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Тази книга има за цел в сбит, но все пак изчерпателен вид 
да даде основни сведения за фонетиката, морфологията, 
словообразуването и синтаксиса на сръбския език. 
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използването на ударени и неударени лични местоимения, 
форма от двойствено число при местоименията и 
прилагателните и значението на неопределените 
местоимения, значението на думите в тройните 
показателни опозиции от типа ovaj/taj/onaj, въпросителните 
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конструкции и други.
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БЕЛЕЖКА

Тази книга има за цел в сбит, но все пак изчерпателен вид 
да даде основни сведения за фонетиката, морфологията, 
словообразуването и синтаксиса на сръбския език. През 
последните десетилетия се сдобихме с няколко добри 
учебника по сръбски (сърбохърватски) език за чужденци, 
но в тях граматическият материал по необходимост се 
излага на части и постепенно, а повече място заемат 
текстовете, упражненията и тълкуването на новите думи. 
Когато читателят на такъв учебник не успее да открие в 
кой от предишните уроци е разработен даден въпрос или 
когато стигне до заключение, че му е необходим 
систематизиран поглед върху дадено граматическо 
явление, такава граматика ще му бъде от полза като 
помощен наръчник.

Тъй като книгата не е предназначена за говорители 
на определен майчин език, не можеше да се приложи 
строго контрастивен подход. Специално внимание, все пак, 
е посветено на отделно по-незначителни или по-
значителни въпроси, които не затрудняват тези, на които 
сръбският им е роден език, поради което най-често не се и 
споменават в школските граматики. Това са, например, 
еднаквостите между падежите, промените на основите 
вследствие на непостоянното a или преминаването на l в o, 
използването на личните местоимения в подлога, формата 
от двойствено число при местоименията и прилагателните 
(moja dva dobra druga (моите двама добри приятели)), 
склонението и значението на неопределените местоимения, 
значението на думите в тройните показателни опозиции 
(ovaj (този)/taj (този)/onaj (онзи), ovako (така)/tako 
(така)/onako (онака/ така), evo (ето)/eto (ето)/eno (ето) и 
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др.), наречията за място с инкорпорирани предлози (dokle 
(докъде), dovde (дотук), odatle (оттук), odande (оттам) и 
подобни), въпросителните и отрицателните форми на 
глаголите, експресивната употреба на глаголните времена, 
изразяване на времената в страдателен залог (škola se 
otvara (училището се открива), prozor je otvoren 
(прозорецът е отворен), škola je otvorena u prošlom veku 
(училището е открито през миналия век)), влиянието на 
енклитиките върху словореда (videću – ja ću videti (ще 
видя), on mnogo govori (той много говори) – govori li on 
mnogo? (говори ли той много?)), идиоматичните 
конструкции като напр. nas tri, (ние тримата) biće ti lepo 
(ще ти бъде хубаво), ne ide mi se (не ми се ходи), bilo je 
problema (имаше проблем(и))/ima problema (има 
проблем(и))/ima jedan problem (има един проблем) и т.н., 
различаване на частични омоними като напр. (ove) večeri 
(тази вечер), (na) večeri (на вечеря), dovesti (dovedem) 
(доведа)/dovesti (dovezem) (докарам), ударените и 
неударени лични местоимения (mi (ние; ми), nas (нас; 
ни)...) и др. Синтаксисът е изложен по традиционния 
школски модел, без опит да се прилага генеративистичен 
или някакъв друг подход, който теоретично би бил по-
оправдан, но който не е удобен за учене на езика като чужд. 
За акцентуацията са дадени само основни бележки, тъй 
като това е явление, което чужденецът така и така не може 
да научи от книга, а само слухово и чрез постоянни 
упражнения.
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