима, који су радо виђени
гости на славистичким катедрама и институтима широм света, чланови уредништава
међународних славистичких часописа, чланови Међународног славистичког комитета и
његових комисија итд., а тако је углавном и данас. Квалитет рада садашњих слависта
средње и млађе генерације обећава да тај континуитет неће бити прекинут. Он ће бити
утолико боље одржан колико проучавања српског језика буду имала бољи ослонац у
ширем словенском контексту. <...> Што више слависти буду радили свој посао – био он
наставнички, истраживачки, уреднички, или неки други – у чврстом уверењу да радећи на
неговању и афирмисању словенске речи, словенских језика, књижевности и култура,
међусловенских веза и словенске културне и сваке друге узајамности, негујући културну
узајамност као део свог националног идентитета, − обављају посао од посебног

друштвеног и националног значаја, што више буду уносили у свој рад прегнућа,
посвећености, светлих идеала и добрих осећања, то се с више оптимизма може гледати у
будућност. Тај дух у српској славистици свакако постоји, он је деценијама негован и он је
у основи сваке добре перспективе српске славистике“, закључује аутор (стр. 209-297).
Прилози историји српске лингвистичке славистике прегледно, комплексно и
надасве компетентно упознају шире кругове читалаца – слависте и историчаре развоја
филолошке мисли – са развојем српске лингвистичке славистике у минула два века и
перспективама њеног развоја. Ова књига биће незаобилазни приручник студентима
славистике, докторандима и младим истраживачима, који ће на основу садржаја
презентираних у њој стећи поуздан увид у историјски равој, истраживачке проблеме,
значајне личности српске лингвистичке славистике и оријентир у погледу перспектива
њеног развоја и, не на последњем месту, мотивисати се за властита трагања у области
историје српске лингвистичке славистике у европском и светском контексту и у
дотицајима са другим контактним и комплеметарним дисциплинама. Та књига имала је
друго издање 2019. године.
Радови академика Предрага Пипера у области типолошких истраживања словенских
језика бројни су и веома темељни. Ту је пре свега неопходно издвојити контрастивне
граматике Оглед српске морфосинтаксе: (у поређењу са македонском) (Сеул, 1997),
Предавања о јужнословенским језицима (Сеул, 1997), Граматику руског језика: у поређењу
са српском (Београд, 2005), као и колективну монографију у редакцији Предрага Пипера
Јужнословенски језици: граматичке структуре и функције, која је плод коауторског рада са
Вјаром Малџијевом, Зузаном Тополињском и Мајом Ђукановић (Београд 2009). Типолошка
истраживања предочена у овим књигама имају велику теоретску, али и апликативну
вредност. С једне стране, у њима су примењене нове методе описа граматичких категорија
и пружен је увид у актуелна кретања славистичких типолошких истраживања, а са друге,
омогућавају лакше разумевање и савладавање граматичких система свог, али и других
словенских језика на основу издвојених сличних и различитих карактеристика. Уједно су те
књиге и велики допринос популаризацији словенских језика у српској језичкој средини. У
њима је настојао да одржи добру везу и са славистичком граматичком традицијом и са
новим идејама у граматикографији, а и сам је понудио више решења која су била нова, нпр.
у теорији врста речи, теорије именских парадигми (у светлу њихове истовремене
одређености флективним и конгруенцијским условима), у теорији заменичких речи
(посебно заменичке рефлексивности), теорији бројева (посебно односа између основних и
редних бројева као опозиције са високим степеном регуларности, тј. граматикализованости
на нивоу посебне граматичке категорије), теорије заменичких прилога, општих
квантификатора (посебно у конверзивним реченицама типа Сви су присутни ‒ Нико није
одсутан), теорији нормативне лингвистике, теорији еколингвистике и др. Те радове
теоријског усмерења покушао је да примени у решавању појединих конкретних питања.
Већи део тих идеја уграђен је у оне главе Синтаксе савременог српског језика: проста
реченица које је он написао, као и у Нормативној граматици српског језика, у којој је
понуђен низ нових решења појединих граматичких питања.

За свој досадашњи рад у том правцу Предраг Пипер је 1988. г. добио плакету
почасног члана Бугарског русистичког друштва, 1990. г. на предлог Међународне
асоцијације професора руског језика и књижевности одликован је руским Орденом
пријатељства међу народима, а 2007. године добио је повељу почасног члана
Славистичког друштва Србије. 17. новембра 2015. године, академик Предраг Пипер
постао је носилац и новоустановљене повеље „Радован Кошутић“ за животно дело и
референтне монографије објављене у последње три године, коју даје Славистичко
друштво Србије, 22. новембра 2017. године уручена му је плакета Коларчеве задужбине за
дугогодишињу успешну сарадњу са том угледном установом, а 26. децембра 2019.
признање Министарства културе и информисања Републике Србије - "Културни образац"
за посвећени рад на корист наше културе.
Публикације професора Пипера сведоче и о савесном професорском раду јер су бројне
књиге и универзитески уџбеници, међу којима су Увод у славистику (1991, 1995, 1998,
2008), Поглавља из науке о српском језику (1996), Српскохрватски језик: основни курс
(1996), Методологија лингвистичких истраживања: преглед и хрестоматија (2000), Руски
језик : изговор, граматика, конверзација, вежбе (2002), намењени студентима основних,
мастер и докторских студија, али и широј научној јавности. Српски ученици из генерације у
генерацију стичу прва знања из руског језика захваљујући уџбеницима руског језика за
основну и средњу школу, односно за гиманазије, чији је први аутор Предраг Пипер. Међу
универзитетским приручницима акад. Пипера највећу пажњу привукао је (судећи и по броју
издања и по оценама научне критике, код нас и у иностранству) Увод у славистику 1, који
се и по структури и по садржају доста разликује од других публикација сличног наслова. То
је прва и још увек једина таква књига на српском језику. Увођењем на Универзитету у
Београду предмета за који је та књига написана, обновљена је, после пола века прекида,
настава из увода у словенску филологију, сада шире постављена као увод у славистику.
Више концепцијски и теоријски нових решења академик Пипер понудио је и у Граматици
руског језика у поређењу са српским, у коју је уградио значајан део свог искуства у
предавању руске граматике, које је, када је та књига објављена, било тридесетпетогодишње.
Академик Предраг Пипер оставио је траг у свом педагошком раду као ментор 20
докторских дисертација и 13 магистарских радова, а и као аутор четрдесетак предлога и
реферата за универзитетска запослења или унапређења.
Укратко, реч је о научнику и универзитетском професору који поодавно има своје
видно, веома истакнуто место у историји српске и светске науке, посебно науке о језику,
тим више што његово име и надасве признато дело које га представља у најбољем светлу,
разуме се, пре свега у научном, свуда, где год да се нађемо у лингвистичком свету, било
на неком значајном скупу, било на некој славистичкој катедри или сличном месту, увек
иде испред нас.

Портрет академика Пипера не би био потпун да не садржи одраз његове чисто
људске личности. Он је препознатљив међу пријатељима и колегама, као и у свету науке
уопште, посебно лингвистике и славистике, по неким особинама, за које се може рећи да
га красе, а то су, поред научне радозналости и развијеног талента, ерудиција, креативност,
изразита индивидуалност и оригиналност, акрибија, преданост и посвећеност науци и
професији, неисцрпна радна енергија, пожртвовност, предусретљивост, отвореност,
поузданост, тачност, проницљивост, организованост, конструктивност, иницијатива,
необична способност окупљања сарадника, као и подстицања на реализацију заједничких
научних подухвата и пројеката, широка информисаност, компетентност у науци и струци
највишег реда, научна антиципација, дар врхунског истраживача, смисао за стратешки
развој науке и струке итд..
Стога се, на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета обраћамо
Сенату Универзитета у Београду са предлогом да изабере водећег српског лингвисту и
слависту Предрага Пипера, редовног члана САНУ, иностраног члана МАНУ, са
постигнутим импресивним, врхунским резултатима на научном и педагошком пољу, у
звање професор емеритус. Академик Пипер пензионисан је 1. октобра 2018. и испуњава
све законске услове за предлагање у поменуто звање.
Београд, 15.6.2020.
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