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ПРЕДГОВОР 

Ово дело је, у пеку руку, резултат споразума између изда-
вана и аутора. Издаван је желео да у ово издање, сем ранијих, 
уђу и речи и изрази који су постали у последњих 15 година, 
колико има од појаве првог издања, као и да се известан, не моли, 
број одредница ревидира, допуни и евентуално преради или 
изостави. Све одреднице су темељно ревидиране, допуњене и 
знатно проширене. Нарочито су етимолошка објашњења обра-
ђена у потпуности у погледу значења (што је у првом издању, 
уштеде у простору ради, морало изостати), а то ће много допри-
нети науџној вредности дела и правилниј ем разумевању, погла-
вито једнакозвунних (хомонимних) речи, које би иначе код мно-
гих могле изазвати разумљиве тешкдНе и пометњу. 

При изради овог издања употребљени су и најновији после-
ратни речници и енциклопедије (на енглеском, француском, не-
мачком, италщанском и руском језику). 

На крају сматрам за пријатну дужност да са захвалношћу 
поменем, као знатан дстринос научној вредности овог дела, 
свесрдну сарадњу нашег истакнутог лексикографа и филозофа 
д-р Светомира Ристића и професора д-р Радомира Алексића. 
Д-р СВЕТОМИР РИСТИЋ Щ израдио допуне великог дела ети-
молошких објашњења, а своју велику ерудицију и свестрано 
познавање егзактних наука унео у редиговање појединих одред-
ница. Д-р РАДОМИР АЛЕКСИЋ је, у свойству претставника 
Књижевног савета „Просвете", пажљиво прегледао цео рукопис 
и узео пуног учешћа у копанном редиговању. У струнном реди-
говању термина из области марксизма-лењинизма учествовали 
су проф. Радивоје Давидовић, проф. Вељко Рибар и Љубисав 
ШарковиН. 

Желећи да ово дело буде од што веке користи онима који 
се буду њиме служили, завршавам овај предговор речима фран-
цуског песника и историчара НёпаиЫ-а: 

1пЛосИ йгзсапГ еЬ ашеЫ шешгпгззе реНЫ* 
1 јунл #ГГ1954 

Београд МИЛАН ВУЈАКЛИЈА 

*Они који не знају нека у че, а који знају нека налазе задовољствоу 
томе да се потсећају. 


