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biblioGrAfijA dr. Ade VidoVič MuhA 1999–20091

bibliografija red. prof. dr. Ade Vidovič Muha je bila objavljena v Slavistični reviji 48, št. 1 
(2000), str. 105–118. pričujoča bibliografija pa zajema njeno znanstveno, strokovno in uredniško 
delo od leta 1999 do 2009.

1999

A

čas in prostor, ujeta v slovenski slovar 20. stoletja. – V: Zbornik predavanj / 35. seminar slo-
venskega jezika, literature in kulture. 28. 6.–17. 7. 1999. – ljubljana : Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti, 1999. – Str. 7–26.

imenska zveza v slovenščini : (kontrastivno z nemščino). – V: Zbornik za učitelje slovenščine 
kot drugega/tujega jezika. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku 
za slovanske jezike in književnosti, 1999. – (Skripta ; 3). – Str. 7–12.
 

Slovenščina na tujih univerzah. – V: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. – ljubljana : 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti, 1999. 
– Str. 27–33.

B

Spremenjena vloga slovenskega jezika. – razgledi, št. 21, 10. nov. 1999, str. 14–15.
izšlo pod skupnim nasl.: Slovenistika in aktualna vprašanja knjižnega jezika.

C

jezikoslovni zapiski. – Št. 5. – ljubljana : inštitut za slovenski jezik frana ramovša ZrC 
SAZu, 1999. – 263 str.
članica uredniškega odbora.

Slavistična revija. – letn. 47. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 1999. – 522 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

D

dr. jez. znan. Ada Vidovič Muha, mag. slov. jezik., prof. slov. in shr., red. prof. za slovenski 
knjiž ni jezik in stilistiko. – V: biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. 
– ljubljana : univerza, 1999. – Knj. 5, del 3, – Str. 2305–2307.

1 A – knjige, študije, razprave
  b – krajši članki, ocene, polemike
  C – uredništvo knjig, revij
  d – intervjuji, o avtorju
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Mnogi danes ne znajo ali nočejo biti v svojem jeziku : pogovor z dr. Ado Vidovič Muha. – delo 
41, 15. apr. 1999, str. 19, 20.
pogovarjal se je peter Kolšek. – portret.

Na tujem samoumevnost, doma ne : pogovor z dr. Ado Vidovič Muha z oddelka za slovanske 
jezike in književnosti filozofske fakultete v ljubljani, predsednico Komisije za slovenščino na 
tujih univerzah o slovenistiki v tujini. – Večer 55, št. 235, 9. okt. 1999, str. 42.
pogovarjala se je Vanessa čokl. – portret.

Vidovič Muha, Ada, 8. 3. 1940 v pivki, jezikoslovka, slavistka. – V: bajt, drago: Slovenski kdo 
je kdo. – ljubljana : Nova revija, 1999. – Str. 580.

2000

A

čas v besedi : (tipologija leksikalne večpomenskosti). – V: Zbornik predavanj / 36. seminar 
slovenskega jezika, literature in kulture, 26. 6.–15. 7. 2000. – ljubljana : Center za slovenščino 
kot drugi / tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti filozofske fakultete, 2000. 
– Str. 85–109.
Graf prikazi.

prague functional stratification of language in Slovene linguistic. – Slovo a slovesnost 61, č. 4, 
2000, str. 276–283.

Slovensko leksikalno pomenoslovje : govorica slovarja. – Ljubljana : Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, 2000. – (Razprave Filozofske fakultete). – 328 str.
Graf. prikazi.

Slovenistika in aktualna vprašanja knjižnega jezika – stanje in perspektive. – V: Slovensko je-
zikoslovje danes in jutri. – ljubljana : Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2000. – (Zbornik 
Slavističnega društva Slovenije ; 10). – Str. 17–23.

B

die slowenische Sprache : Grundlage für die identität des Staates Slowenien. – Slowenien in 
europa 2, 2000, str. 51–54.

National language in transitional and integration : the case of Slovene. – V: Abstract : divergen-
cies, convergencies, uncertainties / Vi World congress for Central and east european Studies, 
29 july–3 August 2000, Tampere, finland. – helsinki : international Council for Central and 
east european Studies (iCCeeS) : finnish institute for russian and east european Studies 
(fireSS), 2000. – Str. 456. 
povzetek.

uvodna beseda. – V: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika. – ljubljana 
: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti, 
2000. – (Skripta ; 4). – Str. 5.
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Vincenot, Claude. – V: enciklopedija Slovenije. – ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. – Knj. 
14. – Str. 243.

Vodušek, božo. – V: enciklopedija Slovenije. – ljubljana : Mladinska knjiga, 2000. – Knj. 
14. – Str. 302.

C

Slavistična revija. – letn. 48. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2000. – 481 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. – ljubljana : dZS, 2000. – (Slovarji dZS). – XlVi, 1714 
str.

Sourednica.

Slovar slovenskega knjižnega jezika z odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in besediščem 
slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki. – [elektronska izd. na plošči Cd-roM]. – ljub-
ljana : dZS, 2000. – (Slovarji dZS). – 1 optični disk (Cd-roM), 1 disketa (zaščitna). 
Sourednica.

Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika / urednica Ada Vidovič Muha. – 1. 
natis. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in 
književnosti filozofske fakultete, 2000. – 58 str. – (Skripta ; 4)
urednica 4. zv. 

D

bibliografija Ade Vidovič Muha : (ob šestdesetletnici) / sestavila Anka Sollner perdih. – 
Slavistična revija 48, št. 1, 2000, str. 105–118.

dr. Ada Vidovič Muha (pivka, 8. 3. 1940). – V: Zbornik [filozofske fakultete] : 1919–1999. – 
ljubljana : filozofska fakulteta, 2000. – Str. 290–292.

2001

A

imeti in biti v pretvorbeni zvezi : (na slovenskem gradivu). – V: Zbornik referatov s prvega 
slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, Novigrad, 25. do 27. marec 1999. – ljubljana : 
oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2001. – Str. 11–28. 

Moč in nemoč slovenskega knjižnega jezika ali, če bi sledili nekaj več kot 30 let stari dihoto-
miji dušana pirjevca narod kot nacija – nacionalni, vsaj implicitno knjižni jezik, in narod kot 
jezikovno-kulturna skupnost – materni jezik . – V: Zbornik predavanj / 37. seminar slovenskega 
jezika, literature in kulture, 25. 6.–14. 7. 2001. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/
tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti filozofske fakultete, 2001. – Str. 
85–109.
Graf. prikazi.
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B

Govorica slovarja. – V: evropsko leto jezikov ; Matija Murko ; Sodobna slovenska književnost : 
[povzetki]. – [Nova Gorica : Slavistično društvo Slovenije, 2001]. – [2] str.

poročilo o delu Komisije za slovenščino na tujih univerzah v štud. l. 1999/2000. – V: dejav-
nost Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik v štud. letu 1999/2000. – ljubljana : filozofska 
fakulteta, oddelek za slovanske jezike in književnosti. 2001. – f. 5–17. 
Tabele.

prispevki iz slovenističnega podiplomskega seminarja : (študijsko leto 1999/2000). – V: Na-
stajanje strokovnih in znanstvenih besedil / Nataša jakop … [et al.]. – ljubljana : Študentska 
založba, 2001. – Str. 7–8.

Slovenistika v Zagrebu in kroatistika v ljubljani : okrogla miza = Kroatistika u ljubljani i 
slovenistika u Zagrebu : okrugli stol. – V: Zbornik referatov s prvega slovensko hrvaškega 
slavističnega srečanja, ki je bilo v Novigradu od 25. do 27. marca 1999. – ljubljana : oddelek 
za slovanske jezike in književnosti filozofske fakultete, 2001. – Str. [151]–176.
Sodelovali so: Vesna požgaj hadži, Ada Vidovič Muha (str. 154–155, 157, 160, 170, 172, 175, 176), Mar-
ko Samardžija, irena Novak popov, Cvjetko Milanija, Zvonko Kovač, Milojka jakomin Granić, Vladimir 
osolnik, Stipe botica, erika Kržišnik, ivo pranjković in Krešimir Nemec. 

Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : (ob 450-letnici izida 
prve slovenske knjige). – Slavistična revija 49, št. 1/2, 2001, str. 133–135.

Sodobni položaj nacionalnih jezikov v luči jezikovne politike. – V: Slovenski knjižni jezik – 
aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige : pov-
zetki predavanj = The standard Slovene language – topical issues and historical experience : on 
the occasion of the 450th anniversary of the publication of the first Slovene book : summaries 
= Slovenskij literaturnyj jazyk – aktual'nye voprosy i istoričeskij opyt : k 450-letiju izdanija 
pervoj slovenskoj knigi : rezjume dokladov. – ljubljana : filozofska fakulteta, oddelek za 
slovanske jezike in književnosti, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2001. – (obdobja – 
Metode in zvrsti ; 20). – Str. 90–91.

uvodna beseda. – V: dejavnost Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik v štud. letu 1999/2000. 
– ljubljana : filozofska fakulteta, oddelek za slovanske jezike in književnosti. 2001. – f. 3.

Zagajšek, Mihael. – V: enciklopedija Slovenije. – ljubljana : Mladinska knjiga, 2001. – Knj. 
15. – Str. 24.

C

Slavistična revija. – letn. 49. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2001. – 421 str. 
Glavna urednica za jezikoslovje.

Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve 
slovenske knjige : povzetki predavanj = The standard Slovene language – topical issuses and hi-
storical experience : on the occasion of the 450th anniversary of the publication of the first Slo-
vene book : summaries = Slovenskij literaturnij jazyk – aktual'nye voprosy i istoričeskij opyt 
: k 450-letiju izdanija pervoj slovenskoj knigi : rezjume dokladov, ljubljana, 5.–7. decem ber 
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2001 / [urednica Ada Vidovič Muha]. – ljubljana : filozofska fakulteta, oddelek za slovanske 
jezike in književnosti, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2001. – 98 str. – (obdobja – 
Metode in zvrsti ; 20). 
lat. in cir. 

D

Celovito o besedi in misli : Ada Vidovič Muha: Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica 
slovarja. ljubljana: Znanstveni inštitut filozofske fakultete, 2000, 238 str. / Nataša logar. – 
jezik in slovstvo 46, št. 7/8, 2000/2001, str. 345–346.

dinamično delovanje, nestabilno financiranje : programi Centra za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik / Nina Novak. – Večer 57, št. 147, 26. sep. 2001, str. 20.
prispevek so s pojasnili dopolnili: Marko Stabej, erika Kržišnik, Ada Vidovič Muha in irena orel.

Govorica slovarja nam razkriva bogastvo narodne misli : Slovensko leksikalno pomenoslovje / 
Mateja jemec. – delo 43, št. 84, 11. apr. 2001, str. iii.
Književni listi. – o knjigi Ada Vidovič Muha: Slovensko leksikalno pomenoslovje (2000).

o Slovenskem leksikalnem pomenoslovju : predstavitev dela s slovarskega vidika / Andreja 
Žele. – jezik in slovstvo 47, št. 1/2, 2001/2002, str. 53–57.

ob življenjskem in delovnem jubileju prof. dr. Ade Vidovič Muha / Andreja Žele. – jezik in 
slovstvo 46, št. 4, 2000/2001, str. 161–163.

pomemben prispevek k slovenski leksikologiji / Andreja Žele. – jezikoslovni zapiski 7, št. 1/2, 
2001, str. 463–468.

Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje / iztok ilich. – revija o knjigi, št. 10, 
2001, str. 32.
ilustr.

2002

A

Govorica slovarja. – V: evropsko leto jezikov ; Sodobna slovenska književnost ; Matija Murko. 
– ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2002. – (Zbornik Slavističnega društva Slovenije; 
12). – Str. [60]–69.

Kaj je novega v slovenskem knjižnem jeziku? – V: ustvarjalnost Slovencev po svetu / 38. 
seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24. 6.–13. 7. 2002. – ljubljana : Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti filozofske fa-
kultete, 2002. – Str. 207–213.

B

in memoriam jezikoslovcu in leksikologu dr. josefu filipcu. – Slavistična revija 50, št. 1, 2002, 
str. [117]–118.
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ob izidu Slovenskega leksikalnega pomenoslovja. – V: Nacionalno, regionalno, provincialno. 
– ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2002. – (Zbornik Slavističnega društva Slovenije ; 
13). – Str. 174–176.
o knjigi: Ada Vidovič Muha: Slovensko leksikalno pomenoslovje (2000).

univerza v ljubljani – njene slovenistične korenine. – ljubljana 7, št. 1/2, 2002, str. 48–49.
ilustr.

Zakaj ne predlaganemu zakonu o jeziku. – delo 44, št. 128, 6. jun. 2002, str. 9.
izšlo v rubriki prejeli smo.

Zakaj ne predlaganemu zakonu o jeziku. – delo 44, št. 139, 19. jun. 2002, str. 9.
polemični odziv na članek janeza dularja Zakaj ne predlaganemu zakonu o jeziku (delo 44, št. 132, 
str. 8).

C

Slavistična revija. – letn. 50. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2002. – 542 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

D

Meždunarodnyj simpozium »Slovenskij literaturnyj jazyk – aktual'nye voprosy i istoričeskij 
opit« (obdobja 20). K 450-letiju izdanija pervoj slovenskoj knigi / Tat'jana filimonova. – Sla-
vjanovedenie, no. 5, 2002, str. 116–117.
Cir. – o zborniku, ki ga je uredila dr. Ada Vidovič Muha.

2003

A

položaj sodobnega slovenskega knjižnega jezika. – V: Współczesna polska i słoweńska sytuacja 
językowa = Sodobni jezikovni položaj na poljskem in v Sloveniji. – opole : uniwersytet opol-
ski, instytut filologii polskiej ; [ljubljana] : filozofska fakulteta, 2003. – Str. [41]–58.

pomenska tipologija leksemov glede na vrsto denotata. – V: Zbornik referatov z drugega 
slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Šmarjeških Toplicah od 5. do 6. aprila 
2001. – ljubljana : oddelek za slavistiko, filozofska fakulteta, 2003. – Str. 37–48.

Slovenistično jezikoslovje – iskanje ustvarjalnega razmerja med globalnim in nacionalnim : 
(razmislek ob jezikoslovnih študijskih programih slovenščine). – V: Slovenski jezik, literatura 
in kultura v izobraževanju / 39. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30. 6.–19. 7. 
2003. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko filo-
zofske fakultete, 2003. – Str. 7–18.

Sodobni položaj nacionalnih jezikov v luči jezikovne politike. – V: Slovenski knjižni jezik 
– aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige. – 
ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske 
fakultete, 2003. – (obdobja – Metode in zvrsti ; 20). – Str. 5–25.
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B

čas stiske jezikoslovnega nazora ali odgovor avtorju na vprašanja zasnove slovarja Slovenske-
ga pravopisa. – Slavistična revija 51, št. 2, 2003, str. 177–181.
odgovor dr. jožetu Toporišiču.

Kaj je novega v knjižnem jeziku? : ob izidu Slovenskega pravopisa. – Slavistična revija 51, 
št. 2, 2003, str. [117]–122.
prispevek, ki je nastal v okviru okrogle mize Kaj je novega v knjižnem jeziku? – ob izidu Slovenskega 
pravopisa, ki je potekala v času 38. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (2002).

Nagovori ob začetku jubilejnega simpozija obdobja 20 / boris paternu, dimitrij rupel, Ada 
Vidovič Muha. – V: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 
450-letnici izida prve slovenske knjige. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 2003. – (obdobja 20 – Metode in zvrsti ; 20). 
– Str. XV–XXi.
Nagovor A. Vidovič Muha je na str. XX–XXi.

Słowo wstępne ; uvodna beseda / Stanisław Gajda, Ada Vidovič Muha. – V: Współczesna 
polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni položaj na poljskem in v Sloveniji. 
– opole : uniwersytet opolski, instytut filologii polskiej ; [ljubljana] : filozofska fakulteta, 
2003. – Str. [7]–8 ; [9]–10.
Soavtorica. – polj. in slov. besedilo.

Spremna beseda. – V: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : 
ob 450-letnici izida prve slovenske knjige. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 2003. – (obdobja 20 – Metode in zvrsti 
; 20). – Str. iX–Xii.

Tukaj smo bolj zaradi reprezentativnih razlogov : okrogla miza o slovenistiki. – delo 45, št. 
147, 28. jun. 2003, str. 4–6.
Sobotna priloga. – ilustr. – Sodelovali so: Ada Vidovič Muha, Miran hladnik, erika Kržišnik, boža Krakar 
Vogel, Marko Stabej.

Vprašanje globalizmov ali meje naših svetov. – V: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na 
Slovenskem : členitev jezikovne resničnosti : povzetki predavanj = reapprasial of register and 
genre theory in Slovenia : analysis of linguistic reality : summaries = Aktualizacija teorii jazy-
kovoj differenciacii v Slovenii : členenie jazykovoj real'nosti : rezjume dokladov. – ljubljana : 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 
2003. – (obdobja – metode in zvrsti ; 22). – Str. 38.

C

Slavistična revija. – letn. 51. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2003. – 498 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve 
slovenske knjige / uredila Ada Vidovič Muha. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/
tuji jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 2003. – XXi, 706 str. – (obdobja – 
Metode in zvrsti ; 20).
urednica.
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Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni položaj na poljskem 
in v Sloveniji / redakcja naukowa, uredila Stanisław Gajda, Ada Vidovič Muha. – opole : 
uniwersytet opolski, instytut filologii polskiej; [ljubljana] : univerza v ljubljani, filozofska 
fakulteta, 2003. – 523 str.
ilustr. – Sourednica.

D

obdobja 20 – Metode in zvrsti : Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske 
izkušnje / Milan Vogel. – delo 45, št. 290, 16. dec. 2003, str. 10.
o zborniku in uredniškem delu A. Vidovič Muha.

Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje / jerica Snoj. – Slavistična 
revija 51, št. 4, 2003, str. [387]–409.
Tudi o pomenu knjige A. Vidovič Muha Slovensko leksikalno pomenoslovje.

2004

A

Vprašanje globalizmov ali meje naših svetov. – V: Aktualizacija jezikozvrstne teorije na Slo-
venskem : členitev jezikovne resničnosti. – ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 2004. – (obdobja – Metode in zvrsti ; 
22). – Str. 73–81.

B

internacionalizacija slovenščine : pogovori o seminarju slovenskega jezika. – delo 46, št. 161, 
13. jul. 2004, str. 9.
pogovor je pripravil Milan Vogel. – Sodelovali so: Matjaž Kmecl, Martina orožen, boris paternu, breda 
pogorelec in Ada Vidovič Muha.

obdobja 20. – V: Slovenski jezik in literatura v evropskih globalizacijskih procesih. – ljublja-
na : Slavistično društvo Slovenije, 2004. – (Zbornik Slavističnega društva Slovenije ; 15). – Str. 
339–341.
o zborniku Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje, ki je leta 2003 izšel v 
zbirki obdobja 20 – Metode in zvrsti.

C

Slavistična revija. – letn. 52. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2004. – 528 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

D

Ada Vidovič Muha: Slovensko leksikalno pomenoslovje (Znanstveni inštitut filozofske fakul-
tete, ljubljana, 2000) / Snježana Kordić. – pismo (Sarajevo) 2, br. 1, 2004, str. 316–318.

inženiring slovenščine izpod kozolca. – Nedeljski dnevnik 43, št. 125 (2208), 9. maj 2004, 
str. 13.
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portret. – Na povabilo Nedeljskega dnevnika je o problemih slovenščine ob vstopu v eu spregovorila prof. 
dr. Ada Vidovič Muha. – pogovor je pripravil Tomaž bukovec. – Nadnasl.: Slovenščina na prepihu jezikov 
združene evrope.

o poljščini in slovenščini na prelomu tisočletja / Nataša logar, Maria Wtorkowska. – delo 46, 
št. 2, 5. jan. 2004, str. 9. 
Književni listi. – o zborniku Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa = Sodobni jezikovni 
položaj na poljskem in v Sloveniji (2003), ki sta ga uredila S. Gajda in A. Vidovič Muha.

Współczesna polska i sloweńska sytuacja językowa (Sodobni jezikovni položaj na poljskem 
in v Sloveniji), red. S. Gajda, A. Vidovič Muha, opole 2003, s. 526 / bożena ostromęcka-
frączak. – język polski 84, cz. 3, 2004, str. 219–222.
o zborniku, ki sta ga uredila Stanisław Gajda in Ada Vidovič Muha.

2005

A

imeti in einer Transformationsbeziehung zu biti (nachgewiesen an slowenischen Texten). – V: 
Semantische probleme des Slowenischen und des deutschen. – frankfurt am Main [etc.] : peter 
lang, cop. 2005. – (Sprache – System und Tätigkeit ; bd 55). – Str. [291]–314.

Medleksemski pomenski razmerji – sopomenskost in protipomenskost. – V: Knjižno in narečno 
besedoslovje slovenskega jezika. – Maribor : Slavistično društvo, 2005. – (Zora ; 32). – Str. 
206–221.

B

Slovenska univerza in znanstvena razprava v slovenščini. – V: razvoj slovenskega strokovnega 
jezika : povzetki predavanj = The development of Slovene technical language : summaries = 
formirovanie naučnogo stilja v processe razvitija slovenskogo jazyka : rezjume dokladov : 
mednarodni znanstveni simpozij, ljubljana, 17.–19. november 2005. – ljubljana : Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko filozofske fakultete, 2005. – (ob-
dobja – Metode in zvrsti ; 24). – Str. 36–37.

Vsak dan izumreta dva jezika / Valentina plahuta Simčič. – delo 47, št. 43, 22. feb. 2005, str. 9.
portreta. – Z odgovori in pojasnili sodelovala redna profesorica na oddeku za slovenistiko Ada Vidovič 
Muha in vodja Sektorja za slovenski jezik Ministrstva za kulturo janez dular. – Nadnasl. : Mednarodni dan 
maternih jezikov.

C

Slavistična revija. – letn. 53. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2005. – 616 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

Slovar slovenskega knjižnega jezika z odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in besediščem 
slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki. – [elektronska izd. na plošči Cd-roM]. – ljub-
ljana : dZS, 2005. – (Slovarji dZS). – 1 optični disk (Cd-roM), 1 disketa (zaščitna).
Sourednica.
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2006

A

breznikova napoved jezikoslovne teme 20. st. – praška teorija členitve po aktualnosti : (ob 
Škrabčevi oceni besednega reda v govoru). – V: jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih 
očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s simpozija 2005. – Nova Gorica : frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006. – Str. [127]–135.

imennoe slovosočetanie: leksema ili sočetanie leksem? : (na materiale slovenskogo jazyka). 
– V: Mikrojazyki, jazyki, inter”jazyki : sbornik v čest' ordinarnogo professora Aleksandra 
dmitrieviča duličenko. – Tartu : Tartu Ülikool, Slaavi filologia õppetool = Tartuskij universitet, 
Kafedra slavjanskoj filologii, 2006. – Str. [177]–186.
Cir.

Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico. – V: Slovensko jezikoslovje danes = Slo-
venian linguistic today. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006. – (Slavistična revija ; 
54, pos. št.). – Str. [23]–42.
V isti št. na str. [377]–399 tudi angl. besedilo: on the categorialness of lexemes between lexicon and 
grammar. 

B

in memoriam zaslužni profesorici bredi pogorelec. – Slavistična revija 54, št. 4, 2006, str. 
865–867.

Knjižni jezik – do kdaj še. – V: Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup, opatija, 7. i 8. travnja 
2006, hotel opatija. – [S. l. : s. n., 2006]. – [1] f.
povzetek.

Slovenska univerza in znanstvena razprava v slovenščini : jezik slovenske znanosti. – delo 48, 
št. 20, 25. jan. 2006, str. 12.

Slovensko jezikoslovje danes : spremna beseda = Slovenian linguistics today : editor's foreword. 
– V: Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian linguistic today. – ljubljana : Slavistično društvo 
Slovenije, 2006. – (Slavistična revija ; 54, pos. št.). – Str. [1]–4 ; 5–9.
Slov. besedilo in prevod v angl.

C

Slavistična revija. – letn. 54. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006. – 900 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

Slovensko jezikoslovje danes = Slovenian lingistics today / [urednica Ada Vidovič Muha]. – 
ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2006. – (Slavistična revija ; 54, pos. št.). – 744 str.
urednica posebne številke.
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2007

A

Aktualna vprašanja slovenske univerze in znanstvene razprave v slovenščini. – V: razvoj slo-
venskega strokovnega jezika. – ljubljana : filozofska fakulteta, oddelek za slovenistiko, Cen-
ter za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007. – (obdobja – Metode in zvrsti ; 24). – Str. 3–11.

izrazno-pomenska tipologija poimenovanj. – Slavistična revija 55, št. 1/2, 2007, str. [399]–
408.

B

Slovenščina kot jezik znanosti in univerze – da ali ne. – jezik in slovstvo 52, št. 5, 2007, str. 
91–92.
izšlo v rubriki Slovenščina v znanosti in na univerzi.

Sodobna slovenska javna beseda – izbira med globalnostjo, knjižnostjo in pogovornostjo : 
(jezikovnopolitični vidik). – V: Slovenska narečja med sistemom in rabo : povzetki predavanj = 
Slovene dialects – system and use : summaries = Slovenskie dialekty – sistema i ispol'zovanie 
: rezjume dokladov. – V ljubljani : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za 
slovenistiko filozofske fakultete, 2007. – (obdobja – Metode in zvrsti ; 26). – Str. 40.

C

Slavistična revija. – letn. 55. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2007. – 717 str.
Glavna urednica za jezikoslovje.

2008

A

breznik – predhodnik praške teorije členitve po aktualnosti. – V: jezikovna prepletanja. – ljub-
ljana : fakulteta za družbene vede, 2008. – (Knjižna zbirka Stičišča). – Str. 35–53.

Glagol'nye sposoby vyraženija posessivnosti v slovenskom i russkom jazykah / Ada Vidovič 
Muha, Aleksandra derganc. – V: Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres, 
ohrid, 10.–17. september 2008 = papers for the 14th international Congress of Slavists, ohrid, 
September 10.–17., 2008. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2008. – (Slavistična re-
vija ; 56, št. 2). – Str. [133]–147.
Cir. – Soavtorica.

Slovenščina – jezik vztrajanja na prepihu : predavanje na filozofski fakulteti univerze v bue-
nos Airesu 12. novembra 2008. – Meddobje 42, št. 3/4, 2008, str. 168–177.

B

dinamika sodobne terminološke leksike – družbeni vidik ; The dynamics of modern terminolo-
gical lexis a socialogical view. – V: Zbornik povzetkov / poletna terminološka šola, ljubljana, 
4., 5. in 6. september 2008. – ljubljana : inštitut za slovenski jezik frana ramovša, ZrC 
SAZu, 2008. – Str. 23–24.
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evropska razsežnost dveh breznikovih jezikoslovnih tematik. – V: povzetki predavanj : med-
narodno znanstveno srečanje, jeruzalem v Slovenskih Goricah 13. in 14. junija 2008 / četrto 
slovensko-hrvaško slavistično srečanje = četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. – ljublja-
na : oddelek za slovenistiko in oddelek za slavistiko filozofske fakultete, 2008. – Str. 33.

[Šestnajsto] 16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika. – V: Slovenski knjižni 
jezik v 16. stoletju : zbornik povzetkov. – ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZu, 
inštitut za slovenski jezik frana ramovša, 2008. – Str. 42.

Temelj slovenske identitete : z okrogle mize iii. programa radia ljubljana o materinščini. – 
Zvon 11, št. 3, 2008, str. 29–35.
Na 3. programu radia Slovenija – program Ars se je maja odvila razprava z nasl.: Slovenski jezik – temelj 
slovenske identitete. – V diskusiji so sodelovali: Ada Vidovič Muha, Marko Stabej, janez dular, jože fa-
ganel, Tone partljič, Vlado Žabot. – pogovor je povezovala jasna potočnik.

Vyraženie otnošenija posessivnosti glagolom v slovenskom i russkom jazykah / Ada Vidovič 
Muha, Aleksandra derganc. – V: Zbornik na rezimea. T. 1, lingvistika / XiV megunaroden 
kongres na slavisti, ohrid, 10–16 septemvri 2008. – Skopje : Makedonski slavistički komitet, 
2008. – Str. 197–198.
Cir.

C

Slavistična revija. – letn. 56, št. 1–3. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2008. – 408 str.
Glavna urednica za jezikoslovje. – Št. 4 je izšla skupaj z letn. 57, št. 1, 2009, 421 str. (=Trubarjeva 
številka).

D

»ju3 in pr8 sta luštni jezikovni igri« : ob dnevu materinščine, ki bo v sredo[!] 21. februarja, 
smo se o slovenščini pogovarjali z Ado Vidovič Muha, predavateljico slovenskega jezika na 
filozofski fakulteti univerze v ljubljani. – Žurnal24, 16. feb. 2008, str. 20–21.
portret. – pogovarjala se je Vesna Gomboc.

Vidovič Muha, Ada (pivka 8. 3. 1940), jezikoslovka. – V: osebnosti : Veliki slovenski biograf-
ski leksikon. – ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. – [Knj. 2] : od M do Ž. – Str. 1261.

2009

A

jezikovnopolitični vidik sodobne slovenske javne besede : (ob nacionalnem programu jezikov-
ne politike). – Slavistična revija 57, št. 4, 2009, str. [617]–626.

od kod in kam – študije jezikoslovja na oddelku za slovenistiko filozofske fakultete univerze 
v ljubljani. – V: Slovenistika : pogledi na eno od ustanovitvenih strok univerze v ljubljani ob 
njeni 90-letnici. – ljubljana : Znanstvena založba filozofske fakultete, 2009. – Str. 19–28.
ilustr.
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poskus določitve meril slovarskega pomena. – V: Strokovni posvet o novem slovarju slovenske-
ga jezika, 23. in 24. oktober 2008. – ljubljana : Založba ZrC, ZrC SAZu, 2009. – Str. 27–35.
prispevek in sodelovanje v razpravi na str. 30–31, 32, 33–34, 35.

[Šestnajsto] 16. st. – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika. – V: Trubarjeva številka. – 
ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2009. – (Slavistična revija ; 56, št. 4 (2008)/ 57, št. 1 
(2009) = Trubarjeva številka). – Str. [13]–22.

Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije. – Slavistična 
revija 57, št. 2, 2009, str. [251]–261.

B

Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktobra 2008 / uredil Andrej 
perdih ; [prevedel iz hrvaščine, slovaščine in češčine Andrej perdih, prevod slovaškega prikaza 
diana pungrešič]. – ljubljana : Založba ZrC, ZrC SAZu, 2009. – 153 str.
V razpravah je med drugimi sodelovala tudi dr. Ada Vidovič Muha, in sicer na str. 21–22, 24; 30–31, 32, 
33–34, 35; 40–41, 42, 43; 47–48, 50, 51–52; 56–57, 58; 70–71, 72–73; 79, 80; 89, 90, 91; 104–105, 106; 
113, 116, 117; 125–126, 127; 132; 140, 142.

Zapis ob jubileju Toma Korošca. – Slavistična revija 57, št. 2, 2009, str. [203]–205.

C

Slavistična revija. – letn. 57. – ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2009. – 643 str.
Glavna urednica za jezikoslovje. – Št. 1 izšla skupaj z letn. 56, št. 1, 2008, 421 str. (=Trubarjeva številka).

D

red. prof. dr. Ada Vidovič Muha (pivka 1940). – V: Zbornik filozofske fakultete univerze 
v ljubljani : 1919–2009. – ljubljana : Znanstvena založba filozofske fakultete, 2009. – Str. 
449–450.

Anka Sollner Perdih
filozofska fakulteta v ljubljani
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