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TOPONIMIJA OPĆINE VRSAR – ORSERA, ISTRA, HRVATSKA 

 

U sklopu projekta  ArchAeoCultur Centra za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika, 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Pulipod vodstvo prof. dr. sc. Roberta Matijašića 

provode se opsežna interdisciplinarna istraživanja na prostoru Općine Vrsar – Orsera.  Jedan od 

ciljeva projekta je i sakupljanje i analiza svih toponima. Općina Vrsar zahvaća veliki i zanimljiv 

prostor u kojem se isprepliću more, obala i kopno pa time i raznolikost toponomastičkih formi. 

Povijesno gledano, ovo je prostor prožimanja dva identiteta, hrvatskog i romanskog, koje je u 

razumijevanju toponomastičkih formi  dalo dodatno bogatstvo. U radu smo koristili terenske izvide 

kao i sve dostupne povijesne topografske karte kao i katastarske planove. U „bezgranično širokom 

životnom prostoru“  pokušat će se sistematizirati i klasificirati sve prikupljene toponime.  

Ključne riječi: toponimija, Vrsar, Istra, topografske karte, projekt 
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Đurović Tatjana 

University of Belgrade, Faculty of Economics 
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FORTRESS EUROPE UNDER SIEGE – THE REPRESENTATION OF THE EUROPEAN 

MIGRANT CRISIS IN POLITICAL CARTOONS 

 

Integratingthe theoretical framework of Critical Metaphor Analysis (Charteris-Black 2004, 2011, 

2014; Musolff 2004, 2011, 2016) with research on multimodality from a cognitive viewpoint 

(Bounegru and Forceville 2011; Pinar Sanz 2015), in this paper weexplore how the topic of the EU 

migrant crisis is communicated via metaphors in pictorial and multimodal discourse in media. More 

specifically, we analyse the FORTRESS EUROPE metaphor as used in political cartoons pertaining to the 

topic. Being particularly apt for the criticism of the EU migration policy, the FORTRESS EUROPE 

metaphor, resting on the more comprehensive and complex CONTAINER image schema, has been 

instrumental in depicting the recent European migrant crisis in political cartoons due to its pictorial 

translatability into the universal language of images (Musolff 1996). The data for theanalysis consists 

of political cartoons gathered from various media available onlineduring 2015 and 2016, which all 

portray the EU as a fortress with the cemented borders – asecluded space, closely guarded and 

surrounded by walls and fences. Following the methodology suggested by Bounegru and Forceville 

(2011),we try to show how the multimodally constructed image of the EU as a fortress appears to be 

instrumental in conveying a negative axiological value and “the qualities of systematic Othering” 

(KhosraviNik 2014: 505), thus helping perceive “Others” as a threatening force against which the EU 

should be fended off. 

Key words: Critical Metaphor Analysis, multimodal metaphors, political cartoons, migrant crisis 
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Dučić Collette Sandra  

Keats Shelley House, Roma, Italia 

ducicsan@gmail.com 

 

“REČ, TIŠINA I BLAGOVEST.PER VERBANON SI PORIA” 

 

“Reč” je obicno shvaćena kroz jezičnu komunikaciju, a jezik kao nešto što se odvija u zakonima 

morfologije, sintakse, gramatike, filologije, logike i retorike. No iako sve ove nauke postoje u reči, 

one su sve samo strukturalno i instrumentalno sadržane u samoj reči. Ali one ne sadrže samu reč, niti 

vladaju njome.   

Danteov, “trasumanar significar per verba non si poera” (trasumanar, rečima se to ne moze ...) ili pak 

Novalisov “er schweigt gern, wenn er freudig ist” (radost tisinom govori) su samo par primera u nizu 

dela velikih duhova evropske kulture koji u pokušaju da izraze do kraja samu Reč ‘klonu’ kako u nas 

Dučić kaze, “I ja umreh u čas kad se beše htelo, Zadnja kaplja krvi, koju nemah više,Da okončam 

lepo i zlokobno delo”. 

U našem izlaganju želimo da podstaknemo, kroz ovakve dragocene primere razmišljanja i otvorimo 

nove horizonte za posmatranje jezika i same reči, koliko je to humano ili da tako kazemo 

humanistički moguće.  

Ključne reči: trasumanar, logos, tišina, gratia, blagovest 
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MERONIMI GORNJIH EKSTREMITETA ČOVEKA U FRAZEOLOŠKIM JEDINICAMA 

MAĐARSKOG I SRPSKOG JEZIKA 

 

Baveći se kontrastivnom frazeologijom mađarskog i srpskog jezika, a posebno istražujući 

somatizme, dolazila sam do zaključka, da se veliki deo prikupljenog korpusa poklapa u jezicima koji 

su predmet analize ali da postoje i neka odstupanja. Istovetnosti i sličnosti proizilaze iz osnovnog 

značenja samih leksema koji motivišu nastajanje frazoloških značenja, a vezana su za njihovu 

konkretnu funkciju od značaja za čoveka. Razlike se pak ogledaju u različitim kulturološkim 

pristupima. U ovom radu će se analizirati frazeološke jedinice sa komponentama delova ruku u 

mađarskom i srpkom jeziku, budući da sam se u jednom drugom radu već posvetila izrazima sa 

odrednicom ‘ruka’ kao holonimom. Delovi ruke, koji će biti predmet analize su šaka/marok, 

dlan/tenyér, prst/ujj, nokat/köröm, lakat/könyök i rame/váll, a korpus čine frazeme ekscerpirane iz 

Matešićevog frazeološkog rečnika (Matešić, 1982) i četiri frazeološka rečnika mađarskog jezika (O. 

Nagy, 1966., Litovkina, 2010, Bárdosi, 2012, Forgács 2003), kao i iz jednojezičkih rečnika (MÉK, 

RSJ). Cilj rada je da se pokaže u kojoj meri osnovno i eventualna presena značenja leksema utiču na 

motivisanje frazeoloških značenja, u kojim ciljnim domenima se konceptualizuju pomenute lekseme 

u izrazima dvaju jezika, u čemu se razlikuju leksički sklopovi semantički istovetnih frazema i da li se 

umesto jednog dela ruke u drugom jeziku javlja drugi meronim. Posebna pažnja će se posvetiti 

formalno identičnim izrazima čija se semantika u jezicima ne poklapa, kao i onim konstrukcijama 

koji nedostaju u jednom od analiziranih jezika. 

Ključne reči: frazeologija, somatizmi, meronimi, ruka, kez 
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TIBOR SEKELJ, SCRITTORE E VIAGGIATORE: 

DA SUBOTICA NEL MONDO ATTRAVERSO L’ESPERANTO. 

 

Nato il 14 febbraio 1912 a Spišská Sobota, al tempo Impero austro-ungarico. e morto il 20 settembre 

1988 a Subotica, dove fu fra l’altro direttore del Museo cittadino nel quadriennio 1972-1975, 

jugoslavo di origine ungherese (‘Székely Tibor’ alla sua prima anagrafe), cittadino del mondo, Tibor 

Sekelj fu giornalista, scrittore, museologo, etnologo, viaggiatore (celebri sono le sue spedizioni in 

America del Sud, Asia e Africa). E, non ultimo, dal 1930, esperantista. Poliglotta (della trentina che 

pare conoscesse, oltre all’ungherese e al serbo-croato bene governava almeno il tedesco, lo spagnolo, 

l’inglese, il francese, il portoghese e l’italiano), proprio nell’uso di una Lingua ausiliaria 

internazionale trovò la risposta alla sua sete di internazionalità e di globalizzazione. Eletto membro 

onorario della Associazione Esperantista Universale (UEA) nel 1986, nel 2011 l’Unione Esperantista 

Europea (EEU) ha proclamato, a celebrazione del centenario della nascita, il successivo 2012 «La 

Jaro de Tibor Sekelj». A trent’anni dalla morte, la comunicazione proposta intende presentare la 
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figura di tale intellettuale, non ultimo attraverso i suoi testi e le tante traduzioni (anche in e 

dall’esperanto) che li hanno – e, con esse, il nome del loro autore e più in generale il suo Paese – resi 

famosi nel mondo. 

Keywords: Tibor Sekelj, Subotica, poliglossia, esperanto, letteratura di viaggio, traduzioni 
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VREME, SEĆANJE I  IDENTITET U MIKEŠEVIM PISMIMA IZ TURSKE 

 

Pisma iz Turske Kelemena Mikeša (Mikes Kelemen, Törökországi Levelek), pisana u emigraciji 

između 1717. i 1758. godine, vrhunsko ostvarenje erdeljske memoarske proze, čine specifičnu 

epistolarnu formu nastalu po uzoru na francuska književna pisma i erdeljsku baroknu kulturu. U 

pismima adresiranim fiktivnoj tetki, autor izlaže stvarne svakodnevne događaje, osvrće se na scene iz 

života u turskoj emigraciji, te na širi istorijski kontekst, a kroz doživljaj ‘drugog’ evaluira nove 

okolnosti u stalnom dijalogu između prošlosti i sadašnjosti, kroz igru stvarnostii pesničke mašte. 

Tekst je obogaćen anegdotama, dok u lirskim umecima autor otkriva svoj unutrašnji autentični 

doživljaj. U svakom pismu izraženo je istinsko rodoljublje, sećanje na zavičaj, na sekeljsku tradiciju, 

ali i u najtežim trenucima ispunjenim čežnjom za domom i iščekivanjem povratka, oglašava se vedar 

ton autora, sekeljski humor i zavičajni jezik Zagona. Kelemen Mikeš svesno koristi narodne 

poslovice, dosetke, provincijalizme u funkciji jačanja dejstva humora, i osnaživanja osećanja 

identiteta. Cilj rada je pokazati na koji način su elementi ključni za izgradnju i održanje identiteta 

ugrađeni u tekstu. Nova realnost na novom kulturnom prostoru u izbeglištvu budi u autoru osećanje 

otuđenosti i neizvesnosti, ali vreme od četiri decenije provedeno u izbeglištvu, nije izbledelo njegovo 

sećanje na poreklo, zbog čega ga književna tradicija svrstava u red nacionalnih simbola.  U radu će 

se primeniti analiza diskursa u kojoj ćemo nastojati da identifikujemo kategorije koje u tekstu 

obrazuju markere identiteta. 

Ključne reči: književna pisma, mađarska književnost 18.veka, Kelemen Mikeš, emigracija, identitet 
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ROMÂNII ŞI VOCILE ALTERITĂŢII ÎN BALCANI 

 

Lucrarea cu titlul Românii şi vocile alterităţii în Balcani îşi propune să investigheze imaginea 

lingvistică şi culturală a Celuilalt(sârbi, croaţi, bulgari, muntenegreni, bosniaci, herţegovini, albanezi 

şi greci) în zona Balcanilor. Imaginea Celuilalt se construieşte ca entitate lingvistică, culturală, 
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geografică şi socială prin raportare la două componente principale: autoimaginea şi heteroimaginea. 

În discursul asupra alterităţii, se întrepătrund mai multe voci; cele care creează un autoportret care 

prin raportare la celălalt îşi defineşte specificul şi idealurile la care aderă şi vocile celuilalt, ale 

străinului, interpretate prin filtrul valoric al autoimaginii, în funcţie de nivelul de cunoaştere şi de 

propriile aspiraţii.  

Metodele prin intermediul cărora am conturat imaginea lingvistică şi culturală a vocilor alterităţii din 

Balcani au la bază principiul de indeterminare al lui Heisenberg, potrivit căruia prin însuşi actul 

observaţiei directe, subiectul modifică obiectul cercetat. Din acest punct de vedere, vocile alterităţii 

se întrepătrund, generează atitudini lingvistice, culturale, spirituale şi morale diferite. Pentru a 

evidenţia modul în care vocile alterităţii funcţionează, am grupat – după sistemul noţiunilor – 

cuvintele şi expresiile care conturează imaginea celuilalt în Balcani şi le-am analizat din perspectivă 

semantică. 

Rezultatul obţinut în urma cercetării a fost evidenţierea imaginilor mentale şi, implicit lingvistice 

care au stat la baza comunicării între culturi în zona Balcanilor. 

Cuvinte-cheie: alteritate, identitate, limbă, cultură, spaţii culturale, stereotipii, expresi idiomatice, 

heteroimagine 
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ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ: ГОВОРНА ПРОДУКЦИЈА У НАСТАВИ МОДЕРНОГ 

ГРЧКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

 

С обзиром на чињеницу да продуктивне језичке вештине чине неизоставни део наставе 

страних језика, значајно је препознати све факторе који на њих могу утицати, било да се ради 

о факторима везаним за ситуациони контекст учења, или за самог ученика. У актуелној 

подели језичких вештина у продуктивне спадају језичке активности говорне и писане 

продукције. Како се у литератури наводи, један од главних циљева учења страних језика је 

остваривање контакта са нативним говорницима усменим путем и тиме ступање у контакт са 

циљном културом. Стога, један од основних циљева наставе страних језика је оспособљавање 

ученика за говорну продукцију. Хорвиц (Horwitz, 1986) наводи да је један од афективних 

фактора који утиче на квалитет савладавања говорне продукције анксиозност. Циљ овог рада 

је да испита начин на који анксиозност утиче на развијање вештине говорне продукције 

умодерном грчком језику. У ту сврху спроведена је анкета међу студентима друге године 

неохеленских студија, који имају пређашње искуство са говорном продукцијом током наставе 

на првој години студија и током завршних испита. Истраживање се фокусира на почетак 

развијања ове језичке вештине, узевши у обзир да је већина студената први пут дошла у 
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контакт са модерним грчким језиком на студијама. Рад такође настоји да испита везу између 

анксиозности и нивоа знања, односно уложеног труда у савладавање градива, да упореди 

анксиозност која се јавља у току усмене продукције током наставе и оне која се јавља на 

завршном испиту, као и да истражи значај претходног искуства у учењу страног језика у овом 

процесу. 

Кључне речи: модерни грчки језик, анксиозност, говорна продукција, универзитетска настава 
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МАЂАРСКИ КАО ПОЛИЦЕНТРИЧНИ ЈЕЗИК 

 

Историјски развој мађарског језика дели се на пет периода: од око 1000. пре н. е. до 1920. 

године, то јест од првог до краја четвртог развојног периода мађарски је био моноцентрични 

стандардни језик. Међутим, због политичко-историјских дешавања по завршетку првог 

светског рата његов развој креће у сасвим другом правцу и релативно брзо постаје 

полицентрични језик, при чему мађарски језик у Мађарској постаје доминантни стандардни 

варијетет, док мађарски којег говоре Мађари у околним земљама с једне стране губи контакт 

са стандардним варијететом  коришћеним у матици, а са друге стране почиње да се развија 

под утицајем већинских језика, због чега данас можемо говорити о мађарском као 

полоцентричном језику са једним доминантним стандардним варијететом и више 

недоминантних нестандарних варијетета. Недоминантни нестандрадни варијетети, па тако и 

војвођански варијетет мађарског језика препознају се по одређеним знаковима 

интерференције, али се сматрају потпуно функционалним језицима. 

Кључне речи: мађарски, моноцентрични, полицентрични, нестандардни, развој 
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ИМЕНОВАЊЕ ЦАРА УРОША У ТРИМА КУЛТНИМ СПИСИМА ПАТРИЈАРХА 

ПАЈСЕЈА  

 

Дато истраживање базирано је на истицању различитих начина именовањацара Уроша у 

Служби,Житију и Синаксарском житијуСветог цара Уроша. Наведене култне списе написао 

је српскословенским језиком патријарх Пајсеј 1641. године. Чувају се у аутографу, у 
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рукописном литургијском зборнику из 1676. године, који сечува у Библиотеци Српске 

патријаршије у Београду, под бројем 33. 

Када је реч о именовању последњег владара немањићке династије, у виду имамо 

идентификовање самог лица, али не и особина које га прате. Међутим, када говоримо о 

лексичким средствима којима се именује Урош, поред именица и синтагматских 

конструкција, у обзир узимамо и супстантивиране придеве са значењем именице. 

Све именице групишу се према творбеном критеријуму: просте именице (чини их коренска 

морфема без афикса), именице изведене различитим суфиксима, префиксима и сложенице. 

Засебне целине чине именице које дато значење добијају само у синтагматским спојевима и 

супстантивирани придеви.  

Лексичка средства која је патријарх Пајсеј користио за идентификовање цара Уроша треба да 

покажу како је писац, као сведок времена у којем су пронађене мошти последњег владара 

немањићке династије, желео да га представи и овековечи у култним списима које му је 

посветио.  

Време када настају култни списи посвећени цару Урошу јесте време поновног уздизања 

српског народа, које је почело с обнављањем Пећке патријаршије 1557. године. Начин на који 

Пајсеј именује последњег владара светородне лозе представља одраз патријархове жеље да 

учврсти његов тек успостављени култ у народу којем је требало ојачати колективни дух и 

национални идентитет. 

Како корпус овог истраживања чине дела различитог жанра, тематике и намене, очекујемо да 

ће различити начини именовања цара Уроша, као и употреба различитих творбених средстава, 

бити у директној вези с природом текстова.  

Кључне речи: српскословенски језик, култни списи, именовање, цар Урош, патријарх Пајсеј 
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ROMAN I UDŽBENICI KNJIŽEVNOSTI 

 

Naš rad je zasnovan na hipotezi: da su udžbenici permanentno pratili nastavu Srpskog jezika i 

književnosti u Srbiji i da su rađeni prema aktuelnim nastavnim programima prateći tokove nauke o 

književnosti; da su bili sve savremeniji i funkcionalniji, ali da u njima ima i raznolikih propusta. 
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 Pisanjem školskih udžbenika za nastavu književnosti, bavili su se, navešćemo najznačajnije, 

akademici Stojan Novaković u XIX veku, Jovan Skerlić i Pavle Popović s početka, te Dragiša 

Živković, Radmilo Dimitrijević, Dimitrije Vučenov polovinom XIX veka. Najautoritativniji 

univerzitetski profesori cenili su  udžbenik kao vrlo značajnu školsku knjigu, savesno i odgovorno 

pristupajući njenoj izradi ne libeći se da pišu za „školsku potrebu“ (Novaković), „prema nastavnom 

planu.“ (Grčić), „učenicima u višim razredima srednjih škola i široj čitalačkoj publici koja hoće da se 

obavesti o razvoju i stepenu srpske književnosti“ (Skerlić). 

U fokusu našeg istraživanja našli su su nastavni programi, čitanke, udžbenici istorije i teorije 

književnosti.  

Cilj rada je da ukažemo na način tretiranja romana u procesu stalnih promena društva i nastave 

srpskog jezika i književnosti, od prvih arhaičnih i tradicionalnih programa, teorija i udžbenika do 

danas aktuelnih, kao i samog približavanja savremenim tokovima nastave jezika i književnosti. U 

radu se govori o veoma značajnim  istraživanjima koja sežu u XIX vek, a akribično i dosledno smo 

problem razmatrali na problemsko-udžbeničkim verzijama druge polovine XX veka i početka XXI 

veka. 

Ključne reči: roman, nastavni program, udžbenik, nastava književnosti 
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НАРОДНЕ ПРЕДСТАВЕ О МЕСЕЦУ, СУНЦУ И ЗВЕЗДАМА  

У ФРАЗЕМИМА И ПАРЕМИЈАМА ИТАЛИЈАНСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

У овом раду бавићемо се анализом и поређењем фразема и паремија италијанског и српског 

језика у којима суприсутне народне представе и запажања о утицају небеских тела на човеков 

живот, при чему ћемо се ослањати на теорије пољске етнолингвистичке школе.Астрономска 

култура је једна од најстаријих, која се развијала од првобитног човека до модерног доба у 

различитим формама и под различитим утицајима, од замишљених представа о небеским 

телима, до неговања култова, те стварања бројних митова и легенди. Месец, Сунце и звезде су 

због своје физичке удаљености од човека чест предмет фантазије, који у језичким структурама 

постаје анимизиран (добија одлике живог бића), персонификован (представља се као људско 

биће) а некада и дивинизиран (Сунце којем се приписују божанска својства).    Фразеологија и 

паремиологија чине важно лингвистичко наслеђе својих говорника, јер се формирају на 

основу колективних вредности које прихватају носиоци и корисници језика, те приказују 

антропоцентрично, а не реално виђење појава у свету. Овим радом желимо да укажемо на 

постојање заједничког индоевропског језгра у перцепцији небеских тела, али и на бројне 

културолошке разлике које су оставиле трага у језику посматраног романског и словенског 

народа.  

Кључне речи: италијански језик, српски језик, фразеологија, паремиологија, небеска тела 
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PONIŠTAVANJE I ZADANO ZNAČENJE 

 

H. P Grice je razgovorne implikature odredio kao jezičnu pojavu koju je s jedne strane moguće 

racionalno rekonstruirati, a s druge kontekstualno ili verbalno poništiti.  U radu želim razraditi stav 

prema kojemu su te dvije značajke implikatura međusobno u sukobu. Rekonstrukciju implikatura 

vezat ću uz argumentaciju i racionalnost, a pri razmatranju njihova poništavanja razlikovat ću ono na 

formalnoj razini od mogućnosti poricanja govornikove namjere.  

Razgovorne implikature možemo odrediti kao argumente u kojima govornik pruža razloge za 

konkluziju te od sugovornika ne očekuje odgovor, što ih razlikuje od klasične argumentacije pri kojoj 

dvije suprotstavljene strane brane vlastitu poziciju. Od klasičnih argumenata razlikuje ih i činjenica 

da je u njima eksplicitno izražena samo jedna premisa, a zaključak (implicatum) zajednički grade 

govornik i slušatelj u danoj razgovornoj situaciji. Rekonstrukcija implikatura, koja slušatelju pruža 

opravdanje za vjerovanje stvoreno na temelju neizrečenog sadržaja, odvija se post facto, dok se 

interpretacija odvija na temelju situacijski zadanog značenja. 

S druge strane, ustaljeno je mišljenje da se razgovorne implikature u bilo kojem trenutku mogu 

poništiti. Ipak, valja odvojiti poništavanje sadržaja implikature od govornikovog poricanja činjenice 

da je njegov iskaz rezultat određene komunikacijske namjere. Za razliku od poništavanja 

implikature, poricanje može biti više ili manje uspješno. Ako govornikovo poricanje implikature 

dovodi do nekonzistentnog skupa vjerovanja možemo govoriti o pogrešci u zaključivanju. Shvaćanje 

poništavanja implikature kao (moguće) kontradikcije oslobađa slušatelja odgovornosti za vjerovanje 

nastalo na temelju neizrečenog sadržaja, što ima spoznajne i moralne posljedice vezane uz teorije o 

svjedočanstvu i laganju.  

Ključne riječi: razgovorna implikatura, argumentacija, komunikacijska odgovornost, poricanje, 

laganje 
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ЈЕЗИЧКА И КУЛТУРНА СЛИКА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА  

У ИСТОРИЈИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

У светлу панхронијског приступа проучавању језика резултате историјсколексиколошких и 

етимолошких испитивања сматрамо значајним елементом у одређивању културно-језичких 

слика различитих појмова. Наиме, утврђивањем првобитне семантичке и формалне 

мотивисаности лексема могу се реконструисати представе на којима почивају њихова 

значења, да би се по могућству испратио њихов развитак до савременог језичког нивоа. 

mailto:mblecic@uniri.hr
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Основни задатак у овом раду јесте да наведено прикажемо реконструишући језичку и 

културну слику менталног здравља на основу лексема са псл. кореном cěl- забележеним у 

историји српског језика. Другачије речено, представа о менталном здрављу, према нашем 

мишљењу, заснива се на концептуалној вези у чијој основи лежи идеја о целовитости 

одраженој у унутрашњој форми разматраних лексема. (Примера ради, трагови те 

концептуалне везе очувани су до данас у фразеологизмима није сав цео, није читав, фали му 

даска у глави.) Дакле, не занемарујући притом текстуалне и културне контексте у којима су 

значења испитиваних лексема обликована, наш циљ јесте да – утврђујући културно-језички 

образац на коме почива представа о менталном здрављу – укажемо на значај дијахронијских 

метода у когнитивнолингвистичким истраживањима. 

Наше испитивање ће бити засновано на подацима у релевантним етимолошким речницима, 

затим на грађи из општих историјских речника српског језика – Рјечника хрватскога или 

српскога језика и Рјечника из књижевних старина српских, да бисмо увид у савремена 

значења испитиваних лексема стекли на основу шестотомног и једнотомног речника српског 

књижевног језика Матице српске, као и расположивих дијалектолошких извора. Методи 

примењени у истраживању су историјско-поредбени, етимолошки концептуални и 

текстуални. 

Кључне речи: историјско-културна реконструкција, унутрашња форма речи, историјска 

семантика, дијахронијско представљање концепта 
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РЕФОРМУЛАЦИЈА ИСКАЗА У ПРЕВОДИМА НОВОГ ЗАВЕТА НА СРПСКИ, ГРЧКИ 

И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК 

 

Да би порука библијског текста била јасна свим структурама читалаца, писци и преводиоци су 

се трудили да поједине исказе реформулишу, тј.да дају накнадне метатекстуалне коментаре. У 

раду ћемо поређењем новијих превода новозаветних текстова на српски, новогрчки и 

македонски језик покушати да утврдимо:  

1. типове исказа који се реформулишу: (а) антропоними (Симон → Кифа → Петар → камен), 

(б) топоними (Силоам → послан), (в) апелативи (рави → учитељу / учител / Did1skale; рака → 

шупљоглавче / празноглавец / an0hte),  (г) Божије заповести и прописи (Око за око и заб за 

заб), (д) приче / параболе (прича о сејачу); 

2. језичке маркере реформулације (тј. / то ће рећи / dhlad7; у ствари; тако / така / 4tsi; што 

(преведено) значи / pou (metafraz0meno) shma;nei; А ја вам пак кажем / А јас пак ви велам / 

Eg{ 0mwc sac l4w и др.; 

3. графијске маркере (запета, загрдае); 
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4. начине реформулације исказа: (а) давање преводних еквивалената (в. 1.а), (б) давање 

додатних информација, (в) објашњење, тумачење исказа, (г) сажимање претходно реченог, (д) 

корекција реченог и др.  

Кључне речи: реформулација, Нови завет, српски, новогрчки, македонски 
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ON THE LIFE-CYCLE OF METAPHORS 

 

Metaphor variation is a vast and fascinating topic, chief dimensions of which are outlined in 

Kövecses (2005). Studying authentic language, I examine the dynamic character of metaphor 

variation, showing that it is necessary to take into account more than one of the dimensions of 

variation identified by Kövecses, for variation regularly occurs along more than one dimension at the 

same time. Concentrating on the use of conceptual metaphors in medical discourse, more specifically 

in endocrinology, I detail the life-cycle of a specific conceptual metaphor by means of which the 

pituitary gland is conceptualized as the conductor of an orchestra. This metaphor alternates with a 

structurally less rich metaphor originating in mechanics which conceptualizes the pituitary as a part 

of an axis. The two metaphors are in a sort of complementary distribution along two dimensions: 

across time, i.e. diachronically, as well as across the social dimension (i.e. individual vs. (sub)group). 

What is more, their distribution apparently challenges the established wisdom about the 

unidirectional process of the conventionalization of metaphors, whereby novel metaphors may 

become established (or forgotten), even lexicalized, over time, or become worn out and gradually fall 

into disuse, perhaps to be replaced by another. The conductor metaphor, being replaced by the axis 

metaphor in the scientific medical discourse, now seems to be fairly stable in non-scientific medical 

discourse (i.e. in the communication between health practitioners and patients, or between patients). 

However, an interesting twist can be observed, the conductor metaphor recently making an 

unexpected comeback into the scientific discourse. 

Keywords: conceptual metaphor; medical discourse; metaphor variation; metaphor 

conventionalization; metaphor life-cycle 
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 (IR)REGULARITÄTEN DER NUMERUSMARKIERUNG BEI SOMATISCHEN IDIOMEN 

IM SPRACHVERGLEICH 

 

TEIL FÜR GANZES-Metonymien lassen sich bei der Numerusmarkierung in verschiedenen Bereichen 

des Ungarischen belegen, wobei sich klare Kontraste zwischen Ungarisch als Vertreter der ural-

https://www.researchgate.net/institution/Eoetvoes_Lorand_University
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altajischen Sprachen und indoeuropäischen Sprachen als Vergleichssprachen abzeichnen. Wie man 

den folgenden Beispielen entnehmen kann, wird im Ungarischen insbesondere bei 

Zugehörigkeitsrelationen auch zur Bezeichnung von zwei oder mehr als zwei Entititäten 

durchgehend der Singular bevorzugt – wobei eine Entität metonymisch für zwei oder mehr als zwei 

Entitäten gesetzt wird –, während im Deutschen, Englischen und Kroatischen in entsprechenden 

Fällen der Plural verwendet wird. 

Das folgende Beispiel soll den Kontrast zwischen Ungarisch und den drei anderen Sprachen 

veranschaulichen: 

(1a) Felvonta a szemöldökét. 

(1b) Er/sie hat die Augenbrauen hochgezogen. 

(1c) He/she raised his/her eyebrows. 

(1d) Nabrao/nabrala je obrve. 

Im Ungarischen wird in markantem Kontrast zu den drei anderen Vergleichssprachen sogar bei 

solchen Zugehörigkeitsrelationen der Singular bevorzugt, wo mehrere Personen betroffen sind.  

In meinem Vortrag sollen Besonderheiten der Numerusmarkierung bei somatischen Idiomen aus 

sprachvergleichender Sicht unter die Lupe genommen werden. Konstruktionen, die eine literale 

Bedeutung haben oder zumindest parallel eine solche Interpretation zulassen, enthalten im Deutschen 

Körperteilbezeichnungen im Plural, wogegen in solchen Fällen im Ungarischen der Singular 

verwendet wird. Vgl. dazu: 

(2a) Er schaute ihr tief in die Augen. 

(2b) Mélyen a szemébe nézett. 

Ausdrücke mit figurativer Bedeutung werden dagegen im Deutschen in den Singular gesetzt: 

(3a) Er schaute der Gefahr ins Auge. 

Im Ungarischen wird in solchen Fällen auch der Singular verwendet, die entsprechenden 

Körperteilbezeichnungen sind allerdings im Kontrast zur literalen Bedeutung indefinit: 

(3b) Szembe nézett a veszéllyel. 

Ključne riječi: Numerusmarkierung, Singular, Plural, Metonymie, somatische Idiome 
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LA LETTERA B DEL FUTURO VOCABOLARIO DEL DIALETTO DI SISSANO 

 

Nel nostro contributo presenteremo la lettera B del futuro Vocabolario del dialetto diSissano. 

Negli ultimi decenni abbiamo scoperto in quel di Sissano un terreno di indagine sorprendentemente 

ricco e originale, soprattutto per la caparbietà della sua gente che ha conservato e trasmesso fino ai 

nostri giorni uno dei più antichi dialetti istrioti. 

Gli idiomi istrioti non godono di grande prestigio. I giovani non li conoscono quasi più e si servono 

dell'istroveneto o del croato ciacavo nella comunicazione primaria, se non addirittura delle lingue 
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standard, relegando a situazioni sempre più circoscritte l'uso del sissanese. È per questo che ciò che 

resta dell'istrioto di Sissano va registrato e tolto all'oblio, offrendo alla comunità (scientifica e non) 

un valido strumento lessicografico. 

Parole chiave: Istria, istrioto, Sissano, vocabolario, dialettologia 
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PERCEPCIJA VOKALA U FRANCUSKOM JEZIKU KOD GOVORNIKA HRVATSKOG 

KAO MATERINSKOG 

 

Iako je vrlo često zanemarena, izgovorna komponenta u nastavi stranih jezika od iznimne je važnosti. 

U školskim udžbenicima zadataka na temelju slušanja gotovo i nema, a upravo je slušanje jedan od 

ključnih elemenata na ispitima oformljenim prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za 

jezike. Izgovorne poteškoće u stranom jeziku ne primjećuju se samo na suprasegmentalnoj, već i na 

segmentalnoj razini. Primjer toga su poluotvoreni i poluzatvoreni vokali koji postoje u francuskom i 

nekim drugim jezicima, dok ih jezici poput hrvatskog ne poznaju stoga se očekuje se da će 

kroatofoni govornici nailaziti na probleme u izgovoru ovih vokala upravo iz tog razloga. Dobar 

izgovor nemoguć je bez dobre percepcije, stoga je cilj ovoga pilot istraživanja ispitati razlike u 

uspješnosti percepcije stupnja otvorenosti francuskih vokala /e/ i /o/ između studenata francuskog 

jezika (grupa 1) i studenata koji ne govore francuski jezik (grupa 2). Na temelju rezultata vidljivo je 

da se razlike između otvorenih i zatvorenih parnjaka vokala ne percipiraju uvijek te da poznavanje 

leksičkog materijala ima važnu ulogu. Ovakvi rezultati upućuju na važnost usmjeravanja percepcije 

na pojedine elemente u slušanju, ali i na slušanje govornog materijala u cijelosti. Nadalje, ističe se 

potreba za uključivanjem slušanja kao integralnog dijela nastavnog sata pri učenju stranih jezika uz 

kontrolirano ponavljanje i ispravljanje izgovora. 

Ključne riječi: francuski jezik, hrvatski jezik, percepcija, vokali 
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АНАЛИЗА ДИСКУРСА КАО МЕСТО СУСРЕТА ЛИНГВИСТИКЕ ТЕКСТА И 

ФИЛОЗОФИЈЕ ОБИЧНОГ ЈЕЗИКА  

 

У овом раду представљене су основне црте аналитичке филозофије, њена подела на 

филозофију логичке анализе и филозофију обичног језика, као и прелаз од проучавања 
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филозофије „обичног“ језика ка дискурс анализи, на шта је посебно утицао прагматички обрт 

Остина, Серла и Грајса. Покренућемо и питања којa се тичу перцепције самога исказа, као и 

зашто је за прагматику онтолошки релевантније проучавати контекст у коме се комуникација 

одвија, уместо посматрања језичке структуре као изолованог теоријског 

конструкта.Филозофија обичног језика је ту да нам укаже на то „како ми говоримо“, на који 

начин усвајамо језик, уз помоћ којих принципа учимо и усвајамо не само имена појмова, него 

и шта сам појам имена означава, и много више од тога. Она представља нашу конекцију са 

светом, прати наш развој у оквирима тог света, зато што она не види јаз између језика и 

осталих видова људског постојања, већ управо посматра свет кроз призму изреченог. Циљ 

овог рада је и да укаже на проблеме са којима се суочава савремена аналитичка филозофија, 

као и да покаже зашто је анализа дискурса место сусрета филозофије и лингвистике, зашто је 

релевантна и који је њен правац проучавања. Бавићемо се и питањима која се темеље на 

разлозима из којих аналитичка филозофијазанемарује метафизику и проучава проблеме језика 

и каква је њена визија, као и ка ком циљу би, према филозофима аналитичког опредељења, 

филозофијатребало да буде усмерена. 

Кључне речи: аналитичка филозофија, филозофија језика, анализа дискурса, конверзационе 

импликатуре, прагматика 
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ФОНОЛОШКИ ОПИС СРСПКИХ ГОВОРА ПОМОРИШКИХ СЕЛА У РУМУНИЈИ 

 

Циљ овога рада јесте да фолонолошким приказом говора српских поморишких села у 

Румунији јасније одреди њихову дијалекатску припадност. Као корпус за поменуту анализу 

послужила је грађа са терена коју је ауторка прикупила у мају ове године. Прате се 

акценатске, вокалске и консонантске црте српских поморишких говора у Румунији и одређује 

се њихов статус. Анализирају се  очекиване иновације (на фонолошком плану) које се тичу 

утицаја балканског језичког савеза, тј. Пре свега румунског стандардног језика и дијалекта на 

испитиване српске говоре у непосредном суседству. Као вредан резултат истиче се и 

сличност/различитост фонолошких особина ових говора са говорима Кикиндске и(ли) 

Тамишке зоне шумадијско-војвођанског дијалекта у Србији. 

Кључне речи: српски поморишки говори, балканизми, румунски стандардни језик, 

кикиндски говори, тамишки говори 
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Dragović Kristina 

Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija, Srbija 

k.d.linguistics@gmail.com 

 

TEMPORALNI PRILOG GLEICH 

 

U ovom radu se razmatra u kojim se sve kontekstima pojavljuje nemački vremenski prilog gleich. 

Analizira se u prvom redu njegova specifična semantika, pre svega tako što se u radu primenjuje 

kontrastivni metod. 

Prilog gleich, iz ugla sintakse posmatrano, spada, kao najveći broj priloga, u nepromenljive reči, ali 

njegova semantika nije uvek u saglasnosti sa njegovom sintaksom. U radu će se na konkretnim 

primerima, tako što će se izvršiti poređenje sa nekim drugim prilozima (metodom substitucije), 

dokazati njegova višeznačnost. 

Ključne reči: prilog gleich, temporalni prilozi, semantika, sintaksa, nemački jezik 
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Bihorac Ahmed  
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FENOMEN INTELEKTUALCA U JUŽNOSLAVENSKOM ROMANU XX VIJEKA 

 

Rad je zasnovan na hipotezi da je intelektualizacija moderne evropske književnosti uvođenjem 

mislećeg čovjeka, odnosno umjetnika u romanesknu prozu, značajno uticala na moderne razvojne 

tokove južnoslavenske književnosti XX vijeka.Poznati romanopisci slavenskog 

juga,Selimović,Andrić,Krleža i Ćosić i manje poznati Abdagić,modernim umjetničkim postupcima 

uvode u svoje proze intelektualca,odnosno umjetnika,prikazujući ga u složenim i dramatičnim 

društveno-historijskim procesima balkanskog kulturološkog specifikuma, uz jasnu uslovljenost 

tradicijskog pagansko-slavenskog,vizantijskog,orijentalnog turskog i zapadnoevropskog duhovnog 

nasljeđa. Korpus odabranih romana jeste:TvrđavaMeše Selimovića,Prokleta avlija Ive 

Andrića,Koreni Dobrice Ćosića,Povratak Filipa Latinovića Miroslava Krleže i Feniks Muhameda 

Abdagića.Cilj rada jeste da  fenomenološkim metodom i imanentnom kritikom,dokaže 

intertekstualne veze navedenih romana u kojima pisci vlastitom poetikom na umjetnički originalan 

način promišljaju i umjetnički oblikuju univerzalnu temu  o sumnjivom,nesretnom i opasnom 

intelektualcu u kompleksnim društvenohistorijskim okolnostima u različitim epohama, na različitim 

mjestima i u različitim kulturama.Naučne intencije su da dođe do zaključka izvedenog na osnovu 

postavljenog cilja i hipoteze da je fenomen intelektualca prisutan u djelima ovih južnoslavenskih  

pisaca XX vijeka i da jeon pored  specifičnog duhovnog balkanskog profila  nosilac univerzalne 

dimenzije nemirnog i progresivnog mislećeg čovjeka,proganjanog u svim vremenima,prostorima i 

mailto:kemal.dzemic@uninp.edu.rs
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kulturama.U tom smisluSelimovićev intelektualac Šabo,Andrićev Ćamil,Ćosićev Vukašin,Krležin 

Filip, i Abdagićev Šaćir,su duhovna sabraća Raskoljnikova,Serebjakova,Jozefa 

K.,Hamleta,Onjegina,Mersoa,Fausta,Vladimira i Estragona i mnogih drugih likova intelektualaca u 

evropskoj literaturi. 

Ključne riječi: intelektualac, umjetnik, moderni roman, interliterarnost, fenomenologija 

 

 

Đokić Tamara 

Univerzitet u Padovi, Italija 

tamara.djokict@gmail.com 

 

ULOGA INTELEKTUALCA U DRUŠTVU – SLUČAJ BORISLAVA PEKIĆA I PJER 

PAOLA PAZOLINIJA 

 

Izlaganje koje će biti predstavljeno prva je faza jednog šireg istraživačkog rada koji za cilj ima 

komparativnu analizu položaja intelektualaca u srpskom i italijanskom društvu u drugoj polovini XX 

veka. Rad se bavi analizom teatralnih i filmskih ostvarenja dva velika uma italijanske i srpske 

književnosti i kulture, što su Borislav Pekić i Pjer Paolo Pazolini, neminovno, i bili. 

U okviru ove faze rada, rezultati istraživanja pokazali su veliki disparitet u ophođenju i tretiranju, 

naročito filmskog materijala, dvojice pisaca. Prva razlika zapaža se već u samoj mogućnosti pristupu 

kako filmskim scenarijama i dijaloškim knjigama, tako i odgovarajućoj bibliografiji i kritici o 

filmovima u pitanju. U slučaju Pazolini nailazimo na veoma preglednu, homogenu stvaralačku 

celinu, koju je priredila, a potom i objavila u celosti, italijanska izdavačka kuća Mondadori. U 

dvotomnom izdanju objavljena su sva scenarija, komentari za dokumentarne filmove, saradnje na 

tuđim filmovima i koscenarijska ostvarenja kao i ostali materijali relevantni za ovaj deo piščevog 

stvaralaštva. 

U slučaju Borislava Pekića, situacija je, naprotiv, drugačija. Naime, dosadašnji istraživački rad 

pokazuje da filmska scenarija i koscenarija našeg pisca, kao i njegova razmišljanja i komentari na 

temu sedme umetnosti, nisu objedinjena u jednoj knjizi, kao što je to slučaj sa Pazolinijem. Ali i ne 

samo. Takođe se postavlja i pitanje šta je od filmskog materijala sačuvano, na kojim lokacijama u 

Srbiji se nalazi, i kako mu ući u trag. 

Budući da je nepostojanje jednog takvog objavljenog dela veliki nedostatak srpske kulturne baštine, 

svoje istraživanje sam započela upravo pitanjem topografije filmskih scenarija Borislava Pekića: u 

svom izlaganju predstaviću prve rezultate do kojih sam došla. 

Ključne reči: Pekić, Pazolini, filmski scenario, komparatistika, intelektualac i društvo 
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VIŠESTRUKI PREVOD KAO ODRAZ „JEZIČKOG PREOBILJA“ U VINAVEROVOM 

PREVODU RABLEOVOG ROMANA 

 

Verovatno najpoznatija i najuočljivija odlika Rabelovog romana Gargantua i Pantagruel (1532-

1564) jeste humor. Rable gradi svoj humor mnogobrojnim igrama reči, aluzijama, preplitanjem 

jezika, transparentnim ličnim imenima, neobičnim metaforama i izmišljenim rečima, u kojima 

preovladava načelo neverovatnog (invraisemblable). U građenju tog humora veliku ulogu ima i 

opsceni element, najčešće prisutan u vidu šaljivih i posprdnih psovki, kletvi, uvreda i seksualnih 

aluzija kojima vrvi Rableov roman. Opsceni element, uglavnom predstavljen kroz metafore, bio je 

najčešće i predmet kritike u kasnijim vekovima. Iz istih razloga je kritikovan i Vinaverov prevod 

Rableovog romana, u prvim godinama nakon objavljivanja (1950). Vinaveru je zamerano da je 

opscene elemente u tekstu dodavao, pojačavao, izmišljao. Jedan od prevodilačkih postupaka koje je 

Vinaver često koristio pri prevođenju opscenih reči i izraza jeste postupak višestrukog prevoda: isti 

element izvornog teksta upotrebljen na više mesta u istom kontekstu u ciljnom tekstu ima više 

različitih ekvivalenata. Traduktološka analiza će biti sprovedena iz perspektive filozofskih 

koncepcija prevođenja Valtera Benjamina, Žaka Deride i Antoana Bermana, na korpusu koji čine 

izrazi za seksualni čin, koje Rable pozajmljuje iz životinjskog sveta. Analizom ćemo pokušati da 

pokažemo kako je Stanislav Vinaver svojim „seksualno-jezičnim prilaskom Rableu“, koristeći 

postupak višestrukog prevoda, igrajući Deridinu „igru traga“ (le jeu de la trace), kroz Bermanovu 

„višestrukost“ prevoda (multiplicité), preneo Rableovo opsceno „jezičko preobilje“, i obezbedio 

Rabelovom delu Benjaminov „preko-život“ (Fortleben). 

Ključne reči: traduktologija, Rable, Vinaver, višestruki prevod, jezičko preobilje 
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O SMRTI I UMIRANJU U SRPSKIM I ŠPANSKIM POSLOVICAMA: 

ETNOLINGVISTIČKI PRISTUP 
 

Fenomen smrti predstavlja jednu od najvećih misterija života. Kao neodvojivi deo ljudskog 

postojanja, smrt je oduvek zaokupljala čovekovu pažnju. O njoj se promišljalo od antičkih vremena 

pa je još Platon postavio temelje filozofskom promišljanju smrti, karakterističnom za zapadnju 

kulturu. Cilj ovog rada je da iz perspektive etnolingvistike (koja, najopštije rečeno, proučava jezik u 

odnosu prema etničkim zajednicama i njihovim kulturama) osvetli fenomen smrti u španskoj i 

srpskoj kulturi analizom poslovica o smrti i umiranju. Poslovice su izabrane jer predstavljaju važan 

aspekt usmenog nasleđa i kulture,nastale tokom prošlosti i prenošene sa generacije na generaciju. 

Izražavaju životno iskustvo sažeto u gotove fraze, i predstavljaju zdravorazumske misli tj. opšte 

istine prihvaćene od strane kolektiva. Samim tim, one sadrže mnoge informacije o društvenim, 

istorijskim, kulturnim i jezičkim obeležjima zajednice koja ih koristi. Polazimo od pretpostavke da će 
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odabranišpanski i srpski korpus, kao važan deo srpske i španske narodne kulture i folklora,pružiti 

uvid u verovanja srpskog i španskog društva, pre svega na kolektivnom nivou stavova i razmišljanja 

osmrti. Rezultati analize će ukažati na sličnosti i razlike u dva društva i dve kulture, što će potvrditi 

kulturološki i etnolingvistički značaj paremija, kao i značaj njihovog komparativnog izučavanja. 

Ključne reči: poslovice, smrt, etnolingvistika, srpski jezik, španski jezik 
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KOMPLEKSNOST UPOTREBE REČNIKÂ U NASTAVI STRANOG JEZIKA STRUKE NA 

TERCIJARNOM NIVOU IZ PERSPEKTIVE STUDENATA 

 

Cilj ovog rada jeste da prikaže deo rezultata istraživanja koje se bavilo ispitivanjem upotrebe opštih i 

stručnih rečnika u nastavi stranog jezika struke na našim visokoškolskim institucijama. Tačnije, u 

radu će biti prikazani samo oni kvantitativni i kvalitativni podaci koji se odnose na kompleksnost 

upotrebe rečnikâ sa ciljem da se stekne uvid u poteškoće na koje studenti nailaze. Istraživanje je 

sprovedeno na uzorku od 705 studenata Univerziteta u Novom Sadu, a za njegove potrebe 

konstruisan je upitnik koji se sastojao od 50 pitanja sa četvorostepenom skalom ponuđenih odgovora 

i 10 pitanja sa ponuđena dva odgovora (slažem se i ne slažem se). Takođe, sproveden je i 

polustrukturisani intervju. Podaci dobijeni putem upitnika obrađeni su pomoću statističkog paketa 

SPSS 20, a podaci iz intervjua obrađeni su postupkom analize sadržaja. Kvantitativni podaci ukazuju 

na to da većina ispitanika ne nailazi na poteškoće prilikom upotrebe rečnikâ. Oni smatraju da 

razumeju definicije termina i fonetske simbole i da mogu uspešno da upotrebe novu reč čak i ako 

njeno kontekstualno značenje nije ponuđeno u leksikografskom članku. Isti, kvantitavni, rezultati 

pokazuju da studenti ne razumeju skraćenice za gramatička obeležja odrednica i ne umeju da procene 

valjanost rečnika. Takođe, većina ih ne poseduje stručni rečnik. Kvalitativni rezultati, s druge strane, 

otkrivaju da većina studenata koristi onlajn rečnike, Google Translate i Vikipediju jer je 

pretraživanje pomoću njih mnogo brže, a cilj njihove pretrage je gotovo isključivo značenje reči. 

Dobijeni podaci jasno ukazuju na neophodnost sistematske obuke učenikâ stranog jezika u vezi sa 

upotrebom rečnikâ na svim nivoima obrazovanja. 

Ključne reči: strani jezik struke, engleski jezik, tercijarno obrazovanje, opšti rečnici, stručni rečnici 
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ОНТОЛОШКИ АСПЕКТИ ДИЈАЛОГИЧНОСТИ ЛИКОВА  АНДРИЋЕВИХ „ДЕЛА У 

НАСТАЈАЊУ“ – ДИНАМИКА ДИСКУРСА И ФИКЦИОНАЛНИХ СВЕТОВА У 

ИНТЕРКУЛТУРАЛНОМ КОДУ ЛИМИНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА 
 

У фокусу истраживања је компаративно-аналитички приступ Андрићевим романима 

„процесуалне форме“ Омерпаша Латас и На сунчаној страни, актуализацијом структурно-

семиотичких, генолошко-генеалошких, онтолошких, психоаналитичких и когнитивно-

наратолошких аспеката ширег поетичког и херменеутичког видокруга. 

Компаративним самеравањем два недовршена дела Иве Андрића у контексту опуса писца, 

историјске задатости и биографске аутореференцијалности,интенционална и сиптоматичка 

интерпретација се базирају на премисама које изнова оцртавају адаптивну  онтолошку и 

херменутичку отвореност дела у калеидоскопу гносеолошко-онтолошке синтезе Андрићевог 

књижевног света и његовог тумачења.  Доводеђење у саодносне везе два Андрићева 

недовршена романа(Омерпаша Латас и На сунчаној страни) с почетка и краја књижевног 

трајања, актуализује вишеслојност, варијантност хипотетичког романа као литерарног 

конструкта у поетичким премисама онтологизације Бића, Бивства, скривеног песника, 

уметника и дела искушавањем лиминарности теолошког и телеолошког, 

егзистенцијалистичког и „антрполошког песмимизма“, с једне стране и светлосних изворишта 

митске  (библијске) матрице, хетеротопије и дијалогичног потенцијала унутрашњих светова 

Томе Галуса и Омерпаше Латаса као естетског и политичког субјекта. Тако се већ покушај 

методолошке анализе основних појмова поетике процесуалне форме недовршених или 

одбачених дела као „напуштеног градилишта“ исказује и као осветљавање  основа опште 

систематске естетике потоњих епских романа, а на морфолошком плану отвара се поље 

симбиозе поетски-медитативног и филозофског дискурса са наративном потком која ће  

циклично савијати историју „као трен  митског трајања“, ау лиминарности хронотопа, 

топонимије и топографије преусмеравати историјски крешендо у митски декодирани ехо као 

насушно тражено зрнце истине у легенди – за човека кога усуд болом жртве (тамничког 

искушења) опет веже с човечанством – светлошћу и хармонијом као траженим 

индивидуационим процесом писца (скривеног песника) и његовог дела.  

Кључне речи: онтологија, поетика, дијалогичност процесуалне форме, идентитет, 

симптоматичка интерпретација 
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EKOKRITIČKO ČITANJE SAVREMENE PROZE:  

ZEMLJA, MIT I LJUDSKE SUDBINE U ROMANIMA KRISTIANA NOVAKA 
 

Ekokritika proučava odraz životne sredine u književnom delu i analizira temu zagađenja okoline sa 

kulturološkog, tehnološkog i etičkog stanovišta. U kontekstu savremenih kritičkih teorija, njen 
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pristup sučeljenim uticajima prirode i kulture shvata se i kao pokušaj da se ta dihotomija prevaziđe. 

Ekokritika proučava istoriju ljudskog uticaja na prirodu, baveći se paradoksalnom ljudskom 

potrebom da sanja idealno stanište iakou svakodnevnom životu kontinuirano kontaminira svoje 

životno okruženje. 

Jedna od tema u romanima Kristiana Novaka Črna mati zemla (2013) i Ciganin, ali najljepši (2016) 

jeste poremećaj ravnoteže u odnosu čoveka i prirode, društvene zajednice i njenog fizičkog 

okruženja; u romanu Črna mati zemla  proces osvešćivanja traumatične prošlosti uokviruje legenda o 

nastanku Međimurja, koja opisuje kako jerat starosedelaca i došljaka plodan i miran kraj, tako lep da 

ga je Bog namenio sebi, pretvorio u grobnicu, a reku Muru u "tužnu majku". U romanu Ciganin, ali 

najljepši fiktivno međimursko selo pamti tragediju u rudniku koja opominje da "zemlja ne vraća, 

samo uzima". Predstavljajući izazove i nepravde savremenog sveta u ispovestima širokog spektra 

junaka, među kojima su Romi i migranti, zaokupljen temama nasilja nad manjinskim grupama, 

migrantske krize,  disfunkcionalnosti porodice i društva, Novak piše o delovanju istorijskih, 

ekonomskih i demografskih neumitnosti koje zagađuju ljudske živote.  

Na temelju istraživanja V. Rukerta, Č. Glotfelti i drugih teoretičara koji se bave interakcijom 

ekologije i književnih motiva i postupaka, ispitaćemo kako se u žanr socijalnog romana, uz elemente 

fantastičnog i folklornog, inkorporira ekološka svest, i kako oblikuje strahove i tajne pojedinca i 

zajednice.  

Ključne reči: ekokritika, naracija, mit, migrantska kriza 
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ARE YOU SYRIOUS: STEREOTIPI, PREDRASUDE I JEZIČNA INTEGRACIJA 

 

Više od milijun izbjeglica i migranata u Europi od krizne 1995. godine i dalje su u fokusu javnosti i 

politike. Ksenofobija, predrasude i stereotipi prema tražiteljima azila i neregularnim migrantima, te 

nedovoljno otvorena, restriktivna azilna i integracijska politika, ali i njihova samo-segregacija i 

getoizacija, zasigurno otežavaju uključivanje migranata u novo društvo. Učenje drugog, većinskog 

jezika i kulture prvi je i nužan korak za njihovo uključivanje. U tu svrhu organiziraju se integracijski 

tečajevi za stjecanje kompetencije u većinskom jeziku koji će pridošlicama omogućiti lakšu 

integraciju i obrazovanje. U Hrvatskoj razne institucije i udruge organiziraju tečajeve hrvatskog 

jezika za tražitelje azila i migrante, ali i programinterkulturalnemedijacijeza povezivanje, ali ne i 

prilagođavanje različitih kultura, otvarajući tako prostor za međusobno razumijevanje i prihvaćanje 

različitosti.  

Migrantski jezici u neposrednom su kontaktu s većinskim jezikom i uzrokuju promjene njegove 

strukture i leksika. Nove jezične navike najočitije su u kolokvijalnom govoru, u velikim europskim 

gradovima s najviše migranata (npr. u Njemačkoj). Kontakti jezika i kultura rezultiraju većom 

kreativnošću u jezičnom i kulturalnom stvaralaštvu. Međutim, integracijska politika ima i drugi 

smjer, ne podrazumijeva samo učenje većinskih jezika nego i onih migrantskih, pa su tako migranti 
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iz Sirije, Irana i Afganistana organizirali tečaj arapskog u Velikoj Britaniji koji je pobudio zanimanje 

šire zajednice. 

Recentna istraživanja i analiza rezultata integracijskih politika u nekoliko europskih zemalja 

pokazuju da mnogi migranti ne dosegnu očekivanu razinu jezične kompetencije. Razlozi su razni, ali 

najčešći su loša posjećenost nastave, nedostatak osnovnih vještina u učenju i ukupna nemotiviranost 

– sve suprotno integracijskoj jezičnoj politici. 

Ključne riječi: migrantski jezici, Europa, integracijska politika, jezična kompetencija 
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POGREŠNO PROTUMAČENI RUSKO-HRVATSKI LAŽNI PAROVI U PREVOĐENJU 

LIJEPE KNJIŽEVNOSTI 

 

U radu će biti predstavljen jezični fenomen lažnih parova u prijevodu sa ruskoga na hrvatski jezik. 

Temi ćemo pristupiti s aspekta lingvističke teorije prevođenja i sa aspekta književne teorije 

prevođenja.  

Zahvaljujući lingvističkoj teoriji prevođenja opisat ćemo koji su uzroci nastanka lažnih parova te 

istaknuti važnost neiscrpnog vraćanja na leksičku razinu istraživanih jezika (rječnici). Razlog tome je 

što ekvivalentnost između dva jezika gotovo nikad nije stopostotna pa se greške na leksičkoj razini 

javljaju češće, osobito kod srodnih jezika kao što su ruski i hrvatski.  

Književna teorija prevođenja pokazat će da prevođenje nije puko iščitavanje rječnika i traženje 

najprikladnijeg ekvivalenta u skladu s kontekstom, nego da ono u sebe uključuje tri iznimno važna 

čimbenika: osobu prevoditelja, osobu autora i osobu recipijenta. Ovu tvrdnju potkrijepit ćemo 

konkretnim primjerima pogrešno protumačenih rusko-hrvatskih lažnih parova u prijevodima djela 

ruskih pisaca (npr. Idiot i Braća Karamazovi Dostojevskog, Moskva-Petuški Jerofejeva, Blokova 

poezija, Babeljeve priče). 

Glavna pretpostavka istraživanja je da su sličnosti ruskoga i hrvatskoga jezika izrodile mnoštvo 

lažnih parova u prijevodu koji utječu na vrijednost i valjanost prijevoda lijepe književnosti. Slijedom 

toga istraživanje bi trebalo pokazati da je jezični fenomen lažnih parova od velike važnosti kako za 

lingvistiku, tako i za književnost te za translatologiju. Ne uključivši kulturološki aspekt u 

istraživanje, ostali smo u okvirima tradicionalne teorije prevođenja, ali istovremeno otvorili 

mogućnost za suvremene pristupe.  

Ključne riječi: rusko-hrvatski lažni parovi, teorija prevođenja, lijepa književnost 
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СТАТУС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИУ СВЕТЛУ ПРАВА НА 

УПОТРЕБУ ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
 

Право националних мањина на употребу језика један је од значајнијих делова међународне 

заштите људских права. Повреда, потискивање или занемаривање овог права често води ка 

ескалацији напетости односно ка међуетничким сукобима. О томе говори и вишегодишње 

стање међуетничких односа у Републици Македонији, које је и даље веома крхко. Ова држава 

различите језичке топографије у протеклим деценијама је претрпела фундаменталне промене 

у вези са устројством правног режима у сфери употребе језика националних мањина. Права 

националних мањина у Републици Македонији, укључујући ту и њихово право на употребу 

језика, оснажена су потписивањем Охридског оквирног споразума 2001. године. Кораци који 

су тада предузети тек донекле су допринели решавању разлика између мањинске албанске 

заједнице и македонске већине. У међувремену се пак показало и то да је у овој држави 

потребно стално преиспитивање ефикасности постојећих правних и политичких оквира 

заштите језичке и културне разноликости, као и преиспитивање усаглашености националних 

закона из области језичких права са релевантним европским стандардима. Имајући у виду 

међународне и националне  правне оквире, магистрална пажња у овом раду биће посвећена 

језичком законодавству које регулише право припадника српске етничке заједнице на 

употребу свог језика и очувању свог националног и културног идентитета у Републици 

Македонији. Отуда ће у њему бити и посебне речи о улози Охридског оквирног споразума у 

доношењу правне регулативе, као и о статусу и употреби српског језика у овој држави.  

Кључне речи: језичко законодавство, употреба језика националних мањина, међународни 

инструменти заштите, српски језик, Охридски оквирни споразум, Република Македонија 
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“LA DEMOCRAZIA IN AMERICA” DI ROMEO CASTELLUCCI: INCONTRO FRA 

TEATRO, POLITICA E LINGUISTICA 
 

In questo lavoro ci occuperemo dello spettacolo teatrale di Romeo Castellucci “La Democrazia in 

America”, messo in scena per la prima volta ad Anversa nel 2017. Il regista si è ispirato al noto e 

omonimo testo di Alexis de Tocqueville, pubblicato nel 1835, ma non si è limitato a metterlo in 

scena. Dalle immagini, dai dialoghi, dalla scelta delle musiche fino a quella della scenografia 

traspare l’originalità del lavoro di Castellucci, che si colloca a cavallo fra riflessione politica, sociale, 

storica e linguistica. Analizzeremo in particolare il rapporto fra la tragedia greca, la tradizione 

democratica europea e quella americana, mediato attraverso il linguaggio. Nella “Democrazia in 

America” di Castellucci è possibile vedere le cause del populismo che ha preso piede in Europa negli 

ultimi anni: se il linguaggio si svuota semanticamente, il mondo e la politica perdono di significato. 

Grazie alle teorie di Lacan e di Badiou, dimostreremo come il Teatro, in quanto “Evento”, possa 
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essere inteso come il medium che conferisce a ogni significante un nuovo significato. Solo a teatro la 

società di massa può tornare a essere “polis”, vale a dire una comunità di individui consapevoli delle 

proprie possibilità, dei propri limiti e del proprio spessore politico.  

Parole chiave: Castellucci, Tocqueville, Evento, democrazia, Tragedia 
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РУСКИ ИДИОМИ З НАЗВАМИ ЖИВОТИНЬОХ И ЇХ АНҐЛИЙСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

(РУСИНСКИ ИДИОМИ СА НАЗИВИМА ЖИВОТИЊА И ЊИХОВИ ЕНГЛЕСКИ 

ЕКВИВАЛЕНТИ) 
 

Аутор се у раду посвећује анализи русинских идиома са називима животиња и њиховим 

енглеским еквивалентима. Идиоми су груписани на основу тога да ли енглески еквиваленти 

укључују назив исте животиње, или укључују назив неке друге животиње, или не укључују ни 

један назив животиње. Ове три групе у раду су јасно издвојене што може представљати 

одређени допринос систематизацији русинске фразеологије и изналажењу одговарајућих 

енглеских еквивалената. Уопштено гледајући, циљ рада је да се утврди начин на који се 

значења русинских идиома са називима животиња преносе идиомима енглеског језика. 

Кључне речи: идиоми са називима животиња, русински језик, енглески језик, преводни 

еквиваленти, контрастивна анализа 

 

 

Filipović Kovačević Sonja  

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija 

sonjafk20@gmail.com 
 

Panić Kavgić Olga  

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija 

olgapk@ff.uns.ac.rs 
 

Prćić Tvrtko  

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija 

tvrtko.prcic@gmail.com 

 

PRAKTIČNI VODIČ KROZ ENGLESKO-SRPSKE JEZIČKE KONTAKTE:  

NACRT ZA PRAKTIKUM IZ KONTAKTNOJEZIČKE KOMPETENCIJE 
 

Rad se bavi sistematičnim objedinjavanjem praktičnih primera novijih uticaja engleskog jezika na 

srpski na pravopisnom, gramatičkom, semantičkom i pragmatičkom planu, kroz vežbanja osmišljena 

tako da, gradirano od lakših ka težim zadacima, na tri nivoa znanja izvornim govornicima srpskog 

jezika približe problematiku englesko-srpskih jezičkih kontakata. Praćena najznačajnijim teorijskim 

postavkama neophodnim za razumevanje savremenog kontaktnojezičkog konteksta u kom se 
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elementi engleskog jezika koriste u srpskom, različiti tipovi vežbanja bili bi prilagođeni kako 

korisnicima u osnovnoj i srednjoj školi, tako i onima na nivou visokoškolskog obrazovanja. 

Pretpostavka je da se metodom kvalitativne analize, klasifikacije i grupisanja novijih primera 

upotrebe engleskog jezika u srpskom, te deskripcijom predviđenih tipova vežbanja, u ovom radu 

može doći do nacrta za ostvarivanje krajnjeg cilja dugogodišnjeg istraživanja autorâ u oblasti 

englesko-srpskih jezičkih kontakata – sastavljanja praktikuma iz oblasti kontaktnojezičke 

kompetencije. Očekivani rezultat rada stoga jeste koncipiranje jasnog i detaljno obrazloženog plana 

za izradu praktikumakoji bi sadržavao objašnjenja, definicije i, najviše, vežbanja zasnovana na 

konkretnim primerima, godinama prikupljanim iz, pre svega, srpskih medija, uključujući i slučajeve 

pogrešne upotrebe elemenata engleskog jezika u srpskom. Prilikom odabira primera i predlaganja 

odgovarajućih vežbanja biće obuhvaćeni kako elementi anglosrpskog – varijeteta koji počiva na 

neopravdanim i nepotrebnim inovacijama nastalim pod uticajem engleske norme i ispoljava se u 

razvijanju paralelne običajne norme, tako i opravdani uticaji kojima se, pre svega kroz upotrebu 

opravdanih anglicizama, popunjavaju leksičke i pojmovne praznine u srpskom kao jeziku primaocu. 

Na ovaj način budućim korisnicima praktikuma biće omogućeno da englesko-srpsku kontaktnu 

jezičku situaciju sagledaju i razumeju objektivno i u celosti, te da na konkretim primerima provere i 

unaprede svoju jezičku kompetenciju. 

Ključne reči: srpski jezik, engleski jezik, jezički kontakt, anglosrpski, anglicizam 
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MULTIMODALNI TRANSDISCIPLINARNI PRISTUP OČUVANJU KULTURNOG 

NASLEĐA: VIRTUALNI JEZIČKI I KULTURNI PEJZAŽI 
 

Očuvanje i revitalizacija kulturnog i jezičkog nasleđa u 21. veku ovde se tumači kao 

transdisciplinarna aktivnost koja u obzir mora uzeti kulturne modele i ideologije drugosti (engl. 

otherness), koji izlaze iz okvira preskriptivnih evrocentričnih pogleda na svet. Kulturni i jezički 

pejzaži u dijahronoj ravni potvrdili su se kao izuzetno korisni resursi za transdisciplinarno očuvanje 

kulturnog nasleđa. Kulturni pejzaži se definišu kao “smisleni načini da organizujemo kulturne 

podatke i njihove međusobne odnose” (Stoffle et al, 2003: 99), u kontekstu kulturne geografije koja 

“proučava kako mesta i prostori razvijaju značenja za osobe koje u njima borave” (Crang, 1998: 3). 

Jezički pejzaži predstavljaju deo kulturnih pejzaža i određuju se kao “vidljivost i značaj jezika u 

javnom prostoru date teritorije ili regiona” (Landry and Bourhis 1997:23). I jedni i drugi otvaraju 

nove prostore i mogućnosti za analizu i tumačenje kulturne istorije svakodnevnog života. 

Trandsciplinarna primena kulturnih i jezičkih pejzaža u kontekstu multimodalnih virtualnih diskursa 

(koji uključuju reč, zvuk, sliku, pokret, prostor) omogućava nam da mapiramo i stvaramo 

reprezentativna, relaciona i kompoziciona značenja (Thurlow, 2015: 623) u vezi sa prostorima i 

mestima relevatnima za održavanje i revitalizaciju kulturnog i jezičkog nasleđa. Sve ovo u cilju 

stvaranja virtualnog okruženja (online aplikacija) spremnog da iznedri nova kompoziciona značenja 

relevantna za sve zainteresovane kulturne i govorne zajednice.  
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trandscisplinarnost, očuvanje kulturnog i jezičkog nasleđa 
 

 

Halas Popović Ana  

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija 

anahalas@gmail.com 
 

SENSE DEFINING IN ENGLISH DICTIONARIES OF SYNONYMS 
 

The subject of this paper is the analysis of definitional practice applied in several English dictionaries 

of synonyms. The focus will be placed on lexicographic strategies used for pinpointing similarities 

but, primarily, differences in meaning among synonyms in a set, since clear-cut differentiation of 

synonyms is of crucial importance for enabling dictionary users to identify and choose the word that 

most precisely expresses their intended meaning. One of the primary concerns in this analysis is to 

identify the principle that underlies the formation of synonym sets and mutual relationships between 

their individual members since it directly affects the overall sense defining practice in a particular 

dictionary. The analyzed aspects of sense defining practice include: wording of sense definitions, the 

use of sense indicators, labels, illustrative examples and supplementary information (e.g. typical 

referents, collocates, etc.). The aim of the paper is to establish models of sense defining used in the 

practice of the analyzed dictionaries, to compare them and gain an insight into their advantages and 

disadvantages in order to determine the extent to which these models can be considered user-friendly 

in terms of providing informative and precise definitions that clearly point out sense distinctions 

among synonyms in the given set.   

Key words: lexicography, synonymy, synonym set, sense definition, English 
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UPOTREBA REČNIKA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA STRUKE IZ UGLA 

NASTAVNIKA 

 

Polazeći od savremene literature (Milić 2014; Wu and Wang 2004), u kojoj se ističe važnost 

upotrebe rečnika u nastavi engleskog jezika struke (EJS), ovaj se rad bavi ispitivanjem učestalosti, 

razloga i načina primene opštih i stručnih rečnika u nastavi EJS  na našim visokoškolskim 

institucijama, i to iz perspektive nastavnika. Istraživanje je zasnovano na mešovitoj metodi 
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prikupljanja podataka - putem upitnika koje su popunili nastavnici EJS zaposleni na Univerzitetu u 

Novom Sadu (N=21), te putem polustrukturiranih intervjua sa nastavnicima (N=10). Cilj istraživanja 

jeste da se stekne šira slika o ispitivanom problemu u našem visokoškolskom sistemu (u kojoj se 

meri koriste rečnici u nastavi EJS, na koji način i s kojim ciljem, te kakvi su stavovi nastavnika po 

ovom pitanju), da se ukaže na potrebu da upotreba rečnika postane sastavni deo nastave EJS, te da se 

pruži uvid u moguća dalja istraživanja.  

Rezultati istraživanja pokazuju da iako nastavnici većinom ne smatraju da postoje značajni problemi 

koji bi uticali na upotrebu rečnika na času i dele izuzetno pozitivne stavove prema korisnosti rečnika 

u nastavi, ovo nastavno sredstvo se ne upotrebljava često u samoj praksi. Ispitanici s više iskustva 

rada u tercijarnom obrazovanju skloniji su insistiranju na tome da se rečnici koriste u cilju 

pronalaženja gramatičkih informacija, dok oni s manje iskustva ne podstiču učenike da koriste rečnik 

da bi pronašli ovu vrstu informacija. Nastavnici koji su svesni potencijala upotrebe rečnika 

prepoznaju njegov značaj i u drugim oblastima. Kvalitativni rezultati govore da rad sa rečnikom nije 

sistematično uključen u nastavu, da je nedostatak stručnih rečnika jedan od najvećih problema, te da 

rečnici u vidu mobilnih aplikacija polako ali sigurno postaju deo nastavne prakse.   

Ključne reči: strani jezik struke, engleski jezik, tercijarno obrazovanje, rečnici 
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DISTRIBUCIJA NEFONEMSKOG GLASNIKA [Ə] U SPONTANOM GOVORU U 

HRVATSKOM 

 

Pomoću mehanizama govorne proizvodnje govornik nastoji obavijest koju oblikuje na konceptualnoj 

razini formulirati jezičnim kodom na jezičnoj razini te ju realizirati na govornoj razini slijedom 

govornih pokreta pretvorenih u linearne jedinica govornog zvuka koje će omogućiti slušatelju kada 

ih čuje da primi inicijalnu govornikovu obavijest. Vremenski parametri procesa govorne proizvodnje 

usklađani su s artikulacijskih kapacitetima govornih organa govornika i slušateljevim mogućnostima 

procesiranja zvučnih govornih obavijesti. Iako govornici uglavnim uspijevaju proizvesti fluentan 

govor, ponekad će se u govoru pojaviti oklijevanja,prazne stanke, pune stanke, ponavljanja, brisanja, 

zamjene, umetnja i govorne pogreške kao disfluentnosti i znakovi poteškoća u govornoj proizvodnji 

na nekoj od triju njezinih razina: konceptualnoj, jezičnoj ili govornoj. Jedan od znakova 

disfluentnosti je puna stanka, tj. glasnik [ə] artikulacijom kojega govornik uglavnom „kupuje 

vrijeme“ kako bi prevladao poteškoću u govornoj proizvodnji i nastavio svoj govor. U ovom je 

istraživanju sudjelovalo 40 studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji su u studijskim uvjetima 

spontano i pojedinačno govorili po 1 minutu o zadanoj temi „Moja obitelj“. Zvučni zapisi ispitanika 

su transkribirani a zatim je provedena akustička analiza trajanja, učestalosti i distribucije 

nefonemskog glasnika [ə] pomoću programa za akustičku analizu govora Praat. Dobiveni podaci su 
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statistički obrađeni, a interpretirani su na temelju različitih modela govorne proizvodnje (Dell 1986; 

Levelt 1989; Postma 2000; Horga 2008; Erdeljac 2009; Götz 2013). 

Ključne riječi: nefonemski glasnik, spontani govor, govorna fluentnost 
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USVAJANJE KONSONANTSKIH KLASTERA U SRPSKOM JEZIKU KAO MATERNJEM 

 

Usvajanje konsonantskih klastera se u literaturi navodi kao jedan od najdugotrajnijih aspekata 

razvoja govora kod dece (Mc Leod, Van Doorn & Reed, 2001). Glavni cilj ovog istraživanja je bio 

da ispita razvojni proces usvajanja konsonantskih klastera #sC, #tC i #kC  strukture 

(C=konsonant).Transferzalno istraživanje je osmišljeno tako da su ispitanici bila deca uzrasta 

približno 24, 30, 36, 42 i 48 meseci. Tehnika prikupljanja podataka je bila struktuirani intervju uz 

korišćenje unapred pripremljenih vizuelnih stimulusa, a od dece se tražilo da izgovore navedene 

radnje. Ispitano je ukupno 15 ispitanika iz različitih starosnih grupa (po tri ispitanika iz svake grupe), 

a potom su se beležile razlike među grupama. Najzastupljeniji fonološki procesi prisutni u toku 

usvajanja #sC, #tC i #kC klastera bili su redukcija i pojednostavljivanje. Redukcija je bila najviše 

prisutna u prvoj i nešto manje u drugoj grupi. Iako se nije pojavila u trećoj i četvrtoj grupi, ponovo je 

bila prisutna kod najstarijeg testiranog uzrasta. Pojednostavljivanje fonema iz klastera jedini je 

fonološki proces koji je bio prisutan u svim grupama. Kako se proces redukcije smanjivao, tako je 

proces pojednostavljivanja bio češći, što je u skladu sa dosadašnjom literaturom (Mc Leod, Van 

Doorn & Reed, 2001). Osim redukcije i pojednostavljivanja, javljali su se i epenteza, kao i metateza. 

Slučajevi asimilacije nisu zabeleženi.  Kao i u prethodnim studijama (Mc Leod, Van Doorn & Reed, 

2001; Hefter, 2012), primećeno je da proces usvajanja konsonantskih klastera nije linearan. Za 

dobijanje pouzdanih zaključaka neophodno je sprovođenje istraživanja sa većim brojem ispitanika. 

Ključne reči: usvajanje, konsonantski klaster, redukcija, pojednostavljivanje 
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KUKAVICE JOSEFAŠKVORECKOG I ČEHOSLOVAČKA KULTURNA POLITIKA 1948-

1968 

 

U izlaganju se obrazlaže teza o romanuKukavice (Zbabělci) češkog književnika svjetskoga ugleda 

JosefaŠkvoreckog kao svojevrsnom lakmus-papiru kulturno-političkih previranja u Čehoslovačkoj 

1948-1968. Škvorecký je ovaj roman pisao nakon Drugog svjetskog rata i neposredno nakon dolaska 

komunista na vlast u Čehoslovačkoj (1948), u godinama 1948-49. U češkoj književnoj historiografiji 
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Kukavice se danas uzimaju kao prijelomno književno ostvarenje prije svega zbog implikacija koje su 

ostavile u onodobnoj kulturnoj politici. Naime, budući da je Škvorecký u njemu pisao o posljednjim 

danima Drugog svjetskog rata, ne štedeći pritom socijalističkeideale koji su postali sastavni dio 

repertoara tadašnje službene propagande, roman je zabranjen na cijelo jedno desetljeće. Na prvo 

izdanje KukavicaŠkvorecký je čekao do 1958. godine, u ponešto olabavljenoj (kulturno-)političkoj 

atmosferi osude kulta ličnosti. Roman je tada izazvao veliki potres ne samo u umjetničkom, već i 

političkom životu Čehoslovačke. Sudbinom romana naposljetku se bavilo najuže vodstvo 

Komunističke partije, koje ga je proglasilo dekadentnim i štetnim štivom koje erodira socijalistički 

poredak. Čitava naklada romana ekspresno je povučena s polica knjižara, dok je sam autor, kao i 

kritičari koji su o romanu pisali afirmativno, snosio konzekvence na profesionalnom planu.Kukavice 

su tadapostale okidač za novi val političkog zaoštravanja, što je u književnom i općenito kulturnom 

životu donijelo obnavljanje rigidnije cenzorske prakse i ponovne progone književnika. I naposljetku, 

Kukavice su ponovo objavljene 1964.  godine, što je bila definitivna potvrda prevage liberalnih 

tendencija u češkoj književnosti i kulturi u drugoj polovici šezdesetih te nagovještaj Praškoga 

proljeća 1968. godine. 

Ključne riječi: JosefŠkvorecký, Kukavice, Drugi svjetski rat, kulturna politika, komunistički režim 
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СЛАВЕНИЗМИ У ОГЛЕДНОЈ СВЕСЦИ РЕЧНИКА СЛАВЕНОСРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Матица српска је у оквиру пројекта Речник славеносрпског језика почетком 2017. године 

објавила Огледну свеску истоименог речника. Како је у Уводу те свеске истакнуто, 

састављачи речника су се одлучили не за делимичну, већ за за тоталну ексцерпцију 

материјала. На тај начин обухваћене су домаће речи и речи страног порекла, а пре свега 

славенизми који представљају специфичан лексички слој и значајан елемент књижевног 

језика славеносрпског периода. Предмет рада биће управо та најбројнија лексика речника (од 

око 1000 обрађених лексема има 450 славенизма) која ће бити ексцерпирана и класификована 

по фонетским и творбеним одликама, са кратким освртом на утврђивање њихове 

провенијенције. С обзиром на то да у стручној литератури постоје разлике у дефинисању 

термина славенизам, циљ рада је и да се на основу изабране грађе потврди одлука аутора 

речника, по којој су под ознаком слав., по општеприхваћеној дефиницији С. Стијовића, 

означаване све форме које припадају српскословенској, рускословенској, заједничкој 

црквенословенској и руској лексици, укључујући и разне позајмљенице у овим језицима и 

хибридне творевине. 

Кључне речи: лексикологија, лексикографија, славенизам, Речник славеносрпског језика 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Janićijević Marko 

State University of Novi Pazar (Department of Philology Sciences), Srbija 

trupko@outlook.com 

 

NARRATIVE, DIALOGUE AND METAPHOR: ASPECTS OF THEIR RELATIONSHIP 

 

This study deals with three fundamental human means of thought and expression: narrative, dialogue 

and metaphor, with a view to elucidating different aspects of their complex relationship. The starting 

point is that because these phenomena are ubiquitous in our thought system they ought to be 

substantially intertwined in more than one respect. The literature on these three phenomenons is 

synthesized and organized so as to make clear their intersection. The study starts from the 

multidimensional notion of narrative – which refers to a text type, mode of thought, or 

epistemological method, while encompassing the (oral, written, pictorial or multimodal) process of 

narration, narrated text and represented content (story) – to establish the inherence of dialogue (in a 

wider semiotic sense) and metaphor (cf. the LIFE IS A STORY metaphor) in it. Defined as a 

semiotic interaction between two or more different sources of meaning (taken as such) or different 

worldviews, dialogue is shown to inhere in metaphor, which yields new meanings by means of 

(dialogical) interaction between two different conceptual domains. Furthermore, narrative patterns of 

metaphorical structuring (beyond the so called event-structure metaphor) are illustrated. Having 

examined bipartite correlations of the discussed phenomena, observations are accordingly made 

about their tripartite interrelation. 

Key words: narrative (mode), dialogue, dialogicality, metaphor, cognition 
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THE INTERWEAVING OF HISTORY AND LEGEND IN TENNYSON’S POEM “A 

DREAM OF FAIR WOMEN” 

 

The aim of this paper is the analytical exploration of the historical and legendary elements in the 

famous Tennyson’s poem “A Dream of Fair Women”. The eclectic approach will be applied in this 

research. The historical survey (mostly eventful and factual) will be combined with the international 

folk beliefs and traditional viewpoints (based on national tales and legends). Finally, the focus is on 

the eight famous women through the course of history from a point of view of the well-known 

Victorian poet. Tennyson chose the abovementioned eight good women, throughout the period of 

2700 years. Thus they represent not only ancient and medieval, but also modern and contemporary 

women. Among them, one can find great queens and fearless warriors, as well as tender and innocent 

maidens. Their common denominator is the fact that all their lives were ended prematurely and 

lethally, despite the observable information that all of them were full of virtue and some of a noble 

origin. This poem represents a true masterpiece, in which graceful but unhappy women were exposed 

in a gallery of fresh, colourful flowers in a bouquet. 

Key words: History, legend, fair women, dream 
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ANALIZA POTREBA INŽENJERA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG NAUČNOG POLJA 

KAO INDIKATOR MODIFIKACIJE NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA NA 

TERCIJARNOM NIVOU  

 

Engleski jezik se poslednjih decenija afirmisao kao lingua franca međunarodnog inženjerstva, 

tehnike i tehnologije – naučnih oblasti koje se izučavaju na Tehnološkom i Poljoprivrednom 

fakultetu u Novom Sadu, te je profil inženjera tehnologije i poljoprivrede danas nezamisliv bez 

solidnog znanja ovog stranog jezika. Cilj ovog rada je da ispita potrebe zaposlenih inženjera 

tehnologije i poljoprivrede u vezi sa upotrebom engleskog jezika za potrebe svoje profesije, kako bi 

se potom izvršilo prilagođavanje plana i programa i obezbedila kvalitetnija nastava engleskog jezika 

na tercijarnom nivou koja ima za cilj da studente adekvatno pripremi za njihov budući poziv. 

Istraživanje je obavljeno na uzorku od po 50 zaposlenih inženjera tehnologije i poljoprivrede 

(ukupno 100 ispitanika), primenom ankete kao metode sakupljanja podataka i upitnika kao mernog 

instrumenta. Rezultati analize potreba su poređeni za dve grupe inženjera i ukazuju da obe grupe 

inženjera u velikoj meri koriste engleski jezik za potrebe svog posla, kao i da nivo znanja engleskog 

jezika struke utiče na uspešnost i mogućnost napredovanja u poslu.  Zaposleni inženjeri posebno 

ističu važnost engleskog jezika struke i produktivnih jezičkih veština – pisanja i govora, sa posebnim 

akcentom na pojedinim mikroveštinama kao što su: čitanje stručne literature, pisanje formalnih 

pisama, naučnih radova i apstrakata,usmena izlaganja naučnih radova, predavanja i komunikacija na 

poslovnim sastancima. U radu se kao pedagoške implikacije navode: modifikovanje postojećih 

nastavnih planova i programa u pravcu veće zastupljenosti jezika struke, kao i uvođenje stručnih 

jezičkih mikroveština u nastavni proces koje su se pokazale kao najpotrebnije za inženjersku struku.  

Ključne reči: analiza potreba, engleski jezik struke, stručne jezičke veštine, nastava stranog jezika, 

nastavni materijali 
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UTICAJ STRESA NA VERBALNU EKSPRESIJU: FIZIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA I 

PRAKTIČNE IMLIKACIJE 

 

U savremenim uslovima života čovek je izložen mnogobrojnim stresnim situacijama koje utiču na 

kvalitet njegovog života. Stresori sveobuhvatno utiču na ljudski organizam na fiziološkom, 

psihološkom i bihejvioralnom planu. U ovom radu napraviće se opšti uvid na efekte stresa sa 
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posebnim osvrtom na uticaj stresa na verbalnu ekspresiju. Poći će se od definisije stresa i stresora i 

njihovog uticaja na organizam čoveka na fiziološkom planu. Posebno će se analizirati efekti stresa u 

psihološkom domenu i njihovog uticaja na produkciju govora. Na bazi modela produkcije govora 

analiziraće se emocije i njihova manifestacija u verbalnoj ekspresiji. Drugi deo rada biće fokusiran 

na praktične implikacije efekata stresa u govornom signalu. Razmatraće se implikacije u stresnim 

profesijama (hitna pomoć, vatrogasci, vojska, policija, avio saobraćaj), u medicini (kod psihoza, 

hemofilije, psihoterapije) i u govornim tehnologijama (sinteza govora, prepoznavanje govora, 

forenzičko prepoznavanje govornika, prepoznavanje emocija). Cilj rada jeste da napravi jedan širi 

uvid u mogućnosti identifikovanja i prepoznavanja stresnih situacija u govoru, da ukaže na 

mogućnosti i kapacitete obrade govornog signala u kvantifikovanju stresnih manifestacija na bazi 

analize varijacija akustičkih obeležja u govornom signalu, da pruži potsticaj za buduća 

interdisciplinarna istraživanja u ovom domenu, ali i da potstakne ideje o potencijalnim primenama 

rezultata ovakvih istraživanja.  

Ključne reči: stres, stresori, govor, emocije, prepoznavanje stresnih efekata 
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LANGUAGE AND CULTURE OF DIFFERENCE:  ALICE WALKER'S THE COLOR 

PURPLE  

 

Set in the rural American South between two World Wars, Alice Walker's novel The Color Purple 

draws on the marginal position of African Americans as a result of the racial oppression. 

Consequently they have become the agents of cultural difference. Walker uses the epistolary form as 

a means of articulation of a repressed woman's voice. Young Celie writes letters to her sister 

addressing the struggles of black, poor, young women stemming from the politics of race, class and 

gender in the segregated South. Her letters written in Southern dialect are in marked contrast to her 

sister's letters in standard English language, which makes them more personal and intense. Thus the 

letters constitute a narrative space where Celie's voice is heard even when the writing purports to 

silence that voice. Thus the main protagonist writes her speaking voice and through the act of writing 

she projects herself as a conscious woman rather than a dehumanized, passive object.  

Key words: language, voice, difference, race, African American 
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TEXTUAL ISSUESIN TECHNICAL WRITING BY NON-NATIVE SPEAKERS OF 

ENGLISH: A CASE STUDY IN WORKPLACE ENGLISH 
 

The goal of the research is to employ corpus linguistics methodology in order to identify, classify, 

and quantify textual inaccuracies in user and reference manuals written by engineers of power 

electronics and IT who use English as a foreign language in their workplace. The research is based 

on a small 50.000-word corpus of reference manuals in English written by 14 non-native speakers of 

English working in a Serbian IT company. The corpus was annotated for grammatical inaccuracies, 

but the focus of the research was a set of textual issues (as defined by Leki, Cumming and Silva 

2010) such as the use of voice, terminology, register, organizational/rhetorical patterns, modes, 

cohesion, coherence, thematization strategies, and focalization. The corpus analysis shows that, 

although the number of grammatical inaccuracies is relatively low (fewer than one severe error per 

sentence, if the improper use of articles is treated as a minor inaccuracy), the majority of the 

analyzed sentences exhibit a range of textual issues which are probably caused by the transfer of 

stylistic and pragmatic preferences of the Serbian language, and which may have a negative effect 

upon the target audience of both native and non-native speakers of English who are not familiar with 

the stylistic and pragmatic preferences of Serbian. The research provides a quantitative overview of 

the aforementioned textual issues, which may be used as a reference point for further applied 

linguistics research, as well as a set of recommendations for improving teaching methodology in the 

domain of English as a workplace language. 

Ključne reči: workplace English, technical writing, English as a foreign language, textual issues, 

corpus linguistics 
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ТЕМПО ГОВОРА – БИТАН ИНДИВИДУАЛНИ МАРКЕР У РЕАЛНОЈ ФОРЕНЗИЧКОЈ 

АНАЛИЗИ УЗОРАКА ГОВОРА   
 

У раду се излаже улога темпа говора у форензичкој анализи у више конкретних задатака. 

Анализа темпа говора је битна приликом аутентификације снимака, у класификацији 

mailto:zorkakasic@gmail.com
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говорника, а нарочито у идентификацији говорника приликом поређења неспорних и спорних 

узорака говора.  

Темпо је значајно прозодијско обележје говора, које чини брзина или спорост тока говора у 

времену, односно убрзавање или успоравање у току говорног процеса. Убрзавање или 

успоравање реализује се варирањем трајања сегмената, као и варирањем трајања дисајних 

пауза између реализације говорних сегмената.  

Ово прозодијско обележје се може разматрати са становишта индивидуалних особина 

говорника и са становишта комуникативне ситуације. Са оба становишта може се условно 

говорити о брзом, умереном и спором темпу говора.  

Са индивидуалног становишта темпо је једна од личних говорних особина сваког појединца, 

која одражава његов темперамент и аутоматизоване навике. Управо аутоматизам темпа чини 

ово обележје једним од битних личних маркера који се тешко маскира.  

Приликом анализе спорних и неспорних узорака говора, показало се да је темпо директно 

повезан са другим личним маркерима као што је квалитет артикулације, изговор појединих 

говорних сегмената, ритам и слично. 

Непрецизна артикулација условљена брзим темпом говора испољава се на више начина, и то 

као: специфичан изговор само одређених консонантских кластера, преклапање само одређеног 

типа слогова, специфична асимилација гласова и као неочекивана појава продужавања 

кратког вокала пред дисајном паузом. 

Само кратко назначени примери утицаја темпа на личне говорне карактеристике упућују на то 

да је овај маркер незаобилазан приликом форензичке анализе говорних узорака. Такође 

упућују и на потребу прецизног мерења трајања говорних сегмената у спорним и неспорним 

узорцима говора и на потребу анализе комуникативних ситуација које могу узроковати 

разлике у трајању.   

 

Кључне речи: индивидуални форензички маркери, темпо, трајање, квалитет артикулације, 

форензичка анализа 
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МНОЖИНА ВЛАСТИТИХ ИМЕНИЦА У (РАЗ)ГОВОРНОМ ЈЕЗИКУ  

– ЛИНГВИСТИЧКИ И СТИЛИСТИЧКИ АСПЕКТ – 
 

Циљ овог рада јесте да укаже на одређене појаве у категорији броја властитих именица у 

(раз)говорном језику, и размотри их, превасходно са морфолошког, семантичког, затим 

прагматичког и стилистичког аспекта. Грађа за истраживање прикупљена је бележењем 

примера из свакодневне, неформалне усмене комуникације, као и из писаних извора: 

друштвених мрежа и интернета уопште. Сви примери множине властитих именица разврстани 

су према семантичком критеријуму, па се тако у раду разматрају множински облици назива 

држава (Она се стално шврћка по Немачкама) и градова (Виђам то по Београдима), облици 

личних имена и презимена (Данијеле Стил, Станије, Србљановићке, Весићи, Џајићи), назива 

војних операција (Олује, Милосрди анђели), назива телевизијских ријалити програма (Фарме, 

Задруге), интернет-технологија и друштвених мрежа (Гуглови, Скајпови, Фејсбуци, 

Инстаграми, Вајбери, Вацапови) итд. Уочава се да плурализација јединствених ентитета 

ствара језички маркиран еоблике који имају различите стилске функције, док са морфолошког 
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аспекта ти облици представљају примере апелативизације властитих именица у (раз)говорном 

језику, нашта, поред граматичких и семантичких карактеристика, често упућује и начин 

записивања самих примера. Прагматички контексти у којима се јављају откривају и зашто ти 

облици настају: они указују на банализацију као врсту језичко-стилског поступка којим се 

остварује експресивност. 

Кључне речи: множина, властите именице,разговорни језик, пелативизација,банализација 
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ZNAČENJA SRPSKIH LEKSEMA KOJIMA SE IMENUJU BOJE  

(PRIRODNI I VEŠTAČKI NOSIOCI BOJE) 
 

Na osnovu testa asocijacija sprovedenog na uzorku od ukupno 65 ispitanika, uzrasta od 18 do 75 

godina, te u svetlu de Sosirovih obrazloženja da se asocijativni odnosi uspostavljajuizmeđu stvarno 

upotrebljenog jezičkog elementa, ovde 11 srpskih leksema kojimase imenuju kategorije osnovnih 

boja prema Berlin i Keju (Berlin – Kay 1969), i svih drugih elemenata s kojima se dati jezički 

elementi, ovde date boje, dovode u vezu, rad govori o kompleksnosti mogućih osnovnih, a onda i 

prenesenih značenja srpskih leksema bela, crna, crvena, žuta, zelena, plava, braon, ljubičasta, 

narandžasta, roze i siva, sagledanih kroz prizmu njihovog odnosa sa prirodnim i veštačkim nosiocima 

boja. Dobijeni rezultati upoređeni su sa rečničkim definicijama preuzetim iz šestotomnog Rečnika 

Matice Srpske za 11 naznačenih boja. Pokazalo se da za razliku od rečnika, gde su boje definisane 

isključivo kao koloriti prirodnih vanjezičkih entiteta (u svojstvu nosioca boja), primera radi žuta je 

boja ‘voska, ‘limuna’, ‘cveta maslačka’, ‘ljutića’, ‘sumpora’, i ‘zlata’, asocijacije za boje iz 

navedenog niza među savremenim govornicima srpskog jezika u velikom postotku njihovi su 

veštački nosioci, npr. bela se ne percepira više kao boja ‘dana’, ‘snega’, ‘mleka’, ‘soli’, niti ‘šećera’, 

već ‘venčanice (i nevestinskog vela)’. Ako je u skladu s postulatima kognitivne lingvistike jezik 

prozor u čovekov um i psihu, onda ovakvi rezultati govore o otuđivanju savremenog govornika 

srpskog jezika od sveta prirode, a u korist sveta veštačkih, ali i virtuelnih tvorevina, npr. jedna od 

asocijacija na siva je beton, a na crvena lik Sitaiz serijala„Ratovi zvezda” čije je oružjecrveni 

svetlosni mač. 

Ključne reči: boja, osnovno značenje, preneseno značenje 
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METALINGUISTIC AWARENESS IN BILINGUAL PEOPLE 

 

What do bilinguals have as metalinguistic advantages? More precisely, do bilingual people 

demonstrate greater metalinguistic abilities in tasks that require selective attention to information? 

 Recent research has suggested that bilinguals have an advantage when it comes to analysing 

language forms owing to the exposure to two different languages. Baker (2001) and Appel and 

Muysken (1987) also support the idea that exposure to two different linguistic codes promotes more 

analytical orientation to linguistic operations which leads to a greater awareness of the language 

systems. For instance, the analysed results from Bialystok’s (1987) conducted research, where 

children were asked to judge or correct sentences for their syntactic acceptability irrespective of the 

meaningfulness, suggest that bilinguals have greater cognitive control of linguistic processes than 

monolinguals. Similarly, Chin and Wigglesworth (2007) suggest that bilinguals have greater 

awareness of the arbitrary or conventional relationship between the words and the objects because 

they are constantly aware of the two competing forms for one meaning. In Ben-Zeev’s (1977) study, 

bilinguals also performed better in games which involved substituting words for other words and 

answering questions but preserving the meaning of the old word. Researchers such as Skutnabb-

Kangas (1981) and Chin and Wigglesworth (2007) argue that bilinguals are better at analysing 

phonological segments. When asked to identify the ‘odd one out’ or to provide minimal pairs, 

bilingual outperformed monolingual children.  

Similarly, as previously done by other researchers, this work will try to construct an experiment to 

test bilinguals’ ability to analytically analyse semantics arbitrariness, grammatical accuracy, 

phonological discrimination and/or the ability to distinguish words. This means that the experiment 

will be in form of questions where candidates will need to provide answers based on their inner 

intuition. 
 

Keywords: awareness, bilinguals, monolinguals, language, awareness  
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O VIDLJIVOSTI ŽENE U JEZIKU – SOCIOLINGVISTIČKA STUDIJA 

 

Istraživanje je sprovedeno upitnikom izrađenim u Google formi koji se sastojao iz 4 dela. U prvom 

delu zadatak ispitanika je bio da klasifikuju predmete prema tome da li bi im kao junacima 

animiranog filma dodelili muški ili ženski glas. Drugi deo se ticao upotrebe Nomina Agentis (NA) u 

kontekstima u kojima je njihov referent žena (pr. Ana se bavi arheologijom. Ona je _____.), a 

očekivane imenice su bile podeljene u nekoliko grupa (prema dosadašnjoj učestalosti upotrebe, 

prestižnosti zanimanja, morfološkim nastavcima...). U trećem i četvrtom delu trebalo je na Likertovoj 

skali proceniti stavove prema korištenju NA ženskog roda (12 stavova – o domenu upotrebe, 

prihvatljivosti...), odnosno prema samim ženama (10 stavova). Dodatno je ispitivan uticaj 
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demografskih faktora (pola, uzrasta, stepena obrazovanja i tipa naselja ispitanika) na upotrebu NA, 

odnosno na stavove. Upitnik su popunila 236 ispitanika ujednačena po polu, a podaci su obrađeni 

statistički. 

Preliminarni rezultati pokazuju da su stavovi prema ženama generalno pozitivni, ali se pol pokazuje 

kao relevantan faktor, te žene (a naročito visokoobrazovane žene iz gradskih sredina) smatraju da su 

više ugrožene nego što to o njima smatraju muškarci. Stavovi prema korištenju NA ženskog roda 

imaju pozitivnu tendenciju nezavisno od demografskih faktora, ali mlađi (oba pola) imaju pozitivnije 

stavove nego stariji. S druge strane, na žene se većinski referiše NA muškog roda, premda se javljaju 

značajne razlike među grupama samih imenica. O relevantnosti vidljivosti žena u jeziku svedoče i 

rezultati zadatka klasifikacije, gde su polna obeležja predmetima dodeljivana upravo na osnovu 

gramatičkog roda imenice koja ih označava. 

Ključne reči: sociolingvistika, pol i rod, upotreba i stav, Nomina Agentis, gramatički rod 
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BEIß DIE ZÄHNE ZUSAMMEN! PHRASEOLOGISMEN IN BERTOLT BRECHTS DIE 

DREIGROSCHENOPER UND IHRE ÜBERSETZUNG INS SERBISCHE 

 

Phraseologismen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr als andere sprachliche Einheiten von 

der Kultur, der sie entstammen, geprägt sind. Daher liegt ihre Bedeutung in erster Linie auf der 

konnotativen Ebene, die sich ihrerseits erst aus der (direkten) Textumgebung ergibt. Aus diesen 

Gründen stellen Phraseologismen immer eine Herausforderung für den Übersetzer dar, da die in den 

vorhandenen zweisprachigen phraseologischen Wörterbüchern zur Verfügung stehenden Einträge 

nicht immer eins zu eins übernommen werden können. In literarischen Texten, in welchen sie 

durchaus bewusst und gezielt eingesetzt werden, stellen Phraseologismen als Elemente der 

Figurenrede ein wichtiges Mittel zur Charakterisierung der Figuren dar, was sich vor allem die 

Großgattung Drama zunutze gemacht hat. Der vorliegende Beitrag untersucht Phraseologismen in 

Bertolt Brechts weltweit meist gespieltem Stück Die Dreigroschenoper sowie seine Übersetzung ins 

Serbische von Slobodan Glumac aus dem Jahr 1981 (Opera za tri groša) mit dem Ziel, die konkreten 

Übersetzungsstrategien und -lösungen zu analysieren und zu beschreiben. Die Korpuswahl beruht 

auf der Tatsache, dass Brechts Dramen nicht nur über eine Vielfalt von lexikalisierten 

phraseologischen Wortverbindungen verfügen, sondern ebenfalls Autorphraseologismen enthalten, 

was sie zu einer übersetzerischen Hürde besonderer Art macht. Bei der Analyse wird davon 

ausgegangen, dass die Übersetzung der bunten Landschaft der Brechtschen Phraseologismen gerecht 

und ihr konnotativer Mehrwert beibehalten wurde. 

Schlüsselwörter: Phraseologismen, Phraseologismen als Übersetzungsproblem, Bertolt Brecht, Die 

Dreigroschenoper, Opera za tri groša 
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КОГНИТИВНИ КУЛТУРНИ МОДЕЛИ У СПРЕЗИ СА ПРИНЦИПИМА УЧТИВОСТИ 

У АКАДЕМСКОМ ДИСКУРСУ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА  

 

Предмет овог рада представљају когнитивни културни модели у спрези са принципима 

учтивости који се користе у академском дискурсу између професора/професорки и 

студената/студенткиња докторских академских студија у Србији и Шпанији, са фокусом на 

професорском дискурсу. Реч је о компаративном интердисциплинарном истраживању у коме 

се концепти у фокусу рада посматрају из перспективе критичке социолингвистике, 

когнитивне антропологије, као и критичке анализе дискурса. Циљ истраживања јесте да се 

путем проучавања дискурса професорâ/професорки увиди да ли обе академске заједнице деле 

исте когнитивно културне моделе, примењујући исте принципе учтивости приликом 

комуникације са студентима/студенткињама.  

Приликом истраживања примењена је квалитативна истраживачка метода, студија случаја, 

будући да је таква процедура најподеснија за испитивање феномена у фокусу рада, при чему 

се очекује да ће се путем детаљног описа дискурзивних ситуација и пракси обезбедити обиље 

података о испитиваном феномену. Током истраживања, како би се испитало садејство 

когнитивних културних модела и принципа учтивости, коришћене методе прикупљања 

података биле су следеће: присуство предавањима/семинару на докторским академским 

студијама где су се вршиле опсервацијe комуникације, a затим су били обављени 

полуструктурирани интервјуи са професорима/професоркама.  

Очекује се да ће резултати истраживања дати одговоре на питања да ли српска и шпанска 

академска заједница деле исте когнитивне културне моделе, исти степен учтивости, као и 

одговор на питање која од ове две заједнице је традиционалнија у свом приступу.   

Кључне речи: когнитивни културни модели, принципи учтивости, академски дискурс, 

квалитативно истраживање, студија случаја 

 

 

Kovačević Darko  

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet/Muzička akademija, Bosna i Hercegovina, 

Republika Srpska 

dax1978@gmail.com 

 

KONTRASTIVNA ANALIZA PISANOG AKADEMSKOG DISKURSA O UMJETNIČKOJ 

MUZICI NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU 

 

Pisani akademski diskurs o umjetničkoj muzici obuhvata knjige, udžbenike, članke, naučne i stručne 

radove i druge slične pisane publikacije koje se bave različitim aspektima umjetničke muzike i 

koriste u okviru diskursne zajednice čiji članovi se, na neki način, profesionalno bave umjetničkom 
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muzikom ili se za to školuju u okviru visokog obrazovanja. U radu će biti izvršena kontrastivna 

analiza ovog diskursa na engleskom i srpskom jeziku zasnovana na korpusu koji obuhvata po 200 

odlomaka iz relevantnih tekstova iz domena akademskog diskursa o umjetničkoj muzici napisanih na 

navedenim jezicima. Kontrastivna analiza biće sprovedena kroz uočavanje specifičnosti korpusa 

tekstova kao cjeline i identifikovanje zajedničkih odlika tekstova na dva jezika koje se mogu porediti 

na osnovu različitih nivoa ekvivalencije, zatim kroz jezičku analizu tekstova iz oba korpusa, 

uporedno posmatranje analiziranih korpusa na nivou ekvivalencije utvrđene jezičkom analizom i 

zaključno pojašnjavanje sličnosti i identifikovanje razlika između korpusa. Kao polazna osnova za 

kontrastivnu analizu koristiće se model koji su postavili Connor i Moreno (2005) u radu Tertium 

comparationis: vitalna komponenta u kontrastivnom retoričkom istraživanju (Tertium 

comparationis: A vital component in contrastive rhetoric research).  Prije nego što se pristupi samoj 

analizi, u uvodnom dijelu rada će biti izloženi teorijski koncepti umjetničke muzike, (pisanog) 

akademskog diskursa i kontrastivne analize, kao i struktura i osnovne karakteristike korpusa koji 

predstavlja osnovu za analizu. 

Ključne riječi: kontrastivna analiza, akademski diskurs, umjetnička muzika, engleski jezik, srpski 

jezik 
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CHANGES IN PERSONAL BELIEFS ABOUT EDUCATION: THE PEDAGOGY COURSE 

EFFECT 

 

This research project explores whether a course in pedagogy may cause statistically significant 

changes in personal beliefs about learning and teaching. Epistemological beliefs are found to be 

shaped by immediate and remote experiences which vary in quantity and quality. Therefore it may be 

assumed that facilitated reflections on various educational aspects may cause a shift in a degree of 

conviction about particular educational principles. For the purpose of checking the assumption, a 

group of eighteen undergraduate students, who took a course in pedagogy in the Spring Semester 

2018 at the International University of Sarajevo, was surveyed in the first and last course sessions 

with the Philosophy of Adult Education Inventory (Zinn, 2004). During the instructional process 

they were asked to reflect on the advantages and disadvantages of educational philosophies that rely 

exclusively on cognitive, behavioral, and affective learning outcomes. The course instructor (the 

author of this study) promoted adopting an informed decision making approach that is governed by 

thorough identification of contextual variables. The participants’ beliefs about education that they 

held before and after the course were compared with the Wilcoxon signed-rank test. The comparison 

revealed a statistically significant increase in agreeing with the principles of ‘Education for Self-

Actualization’ philosophy. Overall, it is found that beliefs about education oscillate when driven by 

quality and recency of an educational experience. The findings partly challenge the premise 

according to which educational beliefs are resistant to change. 

Keywords: education, beliefs, change, experiment, PAEI 
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HISPANOAMERIČKI PISAC IZMEĐU ČITAOCA I DELA 

 

U ovom članku želimo da sagledamo položaj, percepciju i potrebe čitaoca hispanoameričke 

književnosti iz ugla pisaca sa tog podneblja, od Borhesa koji je tvrdio da je ponosniji na knjige koje 

je pročitao nego na one koje je napisao, preko ArijelaDorfmanakoji razmišlja o oslobađanju 

latinoameričkog čitaoca (1984), do Rikarda Pilje koji u svom čuvenom eseju Poslednji čitalac(El 

último lector, 2005)preispituje čitanje kao umetnost mikroskopskog sagledavanja teksta, njegove 

perspektive i fizičke dimenzije. Na pitanja da li je dobar čitalac i onaj koji čita „pogrešno“, koliko 

hispanoamerička književnost danas provocira čitaoca i utiče na njegov duhovni razvoj, a koliko su to 

činili pisci pre i za vreme buma, i da li, kako tvrdi AlehandroSambra u svom delu Ne čitati(2010) 

vapeći za povratkom Kortasara u čitalačku modu,treba zabraniti čitanje kako bismo se vratili knjizi, 

pokušaćemo da odgovorimo paralelnom analizom i poređenjem tumačenja i stavova ovih autora čija 

je misao obeležila hispanoameričku književnost i/li još uvek to čini. Istraživanjem želimo da 

pokažemo da je profil čitaoca neograničen, da u čitaoce spada i sam autor, te da hispanoamerička 

književnost XXI veka jednako postavlja pitanja i provocira čitaoca kao što su to činili tamošnji pisci 

pre više od pola veka. 

Ključne reči: hispanoamerička književnost, čitalac, umeće čitanja, Ricardo Piglia, Alejandro 

Zambra 
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НАСТАВА ЈЕЗИКА И (НЕ)МОГУЋНОСТ СУСРЕТА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА У 

ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 

Саопштење има за циљ да укаже на дефиците у настави језика који представљају жариште 

кризе у целом школском систему те самим тим један од кључних фактора деструкције у 

целокупној социјално-економској и културној сфери. За разлику од распрострањеног 

априорног и површног схватања да је сусрет култура и светова увек могућ у саопштењу се као 

предуслов једног таквог плодоносног сусрета истиче суштинска рецепција мисаоних добара 

из неког другог културног круга. Ту суштинску рецепцију једино је у стању да омогући 

темељно филолошко школовање пресудно базирано на класичним језицима, преко којих се 

једино отвара пут ка херменеутици и захтевном и прецизном тумачењу и превођењу кључних 

дела неке друге културе, која само на такав начин и у таквој интерпретацији може да изврши 

делотворан утицај на културу-реципиента и суштински је обогати и преобрази. Као антипод 

таквој рецепцији истиче се она лишена истинске филолошке основе која непрестано 

производи кризу у студијском подручју, друштву и култури услед лоших превода и лоше 

интерпретације туђег мисаоног добра, што само по себи у крајњој инстанци увек непогрешиво 
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води ка конфликтима мањих или већих размера. У овом излагању реч је између осталог и о 

томе у којој су мери, а да тога уопште нисмо свесни, наше властито студијско подручје и 

наши универзитети генератори кризе и стагнације друштва. Овде је реч и о императиву једног 

таквог признања које би било у стању да покрене катарзички процес унутар ширег студијског 

подручја и припреми терен за делотворно суочавањe с деструктивним елементима кризе 

целокупног друштвеног система.  

Кључне речи: настава језика, теорија превођења, класични језици у школском систему 
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FONETSKE PROMJENE U PISMU IZASLANIKA DUBROVAČKE REPUBLIKE IVANA 

GUNDULIĆA POVODOM UBISTVA KNEZA PAVLA RADINOVIĆA 

 

U ovom radu ćemo predstaviti fonetske promjene u kancelarijskom italijanskom jeziku (la koinè) 

koji se koristio u Dubrovačkoj republici. Za korpus smo izabrali transkripciju pisma iz 1415. godine 

u kojem izaslanik Ivan Gundulić govori o uroti bosanske vlastele i ubistvu kneza Pavla Radinovića 

na Parenoj poljani. Ovo pismo se danas čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku u zbirci Lettere di 

Levante, svezak VII, folio 133v-134-134v.Cilj nam je da predstavimo fonetske promjene i objasnimo 

na koji se način razlikuju od savremenog italijanskog jezika i u čemu je specifičnost jezika 

Dubrovačke republike na fonetskom planu. Analizi korpusa smo pristupili kombinovanim 

kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Naime, želimo odrediti u kojem se procentu 

određene promjene izvršavaju i koliko oscilacija postoji u adaptaciji jedne te iste riječi (npr. 

paralelna upotreba participa ditto i dicto). Također ćemo dati primjere upotrebe tih riječi u kontekstu. 

Analizirali smo sljedeće fonetske promjene: diftongizaciju, promjenu protoničnog e u i, regresivnu 

asimilaciju, otpadanje finalnih konsonanata, promjene latinskog iod, ozvučenje suglasnika, epentezu, 

aferezu, apokopu i sinkopu te geminizaciju konsonanata. 

Glavna pretpostavka našeg istraživanja je da jezik iz petnaestog vijeka pokazuje konzervativne 

karakteristike i da se većina fonetskih promjena koje su se odvile u prelazu iz latinskog jezika u 

italijanski nisu realizovale u ovom dijalektu. Očekujemo da će istraživanje ukazati na to da ovo 

pismo pokazuje univerzalne karakteristike kancelarijskog jezika i da pokazuje značajna odstupanja 

od savremenog italijanskog. Dakle, naš rad može poslužiti kao polazna tačka za buduća istraživanja 

jezičkih karakteristika ove varijacije italijanskog jezika. 

Ključne riječi: fonetske promjene, Dubrovačka republika, Bosansko kraljevstvo, srednjovjekovni 

italijanski, koinè 
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FUTURE TEFL TEACHERS’ INTERCULTURAL AWARENESS AND THEIR ATTITUDES 

TO CULTURE IN THE CLASSROOM IN PROFESSIONAL TEACHER TRAINING 

 

The paper presents the results of the initial phase of the research into the attitudes of pre-service 

TESOL/TEFL teachers and university professors from a USA private university with regard to 

intercultural awareness (Chen & Starosta, 1998/9) and the interplay of culture and intercultural 

communicative competence (Deardorff, 2010; Dombi, 2016) in language learning. The qualitative 

research was done with the participants as the first phase in the research, to be followed with the 

Serbian context.  

The questions explored in the paper are how and to what purpose future teachers decide to include 

culture into their language teaching, how much of their personal learning and teaching history they 

include, and how much structured support they receive from the institutions. The findings are 

compared to the institution’s policies on intercultural competence, teaching philosophy, and diversity 

as well as to the professors’ attitudes on the opportunities open to their students in terms of 

intercultural learning. The current socio-political context foregrounds these concerns as it requires 

‘pragmatics of intercultural competence’ (Guilherme & Garcia, 2009) where teachers can 

competently and effectively prepare learners to be fluent and respectful communicators between 

different groups, be those inter- or sub-culturally different.  

The preliminary results show a mismatch between the students’ and lecturers’ views as to what the 

particular teaching context affords to future teachers. Also, students’ views of their own identity and 

their identity as a teacher dominate their narrative and influence practices they might be taking in the 

classroom.  

Keywords: TEFL, teacher attitudes, intercultural competence, intercultural awareness, 

internationalization 
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UČESTALI LEKSIČKI SPOJEVI U TEKSTOVIMA BIOTEHNIČKE STRUKE  

NA ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU 

 

U radu predstavljamo kontrastivnu analizu učestalih leksičkih spojeva (ULS) poput the nature of the 

u engleskom i kao što se može u srpskom, uz fokus na ULS dužine 4-6 reči u naučnim člancima iz 
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oblasti biotehničkih nauka. Istraživačka pitanja kojima se bavimo jesu: (1) Da li se ULS u engleskom 

i srpskom jeziku razlikuju po strukturi? (2) Da li ULS u oba jezika ostvaruju iste diskursne funkcije? 

Na osnovu rezultata prethodnih istraživanja,očekujemo potvrdan odgovor na oba pitanja. 

U istraživanju koristimonamenski izrađene korpuse CoBNEA (Corpus of Biotechnical Native 

English Articles; 1.525.469 reči) i CoBSA (Corpus of Serbian Biotechnical Articles; 126.275 reči). 

Programom AntConc (Anthony, 2011) su iz korpusa izdvojeni ULS,nakon čega su ručno 

klasifikovani prema strukturnim kriterijumima (imeničke/glagolske/fragmentisa predloškom 

frazom/ostale strukture; Biber i sar. 1999) i funkcionalnim kriterijumima (ULS orijentisani ka 

istraživanju/tekstu/učesniku; Hyland 2008). Za svaki tip ULS određen je broj tokena (pojavnica) i 

tipova (jedinstvenih oblika).  

Rezultati pokazuju da se engleski i srpski jezik značajno razlikuju prema strukturnoj klasifikaciji 

(slika 1), a u pogledu broja tokena i prema funkcionalnoj (slika 2). Kod strukturne klasifikacije 

glavne razlike su učestalija upotrebaimeničkih i predloških struktura u engleskom jeziku, a „ostalih” 

struktura (npr. onih sa veznikom da i bezličnim se, poput da se na osnovu) u srpskom. U pogledu 

funkcija, spojevi orijentisani ka istraživanju dominiraju u oba jezika, ali se u srpskom koristi više 

spojeva orijentisanih ka učesniku (npr. može se zaključiti da) i ti spojevi se više ponavljaju. 

Zaključak rada je stoga da su hipoteze istraživanja delimično potvrđene. 

 

  
Slika 1. Raspodela ULS prema strukturnoj klasifikaciji Slika 2. Raspodela ULS prema funkcionalnoj klasifikaciji 

 

 

Ključne reči: učestali leksički spojevi, jezik biotehničke struke, srpski jezik, engleski jezik 
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ЈЕЗИЧКА АНАЛИЗА ПРЕДИЗБОРНИХ СЛОГАНА УПОТРИЈЕБЉЕНИХ У ОКВИРУ 

КАМПАЊЕ ЗА ОПШТЕ ИЗБОРЕ У БИХ 2018. ГОДИНЕ 

 

У раду се бавимо језичком анализом предизборних слогана који се јављају у оквиру кампање 

за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2018. године. У анализу смо укључили сегменте 

попут  бављења семантичким аспектима коцепта времена, језичким средствима као што су 

избор граматичког лица, глаголских облика, специфичне лексике и конструкција, тј. грађење 

специфичне микросемантичке структуре, позиционирања синтаксичких елемената. Почетна 

тачка подразумијевала је формирање корпуса који би чинили слогани кандидата и политичких 
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странака у предизборној кампањи, да би се након тога, употребом квантитативне и 

квалитативне анализе, сакупљени примјери разврстали у категорије у зависности од тога на 

који је начин у сваком од њих искоришћен одређени сегмент који је био предмет 

интересовања (избор глаголског времена, граматичке категорије лица, посебне лексике и 

слично). Циљ истраживања јесте утврдити основне језичке механизме који се могу 

препознати у оквиру предизборних слогана као посебног вида политичког дискурса, а затим и 

установити учесталост свих тих механизама те понудити потенцијална појашњења избора 

сваког од њих. 

 

Кључне ријечи: предизборни слогани, политички дискурс, граматичке категорије, концепт 

времена 
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ALLEGORICALAND METAPHORICAL IMAGES  

IN ENGLISH POETRY OF RENAISSANCE 

 

The whole range of expressive means and stylistic devices undergo significant changes in 

Renaissance writing. This shift in the poetical perspective of Renaissance belleslettrescorrelates with 

the epoch’s ideology – the humanistic outlook that lays emphasis on a human being’s dignity and 

self-realization in earthly life. 

The transformation of the historical and cultural paradigm sets various tendencies that define further 

development of literature. One of them seems to be connected with the replacement of the word 

pronouncedwith the word written, as Paul Oppenheimer states it, explaining the enormous popularity 

of the sonnet in Renaissance poetry. English sonneteers preferred metaphorical images while 

discussing constancy and sufferings of love, appearance and personality of the beloved one and other 

topics in their works. In such a way allegory as the predominant stylistic device in the art of the 

previous epoch gives way to metaphorical representation in Renaissance writing – poetry, in 

particular. 

The peculiarities of allegorical and metaphorical images represented in the sonnet For That He 

Looked Not upon Her by George Gascoigne and Sonnet 19 by William Shakespeare are considered 

in the paper. The comparative analysis of the figures of speech gives an insight into the mechanisms 

of creating poetic images in English sonnets of Renaissance. It is shown that Shakespeare’s allegory 

of Time is a brilliant example of a complex and well-rounded image that enchants readers with its 

beauty, provoking their associative perception and contemplation. 

 

Key words: metaphor, allegory, Renaissance, sonnet 
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NIEKTORÉ POMENOVANIA PRE ODEV A OBUV V SLOVENČINE VO VOJVODINE  

 

Predmetom nášho výskumu budú niektoré pomenovania pre dámsky a pánsky odev a obuv. V práci 

budeme porovnávať spomenuté názvy v súčasnom jazyku a používanie pomenovaní pre jednotlivé 

druhy odevu a obuvi vo vojvodinskom prostredí. Cieľom nášho výskumu je poukázať na zhody 

a rozdiely v pomenovaniach v slovenčine vo vojvodinskom prostredí a v spisovnej slovenčine. 

Tunajšia slovenčina sa dennodenne dostáva do kontaktu so srbčinou, čo značne vplýva na 

vyjadrovamie. Vplyv srbského jazyka je zvlášť príznačný pre mladšiu populáciu, keď ide o súčasné 

trendy, nové pomenovania, ktoré sa preberajú zo srbčiny. Aj v náš výskum potvrdil, že v ústnom 

používaní má prevahu srbské pomenovanie, napr.: tričko – majica, tepláky – trenerka, vetrovka – 

jakna, lodičky – salonke, balerínky – baletanke, tenisky – patike, podpätok – štikla a pod. porovnáme 

aj frazeologizmy v slovenčine a v srbčine, ktoré obsahujú lexémy odev a obuv a podobné názvy 

z tohto sémantického okruhu. 

Kľúčové slová: spisovná slovenčina, slovenčina vo Vojvodine, dámska odev aobuv, pánska odev 

aobuv 
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LITERARISCHE KONZEPTIONEN VON HEIMAT UND FREMDE IN DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN MIGRANTENLITERATUR  

 

Heimat/Home/land und Fremde/foreignness sind zwei Kategorien, die nicht nur als räumliche, 

zeitliche, soziale und kulturelle sondern auch als literarische Konzepte zu verstehen sind. Die 

Begriffe sind mehrdeutig und vereinen auch Gegensätzliches. Heimat ist in der deutsprachigen 

Literaturforschung häufig eine ambivalent angesehene Konstruktion: das deutsprachige Konzept der 

Heimat generiert sowohl die soziale Kohäsion als auch die soziale Spannung. Seit den 70er Jahren 

des 20. Jahrhunderts hat Heimatin derLiteraturwissenschaft (in Verbindung mit dem sog. Anti-

Heimatroman) wieder eine Konjunktur erlebt. Nach den Veränderungen in Europa in Folge des 

Zusammenbruchs des europäischen Sozialismus undder politischen und sozialen Transformationen 

im Lichte der europäischen Integrationen und Globalisierungsind auch die Kategorien Heimat und 

Fremde in Bewegung geraten. Vor diesem Hintergrund erforscht die Arbeit folgende Frage: Wie 

wird der fiktionale Raum von Heimat und Fremdein literarischen Texten inszeniert und 
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 konstruiert bzw.konzeptionell umgestaltet? Diese Frage wird am Beispiel von Romanen Tauben 

fliegen auf(Melinda Nadj Abonji) und  Engelszungen (Dimitré Dinev) analysiert. 

Der theoretische Ansatz der Arbeit umfasst: Raumkonzepte und -theorien in der 

Literaturwissenschaft (Weigel 2002, Frank 2002); relationale und dynamische Ansätze zu den 

Konzepten Heimat/home/land; sowie Identitätsbildungstheorien (Morley/Robins1993, Schlink 2000, 

Blickle 2002, Gebhard/Geisler/Schröter 2007, Donig/ Flegel /Scholl-Schneider 2009). 

Die vorgesehenen Ergebnisse sind: a) das Lozieren und Explizieren der Verschiebung von 

Heimaträumen als ihre konzeptionelle Um- und Neugestaltung durch Imagination, Schaffung, 

Zerstörung, Veränderung, Verlust und Bewegung von Heimaten im literarischen Raum; b) das 

kognitive Interesse an der Erforschung der Frage: wie sich die Bedeutung des Orts alsdie 

Unterstützung desIdentitätskonzeptesheutzutage verschiebt und transformiert. 

Кључне речи: простор, идентитет, наука о књижевности, мигрантска 

књижевност, интеркултуралност 
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ENSEIGNANT EN CLASSE DE FLE – DE L’INTROSPECTION JUSQU’À LA PRATIQUE 

ET PÉDAGOGIE ACTIVE 

 

Ces vingt dernières années la Serbie a subi de grands changements sociopolitiques et économiques. 

Par conséquent, de nouvelles circonstances ont imposé dans notre pays de nombreux 

bouleversements dans tous les domaines. À tout cela il faudrait aussi ajouter le phénomène de la 

globalisation dictant de nouveaux rythmes àla vie quotidienne, qui ont nécessairement un impact sur 

l’éducation.La classe, comme lieu de rencontre, change de formes et de perspectives, et de ce fait les 

rapports changent entre les enseignants et les apprenants. Faire face à l’Altérité n’est pas toujours 

agréable, et la classe de FLE ne représente plus un endroit où se croisent seulement la langue 

maternelle et la langue enseignée, mais aussi des cultures auxquelles sont faiblement sensibilisés les 

enseignants aussi bien que les apprenants.La classe devient un miroir où l’enseignant est en situation 

de s’observer, de se perfectionner et de se percevoir à travers les apprenants.L’objectif de ce travail 

est justement de montrer quels sont les enjeux et les défis d’un enseignant de FLE, et comment 

changer, développer ses compétences pédagogiques et améliorer l’apprentissage du FLEen Serbie 

dans un contexte universitaire. 

Mots clés: français langue étrangère (FLE), enseignant, apprenant, classe, altérité 
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О ПОРЕКЛУ ИЗРАЗА МЕТНАЈА НАЛЧЕ 
 

 Рад има за циљ да осветли порекло израза метнаја налче, забележеног у збирци речи из 

Призрена Димитрија Чемерикића. Израз ће најпре бити поређен са другим изразима са 

значењем ‘умрети’, састављеним од глагола са значењем ‘бацити’ и именице са значењем 

‘потковица’ у српском језику. Након тога биће анализиране паралеле из других словенских и 

балканских језика. Формалне и семантичке паралеле забележене су у „Речнику косовско-

метохиског дијалекта“ Глише Елезовића и у „Речнику пиротског говора“ Драгољуба 

Златковића, а „Српски рјечник“ Вука С. Караџића бележи формалну паралелу, али не наводи 

значење. Од балканских језика формалне и семантичке паралеле налазимо у македонском, 

бугарском, грчком, румунском и турском језику, док су у албанском језику у нама доступним 

изворима забележени само изрази са другачијом глаголском компонентом. У осталим 

словенским језицима нисмо нашли потпуне формалне паралеле за овај израз. Међутим, 

забележена је разграната мрежа израза који одговарају овом моделу, уз варирање глаголске 

или именске компоненте. Анализирани израз ће бити смештен у круг других израза са 

значењем умирања у српском и другим словенским језицима, што ће омогућити расветљавање 

семантичке мотивације. Биће споменути и типолошки слични изрази из других европских 

језика. Претпоставља се да је анализирани израз полукалк према турском  nalları atmak, који 

се уклопио у већ постојећу мрежу домаћих израза који одражавају сличну концептуализацију 

смрти. Поред ове хипотезе, биће размотрена и хипотеза која изразе овог типа доводи у везу са 

словенским изразом са другачијом именском компонентом, која је фонетски зближена са 

речју копито, одакле су даљим варирањем настали забележени изрази.   

Кључне речи: етимологија, фразеологија, словенски језици, балкански језици 
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PRISUSTVO DISKURSNIH MARKERA U UDŽBENICIMA ŠPANSKOG 

 KAO STRANOG JEZIKA 

 

Diskursni markeri (DM), već nekoliko decenija predstavljaju predmet lingvističkih proučavanja u 

španskom jeziku. Iako DM imaju važnu ulogu u ostvarivanju kohezije i koherencije unutar diskursa, 

istraživanja ovih lingvističkih jedinica u području učenja stranog jezika ipak ne daju konkretne 

odgovore na koji način se DM usvajaju niti rešenja kako ih treba podučavati i na kom nivou učenja 

stranog jezika. Cilj ovog rada je da istraži da li su, kada i na koji način DM uvedeni u nastavu 

španskog kao stranog jezika i koliko uspešno se mogu podučavati. Shvatajući važnost podučavanja 

DM u nastavi stranih jezika da bi se postigla adekvatna komunikativna kompetencija na ciljnom 

jeziku, bavimo se analizom prisustva konverzacijskih DM, reči i izraza poput bueno, claro, pues, 

venga, vamos, hombre i sl. u udžbenicima za španski kao strani jezik koji se upotrebljavaju u nastavi 
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na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu: Aula internacional 1 (A1), Aula internacional 

2 (A2), Aula internacional 3 (B1) i Aula internacional 4 (B2). Polazna hipoteza je da se DM uvode 

postepeno te da se njihova zastupljenost povećava shodno nivou učenja jezika. Uočili smo da mnogi 

udžbenici ne pridaju veliku pažnju podučavanju DM te je cilj ovog rada da nastavnici španskog kao 

stranog jezika pridaju veću pažnju podučavanju ovih jezičkih elemenata da bi njihovi učenici postigli 

potpunu komunikativnu kompetenciju na španskom jeziku. 

Ključne reči: diskursni markeri, komunikativna kompetencija, španski kao strani jezik, udžbenik 

stranog jezika 
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ZAUBER UND FRAUENSCHICKSALE IN FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉS 

DRAMEN DIE RUNENSCHRIFT UND LIEBESRACHE 

 

Friedrich de la Motte Fouqué lässt in seinen Dramen Die Runenschrift (1813)und Liebesrache (1817) 

zwei Frauenfiguren auftreten, deren Eigenschaften den normativen Vorstellungenvom weiblichen 

Geschlechtscharakter aus der Zeit um 1800 nicht entsprechen, und auf deren, zwar unterschiedlichen 

Schicksale, der Zauber schließlich einen entscheidenden Einfluss ausübt. Die vorliegende Arbeit 

befasst sich mit der Analyse der Verbindung von Zauber und Geschlecht und ihren Auswirkungen 

auf die Schicksale der weiblichen Hauptfiguren in den beiden Dramen Fouqués, wie mit der 

Interpretation von den Ergebnissen der Analyse aus der Sicht der Gender Studies. Die Rolle von 

Zauber im Handlungszusammenhang und seine Verteilung im Hinblick auf das Geschlecht der 

Figuren wird zunächst anhand Algirdas J. Greimas' Aktantenmodell untersucht, wodurch zugleich 

Einblick in die funktionale Rollenverteilung und Relationen zwischen den weiblichen und 

männlichen Figuren wie in die Handlungsmächtigkeit (agency) der weiblichen Figuren in den 

einzelnen Sequenzen der Dramenhandlung gewonnen wird.  Im Rahmen der Analyse wird jedoch 

nicht nur die funktionale, sondern auch die mimetische Komponente des Figurenbegriffs 

berücksichtigt, wobei besondere Aufmerksamkeit der Charakterisierung der weiblichen Hauptfiguren 

geschenkt wird, deren Charaktermerkmale anschließend mit den zeittypischen Aussagen über den 

weiblichen Geschlechtscharakter verglichen werden. Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie durch 

Einsatz von Zauber bei der Darstellung der Frauenschicksale in den erwähnten Dramen Fouqués die 

gleichen Vorstellungen von unerwünschter Weiblichkeit vermittelt werden.   

Schlüsselwörter: Friedrich de la Motte Fouqué,Die Runenschrift,Liebesrache, Aktantenmodell, 

Gender Studies 
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ИЗ ВИНОГРАДАРСКЕ ЛЕКСИКЕ ЦРМНИЦЕ 
 

У раду ће бити представљен један део виноградарске лексике села Годиња у области Црмница 

у Црној Гори. Грађа је прикупљена на терену помоћу Упитника за бележење виноградарсе 

лексике Института за српски језик САНУ и у раду ће бити дата лексичко-семантичка анализа 

прикупљене лексике. С обзиром на то да је црмнички крај познат по квалитетном вину и 

ракији, а како у досадашњој лингвистичкој литератури са простора Црне Горе није било 

прилога из ове области, овим радом даће се скроман, али значајан допринос проучавању 

лексике овог краја. 

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, виноградарска лексика, Црмница 
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ACOUSTIC MANIFESTATIONS OF INFORMATION  

AND CONTRASTIVE FOCUS IN SERBIAN 
 

The paper presents the results of a pilot study investigating the relationship between prosody and 

information structure in the Serbian language. Specifically, the authors look into the acoustic 

correlates of focus, such as F0, intensity, duration and pitch change in sentences with the unmarked 

word order (subject, verb, object, + adverbial). The goals of the study are: (i) to identify the acoustic 

correlates of focus in Serbian; (ii) to investigate whether there are acoustic differences related to 

focus scope (broad vs. narrow focus); and (iii) to compare whether information focus differs 

acoustically from contrastive focus. The research comprised two production experiments and one 

perception test. Production experiment 1 tested the difference between broad focus and narrow focus 

on the object (e.g. “X pije kafu sada“, preceded by “Šta se dešava sada?” or “Šta X pije sada?”). In 

experiment 2, we compared the same sentences with questions/statements eliciting information focus 

or contrastive focus on all sentence elements (“Šta X pije sada?” vs. “X pije mleko sada.”). The 

materials used were two sentences varied across all conditions analyzed, one of which contained all 

rising accents, and the other falling accents. Perception test was a forced choice test where the 

listeners chose between the favorable information or contrastive focus reading. The results point to 

pitch change and intensity as the main indicators of focus, but also to the duration of stressed 

syllables of focused words. The results are not as conclusive with focus breadth and the difference 

between information and contrastive focus. 

Key words: prosody, information structure, focus, Serbian language 
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L'IMPEGNO LETTERARIO POSTNEOREALISTA 

 

Agli inizi degli anni Sessanta si crede che la letteratura italiana sia arrivata alla fine del periodo 

neorealista e che debba intraprendere la strada di un nuovo realismo, sul modello dei grandi romanzi 

dell’Ottocento. Il tono della letteratura cambia quando inizia ad affievolirsi la speranza nutrita nel 

secondo dopoguerra che la realtà italiana possa rinnovarsi. È il periodo in cui escono i romanzi Il 

Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, La ragazza di Bube di Carlo Cassola e Il giardino 

dei Finzi-Contini di Giorgio Bassani: tutti trattano la storia, ma rispetto al neorealismo cambiano il 

tono e le tematiche.Sono opere che descrivono un generale clima di delusione e di amareggiamento, 

in cui la realtà si rivela inconsistente. Hanno carattere prevalentemente individuale e psicologico, 

sebbene presentino alcune tematiche neorealiste, seppur le meno peculiari. In questo articolo ci 

proponiamo di esaminare le loro caratteristiche e i motivi per cui vengono contestati dai critici 

dell'epoca nonostante il loro grande successo di pubblico. 

parole chiave: realismo, storia, delusione, amareggiamento, impegno sociale 
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ОНЛАЈН РЕЧНИЦИ И НАРОДНА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 
 

У раду се желе представити онлајн речници српског језика, као што су, на пример, Вукајлија и 

Викиречник, у контексту народне лексикографије. Сам термин народна лексикографија 

релативно је нов у научној, односно лексикографској литератури. Користи се да означи 

савремене тенденције у свету лексикографије које се јављају под утицајем интернета као 

једног од медијума. Наиме, захваљујући интернету и комуникацији на интернету, у свету и 

код нас се у оквиру одређених сајтова, портала, форума, али и самостално, појављују онлајн 

речници слободног типа, које могу уређивати сви они који се служе интернетом. Слободан 

приступ тим речницима омогућује говорницима без лексикографског знања и искуства да се 

описивањем језичких датости и значења речи из своје језичке перспективе укључе не само у 

процес израде речника одређеног типа него уопште у процес научног стварања. Да потреба за 

објашњавањем језичких појмова међу корисницима интернета заиста постоји показује и 
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појава све већег броја група на друштвеним мрежама које су посвећене решавању актуелних 

језичких проблема. Отуда је циљ рада представити онлајн речнике слободног типа код нас, те 

указати на предности и недостатке оваквих речника, као и на потребу њиховог постојања и 

могућности њихове примене у научним описима језика и употребе језика, нарочито ако се има 

у виду утицај екстралингвистичких фактора у обликовању њихових речничких дефиниција и 

представљању појмова. То је један од разлога зашто знатан број радова у српској 

лингвистици, нарочито оних посвећених лингвокултурологији, користи ове речнике као један 

од извора грађе. 

Кључне речи: српски језик, народна лексикографија, онлајн речници, интернет, 

лингвокултурологија 
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УСВАЈАЊЕ ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ РОДА ИМЕНИЦА У СРПСКОМ КАО 

НЕМАТЕРЊЕМ 

 

Процес подучавања/учења нематерњег језика не представља пуко овладавање граматиком и 

познавање одређеног броја речи. Тај процес подразумева схватање погледа на свет његових 

изворних говорника, познавање њихових обичаја, традиције, типичних гестова, понашања у 

одређеној ситуацији. Процес учења нематерњег језика омогућава уочавање међукултурних 

веза и утицаја, као и дубље сагледавање сопствене националне културе и матерњег језика. 

Ученицима албанске националности српски као нематерњи није примарни језик па се јављају 

проблеми при усвајању норме. Разликовање рода представља велику потешкоћу, с обзиром на 

то да албански језик познаје само мушки и женски род и имају категорију вида.  

Истраживањем у овом раду хтели смо да покажемо на који начин је категорија рода 

представљена у уџбеницима за основну школу и да покушамо да дамо пример обраде једног 

часа везано за род именица. Анализирани материјал нуди могућа решења за лакше усвајање 

што подржава хипотезу о међујезичким утицајима. 

Kључне речи: српски језик, нематерњи, род именица 
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 НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ИНТЕНЦИЈЕ ГОВОРНОГ ЧИНА ПОЗИВА У 

РУСКОМ, СРПСКОМ И ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Говорни чин позива представља директивни говорни чин, којим адресант подстиче 

адресата на радњу која је необлигаторна и бенефактивна за адресата и у пресупозицији је 

њено извршавање увек обезбеђено пропратном радњом адресанта или је каузирана будућа 

радња заједничка. У раду ће бити представљена граматичка и лексичка средства којима се 

изражава интенција говорног чина позива у руском, српском и пољском језику у 

различитим микроситуацијама. Корпус рада обухвата примере реализације говорног чина 

позива из руске, српске и пољске књижевности, електронских корпуса, примере 

прикупљене у различитим говорним ситуацијама и комуникацији на интернету, као и 

примере прикупљене анкетирањем говорника.  

Кључне речи: говорни чин позива, категоријална ситуација позива, руски језик, српски 

језик, пољски језик 
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УЧЕНИ ИЗРАЗИ И РАЗВИЈАЊЕ ЛЕКСИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

КОД СТУДЕНАТА САВРЕМЕНОГ ГРЧКОГ КАО СТРАНОГ 

 

Лексика савременог грчког веома је разуђена и богата. Њену једну посебну подгрупу чине 

многобројни учени изрази који се, из данашње перспективе, доживљавају као петрифицирани 

облици, будући наслеђени и сачувани из ранијих фаза развоја грчког, античке и византинске. 

Ове лексичке форме се данас пишу углавном монотонским системом акцентуације, ређе 

политонским, и ученог су карактера. Припадају високом (узвишеном) језику и стилу, сусрећу 

се у свим регистрима без превода и коментара на савременом језичком дискурсу и у 

текстовима и у говору, а очуване су из три разлога:  

а) због дуге грчке писане традиције, чији су језик (морфосинтакса), лексика и стил вековима 

посебно неговани и развијани у ученим круговима у односу на колоквијални језик,  

б) због односа Грка према образовању, које је било (донекле и остало) снажно утемељено како 

на пажљивом проучавању морфосинтаксе класичног грчког тако и на античким 

књижевноуметничким узорима, почев од Хомера па надаље, 

в) због тежњи да грчки писани језик буде што ближи античким узорима, што је допринело да 

се појави диглосија чији се рефлекси и данас осећају. 

Како се развијање лексичке компетенције код студената који уче савремени грчки као страни 

не може одвијати само с ослонцем на савремени грчки вокабулар, већ нужно мора бити и 

усмерен према овом сегменту на вишим језичким нивоима како би се обогатиле и развиле 

њихова општа комуникативна компетенција и писана продукција, у раду ћемо им посветити 

посебну пажњу, с освртом на њихову заступљеност у уџбеницима грчког као страног.  
 

Кључне речи: савремени грчки, петрифицирани изрази, лексичка компетенцијa, уџбеници 
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ЛЕКСИКОГРАФСКИ АСПЕКТ ВУКОВИХ ПУТОВАЊА 
 

Рад је настао као наставак истраживања спроведеног за потребе израде карте Вукових 

путовања, приказане на изложби Српска лексикографија од Вука до данас, пратеће 

манифестације XVIмеђународног конгреса слависта, одржаног у Београду од 20. до 27. 

августа 2018. године. Пошто нису сва Вукова путовања имала подједнак значај за његово 

сакупљање речи – нека су предузета у циљу обезбеђивања финансијских средстава, нека ради 
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успостављања контаката са великанима тадашње науке – нас ће у овом истраживању занимати 

само она на која је Вук кренуо управо са намером да прикупља грађу за своја дела, између 

осталог, и за Српски рјечник. Циљ рада је да се на основу географских одредница које Вук даје 

уз поједине лексеме у Рјечнику из 1852. године (нпр. у Ц. г., у Дубр., у Паштр., у Боки, у Црмн. 

и сл.) открије која су то путовања имала највећи значај за његов лексикографски рад, у којим 

је то деловима и местима српског језичког простора забележио највише нових лексема, какав 

је састав те лексике, као и какав статус она има у савременом српском стандардном језику. За 

потребе истраживања, из другог издања Српског рјечника (1852) ексцерпирано је преко 5.500 

на овај начин територијално маркираних лексема, као и 111 различитих географских ознака – 

пре свега, топонима и хидронима – на основу чега су добијени веома занимљиви подаци о 

лексикографском аспекту Вукових путовања, али и шира слика развоја српске лексике. 

Кључне речи: Вук Караџић, Српски рјечник, Вукова путовања, лексикографија, лексика 

српског језика. 
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PARTIKULE U ENGLESKIM VIŠEČLANIM GLAGOLIMA I SRPSKI GLAGOLSKI 

PREFIKSI: PROSTORNA I IDIOMATIZOVANA ZNAČENJA  

 

Engleski višelani glagoli, kao frazne lekseme koje se sastoje od leksičkog glagola i jedne ili dve 

partikule, iskazuju različit stepen idiomatizovanosti, odnosno osnovna značenja glagola i partikule 

često se proširuju ka apstraktnijim domenima. Uz to, partikule koje čine komponentu u semantičkoj 

strukturi višečlanih glagola povezuju se i sa označavanjem kategorija teličnosti ili glagolskog vida. 

Razmatrajući značenja i funkcije partikula, već i starija anglistička literatura (na primer Bolinger 

1971) ukazuje na postojanje osnovnog prostornog značenja i apstraktnijih izvedenih značenja pri 

čemu se izvedena značenja mogu povezati sa osnovnim značenjem pomoću pojmovne metafore. 

Kada se radi o srpskim prevodnim ekvivalentima engleskih višečlanih glagola, najčešće se sreću 

glagoli sa prefiksima koji takođe iskazuju različit stepen idiomatizovanosti. Naime, kako se navodi u 

stručnoj literaturi (na primer Klajn 2002), srpski glagolski prefiksi mogu označavati kako osnovna 

prostorna, tako i izvedena značenja. Imajući to u vidu, u radu se proučavaju osnovna i proširena 

značenja engleskih partikula i srpskih glagolskih prefiksa u okviru postavki kognitivne lingvistike o 

pojmovnoj metafori, s ciljem da se ustanove moguće paralele i razlike između njih. Proučavanje se 

zasniva na korpusu koji obuhvata engleske primere sa višečlanim glagolima iz savremenog 

britanskog romana, kao i njihove srpske prevodne ekvivalente koji sadrže glagole sa prefiksima. U 

analizi se polazi od pretpostavke da pojmovne metafore mogu ukazati na povezanost osnovnih i 

apstraktnijih značenja engleskih partikula i srpskih glagolskih prefiksa.  

Ključne reči: frazni glagoli, glagolski prefiksi, engleski, srpski, idiomatizovanost 
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PRAVDA ZA CECILA: OBLICI VERBALNE AGRESIJE NA INTERNETU 
 

Pre tri godine je širu „onlajn“ javnost potresla vest o stradanju, kako se navodi, najpoznatijeg lava na 

svetu – „dobrog“ lava Cecila iz južnoafričkog nacionalnog parka Hwange. Cecila je ubio, za javnost 

dotad nepoznati, američki zubar za čiji se identitet saznalo zahvaljujući medijima, a posebno 

tabloidima, koji su u ovom događaju očito prepoznali način da privuku pažnju većeg broja čitalaca 

detaljno opisujući mučko ubistvo životinje. Željeni efekat nije izostao: ispod elektronske verzije vesti 

u vezi sa smrću Cecila oglasili su se brojni čitaoci ostavljajući komentare. Ispod pomenute vesti (ali i 

onih sa njom povezanih) na facebook stranici mađarskog tabloida Blikk, na primer, među 

komentarima su se neretko mogli uočiti takvi koje jednoznačno možemo odrediti kao oblike jezički 

ispoljene (verbalne) agresije (psovke i uvrede). U našem radu se komentari mađarskih čitatelja 

analiziraju i upoređuju sa komentarima na srpskom i na nemačkom jeziku ispod vesti koje tematizuju 

isti događaj na facebook i internet stranicama sličnih tabloida na srpskom, odnosno nemačkom 

govornom području, pri čemu su u fokusu istraživanja različiti oblici verbalne agresije u 

posmatranim jezicima. Pored ovoga, u radu se pažnja posvećuje i pitanju postojanja „tipične 

balkanske“ (u ovom konkretnom slučaju srpske), ali i „mađarske“, odnosno nepostojanja „nemačke 

kulture psovanja“. 

Ključne reči: jezik i afekt, invektivi, kontrastivna pragmalingvistika/sociolingvistika, mađarski 

jezik, srpski jezik, nemački jezik 
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ТИТЛОВАЊЕ КАО ВРСТА АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ ПРЕВОЂЕЊА КРОЗ ПРИЗМУ 

ТЕОРИЈА ПРЕВОЂЕЊА 
 

Појам аудио-визуелног превођења у ширем смислу обухвата широк спектар преводилачких 

облика, који се крећу између различитих медија или знаковних система. У ужем смислу се под 

овим појмом подразумевају најпре преводилачке форме које се користе за превођење 

телевизијских и других мултимедијалних садржаја, превасходно титловање и синхронизација. 

Као и неке друге врсте аудио-визуелног превођења, титловање представља својеврстан 

феномен у преводилачкој пракси, самим тим што приликом рецепције превода гледалац 

делимично или потпуно реципира и оригинални материјал. (уп. Jüngst 2010:11) У којој мери 

то утиче на позиционирање ове врсте превођења унутар различитих тероија превођења? На 

који начин савремени транслатолози узимају у обзир аудио-визуелно превођење приликом 

дефинисања циљева теорија превођења које заступају у свом раду? Постоји ли теоријски 
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оквир транслатологије који се осврће на посебности титловања и аудио-визуелног превођења 

уопште? Ово су питања на која ћемо покушати да одговоримо у раду, полазећи пре свега од 

исцрпног прегледа теорија превођења код Радегундис Штолце (2018), а ослањајући се на 

дефиниције транслатолога који су се у последње две деценије интензивно бавили темом 

аудио-визуелног превођења. 

Кључне речи: аудио-визуелно превођење, мултидимензионално превођење, титловање, 

теорије превођења 
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DICHOTOMOUS STRUCTURES:  

THE METAPHORS KNOWLEDGE IS LIGHT AND IGNORANCE IS DARKNESS 

IN ENGLISH AND SERBIAN 
 

Image schemas are the basis of abstract reasoning, as they allow us to utilize the structures and logic 

of our concrete sensory-motor experiences for the understanding of more abstract domains. As such, 

they are an integral part of Conceptual Metaphor Theory, representing the blueprint for the 

interpretation of a great number of metaphorical expressions. The aim of this presentation is to 

analyze how image-schematic structures build the foundation of the conceptual metaphors 

KNOWLEDGE IS LIGHT and IGNORANCE IS DARKNESS in English and Serbian idioms with the 

components eng. light/serb.svetlo(st) and eng. dark/serb.mrak. Since the source domains in question, 

namely LIGHT and DARKNESS, as well as their target domain counterparts, KNOWLEDGE and 

IGNORANCE, represent antithetical concepts, it can be hypothesized that the image-schematic 

structures underlying the idioms would reflect these conceptual dichotomies.  The results show that 

there are different ways in which image-schemas may lend structure to the metaphorical interaction 

between antithetical source and target domains. The target domain concepts may either be mapped 

onto separate components of a dynamic configuration of schemas, or one concept may be mapped 

onto an entire structure, with the other concept being mapped onto an inferentially evoked alternate 

version of that structure, thus giving rise to adichotomousrelationship by means of juxtaposition. 

Keywords: cognitive linguistics, metaphor, image schema, light, darkness 
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ПАТРИЈАРХАЛНИ МОРАЛ И СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА КОСОВСКИХ СРБА   

У КЊИЖЕВНОМ СТВАРАЛАШТВУ ЗАРИЈЕ Р. ПОПОВИЋА 
 

Циљ овог рада је афирмација и актуализација књижевног дела једног од родоначелника 

српског реализма из Косовског Поморавља Зарије Р. Поповића. Негове приповетке су 
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објављене под архаичним насловом „Тамнине“ јер су у њима симболично и сликовито 

приказане људске судбине косовског поднебља, праћене страховањима, слутњама, 

неизвесношћу али и надањима, како на јави тако и у сну. Као понекад, кад у мраку никне 

диван цвет, окосницу Заријиног приповедачког опуса чини величање патријархалне српске 

косовске породице којим жели да скрене пажњу ондашњем кнезу на патње и страдање Срба 

под Турцима. Било је то време „зулума“, када су падале „рисјанске главе“ али и доба јунак-

мајки, које снагом своје материнске љубави бране свој народ. Овај архаичан књижевни говор 

Зарије Р. Поповића проткан је оном невидљивом и нераскидивом нити која га чини увек 

актуелним и непролазним, будући да се косовска драма и данас понавља са свим својим 

заплетима, кулминацијама и недовршеношћу. Смисао једне афирмације приповедача који 

слика уистину тешку драму биће испуњен уколико његов аутентичан говор допре до наше 

савести, која као да је утонула у какв колективни дремеж.   

Кључне речи: реализам, драма, Срби, Косово, морал 
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OSOBENOSTI PROZNOG DELA MATEA MAKSIMOVA I PROBLEMATIKA 

ŽANROVSKOG ODREĐENJA 
 

Mateo Maksimov važi za prvog i najznačajnijeg pisca romske nacionalnosti, koji je za jezik svog 

obimnog proznog dela izabrao francuski, jezik zemlje u koju se nastanio. Čitav njegov spisateljski 

rad imao je za cilj da sačuva od zaborava usmenu tradiciju Roma ida je širi na francuskom jeziku. 

Ali, on se postarao i da je prevede na svoj maternji jezik, kako bi širio pismenost među Romima. 

Svoj prvi roman, Ursitori, anđeli sudbine (Les Ursitory, 1946),napisao jesasvim slučajno. Dok 

jeboravio u zatvorskoj ćeliji, prišao mu je advokat i zamolio ga da zabeleži sve o svom životu, kako 

bi mu komplikovani proces postao lakši i razumljiviji.Ali, umesto ispovesti nedužnog čoveka, pred 

advokatom se našla složena priča koju je Maksimov ispripovedao neobično lako i pitko, i u čijoj žiži 

su bile, začudo, legende i običaji koji su oslikavali život nomadskog naroda. Tako je slučaj hteo da 

tamnovanje razotkrije spisateljski talenat jedinog autodidakte, koji nikada nije pohađao 

školu.Neobičan zaplet i vrlo specifičan vokabular, egzotični za zapadnog čitaoca, doprinose da 

opisana atmosfera poprimi karakter nadrealnog. Ali to jeste svet u kojem je autor živeo, a kako je 

kasnije pojašnjavao u intervjuima, on nije ništa izmaštao, negoproživeo i zapisao.Koje su odlike 

njegove proze i da li  jereč ofikciji iliautofikciji? Pokušaćemo da damo odgovor na ta pitanja. 

Ključne reči: savremeni roman, frankofoni roman, migrantska književnost, romska književnost, 

Mateo Maksimovs 
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О ФРАНЦУСКИМ ВЕЗНИЦИМА CAR И PARCEQUE И ЊИХОВИМ 

ЕКВИВАЛЕНТИМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

У раду ће бити разматране специфичности употребе каузално маркираних везника сar и 

parceque са циљем да утврдимо њихов статус и функцију у савременом француском језику. 

Поред дескриптивне методе, применићемо и методу контрастивне анализе како бисмо 

идентификовали семантички еквивалентне конструкције у српском језику и указали на 

(не)подударности у два испитивана језика. 

Полазимо од хипотезе да се везником car не уводи директно узрок ситуације исказане 

претходном клаузом, већ се означава објашњење садржаја реченице која му претходи, те му се 

може приписати статус аргументативног конектора. С друге стране, везник parceque 

представља типично средство за изражавање фактичког узрока, односно узрока у ужем 

смислу, и не даје никакве информације о самој природи каузалног односа, те се може 

сматрати неутралним конектором. Узимајући у обзир чињеницу да је у говору везник parceque 

практично преузео функцију везника car, настојаћемо да одговоримо на питање да ли се и у 

којој мери о овим везницима може говорити као о синонимним језичким средствима у 

савременом француском језику. 

Резултати истраживања осим теоријског имају и практични значај јер могу пружити 

својеврстан допринос не само области примењене лингвистике, већ и дидактици француског 

језика као страног, као и преводилачкој пракси. Корпус за истраживање сачињен је од 

примера ексцерпираних из савремених књижевних дела француских аутора и њихових 

превода на српски језик. 

Кључне речи: каузалност, везник car, везнички израз parceque, француски језик, српски језик 
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ИТАЛИЈАНСКИ ГЛАГОЛИ СУБЈЕКАТСКОГ ПОДИЗАЊА СУБЈЕКТА ТИПА 

SEMBRAREИ ЊИХОВИСРПСКИЕКВИВАЛЕНТИТИПА ИЗГЛЕДАТИ 

 

Ураду ћемо анализирати и упоредити употребу италијанскихисрпскихглаголасубјекатског 

подизања субјекта на примеру италијанскогглагола sembrare 

ињеговогсрпскогеквивалентаизгледати. За разлику од италијанских и српских модалних и 

фазних глагола подизања, који спадају међу глаголе облигаторног субјекатског подизања 

субјекта,глаголи sembrare и изгледати могу се јавити и с подигнутим субјектом и без њега. 

Своју ћемо анализу стога спровести на основу следећих синтаксичких параметара: 1) 
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присуствоподигнутог субјекта односно одсуство подигнутог субјекта уз глаголе sembrarе и 

изгледати, 2) тип конструкције употребљене у функцији допуне глагола sembrarе и изгледати 

у присуству подигнутог субјекта односно тип конструкције употребљене у функцији допуне 

глагола sembrarе и изгледати у одсуству подигнутог субјекта и 3) употреба глагола sembrarе и 

изгледати у функцији конгруентних предиката у присуству подигнутог субјекта односно 

употреба глагола sembrarе и изгледати у функцији неконгруентних предиката у присуству 

подигнутог субјекта. 

Будући да се под одређеним условима и глагол sembrarе и глагол изгледати могу употребити 

и као глаголи субјекатске контроле, предмет наше анализе биће и типови конструкција који се 

у овом случају појављују у функцији њихове допуне.  

Кључне речи: глагол sembrarе, глагол изгледати, субјекатско подизање субјекта, субјекатска 

контрола 

 

 

Popović Virginia  

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Serbia 

popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs 

 

Puia-Bădescu Marina  

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Serbia 

puiabadescu@gmil.com 

 

FOLCLORULUI LITERAR ROMÂNESC DIN BANATUL SÂRBESC: 

ÎNCEPUTURI, CERCETĂRI, COLECȚII 
 

Cercetătorii folclorului românesc din Banatul sârbesc au manifestat un interes deosebit pentru 

identificarea caracteristicilor culturii populare tradiționale românești, mai întâi a folclorului 

oamenilor care trăiau în imperiul condus de dubla monarhie și mai apoi în Iugoslavia.  În lucrarea de 

față ne-am propus să realizăm o cercetare asupra dezvoltării folclorului românesc în Banatul sârbesc, 

să scoatem în evidență cele mai importante caracteristici despre cercetările pe teren, transcrierea 

fonetică a textelor culese de la informatori și, publicarea lor în primele antologii de folclor in Banatul 

sârbesc, care și în ziua de astăzi reprezintă pentru mulți cercetători o sursă bogată de informații 

pentru dezvoltarea literaturii române din Voivodina.  Scopul cercetării noastre e de a scoate la lumină 

o parte a literaturii românești din Voivodina, foarte slab cercetate și punerea acestei literaturi 

populare în legătură cu primii scriitori români de pe aceste meleaguri, a căror operă literară era foarte 

mult influențată de folclorul românesc din acest spațiu geografic. Cercetarea de față va ajuta, într-o 

oarecare măsură, la o înțelegere mai bună a  literaturii populare românești în general, la evidențierea 

bogăției spirituale a locuitorilor din satele românești din Banatul sârbec, a căror viață folclorică se 

înscrie, armonios și firesc, în modelul general românesc.  

Cuvinte cheie: folclor literar, cercetare, Banatul sârbesc, antologii de folclor, tipologie 
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CHRONOTOPE OF THE ROAD IN LINDA HOGAN’S SOLAR STORMS 

 

The paper examines the chronotope of the road in Linda Hogan’s Solar Storms.  Conceived by 

Bakhtin as the unity of time and space represented through the motif of the road, this chronotope 

proves particularly useful for examining Hogan’s novel which represents a revised adventure 

narrative. The novel centers on the return of Angel Jensen, taken from her Native community as a 

child, to her birthplace in search of her familial history and identity. Her quest is aided by her 

paternal grandmothers who take Angel on a journey to her ancestral land. Their land is being 

destroyed by an electric company that builds dams and floods the land on which the indigenous 

peoples lived for thousands of years. Hogan’s chronotopic representation of the four women’s 

journey is based on the Native American conception of time as cyclic, and space as multidimensional 

(Allen np), as opposed to the western, linear and chronological conception of time which takes the 

spatial dimension of the road that leads into the progressive future. The road the four women 

undertake is thus a circular one on which they reconnect with their Native heritage, rediscover and 

reaffirm the inherent relationship between themselves and the land, and fight to protect their land 

from unlawful encroachment. In this way, Hogan revises the traditional western adventure novel 

about progress that is based on colonization and conquest. 

Key words: chronotope, identity, Native Americans, Linda Hogan, Solar Storms 
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EXPLORING THE PROPERTIES OF ENGLISH AFFIXES  

BY EXPLOITING THE RESOURCES OF ENGLISH GENERAL-PURPOSE 

DICTIONARIES 
 

This paper proposes a new, learner-friendly procedure for exploring the properties of English affixes, 

developed primarily for EFL university students. The exposition will consist of three parts: in the 

first, the rationale behind devising this procedure will be provided, including its main aims and an 

assessment of the information on affixes currently available in specialized and general-purpose 

English dictionaries, particularly pedagogical ones. In the second part, illustrated with both selected 

prefixes and suffixes, the procedure, based on inferring affixal properties from representative source 

words containing target affixes, will be described in some detail from theoretical, methodological 

and practical aspects, including its underlying principles, its overall structure, its instructional 

material and its actual functioning. To end with, in the third part of the paper, the merits and demerits 

of the new inferential procedure for handling affixal properties will be summarized, including an 

appraisal of the results expected by the teacher and those achieved by the students. 

Key words: affixes, properties, specialized dictionaries, general-purpose dictionaries, English 
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ОДНОС ЏЕЛАТА И ЖРТВЕ КОД ПЕКИЋА, БОРХЕСА И ЛАГЕРКВИСТА 

 

У раду се, на темељу Пекићевог романа Како упокојити вампира, истражују елементи теорије 

постмодернизма, у поређењу са Лагерквистовом приповетком Крвник, Борхесовим 

приповеткама (Немачки реквијем, Пут са рачвастим стазама и Универзална историја 

бешчашћа)и причом Небески одред, те се компаративним методом истражује мотив односа 

између џелата (крвника) и његове жртве. 

Рад обухвата и мотив Христа као један од најснажнијих хришћанских симбола, а тиме и 

симбола човека и човековог вековног постојања. Све је присутнија потреба за 

преиспитивањем митова на којима почива данашња цивилизација. Рушењем једног од 

најраспрострањенијих митова у историји људске цивилизације, жели се показати колико је 

целокупна цивилизација изграђена на климавим ногама. 

Ту се ствара и потреба за анализом појма слободе, који се, пре свега, односи на слободу 

избора. Осврнули смо се на овај појам јер је он, пре свега, увек актуелан, посебно у ратним 

периодима, а о којима је Пекић у наведеном роману говори. Однос између џелата и жртве 

подразумева некакаво одсуство слободе и потребно је да тај појам схватимо и увидимо у којој 

мери је присутан или одсутан. У сваком случају постоји слободан избор, нагињање ка улози 

крвника или жртве у зависности од саме људске суштине, онога што нам је усађено у морал. 

Линда Хачион наводи да митови и конвенције постоје с разлогом, а постмодернизам испитује 

те разлоге. Анализа којом се бавим у раду покушава да да одговор на питање какав је однос 

између два вечна антагониста, две супротстављене стране сједињене у заједничком чину 

злочина, свака са својом улогом коју прихвата. 
 

Кључне речи: џелат, жртва, слобода, мит, постмодерна проза 

 

 

Рабреновић Тијана 

Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија 

tijana.rabrenovic@hotmail.com 
 

Вујић Јелена 

Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Србија 

jelenajvujic@gmail.com 
 

A CONSTRUCTIONIST APPROACH TO MORPHOLOGICAL CREATIVITY: A STUDY 

OF FIRST AND LAST NAME NONCE-FORMATIONS 
 

Nonce-formations are usually defined as ad-hoc formations which are humorous, playful and 

stylistically more marked and therefore highly context-dependent. As such, nonce-formations are 

perceived as belonging to the domain of morphological creativity, rule-changing innovation. The aim 

of this paper is to show that despite being the instances of morphological creativity, nonce-
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formations represent form-meaning correspondences, which means that they are not arbitrary and 

that they can be generated by constructional schemas. Following Booij’s constructionist approach to 

morphological analysis (2010, 2013), this paper analyses first and last name nonce-formations in the 

21st century popular sitcoms and drama series. The corpus includes nonce-formations that are the 

outputs of diverse word-formation processes such as suffixation, prefixation, conversion and 

compounding and extra-grammatical morphological process blending. The discussion focuses on 

both constructional schemas and instances of analogical formations. Moreover, special attention is 

drawn to morphophonologically motivated coinages formed with prefixes and suffixes that are not 

listed in order to discuss whether these nonce formations are the outputs of analogy or constructional 

schemas. Preliminary results suggest thatmost nonce-formations follow a regular pattern i.e. they are 

extracted fromconstructional schemas, and only a few of them are analogical formations. 

Nevertheless, the analysis also shows that schemas and analogy are not strict alternatives, as there is 

a possibility of an analogy prompting a new schema.  

Keywords: nonce-formations, morphological creativity, constructional schemas, analogy 
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LA TERMINOLOGIE DU CHARRONNAGE DE CARAŞOVA 

 

L’étude est le résultat des recherches des auteurs du projet plus élargi concernant l’investigation de 

différents domaines de la vie rurale, surtout des métiers traditionnels des Carashovènes (le sud-ouest 

du Banat roumain). Dans le cadre de ce projet nous avons publié plusieurs travaux concernant les 

terminologies de divers domaines (pâturage, pelleterie, forge, maison et articles ménagers, etc.). Le 

but principal de cette étude, ainsi que celui d’autres mentionnées déjà, consiste à noter et à conserver 

aussi la terminologie de divers métiers qui sont en train de disparaître ou même disparus à présent. 

Dans cette étude est présentée et analysée la terminologie du charronnage mentionnée dans le village 

de Caraşova (la plus grande de sept localités qui appartiennent à cette commune) entre les années 

2004 et 2018. Par l’analyse de la terminologie du charronnage, les auteurs ont eu le but de mettre en 

évidence les termes archaïques et/ou spécifique pour le charronnage à Caraşova et, d’autre part,  

d’établir l’intensité de l’influence d’autres langues dans ce segment du lexique carashovène. 
 

Mots-clés: Carashovènes, Banat, métiers, terminologie, charronnage, influences 
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INTERCULTURAL COMMUNICATION WORKSHOPS 

 

Communication between people from different cultures and countries and in different languages 

tends to become increasingly important but at the same time more complicated as diverse languages, 

cultures, worldviews, and opinions are involved. As a result, interaction between people has become 

more internationally and interculturally oriented. In order to comprehend how identity, culture, and 

communication are linked, and how people behave and interact with one another, intercultural 

communication workshops are designed with the main aim to empower the individual to function 

competently in a culturally diverse environment. In order to do so, intercultural communication 

workshops provide knowledge and information about intercultural communication, they increase 

awareness and intercultural understanding, help participants to develop intercultural communicative 

competence and a range of life-skills and competences, to obtain new insights, open minds, change 

perceptions, attitudes, and behaviour, in order to communicate effectively in intercultural situations 

and relate appropriately in a variety of cultural contexts. The paper presents a workshop “Is it a bird? 

Is it a plane? No. It’s…”  tailored for students between fifteen and seventeen years of age who 

participated in school-connectivity projects on intercultural communication. The focus group 

consisted of 60 students of Karlovačka gimnazija in Sremski Karlovci, Serbia. The workshop was 

successfully implemented four times during one semester.  

Key words: workshops, intercultural communication, communicative competence, school-

connectivity projects 
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ИНТЕГРАТИВНОСТ И/ИЛИ ИДЕАЛНИ Ј2 СЕЛФ КАО КОРЕЛАТИ МОТИВАЦИЈЕ 

ЗА УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ 
 

Интегративност је одређена као заинтересованост појединца да учи одређени страни језик 

како би постао сличнији или блискији са одређеном језичком и културолошком заједницом. 

Међутим, у оквиру друштвено-динамичких теорија мотивације за учење страних језика, 

јавила се идеја да оно што се у оквиру претходних приступа тумачило као тежња ученика за 

интеграцијом са изворном заједницом циљног језика, треба схватити заправо као процес 

идентификације који се одвија у оквиру селф концепта појединца, у оним срединама у којима 
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нема честих директних контаката оних који уче одређени језик као страни и изворних 

говорника тог језика. Стога, Дерњеи предлаже тумачење интегративности из перспективе 

теорија могућих селфова, тврдећи да интегративност треба сматрати делом концепта идеалног 

Ј2 селфа, односно делом идеалне слике коју ученици имају о себи као успешним говорницима 

неког страног језика. Основни циљ овог рада је да се утврди који концепт представља 

значајнији корелат мотивације за учење енглеског језика, интегративност или идеални Ј2 

селф, у контексту учења овог језика у Србији, односно у средини у којој не долази до честих 

конаката ученика енглеског језика и изворних говорника овог језика. У истраживању је 

учествовало 843 испитаника, студената нефилолошких факултета. Мерни инструменти које 

смо користили био је анкетни упитник за мерење интензитета мотивације, и изражености 

интегративности и идеалног Ј2 селфа. У истраживању смо користили квантитативне методе 

статистичке обраде података, и то дескриптивне анализе и корелациону анализу. Резултати су 

показали да концепт идеалног Ј2 селфа представља значајнији корелат мотивације за учење 

енглеског језика у односу на интегративност код студената нефилолошких студија у Србији, 

из чега произилазе важне педагошке импликације. 

Кључне речи: мотивација за учење страних језика, друштвено-динамички приступ, 

интегративност, идеални Ј2 селф 
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СИЛАЗАК  У ДОЊИ СВЕТ И ПОВРАТАК ИЗ ЊЕГА У АНТИЧКОЈ И ВИЗАТИЈСКОЈ 

КЊИЖЕВНОСТИ. 

 

Човекова потреба да открије шта се дешава (и да ли се нешто дешава) после срмти још у 

најстарија времена је будила људску радозналост и машту. Из те маште развиле су се митске 

приче о појединцима, односно херојима који су упсели да одеу у Доњи свет и да се из њега 

врате (Одисеј, Херакле, Орфеј...), преносећи нам фантастичне описе царства мртвих душа.  

Аутор ће се бавити овим мотивом у античкој, пре свега хеленској књижевности, а потом на 

који начин се овај мотив кроз лукијанистичку традицију некијомантије „инфилтрирао“ у  

византијску књижевносту. Такође, у раду ће бити сагледане језичке особености  књижевног 

жанра који је „неговао“ овај мотив (комедија, сатира, фантастична књижевеност), а нарочито 

језик дела тзв. Критске ренесане. 

 

Кључне речи: Доњи свет, силазак, повратак, некијомантија, античка и византијска 

књижевност 
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THE PRAGMEME OF DISAGREEMENT AND ITS ALLOPRACTS IN ENGLISH AND 

SERBIAN POLITICAL INTERVIEW DISCOURSE 
 

The paper explores thepragmeme of disagreement as a culture-bound notion (Mey, 2001) in the 

language use of English and Serbian politicians. One of the basic objectives of the paper is to 

establish the types and frequency, as well as the cultural specificities of allopracts in English and 

Serbian interviews. Moreover, the research attempts at analysing the instantiations of the 

disagreement pragmeme in relation to the single and multiple dispute profiles (van Eemeren et al., 

2007). The starting hypothesis of the study is that disagreement allopracts will be realized in 

culturally specific ways, despite the fact that the analysed pragmemebelongs to the same 

communication genre in English and Serbian, which is the tertium comparationis of the entire 

research. Another aim of the paper is to examine and classify the obtained allopracts of 

disagreement, taking into account the pragmatic adequacy/inadequacy of the interview questions as 

the starting point for disagreement. The analysis of the confrontational profiles is based on the corpus 

of interviews belonging to the twenty-first centuryEnglish and Serbian political interview discourse, 

encompassing at least 50 political interviews (25 in each segment) and more than 100 allopracts. The 

expected result of the analysis is that the Serbian corpus will yield more examples of verbal and 

illocutionary more forceful forms of disagreement than the English part of the overall corpus. 

Key words: pragmeme, allopract, disagreement, English, Serbian, political discourse 
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FONETSKE VEŽBE U SAVREMENIM METODAMA  

ZA UČENJE FRANCUSKOG KAO STRANOG JEZIKA 
 

U novijoj istoriji metodike nastave francuskog kao stranog jezika, u zavisnosti od polaznih teorijskih 

osnova i definisanih ciljeva učenja, odnos prema fonetici se u izrazitoj meri menjao. Naime, za 

razliku od AVGS metodologije gde je fonetika imala dominantnu ulogu u procesu usvajanja stranog 

jezika, njen značaj je marginalizovan sa pojavom komunikativnog pristupa. Nastojeći da utvrdimo 

koje mesto zauzimaju fonetske vežbe u savremenim metodama za učenje francuskog kao stranog 

jezika i kako su one organizovane, analiziraćemo sadržaj, strukturu i raspored fonetskih vežbi u četiri 

metode za početni nivo učenja francuskog kao stranog jezika. Zanimaće nas, između ostalog, kako je 

predstavljen fonološki sistem francuskog jezika, da li je zadržan maksimalni ili minimalni vokalski 

sistem, da li je veća pažnja posvećena segmentnoj ili suprasegmentnoj strukturi govora, koji tip 

fonetskih vežbi je najzastupljeniji, da li se koristi fonetska transkripcija i slično. Budući da se 
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analizirane metode temelje na opštim preporukama iznetim u Zajedničkom evropskom okviru za žive 

jezike: učenje, nastava, ocenjivanje koje su podložne različitim interpretacijama prilikom izrade 

pedagoškog materijala, očekujemo da će i sadržaj, struktura i raspored fonetskih vežbi u analizirane 

četiri metode biti heterogen. 

Ključne reči: fonetske vežbe, francuski kao strani jezik, komunikativni pristup 
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O METAJEZIČKOJ NEGACIJI U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU: 

KONSTRUKCIONI ASPEKTI 
 

U radu se, na primerima iz engleskog i srpskog jezika, razmatra pojava metajezičke negacije (Horn 

1985, 1989) kroz prizmu kognitivnolingvističke teorije konstrukcione gramatike (Goldberg 1995, 

2006). Za razliku od logičke/deskriptivne negacije, kojom se odriče istinitost iskaza, metajezičkom 

negacijom govornik izražava neslaganje sa načinom na koji je propozicioni sadržaj uobličen 

(uključujući konvencionalne i konverzacione implikature), obično uz dodatni iskaz kojim se 

formulacija koriguje (a koji ne isključuje istinitost prethodno negiranog iskaza) – npr. E That is not 

‘a woman’, that is my wife / S To nije ‘neka žena’, to je moja supruga; E It is not hot, it is scalding / 

Nije vruće, vrelo je. Potonji primeri ilustruju karakterističnu upotrebu metajezičke negacije u službi 

pojačavanja značenja: u negiranom iskazu odbacuje se podrazumevana gornja granica skalarnog 

predikata, što se koriguje jačim skalarnim predikatom u dodatnom iskazu. Težište rada je na 

kontrastivnim negativnim konstrukcijama NOT X BUT Y u engleskom i NE X NEGO Y u srpskom jeziku. 

Pokazuje se da posmatrani obrasci u oba jezika ispoljavaju konstrukcionu polisemiju u pogledu 

deskriptivne/metajezičke negacije, ali i određene specifičnosti vezane za metajezičku negaciju u 

službi intenzifikacije značenja (npr. E It is not hot but (*it is) scalding / S Nije vruće nego (je) vrelo). 

Uočene konstrukcione specifičnosti podrobnije se razmatraju, i posebno se osvetljava jedna 

gradaciona konstrukcija u srpskom jeziku (up. Kovačević 2002, Piper 2009) – NE DA X NEGO Y (npr. 

Ne da je vruće, nego je vrelo) – kao par excellence sintaksičko-semantički okvir za uparivanje 

metajezičke negacije i intenzifikacije značenja.  

Ključne reči: metajezička negacija, engleski, srpski, NOT X BUT Y, NE X NEGO Y,konstrukciona 

gramatika 
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EXPRESII FRAZEOLOGICE ROMÂNEȘTI ALCĂTUITE DIN CUVINTE OBSCENE 

 

În lingvistica românească domină o tabuizare a cuvintelor obscene şi, prin urmare, a expresiilor 

compuse din ele.Din cauza pudorii lingvistice româneşti, cuvintele obscene sunt aproape eliminate 

din dicţionare, iar în literatura de specialitate există puţine referiri la acest subiect. Marea majoritate 



73 

 

de cuvinte obscene din limba română provin din limba latină, ceea ce demonstrează o mare vechime 

a lexicului obscen utilizat de-a lungul timpului în diferite părţi ale Europei, populate de români. Dacă 

se are în vedere că expresiile frazeologice, la fel ca şi înjurăturile, sunt forma cea mai expresivă 

pentru exprimarea sentimentelor, este de neadmis ca aceste cuvinte să fie înlăturate din dicţionare, 

precum şi din analiza lingvistică şi culturologică. Scopul analizei de față este de a investiga, din 

perspectiva analizei conceptuale, care sunt conceptele exprimate prin expresii compuse din cuvinte 

obscene și de a demonstra faptul că elenu se referă neapăratla aspecte obscene sau vulgare, ci denotă 

domenii legate de  aspectul fizic al omului, de acțiunile sale, de raportul dintre om şi lumea care îl 

înconjoară, stări și sentimente etc.Analiza cuprinde peste o sută de expresii frazeologice alcătuite din 

cuvinte care denumesc organe genitale şi organe de excreţie, precum şi părţile corpului şi actele 

legate de ele. Expresiile analizate sunt excerptate din Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 

(DEX) și din alte dicționare privind tema de față. 

Cuvinte-cheie: expresie frazeologică, cuvinte obscene, concept, limba română 
 

 

Савић Биљана  

Институт за српски језик САНУ, Србија 

biljasa@eunet.rs 
 

ЛЕКСИЧКИ И СЕМАНТИЧКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ У ЗБИРЦИ ПЈЕСАМА  

СА ДРУГЕ СТРАНЕ ШТРЕКЕ ЈАГОДЕ КЉАИЋ 
 

У раду се проучавају лексички и семантички дијалектизми у збирци пјесама Са друге стране 

штреке Јагоде Кљаић. У оквиру исте граматичке врстедијалектизми су разврстани на 

лексичко-семантичке групе са циљем упознавања традиционалног културног кода чије су 

свједочанство. Ова збирка, коју краси богатство лексема, написана је српским говором Баније, 

којим данас на том простору, а и другдје, вјероватно „говори“ још само ова књига. 

Кључне ријечи: дијалектизми, лексичко-семантичка анализа, говор Баније, српски језик 
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ANGLOSRPSKI KAO JEZIK BANKARSKE STRUKE U SRPSKOM JEZIKU: GRAFO-

MORFOLOŠKA ADAPTACIJA ANGLICIZAMA U BANKARSKOM ŽARGONU 
 

Engleski jezik se danas smatra globalnim jezikom poslovanja te postaje lingua franca savremenog 

sveta. Iz njega potiču anglicizmi, koji su u srpskom jeziku sve zastupljeniji u stručnim žargonima. 

Jedan od njih je bankarstvo. Stoga se rad bavi analizom grafološke i morfološke adaptacije stručne 

terminologije potekle iz engleskog jezika (kao jezika davaoca) u srpskom diskursu bankarske struke. 

Tu potpadaju izrazi poput online bankarstvo, onlajn / online zahtev, kontakt centar, web aplikacija 

banke, mCash usluga, euro, starter račun, X banka aplikacija, S-leasing, S-rent, premium 

bankarstvo, ali i mnogi drugi prevedeni, skriveni i očigledni anglicizmi. U prvom delu rada izlaže se 

teorijsko zaleđe, tj.definišu se terminologija i bankarski sociolekt, i izlaže Prćićeva podela 
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anglicizama po vrsti na skrivene, očigledne  i sirove. Drugi deo rada analizira anglicizme zabeležene 

na vebsajtovima banaka koje posluju u Srbiji, među kojima su Addiko Bank, AIK, Banca Intesa, 

Credit Agricole, Erste banka, Findomestic, Komercijalna banka, Reiffeisen, Societe Generale, 

Telenor banka, UniCredit, itd. i izlaže se analiza tih anglicizama. Korpus je formiran u septembru 

2018.godine, a sastoji se od anglicizama zabeleženih na stranicama vebsajtova pomenutih banaka. 

Cilj istraživanja je da se utvrdi da li su anglicizmi u bankarskoj struci u srpskom jeziku grafološki i 

morfološki prilagođeni srpskom jeziku ili ne. Očekuje se potvrda teze da bankarski žargon obiluje 

očiglednim i skrivenim anglicizmima i da takav jezik kao posledicu ima sve učestaliju upotrebu 

anglosrpskog kao jezika bankarske struke u Srbiji.  

Ključne reči: adaptacija anglicizama, anglicizmi, bankarski žargon, grafološka adaptacija, 

morfološka adaptacija 
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IMA LI PREVOĐENJE SVOJE MESTO U NASTAVI STRANIH JEZIKA?  
 

Ustaljena je praksa u nastavi stranih jezika da upotreba maternjeg jezika (L1) bude svedena na 

minimum. Stoga i prevođenje kao aspekt upotrebe L1 ima vrlo ograničenu primenu, ili se najčešće 

uopšte na koristi, u nastavi stranih jezika. Cilj ovog rada je da ukaže kako, počevši od poslednjih 

decenija XX veka, stavovi o ulozi i svrsishodnosti prevođenja u nastavi stranih jezika više nisu tako 

rigidniu jednom delu stručne javnosti. Primenom deskriptivne metode, u prvom delu rada osvrćemo 

se na stavove metodičara nastave stranih jezika i lingvista u vezi sa upotrebom L1, a samim tim i 

prevođenja, u nastavi stranih jezika koji su preovlađivali tokom celog prethodnog veka. Oslanjajući 

se na stručnu literaturu i primere iz prakse, u drugom delu rada iznosimo nove poglede i saznanja u 

vezi sa ovom problematikom i navodimo rezultate nekih istraživanja koji govore u prilog upotrebe 

prevođenja, odnosno određenih aspekata prevođenja, u nastavi stranih jezika. U završnom delu 

fokusiramo se na ulogu prevođenja kao dodatnog sredstva u nastavi i učenju engleskog kao jezika 

struke (ESP). Istraživanje sprovedeno među studentima Učiteljskog fakulteta u Beogradu tokom 

školske 2016/17. godine potvrdilo je da većina studenata ima poteškoće u savlađivanju kako 

akademskog, tako i stručnog vokabulara na engleskom jeziku. Nastojaćemo da pokažemo da 

prevođenje ima svoje mesto u nastavi stranog jezika struke. 

Ključne reči: prevođenje, nastava stranih jezika, nastava stranog jezika struke 
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KOORDINIRANE REČENICE SA KONCESIVNIM ZNAČENJEM U FRANCUSKOM, 

ITALIJANSKOM I SRPSKOM JEZIKU 
 

U ovom radu razmatraćemo mogućnost izražavanja koncesivnog značenja u okviru jukstaponiranih 

rečeničnih sklopova u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku.  

Za razliku od zavisnih koncesivnih rečenica, uvedenih semantički markiranim veznicima, ovakve 

jukstaponirane rečenice ne poseduju nikakav koncesivni marker. Zbog toga se koncesivno značenje u 

njima postiže specifičnim sintaksičkim postupcima, vidljivim u formalnoj strukturi rečenica i/ili 

izboru glagolskog načina, ali i drugim sredstvima koje ćemo sagledati prilikom analize korpusa. S 

obzirom na to da se ovakvi rečenični sklopovi u literaturi znatno manje razmatraju nego pomenuta 

zavisna koncesivna rečenica, cilj ovog rada ćebiti, sa jedne strane, detaljnije sagledavanje navedenih 

struktura i sistematisanje njihovog repertoara u sva tri posmatrana jezika. Sa druge strane, 

pokušaćemo da utvrdimo stepenformalnogisemantičkogpoklapanjaovihrečenicauova tri jezika. Pri 

tom ćemo polaziti od korpusaekscerpiranogizdela na francuskom jeziku a zatim razmatrati njihove 

ekvivalente u italijanskomi srpskom jeziku. 
 

Ključne reči:jukstaponirane rečenice, koncesivnost, francuski, italijanski 
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TRANSLATING CULTURE-SPECIFIC ITEMS 

IN MARGARET ATWOOD'S HAG-SEED 
 

This paper discusses the treatment of culture-specific items (CSIs) in the Serbian translation of 

Margaret Atwood's novel Hag-seed (2016). The novel is a retelling of Shakespeare's The Tempest, 

published in the series Hogarth Shakespeare. Atwood's reimagining of Shakespeare's play is set 

against a background of  modern multicultural Canada. Consequently, the novel contains both 

contemporary CSIs and literary culture-specific content (quotes from Shakespeare's plays) that may 

pose a challenge to a translator attempting to convey them adequately into a target language/target 

culture. The paper will focus on three specific groups of CSIs: proper names, common expressions 

and literary references. It will identify a range of procedures used by the Serbian translator for each 

of these groups, and suggest that there is often no clear correlation between the use of particular 

procedures for a particular group. Due to a specific impression the novel has to make on its audience 

– to be original and yet to retain recognizable elements of Shakespeare's play -  the translator faces 

another challenge: to make the culture-specific content familiar enough to the reader of the 

translation, and  the same time to keep those characteristics of the source text that make it a modern 

retelling of a well-known play. It is expected that the translator has not decided in favour of either 

domestication or foreignization of the source text, but that both strategies are used for achieving the 

optimal effect. 

Key words: culture-specific items, translation, translation procedures, domestication, foreignization 
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ФУТУРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ГОВОРУ БАНАТСКЕ КЛИСУРЕ У РУМУНИЈИ: 

БАЛКАНСКИ ЈЕЗИЧКИ КОНТЕКСТ 
 

У раду се на основу прикупљене дијалекатске грађе из говора трију села Банатске Клисуре 

(Дивич, Белобрешка и Стара Молдава) сагледава однос између аналитичких футурских 

конструкцијакоје су забележене у свим синтаксичким моделима velle-футура, иначе 

својственим високобалканизованим говорима југоисточне Србије. Кључни моменти на основу 

којих се такви модели издвајају јесу присуство / одсуство субјунктивног да у аналитичкој 

футурској конструкцији с обликом презента главног глагола (уместо елиминисаног облика 

инфинитива), с једне стране, и формална (не)маркираност лица обликом помоћног глагола 

хтети, односно појава петрифицираног ће, с друге стране. Засебно се разматрају одрични 

облици аналитичког футура у којима преовлађују примери типа не да живим сто година ко 

ти. С обзиром на језичку интерференцију с румунским окружењем није искључена ни 

употреба презента свршених глагола у значењу футура, као ни појава habeo-футурских 

конструкција. 

Циљ овог истраживања јесте утврђивање места испитиваног српског периферног говора у 

односу на остале српске говоре у Румунији, као и на сродне говорне типове и друге српске 

говоре из контактних зона, а у погледу домета балканистичко-аналитичких процеса који се 

огледају и у стању забележених аналитичких форми образовања будућег времена. 

Кључне речи: српски језик, дијалектологија, процес аналитизације, морфосинтаксички 

балканизми, футурске конструкције, Банатска Клисура 
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ISTRAŽIVANJE NAČINA ZA ISPOLJAVANJE I PREUZIMANJE INICIJATIVE U 

MEDICINSKOM SUSRETU 
 

Ovaj rad se bavi ispoljavanjem i preuzimanjem inicijative kao važnim  aspektom medicinskog 

susreta i institucionalne komunikacije uopšte. Inicijativa u okviru interakcije lekara i pacijenta može 

se posmatrati iz različitih uglova, a ovo istraživanje pre svega se usredsređuje na razlike koje postoje 

u načinima ispoljavanja i preuzimanja inicijative od strane lekara i pacijenta. Nakon pregleda 

osnovnih odlika institucionalne komunikacije i medicinskog susreta kao jednog od najčešće 

istraživanih podvrsta ovog tipa komunikacije, biće navedeni zaključci dosadašnjih istraživanja u vezi 

sa različitim aspektima inicijative unutar medicinskog susreta – kome pripada inicijativa za sâm 

medicinski susret, kako se utvrđuje koji sagovornik ima izraženiju inicijativu, kako dolazi do 

preuzimanja inicijative tokom susretai da li su sagovornici ravnopravni kada je reč o ispoljavanju 

inicijative. U cilju provere pomenutih zaključaka i izvođenja novih, te davanja odgovora na pitanje 

da li, kako i kada pacijent ispoljava inicijativu u lekarskoj ordinaciji, biće analiziran korpus koji se 
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sastoji iz 69 razgovora snimanih u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite u oblasti interne 

medicine (pulmologije, kardiologije i otorinolaringologije). Primeri ispoljavanja i preuzimanja 

inicijative od strane lekara i od strane pacijenta biće analizirani prema pravilima analize konverzacije 

i kritičke analize diskursa, a očekuje se da će dobijeni rezultati potvrditi postojanje asimetrije u 

interakciji lekara i pacijenta, te postojanje jasnih razlika među sagovornicima kada je reč o 

ispoljavanju i preuzimanju inicijative.  

Ključne reči: analiza konverzacije, asimetrija, institucionalna komunikacija, kritička analiza 

diskursa, medicinski susret 
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SCRISOAREA DE AFACERI ÎN AREALUL ROMANIC – PARTICULARITĂȚI 

DISCURSIVE ȘI PRAGMATICO-LINGVISTICE 

 

Lucrarea de față pornește de la premiza că scrisoarea de afaceri a fost investigată intens din 

perspectiva stilisticii și a retoricii în ultimele decenii și mai puțin din perspectivă pragmatico-

lingvistică și discursivă. Pe de altă parte, în acest moment există numeroase studii comparative între 

scrisori în limbile romanice și spațiul lingvistic anglo-saxon (mai ales comparații cu limba engleză), 

însă nu atât de multe studii comparative între scrisori de afaceri aparținând arealului romanic. Ținând 

cont de aceste aspecte, lucrarea de față își propune să fie o completare a ceea ce se cunoaște din 

punct de vedere discursiv și pragmatic în legătură cu scrisoarea de afaceri în limbile romanice. 

Pornind de la încercarea de a stabili apartenența scrisorii de afaceri la un anume gen discursiv, vom 

aborda în manieră comparată diferite aspecte pragmatice (ex. acte de vorbire -  cerere, rugăminte, 

scuză) precum și lingvistice (nivel lexical și sintactico-semantic). Scrisoarea de afaceri va fi analizată 

disctinct în relație cu domeniul vast al corespondenței de afaceri care se referă și la alte diferite tipuri 

de documente. Fiind considerată parte a limbajului specializat economic, vom arăta, de asemenea, că 

scrisoarea de afaceri privită în context romanic se situează pe direcția mai multor direcții de cercetare 

printre care amintim: lingvistică comparată, pragmatică, analiza discursului, semantică, lexicologie. 

Key words: scrisoare de afaceri, pragmatică, limbi romanice, lingvistică comparată 
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HYPERREALITY OF THE INTERNET IN DON DELILLO’S COSMOPOLIS AND SRĐAN 

SRDIĆ’S SILVER FOG IS FALLING 
 

The contemporary world seems to be, more than ever, deeply affected by the phenomenon of 

hyperreality. Introduced by Jean Baudrillard, hyperreality represents the postmodern incarnation of 

reality; one that is utterly constructed, generated and artificial, or in short – simulated. As a basic unit 
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of this notion, Baudrillard recognizes a simulacrum – a copy that no longer refers to any original. 

Various simulacra, according to him, affect the way people perceive their imminent reality and, as a 

result, distort their interpersonal relationships. The outcome is a world that is essentially a 

simulation, which relies mostly on two of its major filters: technology and the media. In DeLillo and 

Srdić’s fiction what may be discussed as the major filter of the contemporary world is the Internet. It 

creates a unique hyperreality in which people can no longer make a distinction between what is real 

and what is not. In Cosmopolis and Silver Fog Is Falling, the protagonists operate on an almost 

abstract level, leading their lives in accordance with the media and especially the time they spend on 

the Internet. The extent to which their lives are affected by their virtual existence proves 

Baudrillard’s claim that there seems to be no outside of the contemporary hyperreality generated by 

the media, or even more: that there is no reality for the postmodern world other than the hyperreality. 

Key words: hyperreality, internet, DeLillo, Srdić, Baudrillard 
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ОДЛИКЕ ДОБРОГ УЏБЕНИКА У НАСТАВИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА 
 

У раду ћу се бавити  карактеристикама доброг уџбеника италијанског језика и стандардима 

квалитета, избором садржаја и његове систематизације, функцијом и улогом уџбеника као 

основног дидактичког средства у настави. Бавићу се и мотивацијом, која је у основи сваког 

људског деловања, па самим тим и учењa страног језика. У раду ћу указати на могућа решења 

у отклањању недостатака на које наилазе предавачи страног језика, као и сами ученици, а све 

у циљу успешнијег учења страног језика и посредног подизања квалитета образовања. У 

једном делу рада анализираћу делове уџбеника из италијанског језика NuovoEspresso 1 који се 

веома успешно користи у школама широм Србије, али и у републикама бивше Југославије од 

почетка 21. века у основној (Espresso 1) и ажурираниј верзији (NuovoEspresso 1). Својим 

дидактичким материјалом и веома интересантном тематиком показао се као веома добар 

избор како за наставнике тако и за ученике италијанског језика. Указала бих на основне 

квалитете и поједине недостатке овог уџбеника, као и на важност увођења књижевног текста у 

дидактички материјал италијанског језика,  у циљу квалитетније наставе овог романског 

језика. 

Кључне речи: уџбеник, италијански језик, стандарди квалитета, књижевни текст, метода 

NuovoEspresso 
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УДВAJAЊЕ ДИРЕКТНОГА ЗАМЕНИЧКОГ ОБЈЕКТА  

У ВИСОКОБАЛКАНИЗОВАНИМГОВОРИМА СРПСКОГА ЈЕЗИКА 
 

Употреба ненаглашенога уз наглашени облик личне заменице редовно се у постојећој 

балканистичкој литератури убраја у најважнија синтаксичка обележја балканскога језичког 

савеза. Под утицајем балканских несловенских језика у вишековним контактнолингвистичким 

процесима у трима случајевима је и у говорима призренско-тимочке дијалакатске области 

(нарочито у њеним периферним регијама) дошло до речене прономиналне редупликације, 

односно до појаве прономиналнога удвајања логичког субјекта (мене би ме болела глава од 

туј твоју работу), удвајања директнога објекта (добро ме он мене погледаја) и удвајања 

индиректнога објекта (њему су му све куповали). Иако балканизми поседују велику 

експанзивну снагу,овај балканистичко-аналитички феномен прономиналне односно 

објекатске редупликације, како то новија теренска истраживања појединих призренско-

тимочких говора показују, нити је нарочито обавезан нити је нарочито фреквентан. Данас се 

може рећи дапојава удвојенога објекта није толико честа колико је она то била у Белићева 

времена. Ово потврђују и наша теренска истраживања, нпр. у власотиначком крају.Удвојени 

објекат у лужничком, заплањском и јужноморавском говору (и) у тој дијалекатској регији 

данас није честа појава, напротив, може се закључити да се он јавља у релативно малом броју 

случајева. Од три наведена феномена прономинале редупликације, у главнини нашега рада, 

овога пута, позабавићемо се само развојем, распрострањеношћу и учесталошћу удвојенога 

директног заменичког објекта у широј зони високобалканизованих говора српскога језика. 

Кључне речи: прономинална редупликација, директни заменички објекат, развој, 

дистрибуција, учесталост, призренско-тимочки говори, балкански језички савез 
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O PROSPEKTIVNOM ASPEKTU U FRANCUSKOM JEZIKU 

 

U radu polazimo od Ko Vetovog (Co Vet) pristupa aspektu, po kojem u aspektualna značenja 

glagolskih oblika spada i prospektivnost, budući da se perifrastičnim futurom (futur périphrastique), 



80 

 

pod određenim uslovima, može označiti i faza koja prethodi budućoj radnji (pretpočetna ili 

pripremna faza radnje). Perifrastični futur, po Vetu, izražava prospektivnost u tzv. neutralnim 

kontekstima, tj. u kontekstima u kojima nije upotrebljen neki adverbijalni izraz za vremensku 

lokalizaciju, dok u futuralnim kontekstima, koje markira prisustvo nekog adverbijalnog izraza, 

perifrastični futur ima isključivo temporalno značnje budućnosti. Iz ovoga sledu da je prosti futur 

konkurentan perifrastičnom isključivo u futuralnim kontekstima. Oslanjajući se na primere iz 

korpusa, ukazaćemo na probleme sa kojima se suočava ovakavVetov pristup bliskom budućem 

vremenu, a to su: 1. Mogućnost da se i u neutralnim kontekstima perifrastični futur interpretira 

temporalno, te se može zameniti prostim futurom i 2. Mogućnost da se i u futuralnim kontekstima 

perifrastični futur interpretira aspektualno (sa značenjem prospektivnosti), pa zamena prostim 

futurom nije prirodna. Polazeći od neorajhenbahovski koncipovanog pristupa značenju glagolskih 

vremena pokušaćemo da pokažemo da opozicija neutralni-futuralni kontekst u opisivanju značenja 

perifrastičnog futura ima smisla samo ako se prospektivni aspekt ne tretira kao difolt opcija, nego 

kao značenje za čije se ispoljavanje moraju steći određeni uslovi, pri čemu tvrdimo da ti uslovi nisu a 

priori inkompatibilni sa futuralnim kontekstima. 

Ključne reči: aspekt, prospektivnost, perifrastični futur, prost futur, francuski jezik 
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О ВРЕДНОМ И ВАЖНОМ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ  
 

Систем вредности у фокусу је бројних савремених славистичких истраживања, али у 

литератури готово да нема лингвистичких анализа хиперонима „ценность“ 'вредност'. У 

складу са принципима савремене когнитивносемантичке анализе у раду користимо 

лексикографске податке (податке из репрезентативних једнојезичких, етимолошких и 

деривационих речника и речника синонима) и податке добијене асоцијативним 

експериментом. Циљ истраживања је да се утврди развој семантике лексеме ценность, с 

обзиром на то да постоји разлика у семантици и врсти примера за наведену лексему у 

речницима из деветнаестог и двадесетог века. Други циљ је да се, на основу материјала 

асоцијативних експеримената представљеног у асоцијативним речницима руског језика,  

утврди психолингвистичка дефиниција појма и најпре упореди са лексикографском, а онда да 

се формулише когнитивна дефиниција у складу са принципима когнитивне етнолингвистике. 

Због блиске семантике концепта „вредност“ са важношћу, испитиваће се на исти начин и 

лексема „важный“ 'важан' због очекиваног присуства релевантних информација којима се 

боље расветљава садржина ових двају концепата.  

Кључне речи: вредност, руски језик, когнитивна анализа, ценность, важный 
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СТРАНА ЛЕКСИКА У ГОВОРУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ: СЕМАНТИЧКА 

АДАПТАЦИЈА 

 

Рад се бави семантичком адаптацијом стране лексике у говору југоисточне Србије који 

припада призренско-тимочкој дијалекатској области. Анализирају се: турцизми, романизми, 

германизми и остале позајмљенице које се мање заступљене у говору југоисточне Србије. 

Предмет нашег интересовања јесте оно значење које одређена позајмљеница има у 

стандардном српском језику. Циљ овог рада јесте да се утврди да ли је одређена позајмљеница 

задржала значење које има у стандардном српском језику и у говору југоисточне Србије или је 

изменила своје значење, тј. да ли је дошло до сужења/проширења значења у односу на оно 

значење које има у стандардном српском језику. Грађа је преузета из следећих дијалекатских 

речника: Речник говора јабланичког краја Р. Жугић (РГЈК: 2005), Речник села Каменице код 

Ниша В. Јовановића (РСКН: 2004), Додатак Речнику селаКаменице код Ниша В. Јовановића 

(ДРСКН: 2007), Речник народног говора у Црној Реци М. Марковића (РНГЦР: 1986; 1993) и 

Тимочки дијалекатски речник Ј. Динића (ТДР: 2008). Идентификација позајмљеница, њихово  

страно порекло, као и значења која имају у стандардном српском језику утврђени су 

коришћењем неколико речника српског језика: Речник српскохрватскога књижевног језика 

(РМС: 1967–1976), Лексикон страних речи и израза М. Вујаклије (2004), Етимолошки речник 

српског језика (ЕРСЈ: 2003; 2006; 2008), Etimologijskirječnikhrvatskogailisrpskogajezika П. 

Скока (1971–1973). На основу спроведене анализе можемо закључити да се у корпусу 

уочавају три врсте промена у семантичкој екстензији. То су: нулта семантичка екстензија, 

сужење значења реплике у односу на модел и проширење значења реплике у односу на модел.  

Кључне речи: позајмљеница, говор југоисточне Србије, призренско-тимочка дијалекатска 

област, стандардни српски језик, семантичка адаптација 
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NARATIVI O STAROSTI U VREMENU TRANZICIJE 
 

Od osamdesetih godina dvadesetog veka studije starenja i starosti (age studies; aging studies) počinju 

da zauzimaju važno mesto unutar studija kulture. Zbog relevantnosti teorijskog okvira i malobrojnih 

studija o ovoj temi, u radu će biti istraženi načini predstavljanja starosti u savremenoj srpskoj kratkoj 

prozi u doba tranzicije. Naše istraživanje nastoji da ukaže na specifičnosti narativa o starosti u 

srpskoj književnosti u uslovima društvene, ekonomske i političke nestabilnosti. Istovremeno, na 

konstrukciju slike starosti utiče komercijalna kultura uslovljena neprikosnovenim zakonima tržišta 
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koja stare ljude situira na marginu društva, pa se starost doživljava kao svojevrsni tabu.  

Interdisciplinarnim pristupom (psihološki, sociološki, biološki, geografski, književno-teorijski 

aspekt) ukazaćemo u kojoj meris rat, migracije stanovništva i ekstremno socijalno raslojavanje utiču 

na konstruisanje slike starosti u književnosti.  Naratološko i jezičko istraživanje narativa o starim 

ljudima u okviru analiziranog korpusa  pokazuje značajan otklon u reprezentaciji starih ljudi u 

odnosu na tradicionalnu sliku starosti karakterističnu za patrijarhalnu matricu (stari ljudi kao čuvari 

društvenog poretka i privilegovani članovi zajednice). Rad će se baviti vidovima dekonstrukcije 

stereotipa o starosti kroz posmatranje i tumačenje starog tela, autodehumanizacije, te prikaza starenja 

iz ugla rodnih razlika (gender aging) na korpusu izabranih pripovedaka Aleksandra Tišme, Mihaila 

Pantića, Ljiljane Đurđić, Gorana Petrovića i Vladislava Bajca.  

Ključne reči: studije starosti, srpska kratka proza, tranzicija, konstrukcija slike starosti 

 

 

Stipančević Ana  

Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet, Srbija 

ana.stipancevic@ff.uns.ac.rs 
 

DOMAĆI ZADACI KAO MOTIVACIONI FAKTOR U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA - 

ISTINA ILI ILUZIJA?  
 

O svrsi domaćih zadataka diskutuje se otkako postoji škola i to sa pedagoškog, didaktičkog, 

psihološkog i medicinskog ugla. Istraživanja nisu ujednačena po pitanju efekata domaćih zadataka na 

uspeh u učenju. Dok jedna ističu da domaći zadaci ne poboljšavaju značajno uspeh pojedinca, druga 

ističu da imaju važnu ulogu kako u razvijanju samostalnosti i kontinuiranog rada, tako i u boljem 

školskom postignuću. Danas nedostaju empirijska istraživanja koja bi potvrdila jednu ili drugu 

tvrdnju.  

Drugi problem kod domaćih zadataka je što ih učenici često doživljavaju kao dodatna obaveza i 

povezuju sa osećanjima kao što su dosada i nezainteresovanost. Kada se sagledaju tipovi zadataka 

koji se učenicima najčešće zadaju, nije iznenađujuće što izostaje motivacija za rad. Uglavnom su 

tipizirani, svode se na ispunjavanje vežbi u radnom listu, zatvorenog su tipa, dok diferencijacija i 

mogućnost izbora ne postoje, već svi rade iste zadatke.  

Cilj ovog rada je da prikaže koje forme domaćih zadataka bi trebalo praktikovati u nastavi nemačkog 

jezika tako da se njima razvijaju kako jezičke kompetencije, tako i samostalnost, istraživački duh, 

kreativnost, a samim tim i motivacija kod učenika. Osim toga, u radu će biti prikazani rezultati 

eksperimentalnog istraživanja o tome koliko date forme zadataka zaista motivišu učenika na rad u 

odnosu na tradicionalne zadatke koje se najčešće praktikuju u nastavi nemačkog jezika. Od 

instrumenata u istraživanju je korišćen upitnik, dok će podaci biti obrađeni kvantitativno uz primenu 

deskriptivne metode. Pitanja otvorenog tipa bića kvalitativno obrađena i poslužiće za dodatni uvid i 

objašnjenje rezultata istraživanja.  

Ključne reči: domaći zadaci, nastava nemačkog jezika, motivacija, eksperimentalno istraživanje 
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QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION THROUGH THE USE OF THE COMMON 

ASSESSMENT FRAMEWORK 
 

In this work we would focus on the notion of quality in education sector. Establishing the definition 

of quality depends on context i.e. on situation, sector concerned, audience and type of service or 

products. In the education sector the notion of quality can be easily confoundedwith matchingthe 

imposed legal requirements and established criteria. On the other hand, there is also a risk of 

discussing the education results, and not quality itself. We stress that a quality system is connected to 

the international and European norms or standards of quality, while a standard represents the basic 

principles of quality management. Therefore this work would like to explain the use of systems, 

methods, models and tools in use for the purpose of assessing the quality in education. In this 

perspective, a Common Assessment Framework (CAF) as total quality management (TQM) 

modelwould be especially considered. This model is based on a holistic approach to organization 

performance and has impact to all segments of the educational process. Its concept, use, 

implementation and tailoring examples would be closely analyzed in this work. 

Key words: education, quality, quality management, CAF 
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HOMO POETICUS VERSUS HOMO POLITICUS: ESTÉTICA Y ÉTICA EN LA 

LITERATURA SEGÚN DANILO KIŠ Y JORGE LUIS BORGES. 
 

El proceso creativoes un fenómeno complejo; se puede abordar desde su “gestación” (motivos, 

inspiración, origen); su elaboración en forma de una obra de creación; lamaterialización en dicha 

forma (texto, escultura, pieza musical); o, deducir a partir de sus efectos y consecuencias. Nos 
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enfocamos en la primera etapa, la que es más discutible y metodológicamente complicadade 

comprobar. Aún así, mantenemos que es importante profundizar en el tema porque el proceso 

creativo funciona como una especie de nervio que atraviesa y conduce su impulso por todas las 

etapas de la existencia del texto. Por consiguiente, el eje de nuestro proyecto es el proceso creativo, 

el cual observamos, no (únicamente) desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de 

los creadores literarios. La premisa es que los textos de no-ficción de los creadores (ensayos, 

artículos y entrevistas) abren una ventana hacia el misterioso proceso que motiva y atraviesa la 

creación, culminando en los efectos de éste. Dentro de los autores cuya perspectiva al respecto 

investigamos se encuentran dos grandes del siglo XX: Danilo Kiš y Jorge Luis Borges. Además de la 

huella en la historia de la literatura, ambos han reflexionado en extenso sobre su propio proceso y 

sobre el proceso creativo como fenómeno. Dos temas que son enfrentados en la reflexión sobre el 

proceso creativo son la ética y la estética; nuestro punto de partida es que, aunque ambos autores 

aparentemente tienden hacia la segunda, la primera no está ausente y se halla implícitamente en 

dicho proceso. 

Palabras clave: El proceso creativo, estética, ética, dogma, anti-dogma, ironía 
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FRAZEMI SA SOMATIZMOM SRCE  

U FRANCUSKOM, ŠPANSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

 

Predmet ovog rada su francuski, španski i srpski frazemi sa komponentom fr. cœur / šp. corazón / 

srp. srce. Cilj rada je dvojak: a) da putem semantičke analize utvrdimo motivisanost ovih frazema, te 

da ih u skladu sa njihovom pozadinskom slikom, prateći leksikografski model ʻtehnike grozdovaʼ 

Dobrovoljskog, razvrstamo u odgovarajuća konceptualna polja, i b) da primenom metode 

kontrastivne analize ustanovimo (ne)podudarnost njihove leksičko-semantičke strukture. Korpus za 

ovo istraživanje ekscerpirale smo iz francuskih, španskih i srpskih opštih i frazeoloških rečnika.  

Ključne reči: srce, frazem, francuski, španski, srpski. 
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ЗАПАДЕН СВЕТ: БОРБА ЗА СЛОБОДА, СВЕСТ И МОРАЛНОСТ ВО ДИСТОПИСКО 

ОПШТЕСТВО  

 

Серијата Западен свет(Westworld) е инспирирана од филмот на Мајкл Криктон, каде што 

луѓето во иднината посетуваат забавен парк во кој без морални стеги се ослободени да ги 

остварат своите сништа. Оваа тема е земена за основа во новата серија Западен свет,во која 

гостите на паркот ги исполнуваат своите најлуди желби во забавен парк втемелен во духот на 

Дивиот Запад. Овој труд го анализира сценариото на серијата, кое изобилува со голем број 

психолошки и филозофски теми. Интеракцијата на луѓето со киборзите во овој футуристички 

свет ќе биде темелот за психофилозофската анализа на овој труд. Истражувањето ги проучува 

темите на слобода и отпор во дистописко општество. Покрај ова, се анализираат моралноста 

во опресивното општество, како и развивањето на свеста и еволуцијата на човекот во неговата 

сè пореална иднина. Овој дистописки свет е од голема важност не само за кинематографијата 

и книжевноста, туку и во современото општество кое сè повеќе наликува на изопачениот 

забавен парк од овој фиктивен свет. Покрај сценариото, за основа овој труд ги користи 

истражувањата на разни експерти на темите на утопија и дистопија, научна фантастика, 

моралност и етика, како и свест и еволуција.  

Клучни зборови: научна фантастика, слобода, свест, моралност, дистопија, еволуција 
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ЛЕКСИКОГРАФСКА ОБРАДА ПОЗАЈМЉЕНИЦА У ДИЈАЛЕКАТСКИМ 

РЕЧНИЦИМА НАРОДНИХ ГОВОРА ЦРНЕ ГОРЕ 21. ВЕКА – НА ПРИМЕРУ 

РОМАНИЗАМА 
 

Народни говори Црне Горе већ дуго представљају значајан извор дијалекатских истраживања, 

на шта указује досад објављена изузетно плодоносна лексикографска литература. Речници 

који бележе лексички материјал са овог простора пружају мноштво података који 

представљају полазишта за различита лингвистичка истраживања. Корпус за ово истраживање 

чиниће дијалекатски речници и збирке речи народних говора Црне Горе објављени у 

последње две деценије. У раду ће бити представљена њихова речничка структура, коришћени 

лексикографски поступци, као и начини обраде позајмљеница, с посебним освртом на 

позајмљенице романског порекла. Такође, у оквиру овог истраживања лексикографска обрада 

романизама у савременим црногорским дијалекатским речницима биће упоређена са оном у 

речницима објављеним у другој половини двадесетог века. Циљ рада је да се изврши анализа 

лексикографских поступака коришћених при обради алоглотске лексике, пре свега оне 

романског порекла, у савременим дијалекатским речницима народних говора Црне Горе, да се 
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укаже на неке специфичности лексикографске обраде романизама, као и да се дају смернице 

за будућа приказивања лексике страног порекла у дијалекатској лексикографији.  

Кључне речи: лексикографска методологија, металексикографија, дијалекатска 

лексикографија, црногорски народни говори, романизам 
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ГРК КАО СТРАНАЦ У СВОЈОЈ ОТАЏБИНИ У ДЕЛУ ЗЕМЉА НАТОПЉЕНА КРВЉУ 

ДИДО СОТИРИЈУ 
 

„Не очекуј сузу у оку умрлог“ 

Дидо Сотирију, као и већина грчких писаца, припадала је левичарском покрету и читавог свог 

живота писала је о свему оном што је не само видела него и доживела у својој земљи, прво као 

новинар, а онда као књижевник – она је била и савременик и сведок готово читавог двадесетог 

века. У свом романуЗемља натопљена крвљу, Дидо Сотирију говори о околностима које ће 

довести до Малоазијске катастрофе, и то, како каже у Уводу, на основу сакупљене грађе коју, 

пре свега, чини тефтер у којем су забележене успомене једног њеног земљака, као и друга 

сведочанства. Одлуком да новинарском дистанцом  постигне објективизацију сопственог 

искуства, пружила је читаоцу прилику да постане и сам учесник догађања и да саучествује не 

само у патњама главног јунака. У лику Манолиса Аксиотиса, главног приповедача књиге, 

живи малоазијски сељак који је служио у амеле табуру од 1914. до 1918, који је касније 

обукао униформу грчке војске, својим очима видео пропаст, преживео ропство и окусио горки 

хлеб изгнанства.У овом раду ћемо покушати да прикажемо како Дидо Сотирију, на основу 

личних искустава, открива приче о изнуђеној метаморфози људи, о њиховој унутрашњој 

борби као и о настојањима да се прилагоде новим околностима. То су сећања на сасвим 

обичне људе, како се то често лаконски кажеи на крају, то је покушај да се у књижевној 

повести од заборава сачува туробан живот грчког народа током читавог двадесетог века, а 

који, упркос свему, и данас успева да се суочи са свим што је необично за његово искуство, 

знање и схватања. 

Кључне речи: Дидо Сотирију, Манолис Аксиотис, Земља натпољена крвљу, Грк као странац 
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HVARSKO PRIGOVARANJE I SRPSKO PJEVANJE KAO POETSKO JEDINSTVO I 

SLIKA KULTURE PETRA HEKTOROVIĆA 
 

Ribanje i ribarsko prigovaranje Hvaranina Petra Hektorovića  staro je, opsežno, ako ne i literarno, 

onda svakako znanstveno, – promatrano kroz prosudbe književne kritike, iznimno zanimljivo djelo. 
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Takva zanimljivost stvorena je zahvaljujući brojnim oprečnim prosudbama i stavovima proučavatelja 

toga djela. Mnogima je, naime, Ribanje i ribarsko prigovaranje djelo sa značajkama koje su suprotne 

svakom poimanju pjesništva. I u slučajevima kada je Hektorović slavljen, on je daleko više hvaljen 

kao rodoljub, svjestan humanist i poklonik folklora, negoli kao pisac.  Zaista od izrečene slave tomu 

čovjeku ne valja ništa oduzimati, a posebno od one slave koju je sam Hektorović  svojim djelom htio 

sebi priskrbiti. To je pjesnička slava na koju se, uvjereni smo, opravdano i s razlogom pozvao Petar 

Hektorović na završetku svoga spjeva. Čime ju je Hektorović uistinu zaslužio to ćemo  u ovome radu 

s jednog motrišta nanovo otkriti.  To što Hektorovićevo Ribanje, samo naizgled, ne zadovoljava 

određene estetske zahtjeve koji se s vremena na vrijeme znatno mijenjaju, ili pak to što mu se s 

pozitivističkog stajališta može prigovoriti da je bio nedovoljno nacionalno svjestan kad je kazao da 

su mu ribari  ispjevali bugarštice na srpski način, nipošto ne znači da Hektorović nije imao razvijenu  

svijest o poetici i široko poimanje kulture koju je promicao ususret humanizaciji čovjeka i društva. O 

tome kako je  u Hektorovićevu Ribanju  baš sve poetsko i duhovno uzdignuto, a nije moralo biti 

ostvareno estetikom riječi, pa ni stihotvorno, iako je Hektorović svoj spjev napisao dvostruko 

rimovanim stihovima, nego je ostvareno u njegovu načinu pristupanja zbilji i u pomirenosti svih 

paradoksa  prisutnih u Ribanju preciznije kanimo izlagati u sadržaju koji slijedi ovom sažetku. 

Ključne riječi: poetika, faktografija, kontrast, sklad, alegorija 
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ИСТРАЖИВАЊА СЛОВАЧКЕ И РУСИНСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ У ВОЈВОДИНИ 
 

Овај прегледни рад доноси сазнања о развоју и савременом стању словачке и русинске 

фразеологије у Војводини. Прва систематичнија фразеолошка истраживања на словачком 

језику почела су да се спроводе недавно, након 2005. године, иако је неколицина радова о 

словачкој фразеологији у Војводини објављена већ половином седамдесетих година 20. века.  

Циљ рада је да се уради детаљан преглед свих досадашњих фразеолошких истраживања која 

су била спроведена у словачкој и русинској  војвођанској лингвистици од њихових почетака 

до данас. Досадашња фразеолошка истраживања на словачком језику, као и објављени радови, 

обухватају контрастивне анализе словачке и српске фразеологије, истраживања словачко-

српске итерференције у употреби фразема код војвођанских Словака, радове о дијалекатској 

фразеологији у Војводини с освртом на књижевне облике фразема,  радове који се баве 

теоријско-методолошким питањима, фразеолошке збирке и приказе.   

Посебна пажња биће посвећена и делу Јураја Рибаја, његовом диференцијалном речнику из 

1808. године (Idioticon Slovacicum, voces Bohemis aut plane non, aut alio sensu usitatas circiter 14 

700 completens), у који је поред многобројних лексема и израза уврстио и богату збирку 

словачких фразема, те га можемо сматрати претечом модерних фразеолошких истраживања 

не само у Војводини, већ и у Словачкој. 

Осим прегледа, описа и анализе фразеолошких истраживања на словачком језику, циљ рада 

јесте да се уради и преглед фразеолошких истраживања спроведених у русинској војвођанској 

лингвистици, те да се направи паралела како у односу једне на другу, тако и у односу на а 

истраживања у српској лингвистици и у односу на развој фразеологије као научне дисциплине 

у Словачкој. Русинској фразеологији код нас до сада није била повећена адекватна  пажња. 
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Кључне речи: словачки језик, русински језик, фразеолошка истраживања, војвођански 

контекст, развој и савремено стање, преглед и анaлиза 
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STRUKTURA METAFORE U PROZI DANILA KIŠA 
 

Danilo Kiš se u mladosti spremao za pesnika, svoje pesme, međutim, nikada nije objavio u štampi. 

Svoj „pesnički i lirski naboj” istrošio je u prevođenju poezije. Već kao mladić intenzivno je prevodio 

mađarske, ruske i francuske pesnike. Prevođenje poezije je za njega predstavljalo dobru školu stila i 

sažetog iskaza. U radu se vrši jedna mikroanaliza izabranih odlomaka Kišovih dela pomoću pojmova 

teorije metafore Pola Rikera (Paul Ricoeur). Riker pretpostavlja da književno delo poseduje 

heurističku funkciju koja se može uporediti sa funkcijom teorije modela. U književnom delu se 

istovremeno susrećemo sa mitom (pričom) i sa mimezom (oponašanjem stvarnosti), pri tom, mimeza 

znači „metaforičku referenciju”. Oslabljivanjem svakodnevnog referencijalnog značenja i logičkih 

kategorija, delo posreduje čitaocu doživljaj prvobitne, elementarne pripadnost svetu. Analizom se 

potvrđuju osnovne karakteristike Kišovog dela na nivou rečenice i rečeničkih sklopova. Autorka rada 

sa jedne strane istražuje preplitanje dokumentarnog i fantastičnog, ontološkog i socijalno-društvenog 

u izabranim odlomcima, a sa druge strane ispituje još jedan vid metaforičkog značenja Kišove proze. 

Njegova dela, pored toga što obiluju intertekstovima, često odaju utisak kao da su prevodi tekstova 

nastalih na drugim jezicima. U radu se interpretira funkcija mađarskih intertekstova. Rezultat studije 

je istančan opis autoreflektivnosti Kišovog proznog govora.  

Ključne reči: Danilo Kiš, Pol Riker, teorija metafore, dvostruka referencijalnost, mađarski 

intertekstovi 
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METAPHER UND METONYMIE IN DER POLYSEMIE – AM BEISPIEL DEUTSCHER -

ER-ABLEITUNGEN 
 

Thema des Beitrags ist die Untersuchung von -er-Ableitungen im Deutschen im Rahmen der 

kognitiven Linguistik. In Anlehnung an den Aufsatz von Panther/Thornburg (2003) soll die Rolle 

von Metapher und Metonymie in der Herausbildung der Polysemie des -er-Suffixes untersucht 

werden (vgl. Nomen agentis Lehrer, Nomen instrumenti Kocher, Bezeichnungen für Tiere 

Zaunschlüpfer, Personenbezeichnungen zum Ausdruck bestimmterArten der Zugehörigkeitwie 

Musiker oderEisenbahner, Bewohnerbezeichnungen Berliner, Sachbenennungen Laster, etc.). Die 

Autoren plädieren dafür, dass diese Mechanismen sowohl den Stamm als auch das Suffix betreffen 

und auf diese Weise zur hohen Produktivität des -er-Suffixes beitragen. Ihre für das Englische 

aufgestellte These ”the present-day -er suffix is a polysemous symbolic unit whose meanings are 

conceptually related through metaphoric and metonymic links” (2003: 285) soll anhand von 
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literarischen und Pressekorpora für das Gegenwartsdeutsche überprüft werden, um Ähnlichkeiten 

und Unterschiede in der Konzeptualisierung in den beiden Sprachen aufzuzeigen. Anschließend wird 

der gegenwartssprachliche Befund mit Belegen aus historischen Korpora quantitativ und qualitativ 

verglichen, wodurch eventuelle diachrone Verschiebungen und Entwicklungstendenzen deutlich 

werden sollen. 

Schlüsselwörter: Metonymie, metonymische Quelle und Ziel, Polysemie, semantische Rolle, 

Produktivität 
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ОД ДЕСТАЉИНИЗАЦИЈЕ ДО ПРВОГ ПОТРЕСА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 

НАЦИОНАЛИЗМА: КУЛТУРА У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ОД  1944. ДО 

1970. 

 

Утицај друштвено-политичких догађаја након Другог светског рата неминовно се одразио на 

све области друштва и у, тада, новонасталој држави Југославији. 

Победа Народноослободилачког покрета као и Резолуција Информбироа, након које је 

уследила смена утицаја Истока и Запада на нашу земљу, утицала је на све аспекте у области 

културе.  

Сукоб на књижевној левици у оквиру стваралаштва настављен је након рата уз извесне 

измене. На који начин се у таквим околностима развијала култура коју, свакако, друштвено-

политички догађаји нису заобишли одговорићемо у овом раду. 

Такозвано постојање смењивања чврсте и благе руке на овим просторимаутицало је на појаву, 

у одређеним тренуцима, изузетно јаке цензуре у свим областима културе.  

С тим у вези јесте и циљ овог рада као представљање развоја три кључне области културе: 

књижевности, филма и позоришта како би се дала свеобухватна слика статуса културе од 

периода након Другог светског рата, тачније након 1948. године све до 1970.  

Упоредни метод као и метод мултиваријантне анализе биће кључни за представљање 

резултата овог истраживања.  

 

Кључне речи: Југославија, сукоб на књижевној левици, развој културе, филм, позориште 
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KURSEVI POSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA – PERSPEKTIVA STUDENATA 

 I IMPLIKACIJE ZASTRUČNO USAVRŠAVANJE PROFESORA  

U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA 

 

Ovaj rad bavi se percepcijom kurseva poslovnog engleskog jezika od strane polaznika u 

visokoškolskim institucijama sa ciljem sticanja uvida u njihovu motivaciju, stavove u pogledu opštih 

karakteristika nastave i uloga i kompetencija profesora, kako bi se dobile smernice u vezi sa stručnim 

usavršavanjem profesora poslovnog engleskog jezika. Istraživanje je obuhvatilo 100 polaznika koji 

poslovni engleski jezik pohađaju u visokim školama i na fakultetima u Srbiji. Kao istraživački 

instrument korišten je anketni upitnik, a rezultati su obrađeni primenom kvantitativne i kvalitativne 

metode. Analiza je pokazala da su stavovi studenata uglavnom u skladu sa kretanjima u oblasti 

učenja stranog jezika struke, ali se javljaju i izvesna odstupanja koja ukazuju na prisustvo 

tradicionalnih shvatanja. Kao što je karakteristično za polaznike bez radnog iskustva, motivacija 

studenata je uglavnom eksternog karaktera. Oni veliki značaj pridaju karakteristikama ličnosti 

profesora koje se odnose na uspostavljanje korektnog odnosa sa polaznicima i pružanje podrške u 

procesu učenja, kao i veštinama u vezi sa obezbeđivanjem inovativnih sadržaja koji su bliski iskustvu 

i interesovanjima studenata i omogućavaju aktivno učešće i interakciju. Ispitanici smatraju da 

profesori poslovnog engleskog jezika pored lingvističkih kompetencija treba da poseduju i stručnost 

iz predmetnih oblasti s kojima je poslovni engleski jezik u vezi. Takođe, oni profesore posmatraju u 

tradicionalnim ulogama prenosioca znanja. Značaj ovog rada leži u njegovoj praktičnoj primeni. 

Pored relevantnih teorijskih postavki i perspektive profesora, stavovi i očekivanja polaznika takođe 

predstavljaju važan faktor u pogledu stručnog usavršavanja profesora i unapređenja nastave 

poslovnog engleskog jezika. 

Ključne reči: polaznik poslovnog engleskog jezika, poslovni engleski jezik, stručno usavršavanje, 

visokoškolska ustanova 
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OBILJEŽJA I RASPODJELA STANKI U SPONTANOME GOVORU 
 

Stanke su sastavni dio spontanoga govora i jedno od temeljnih obilježja govornoga ritma. 

Međusobno se razlikuju dužinom, oblikom i funkcijom koju imaju u organizaciji govorne poruke. 

Tako oblikom stanke mogu biti glasne i bezglasne. S obzirom na funkciju razlikujemo stanke 

razgraničenja, isticanja, leksičke stanke, stanke procesiranja, prekida govora i dr. Dok stanke 
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razgraničenja najčešće pridonose jasnijoj logičkoj organizaciji govornoga materijala, a time i lakšem 

prihvaćanju govorne obavijesti od strane slušatelja, stanke prekida govora i stanke procesiranja, 

upravo suprotno, najčešće se doživljavaju kao oblik disfluentnosti, čime otežavaju primanje govorne 

obavijesti. Stankama dužega trajanja obično se razgraničuju veći govorni odsječci, poput govornih 

odlomaka, a kraćim stankama razgraničuju se sintagme i riječi. Cilj je ovoga rada bio ispitati 

raspodjelu i obilježja stanki u spontanome govoru. Govorni materijal čine audiovizualne snimke 

spontanoga govora sudionika televizijske emisije s prijenosom uživo. Ukupno je analizirano dvije 

minute govora za svakog od četrdeset govornika, prema tome ukupno 80 minuta spontanoga govora. 

Analiza je uključila vremenska i akustička obilježja stanki, što je učinjeno s pomoću računalnog 

programa Praat, njihovu moguću funkciju unutar govornog diskursa, kao i raspodjelu unutar 

diskursa. Rezultati pokazuju da su u korpusu najčešće zabilježene stanke razgraničenja, procesiranja 

i prekida govora. Sve ove stanke mogu se znatno razlikovati s obzirom na akustička obilježja i 

trajanje. Također, zabilježene su i velike individualne razlike između govornika u svim analiziranim 

kategorijama stanki, dakle u raspodjeli, trajanju i funkciji. Znanstveni doprinos ovoga rada je bolje 

razumijevanje psiholingvističkih mehanizama u oblikovanju govornoga izričaja. 

Ključne riječi: govorne stanke, spontani govor, disfluentnosti 
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КРЕАТИВНИ ПРИСТУП ПОДУЧАВАЊУ ШПАНСКОГ ПОСЛОВНОГ ЈЕЗИКА НА 

ПОЧЕТНИМ НИВОИМА 
 

Основна идеја овог рада јесте да представи могућности примене метода, техника и 

дидактичког материјала при подучавању страног језика за посебне намене, са акцентом на 

креативно развијање језичких компетенција код ученика и ученица који усвајају пословни 

шпански језик на нивоу А1-А2 (према Заједничком референтном оквиру за језике). Циљ рада 

јесте да покаже на који начин се већ од нивоа А1-А2 може подучавати језик струке, али и да 

истакне важност примене креативних активности  при таквој настави.У раду ће укратко бити 

представљена теоријска и практична сазнања из примењене лингвистике, као и методике 

учења страног језика која се тичу подучавања страног језика за посебне намене/језика струке. 

У оквиру емпиријског дела рада ауторка ће представити примере из праксе засноване на 

властитом искуству. Другим речима, ауторка ће издвојитиконкретне примере, сазнања и 

резултате акционог истраживања до којих је дошла у току рада са студентима и 

студенткињама Академије пословних струковних студија на 1. и 2. години студија који 

пословни шпански језик изучавају од почетка. Очекује се да ће резултати овог истраживања 

стимулисати наставнике и наставнице страног језика за посебне намене да при креирању 

наставних планова и програма интегришу креативне активности и дидактичке материјале у 

своју наставу, али и дати смернице за даље унапређивање наставе пословног шпанског језика 

већ на нижим нивоима. 

Кључне речи: пословни шпански језик, креативност, методологија, језичке компетенције 
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DIDROOVA NENAPISANA DELA  
 

Deni Didro je jedan od vodećih predstavnika epohe prosvećenosti u Francuskoj čiji bogati opus 

obuhvata filosofske i estetičke rasprave, narativna i dijaloška dela, oglede o pozorištu i glumi, 

likovnu kritiku, korespondenciju. Ovim istraživanjem se želi pomeriti teorijsko-kritički pogled s 

glavnog polja didrologije, tj. sa samog Didroovog poznatog i do sada temeljno proučavanog opusa, 

na ona dela koja je on nameravao da napiše, za koja je napravio skice, kojima je poklonio veliku 

misaonu koncentraciju i entuzijastičku energiju, a koja, ipak, nikada nije napisao. Sačuvane beleške o 

delima koja je Didro nameravao da napiše, kao i pisma koja svedoče o umetnikovim namerama u 

tom pogledu, omogućuju nam da rekonstruišemo taj „nedostajući“ opus, tj. da napravimo popis i 

pregled Didroovih nenapisanih dela. Istraživački korpus čine svi zapisi iz Didroovog celokupnog 

opusa u kojem autor neposredno iznosi ideju za nesuđena književna dela koja je nameravao da 

napiše, kao i zapisi u kojima uzgredno pominje svoje nove književno-tvoračke planove. Ovo 

istraživanje se takođe referiše na didrologe koji su komentarisali ili analizirali Didrove neostvarene 

književne zamisli.  

Ključne reči: Didro, opus, nenapisana dela, književne skice, korespondencija 
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ИЗ СЛОВЕНСКЕ ЕНТОМОЛОШКЕ ЛЕКСИКЕ: ЛЕПТИР (НА МАТЕРИЈАЛУ ОЛА) 
 

Реализацијом идеје стварања Општесловенског лингвистичког атласа упоредно-историјска 

језичка проучавања, па у том оквиру и лексиколошка, добила су драгоцену основу за бројна и 

различита истраживања. Међу њима је и оно које је усмерено на проблем порекла и историје 

формирања словенске лексике јер се историјска лексикологија, поред осталих методских 

приступа, користи и методима лингвогеографије.  

У раду се описују лингвогеографске (ареалне) и лингвистичке (мотивационо-творбене) 

карактеристике лексема са значењем „лептир“ у словенским језицима и указује на важност 

коју лингвогеографски метод има за упоредно-историјска словенска лексиколошка 

проучавања.  Задатак рада јесте да се на основу лексема презентованих у атласу, уз 

консултовање са релевантним словенским историјским и савременим речницима, опишу 

ареалне карактеристике картографисаног материјала (питања места локализације ареала, 

његове величине, компактности, карактера језика који улазе у ареал итд.), а затим анализирају 

њихови творбени и мотивациони модели са историјског, односно хронотопског аспекта. Ту 

спада и проблематизовање неких од постојећих етимолошких интерпретација ових лексема и 
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осветљавање културног контекста који стоји у основи номинације појединих назива овог 

инсекта. Циљ рада је да се на основу ових карактеристика донесу закључци везани не само за 

питање лексичког порекла, типологије одређених ареалних мотивационих сценарија, 

типичних творбених модела и др., него и они који би представљали допринос решавању 

сложеног питања дијалекатске диференцијације старог словенског језичког простора. 

Методски приступ је, нужно, интегративан и у себи сједињује лингвогеографски, 

етимолошки, упоредно-историјски и етнолингвистички метод. 

 

Кључне речи: словенска ентомолошка лексика, лингвогеографија, номинациони модели, 

лингвогеографска пројекција језика културе 
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PTICA FENIKS – ŽAR PTICA : 

DIJALOG OVOSTRANOG I ONOSTRANG SVETA 
 

Kao „opšta sistemska teorija“ mitoloških ptica, feniks se javlja u mnogim kulturama ali pod drugim 

imenom. Egipt ima svog benua, Indija garudu i gandaberundu, Persija simurga, Turska  Zümrüdü 

Anka, Tibet Me bi karmo, Kina feng-huanga, Japan ho-o, a  Sloveni žar pticu, koja je u srpskoj 

narodnoj pripoveci transponovana u narodnoj bajci Zlatna jabuka i devet paunica. Sve ove ptice 

iskazuju manje ili više slične karakteristike ali ipak do danas mali je broj istraživača koji su pokušali  

da ih detaljno uporede. Izuzetak je Žan Pjer Dieni i njegovo komparativno istraživanje pod naslovom 

Fenghuang i Feniks iz 1989. godine.Autor rada fokusira se na tri književno istorijska narativa o 

mitskoj ptici feniks. Prva dva su pesnička svedočanstva i potiču iz poznog perioda Rimske 

književnosti; De ave Phoenice od Laktantija (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius 250.- 325. n.e.) i 

De Phoenice od Klaudija Klaudijana (Claudius Claudianus 370.- 404. n.e.). Treći narativ je bajka iz 

ukrajinske narodne književnosti  Ivan carević, žar ptica i sivi vuk. Dok  Laktantije i Klaudijan 

opisuju isključivo fizičku pojavnost feniksa i njegov prelazak iz života u smrt i natrag, bajka, „Ivan 

carević, žar ptica i sivi vuk ” govori o brojnim metamorfozama – devojke u pticu, carevog sina u 

tragača za feniksom i mnogim drugim. Ono što je intrigantno je funkcija prelaska iz jednog sveta u 

drugi, u ovom slučaju ptice feniks koja je inspirisala sve grane umetnosti. 

Ključne reči: faniks, dijalog, narativ, ovostrani svet, onostrani svet 
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UJEVIĆ AND WHITMAN: TRANSLATION AND INFLUENCE 
 

Although the primary foreign influences on Ujević’s poetry have long been established, his 

knowledge Anglo-American poetry haslargely been ignored due to the fact that he wrote little about 
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it and his translations of this poetry are rare. What is certainly lacking scholarship are his translations 

of selections from Walt Whitman's 'Leaves of Grass' (unpublished in his lifetime and published in 

volume XV ‘Književna Ostavština 1940-1955’). 

The aim of this presentation is the following: to explore how Ujević worked with what is still one of 

the most idiosyncratic achievements in the English language and a proposal with which very few 

scholars have dealt thus far: our conjecture here is that Ujević had encountered Whitman somewhat 

earlier;from his volume 'Ojađeno Zvono (1933) onwards, Ujević's poetry undergoes a transformation 

and expansion and we will attempt to prove that Walt Whitman providedUjević with an impetus. 
 

Key words: translation, influence, syntax, diction, form 

 

 

Zdravković Svetlana 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija 

svetlana.zdravkovic@imh.org.rs 
 

VERBALNA EKSPRESIJA U FAZI LIMINALNOSTI TOKOM JUNGOVSKE ANALIZE 
 

Autor u radu detaljno razmatra verbalni način izražavanja u fazi liminalnosti. Iako se neverbalna 

komunikacije, crtanje, muzika, pokret i igre i dr., dosta koristi u jungovskoj analizi, govor je 

dominantan način izražavanja i analiziranja svega onoga kroz šta pacijent prolazi tokom svog 

procesa individuacije i suočavanja sa nesvesnim. Pored toga, reči su, zajedno sa terapijskim 

odnosom, ono što leči i pomaže pacijentu da bolje upozna sebe, kao i da prevaziđe svoje probleme. 

Snovi, fantazije, transfer i kontratransfer, lična istorija pacijenta i ostali doživljaji komuniciraju se sa 

analitičarem i analiziraju pre svega verbalnim putem. U radu se teorijski razmatra pojam liminalnosti 

u jungovskoj psihologiji i analizi. Mikro i makro faze liminalnosti i njihova glavna obeležja se 

detaljno diskutuju. Cilj rada je uspostavljanje veze između određenih reči i izraza i psihološkog 

stanja karakterističnog za ovu fazu. Za ostvarivanje navedenog cilja koristi se hermeneutički metod 

svojstven analitičkoj psihologiji. Rezultati analize pokazuju da postoji povezanost između određenog 

psihološkog stanja svojstvenog liminalnosti i reči i izraza koji se u tom periodu koriste. Klinički 

materijal, tj. analitički rad sa pacijentima predstavlja bazu na osnovu koje se može videti da određeno 

psihičko stanje, doživljaj sebe i sveta koji osobu okružuje korelira sa specifičnim načinom verbalnog 

izražavanja. Time se potvrđuje da teorijski uspostavljena veza zaista funkcioniše u praksi, tj. u radu 

sa ljudima. 

Ključne reči: verbalna ekspresija, liminalnost, analitička psihologija, jungovska analiza, 

individuacija 
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SLOBODA KRALJICE ELIZABETE U ŠILEROVOJ TRAGEDIJI MARIJA STJUART 

 

Kao profesor istorije u Jeni i predstavnik nemačke klasične književnosti, Fridrih Šiler (Friedrich 

Schiller, 1759–1805) je istorijsku građu koristio za prenošenje estetičkih i etičkih ideja koje je razvio 

pre svega pod uticajem nemačkog filozofa Imanuela Kanta (1724–1804), ali i drugih mislilaca svog 

vremena. U klasičnoj tragediji Marija Stjuart (Maria Stuart, 1800) Šiler donekle menja istorijske 

činjenice kako bi efektivnije prikazao sukob dve kraljice i na njihovom primeru se pozabavio 

problemom dualizma ljudske prirode (čulnost–moralnost, nagoni–duh). Osim što su suparnice u 

političkom i privatnom smislu, engleska i škotska kraljica prolaze kroz različite unutrašnje konflikte i 

rešavaju ih u skladu sa svojom prirodom: Marija Stjuart kao otelotvorenje ideala „lepe duše” postaje 

moralna pobednica, dok kraljica Elizabeta ne uspeva da uspostavi unutrašnju harmoniju i uprkos 

moći i istorijskoj pobedi ostaje suštinski poražena. Iako odlučuje o životu i smrti svoje zatočenice, 

postavlja se pitanje da li je kraljica Elizabeta zaista slobodna, budući da je u svojim postupcima 

vođena nižim, nagonskim delom svoje prirode, a ne moralnim zakonom, što prema Kantu predstavlja 

uslov za ostvarivanje prave slobode. Primena Kantovog i Šilerovog koncepta dualizma ljudske 

prirode prilikom analize lika kraljice Elizabete pokazala je da ona ne ostvaruje ni ideal lepe ni 

uzvišene duše, a samim time ni stvarnu slobodu. 

Ključne reči: dualizam prirode, čulnost, moralnost, Imanuel Kant, koncept slobode 
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РЕСЕМАНТИЗАЦИЈА БАЈКЕ У СНЕЖАНИ И СЕДАМ ПАТУЉАКА АЛЕКСАНДРА 

ПОПОВИЋА 
 

Александар Поповић свакако је један од најзначајнијих српских драмских писаца 20. века, 

који је још за живота проглашен класиком. На драмску сцену ступио је пишући за децу, а 

најпопуларнији драмски текстови посвећени најмлађима настали су по моделу бајке: 

Пепељуга, Црвенкапа и Снежана и седам патуљака. Ова се три текста најчешће проучавају у 

оквиру једне целине будући да је у њима, према општеприхваћеном ставу, модел бајке 

преобликован. За предмет анализе овога рада одабрана је бајка Снежана и седам патуљака 

која је, иако је претрпела одређене измене у редактури браће Грим (као, уосталом, и српске 

народне бајке које је сакупио и објавио Вук Ст. Караџић), својом структуром најближа моделу 

усмене бајке. Циљ овога рада јесте да се покаже како није реч само о преобликовању бајке већ 

о својеврсној ресемантизацији која је, мислимо, извршена на више нивоа. Поповић 

ресемантизује, чак делимично и десемантизује формулативни језик бајке као књижевног 

жанра, као и мотиве и ликове. У његовим драмским бајкама остварује се одређена врста 

културолошког одмака од „класичне” бајке који је у досадашњој литератури означен као 

разбајчење. Како би своје драме приближио реципијентима којима су намењене, Поповић 
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уводи у њих елементе свакодневног живота детета који су, интересантно је, били актуелни 

како крајем шездесетих година, када су настале, тако и данас.  

Кључне речи: Александар Поповић, Снежана и седам патуљака, ресемантизација, језик 

бајке, разбајчење 
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A COMPARISON OF CODA CLUSTERS IN ENGLISH AND SERBIAN 

 

The aim of this paper is to compare coda clusters in English and Serbian, focusing on two-member 

consonant sequences. According to the Sonority Sequencing Principle (Kiparsky 1979; Selkirk 1984; 

Clements 1990), consonant clusters can be classified into three groups: a) core clusters (in which 

sonority decreases towards the syllable margin); b) sonority reversals (in which sonority increases 

towards the syllable margin); c) sonority plateaus (in which both segments have the same sonority 

values). In order to divide final consonant sequences into these three groups, we used the 

classification of consonant clusters provided in Roach (2009) and Petrović & Gudurić (2010) as a 

corpus. The comparison reveals that Serbian possesses a larger number of distribution possibilities 

regarding core clusters (however, many of them are loanwords). English contains more possible 

sonority reversals – primarily due to a high frequency of syllabic consonants l and n. On the other 

hand, we claim that syllabic consonants do not exist in Serbian since it is the vocalic element of the 

sound which brings about its syllabicity in certain contexts. To illustrate the difference between 

segments’ syllabicity in English and Serbian which leads to different kinds of syllabification, we 

employ the concept of sonority thresholds (Zec 2007). Another significant distinction between the 

two languages is the occurrence of complex codas. Namely, the native lexicon of Serbian does not 

allow monosyllabic words of VCC form, while there are many such words in English (and, ink, east, 

etc.). 

Key words: coda clusters, sonority, English, Serbian 
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