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Поштоване и драге колеге и пријатељи из Института за славистику РАН, 

 

Придружујемо се честиткама за ваш значајан јубилеј – 75 година постојања и рада, 

исказујући дивљење због свих резултата којима је ваш колектив кроз вишедеценијски рад 

задужио славистичку науку, али и читаву лингвистику. Залагања свих ваших сарадника 

кроз протекло време, све књиге и студије, часописи, речници, ауторски прилози, 

конференције које сте организовали и на којима сте учествовали, пажње вредна сарадња 

са колегама из других домаћих и иностраних научних центара представљају нешто попут 

богатог животописа неког великана. Све су то сведочанства вашег успешног трајања и 

напредовања кроз разнолике и нимало лагодне историјске и друштвене потресе и промене 

– што заслужује посебно поштовање.   

Желимо вам да и надаље, на многаја љета, својим резултатима промовишете 

стваралачку снагу Речи, да будете бастион славистике ка коме ће бити упрти погледи свих 

нас из велике славистичке породице, како бисмо умножавали полет, креативност и 

трудољубивост, а делили радост успеха и напретка наше струке.  

 

Честитамо јубилеј и поздрављамо с најбољим жељама! 

 

 

У име колектива Института за српски језик САНУ, 

проф. др Софија Милорадовић, 

директор Института 
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Уважаемые коллеги и друзья из Института славяноведения РАН! 

 

Мы присоединяемся к поздравлениям со знаменательным юбилеем – 75 лет 

существования и работы, выражая восхищение всеми результатами, которыми ваш 

коллектив способствовал прогрессу славяноведения, но и всего языкознания, в течение 

многих десятилетий. Усилия всех ваших сотрудников за прошедшее время, все книги и 

исследования, журналы, словари, статьи, конференции, которые вы организовали и в 

которых участвовали, достойное внимания сотрудничество с коллегами из других 

отечественных и зарубежных научных центров – они представляют собой нечто вроде 

богатой биографии какого-нибудь великого человека. Все это свидетельства вашего 

успешного долголетия и продвижения через различные и совсем не комфортные 

исторические и социальные потрясения и перемены - что заслуживает особого уважения. 

Желаем вам и впредь, в течение многих лет, продвигать своими результатами 

созидательную силу Слова, быть оплотом славистики, к которому будут устремлены  

взоры всех нас из великой славянской семьи, умножать энтузиазм, творческий потенциал 

и трудолюбие, и разделить радость успеха и прогресса профессии. 

 

Поздравляем с юбилеем! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

от имени сотрудников Института сербского языка САНИ, 

Проф. д-р София Милорадович, 

директор института 


