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Јелена Филић  

(Косовска Митровица) 

 

Светлана Слијепчевић Бјеливук: РЕКЛАМНО -                
-ПРОПАГАНДНИ ЖАНР У СРПСКОМ ПОЛИТИЧКОМ 

ДИСКУРСУ. Београд : Институт за српски језик САНУ, 
2021, 248 стр. 

 

 

Монографија Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком 

дискурсу настала је на основу рукописа докторске дисертације Језичко-

стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсу, 

одбрањене на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 25. маја 

2016. године, пред комисијом коју су чинили: проф. др Милош Коваче-

вић, проф. др Јелена Јовановић Симић и др Марина Николић, научни са-

радник.  

Како би се дао што комплетнији опис, рекламно-пропагандном 

жанру у оквиру политичког дискурса мора се приступити интердисци-

плинарно. Дакле, поред области лингвистике, какве су критичка анализа 

дискурса, прагматика и когнитивна лингвистика, неопходно је примени-

ти и достигнућа из других наука: политикологије, психологије, комуни-

кологије, теорије политичког маркетинга, визуелних уметности итд. 

Монографија Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком 

дискурсу написана је на 249 страна, а састоји се из следећих поглавља: 

Реч аутора (7–9), Увод (9–13), Циљеви, хипотезе и корпуси истражива-

ња (13–15), Преглед значајних лингвистичких истраживања (15–41), 

Преглед значајних нелингвистичких истраживања (41–51), Теоријско-ме-

тодолошки оквир (51–55), Језичко-стилске карактерстике плаката (55–

124), Језичко-стилске карактеристике летака (124–189), Језичко-стил-

ске карактеристике видео-спотова (189–217), Закључак (217–249).  У 

оквиру ових поглавља налазе се и потпоглавља која детаљније обрађују 

дати материјал.  Корпус за истраживање о рекламно-пропагандном жан-

ру чини материјал коришћен у предизборним кампањама у Србији у пе-

риоду од 1990. године до 2020. године. Почетна година узета је као рефе-

рентна временска тачку која означава не само распад СФРЈ већ и почетак 

вишестраначја и демократије, слободне изборе и сл. 
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У оквиру рекламно-пропагандног жанра доминантна су три под-

жанра: најпре плакати, а затим леци и видео-спотови, па је сходно томе 

највише пажње посвећено њима. Указано је и на најважније а истовреме-

но и најзахтевније комуникативне функције рекламно-пропагандног жан-

ра: агитациону, манипулативну и убеђивачку. Језичке стратегије убеђива-

ња и манипулације развијају се у свим поджанровима и на свим језичким 

нивоима, а ванјезички елементи подређени су истом циљу. Иза политич-

ке реторике стоји разрађен систем манипулативних техника који налази 

упориште у употреби различитих (ефикасних) доминантних визуелних 

елемената, попут симбола националне културе, али и светске културне 

баштине. 

Пре свега, неопходно је објаснити појмове који се помињу у књи-

зи и зато почињемо од појма који је и део наслова књиге. Под рекламно-

пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевају се говорне, 

писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења и ста-

вова политичких актера у материјалима који се са недвосмисленим поли-

тичким циљем користе у предизборним кампањама. Предизборне кампа-

ње представљају период у ком се најинтензивније одвијају пропагандне 

активности политичких партија, а то се чини на различите начине погод-

не за рекламирање. Ауторка даје и етимологију речи пропаганда, која је 

латинског порекла и представља герунд глагола propagare, који значи 

„ширити се, размножавати се“, а то је за предизборну кампању најбитни-

је – да дође до што већег броја људи. Реклама се дефинише као начин да 

се произвођачи обраћају потрошачима како би их заинтересовали за сво-

ју робу. 

Чињеница је да се у предизборним кампањама језик јавља као 

средство за постизање одређеног циља, односно одношења победе на из-

борима. Репрезентативан предизборни материјал, који сведочи о употре-

би језика, али и других симболичких кодова, чине плакати, леци и видео-

спотови, као најраспрострањеније форме комуницирања између политич-

ких актера и гласача. 

Ауторка монографије сматра да се рекламно-пропагандни жанр не 

може посматрати независно од друштвених и политичких околности зато 

што је њима условљен. Управо због тога, како би се постигла комплетна 

слика истраживања овог жанра, поред језичко-стилске анализе, потребно 

је ослонити се и на методолошке поставке критичке анализе дискурса. 

Критичка анализа дискурса је неретко субјективна, зато што у одабиру 

језичких средстава истраживач тежи одабиру само оних карактеристика 

за које сматра да су плански употребљене. Поред језичко-стилске анали-

зе, потребно је укључити и дескриптивну, критичку интерпретацију ре-

зултата, с обзиром на то да је језик у изборној кампањи коришћен тако да 
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услови деловање реципијената. Текст је широке намене, намењен разли-

читим групама (старосним, верским, националним и др.).  

Има више разлога зашто је за методолошки поступак искоришће-

на језичко-стилска анализа. Један од њих јесте вишеструка ограниченост 

рекламно-пропагандног жанра, а затим и испуњење како језичких, тако и 

ванјезичких критеријума у оквиру политичког дискурса. Функција које је 

најизразитија у дискурсу истовремено је и најзахтевнија, а то је убеђи-

вачка фунцкија, након које следи манипулативна. Језичко-стилска анали-

за прилагођена је врсти текста, у складу са теоријско-методолошком по-

ставком критичке анализе дискурса. 

Циљеви који су постављени подразумевају да ће ово истраживање 

дати исцрпан опис рекламно-пропагандног жанра у оквиру политичког 

дискурса са ослонцем, с једне стране, на она добра решења која се могу 

наћи у стилистичкој традицији и, с друге стране, са ослонцем на модерну 

лингвистичку теорију и методологију, које се развијају у оквиру критич-

ке анализе дискурса. У овом истраживању коришћени су леци, плакати и 

видео-спотови различитих политичких странака које су биле активне у 

периоду од 1990. године, која се сматра и преломном годином за успоста-

вљање демократије и слободних избора, док истовремено означава поче-

так постојања више странака и распад СФРЈ, па до 2020. године, када су 

и одржани последњи парламентарни и локални избори. 

У оквиру језичко-стилских потенцијала жанрова, С. Слијепчевић 

Бјеливук прави осврт на повезаност лексичког фонда са војним језиком, 

на сврху персуазије и манипулативности, а даје и запажања неких других 

истраживача. Када су у питању избори, уочава се да политика има зајед-

нички лексички фонд са војним језиком: победа на изборима, као и побе-

да у рату, подразумева успешно вођену кампању, а успешност у вођењу 

кампање даље подразумева персуазивне и манипулативне вештине. Лин-

гвистичка анализа потврђује да се у политичкој кампањи језик користи 

као средство за постизање јасно постављеног циља.  

Како је речено у књизи: „Под манипулацијом подразумева се ве-

што смишљена подвала, превара, ујдурма, махинација, а неретко се као 

синоним користи лексема манипулативност, док персуазија представља 

наговарање, убеђивање, уверавање.“ Ова два појма су веома битна када је 

у питању предизборна кампања, и што је политичар бољи у манипулаци-

ји и персуазији, имаће више гласача који му верују у то шта говори. 

Ипак, у лингвистичким истраживањима истиче се важност разликовања 

ова два појма, јер се, с етичког становишта, персуазија сматра легитим-

ним средством, за разлику од манипулације која се сматра неморалним 

поступком који води до циља. 
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За спроведено истраживање веома је битно и запажање Вере Ва-

сић приказано у монографији, зато што рекламно-пропагандни жанр у 

политичком дискурсу на више равни кореспондира с новинским реклам-

ним огласима, нарочито уколико се узме у обзир Бретонов став да свака 

реклама тежи да непрекидним низом речи зароби реципијента не допу-

штајући му ништа друго до да се преда. Та запажања односе се на: 

- однос између говорника и реципијента (у рекламно-пропагандном жан-

ру то су пропагатор и реципијент, у дискурсу новинског огласа оглаши-

вач и читалац). Фунцкија огласа је иста као и функција поруке коју огла-

шивач упућује читаоцу са намером да га убеди у потребност одређеног 

рекламног производа. 

 -  комуникативне функције: Теоријско-практични приступ који је близак 

свођењу огласа на говорни чин препоруке а спада у оквир методолошко-

теоријског проседеа анализе дискурса, има функцију побуђивања интере-

совања и мотивисања потенцијалног купца за куповину одређеног произ-

вода који је рекламиран. С друге стране, одређен број проучавалаца ре-

кламне економске пропаганде, који није тако мали, сматра да реклама 

има вишеструку функцију. Према њиховом мишљењу, реклама, односно 

рекламни огласи поред тога што треба да подстакну потенцијалне купце 

и кориснике услуга, треба и да их информишу, подуче, забаве итд. 

-  врста поруке: одређује више чинилаца: предмет рекламе, намера поши-

љаоца поруке, функција у односу на примаоца, језичко-текстуалне одли-

ке и сл.  

    - невербални код: У рекламно-пропагандном жанру један од његових 

основних циљева јесте скретање пажње, односно користе се поступци ко-

ји утичу на завођење реципијената. 

У поглављима која се баве фразеолошким слоганима, истакнути 

су они који се најчешће јављају, као и њихова функција и значај. „Фразе-

олошке јединице дефинишу се најчешће као изразито експресивни више-

лексемни спојеви, целовитог и релативно устаљеног лексичког састава.“ 

Слијепчевић Бјеливук наводи примере кроз које се може доказати засту-

пљеност фразеолошких слогана у политичким кампањама, па је тако у 

једној изборној кампањи употребљена фразеолошка конструкција која 

представља целовиту пословицу: Ко што народ каже: Кућа се од теме-

ља гради. Правда је снага над силом. Ни по бабу ни по стричевима. Три 

пут мери, једном сеци. Како сејеш, тако ћеш и пожњети. Како народ ка-

же – јасно ко дан. На овај начин, кроз народне мудрости, желело се извр-

шити промовисање лидера. Поред овог, дат је слоган Служимо народу 

(избори 2016), који показује повезаност са војним контекстом, као и зна-

чење да су политичари у хијерархији испод обичног народа. Војни дис-
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курс присутан је и у слогану Ко сме, тај и може (мисао која се припису-

је Живојину Мишићу). 

У грађи се јасно издвајају и слогани у којима се јављају фразеоло-

гизми чијој је трансформацији допринела негација, али показују тенден-

цију ка променама набоље: Није на продају, Нећу опет да гледам исти 

филм, Србија се сагињати неће... 

  Вокатив је веома чест у слоганима-позивима: Србијо, изађи! Срби-

јо, пробуди се! Оваквом апелативном функцијом жели се пробудити на-

ционални дух грађана. 

Када је реч о прилозима, са једне стране, када се говори о сопстве-

ној партији (коалицији, сарадницима и др.), користе се прилози позитив-

не семантике: пристојно, коректно, одговорно и озбиљно, уз које може  

бити употребљен квантификатор веома. Најфреквентнији је прилог одго-

ворно. Са друге стране, прилози негативне семантике употребљавају се 

када је реч о политичким противницима: неодговорно, којим се остварује 

контраст, или када је реч о влади – злочиначки. Тако се нечије понашање, 

и уопште деловање квалификује као добро или као лоше, а улога кванти-

фикатора је да укаже на приближавање крајњим вредностима на вредно-

сној оси добро – лоше. 

Ауторка монографије сматра да  реторске фигуре, као што су ме-

тафора, метонимија, кумулација и персонификација, у слоганима се нај-

чешће употребљавају као манипулативна средства. Такође, приметна је и 

фреквентност фигура негације (Ништа о нама без нас) и фонетско-фоно-

лошких фигура понављања којима се постиже ефектност и памтљивост 

слогана, а неретко се фигуре јављају удружено, као у слогану То је то, 

СПО или Јул је кул (рима и асонанца са таутолошком игром речи).  

Најтипичније језичко-стилске каратеристике слогана су: властите 

и апстрактне именице, референција заменица, метонимијска проширења; 

фразеологизми народног карактера, трансформарције фразеологизама за-

сноване на редукцији, контаминацији и сл.; употреба падежа, глаголских 

облика, парцелација реченица, компарација; метафора, метонимија, пер-

сонификација... 

Када је реч о плакатима и фотографијама, Слијепчевић Беливук 

указала је на доминантност симбола који су везани за културни и нацио-

нални идентитет читавог народа и који могу пробудити различите врсте 

емоција: од страха до емпатије, љубави, нежности и сл. Тиме се постиже 

активирање колективне свести. Основна сврха симбола јесте пробудити 

пажњу народа, изазвати емоције, а онда и довести до неспособности ра-

зумног расуђивања. Истицање политичара на фотографијама, њихов по-

глед који је уперен ка објективу, а онда у последње времеи у даљину или 

са стране, требало би оставити утисак замишљеног вође, визионара.  Фо-
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тографије политичара неретко служе и за антикампањске плакате, те се 

тако на једном од плаката налази пажљиво одабрана фотографија на којој 

политичар руком покрива уста, што је, такође, један од невербалних зна-

кова лагања, избегавања истине и сл. 

Неизоставни део ове монографије је и летак, као важно средство 

политичке кампање. У поглављима у којима се детаљније говори о леци-

ма, они су приказани као средство политичког комуницирања. У односу 

на плакат, летак је касније почео да се јавља, нарочито на нашем говор-

ном подручју. Поред термина летак, у употреби је, мада мање фреквент-

но, још и енглески назив флајер, а ретко се јавља и назив памфлет. Зна-

чење летка се дефинише као мањи лист папира штампан у већем броју 

примерака са краћим текстом пропагандног карактера. Активно су поче-

ли да се користе од 1997.  године, а од 2000. јављају се и као средства за 

информисање грађана о политичким програмима и идејама, а не само као 

једно од средстава за рекламирање. Они се истичу по боји која је каракте-

ристична за одређену странку, по логотипу странке итд. 

Светлана Слијепчевић Бјеливук, објашњавајући језичко-стилске 

карактерстике видео-спотова, служила се и релевантним речницима како 

би дала потпуну дефиницију њиховох значења. Тако се они у Великом 

речнику страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке дефинишу 

као кратки телевизијски програм намењен визуелном приказу музике, 

јавне личности и слично, и као кратка телевизијска реклама. У Вујаклији-

ном лексикону видео-клип упућује на видео-спот, а под овом одредни-

цом налазимо да кратак телевизијски програмски сегмент најчешће пред-

ставља одређену визуелизацију неке поп или рок-композиције. 

Део монографије говори о  специфичности језика и стила у ре-

кламним политичким видео-спотовима због симулације спонтаног гово-

ра, а заправо су изрежирани, плански, организовани. Од разговорног дис-

курса они преузимају ситуационе оквире, а често и језичка средства, како 

би били блиски реципијентима, са рекламним дискурсом у највећој мери 

деле ванјезичка средства и убеђивачку и манипулативну функцију. 

У српском језику није постојала студија која се систематично и 

свеобухватно бавила испитивањем српског политичког дискурса, као ни 

рекламно-пропагандног жанра. До објављивања ове монографије постоја-

ла су истраживања која су се фрагментарно бавила овом тематиком. За-

хваљујући Светлани Слијепчевић Бјеливук, коју ово није спречавало да 

да детаљну анализу рекламно-пропагандног жанра у српском политич-

ком дискурсу, добили смо детаљан увид у ту тему. 
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Радмила Бодрич: АСПЕКТИ ОБРАЗОВАЊА И 
ОСПОСОБЉАВАЊА БУДУЋИХ ПРОФЕСОРА 

ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА. Нови Сад: Филозофски факултет 
у Новом Саду, 2021, 112 стр.  

 

 

Књига Аспекти образовања и оспособљавања будућих професора 

енглеског језика, резултат је дугогодишњег истраживања и стручног уса-

вршавања Радмиле Бодрич, професора енглеског језика на Филозофском 

факултету у Новом Саду, који је уједно и издавач ове књиге. Ова књига, 

класична монографија, састоји се од осам поглавља. Тако се тематски ра-

спон књиге креће од: Ставова будућих наставника енглеског језика према 

настави граматике (Поглавље 1), преко Тестирања граматике страног је-

зика (Поглавље 2), те Техникe подстицања комуникације на енглeском је-

зику (Поглавље 3), потом Мотивационих фактора у учењу енглеског јези-

ка (Поглавље 4), затим Рада са даровитим ученицима енглеског као стра-

ног језика (Поглавље 5), Микронаставе и иницијалног образовања буду-

ћих наставника енглеског језика (Поглавље 6), Методичке праксе као об-

лика развијања компетенција будућих наставника енглеског језика (По-

главље 7) и, коначно, Профила доброг наставника енглеског језика (По-

главље 8). Садржај ове књиге можемо поделити на следећи начин: на са-

мом почетку имамо Уводну реч (5) затим следи 1. Ставови будућих на-

ставника енглеског језика према настави граматике (7), са деловима – 

1.1 Увод (7), 1.2. Имплицитни и експлицитни приступи настави грама-

тике (8), 1.3. Истраживање (9), 1.4. Резултати (10–13), 1.5. Закључак 

(13–15); 2. Тестирање граматике страног језика (15): 2.1. Увод (15); 2.2. 

Експлицитно и имплицитно тестирање граматике страног језика (16–

18); 2.3. Типови и карактеристике граматичких задатака (18–20); 2.3.1. 

Задаци са избором одговора (20–22); 2.3.2. Задаци са ограниченом језич-

ком продукцијом (22–25); 2.3.3. Задаци са проширеном језичком продук-

цијом (25–27); 2.4. Закључак (27–29); 3.Технике подстицања комуникаци-

                                                 
 ivana.denic38@gmail.com 
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је на енглеском језику (29); 3.1. Увод (29); 3.2. Врсте питања у настави 

страних језика (30–32); 3.3. Истраживање (32); 3.4. Резултати (33–37); 

3.5. Закључак (37–38); 4.Мотивациони фактори у учењу енглеског језика 

(39); 4.1. Увод (39); 4.2. Теорије и класификације мотивације у настави 

страних језика (40–45); 4.3. Истраживање (45); 4.4. Резултати (46–50); 

4.5. Закључак (51–52); 5. Рад са даровитим ученицима енглеског као 

страног језика (53); 5.1. Увод (53–54); 5.2. Концепције даровитости и је-

зичка даровитост (54–57); 5.3. Истраживање (57); 5.4. Резултати (58–

65); 5.5. Закључак (65–66); 6. Микронастава и иницијално образовање бу-

дућих наставника енглеског језика (67); 6.1. Увод (67); 6.2. Микронаста-

ва као искуствено-рефлексивна пракса (68–71); 6.3. Истраживање (71); 

6.4. Резултати (72–76); 6.5. Закључак (76–77); 7. Методичка пракса као 

облик развијања компетенција будућих наставника енглеског језика (78); 

7.1. Увод (78); 7.2. Методичка пракса и иницијално образовање будућих 

наставника енглеског језика (79–82); 7.3. Истраживање (82); 8.4. Резул-

тати (82–88); 7.5, Закључак (88–89); 8. Профил доброг наставника ен-

глеског језика (90); 8.1. Увод (90); 8.2. Наставничка поезија у XXI веку 

(91–93); 8.3. Истраживање (93–94); 8.4. Резултати (94–99); 8.5. Закљу-

чак (99); Закључна разматрања (100); Литература (101).  

У уводном делу ове књиге, Радмила Бодрич наводи коме и чему је 

књига намењена. Како каже, ова књига није само за све будуће професо-

ре енглеског језика већ и „за све заљубљенике у наставничку професију“. 

У наставку каже да, „сврха ове монографије је да обезбеди студентима и 

наставницима енглеског и свих страних језика извор за што темељније 

упознавање, разумевање, проучавање и још дубље истраживање тема, фе-

номена и процеса везаних за наставу страних језика (стр. 5). 

Прво поглавље говори о томе колико је познавање граматике стра-

ног језика битно. Како она наводи „језичка тачност је исто толико важна 

као и течност говора“ (стр. 7). Ауторка је спровела и истраживање међу 

студентима енглеског језика о значају и приступима граматици у настави 

страних језика а резултати су показали да студенти имају широко разви-

јену свест о важности граматике, чиме је она била посебно задовољна. 

Такође, из овог дела можемо и сазнати да ли је исправљање граматичких 

грешака корисно или не приликом учења страног језика.  

Након констатовања да граматика игра важну улогу у учењу стра-

ног језика, у другом поглављу, сазнаје се шта познавање граматике за-

право значи. Граматичка компетенција може бити дефинисана као знање 

правила фонологије, вокабулара, синтаксе и семантике. Учење граматике 

може бити имплицитно и експлицитно, где експлицитно граматичко зна-

ње представља свесно знање граматичких облика и њихових значења а 
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имплицитно се односи на знање језика које се испољава у неком облику 

природног језичког понашања као што је конверзација.  

У следећем поглављу, ауторка говори о техникама које треба кори-

стити како би се подстицали други на комуникацију. Како она наводи, 

наставници страних језика треба да знају која питања подстичу на интер-

акцију у разреду, већу језичку продукцију, продуктивнију атмосферу у 

разреду, активно учење језика и развој критичког мишљења. Поред тога, 

врло су битна и питања која се постављају ученицима, па је ауторка и на 

ову тему урадила истраживање које је спровела међу 104 наставника ен-

глеског језика из 37 основних школа на територији Републике Србије.  

Поглавље број 4 бави се мотивацијом као једним од најзначајнијих 

афективних фактора у настави страних језика. Она представља покретач-

ку снагу за развијање и истрајавање у дугом и сложеном процесу овлада-

вања страним језиком. На тему мотивације, такође је спроведено истра-

живање, које је имало за циљ да испита мишљења студената англистике о 

факторима који утичу на њихову мотивацију за учењем и усавршавањем 

енглеског језика током основних студија.  

„Језичка даровистост код ученика се огледа кроз изузетно развијене 

спсобности усменог и писменог истраживања, кроз лако овладавање ве-

штином читања, те изузетну способност слушања и памћења велике ко-

личине језичког материјала, кроз високу мотивацију и креативно решава-

ње проблема, потпуну заокупљеност оним што раде и самостално разви-

јање интересовања“ (стр. 53). Приликом рада са даровитим ученицима, 

улога наставника је јако битна. Већ за време студија, будући наставници 

треба да буду припремљени за рад у различитим групама, наводи се у пе-

том поглављу.  

У наредном поглављу, ауторка се бави микронаставом као делом 

иницијалног образовања будућих наставника страног језика. Испитује се 

ефикасност микронаставе за развијање почетних наставних вештина сту-

дената англистике. Микронастава се спроводи у оквиру Методике наста-

ве енглеског језика што помаже студентима, будућим наставницима, да 

стекну основне вештине и самопоуздање приликом подучавања а да у на-

стави примене теоријске и наставне технике. 

Претпоследње поглавље односи се на методичку праксу као облик 

развијања компетенције будућих наставника енглеског језика. Методичка 

пракса представља јако битан корак ка формирању професионалног 

идентитета. Она утиче и на мотивацију студената, јер се кроз праксу сту-

денти упознају са радом, што је за већину њих јако занимљиво, посебно 

онима који планирају да се оставаре у наставничкој професији. Циљ ме-

тодичке праксе и јесте управо оспособљавање студента за даљи рад.  
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И за крај, као најважније, ауторка доноси закључак шта је то што 

чини доброг наставника енглеског језика. По мишљењу Радмиле Бодрич, 

наставник је један од најважнијих мотивационих фактора који може да 

допринесе већем и квалитетнијем ангажовању ученика у наставничком 

процесу и њиховом напредовању у учењу. И на ову тему спроведено је 

истраживање, где су управо студенти били ти који су описали профил 

ефикасног наставника енглеског језика. Студенти англистике сматрају да 

наставник треба да буде харизматична особа која ће својом личношћу и 

ауторитетом вешто водити наставни процес.  

Књигом Аспекти образовања и оспособљавања будућих професора 

енглеског језика професорице Радмиле Бодрич може се рећи да је обједи-

њено све што би један будући наставник енглеског језика требало да про-

чита и зна пре почетка рада у школи. Књига је сажета, поткрепљена одго-

варајућом литературом а за сваку област су спроведена и истраживања 

међу студентима и професорима енглеског језика у нашој држави. Де-

таљном анализом прикупљених података може се доћи до тога шта је то 

што чини доброг наставника енглеског језика као и каквим техникама 

треба да се служи приликом извођења наставе. 
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Анђела Васиљевић*  

(Београд) 

 

Маја Д. Вукић: КОМБИНОВАЊЕ ВЕЗНИКА И 
НЕВЕЗНИЧКИХ РЕЧИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у 
Нишу, 2020, 166 стр. ** 

 

 

У издању Филозофског факултета Универзитета у Нишу 2020. го-

дине постхумно је објављена монографија доц. др Маје Вукић Комбино-

вање везника и невезничких речи у савременом српском језику. Књига је 

проистекла из истоимене докторске дисертације, одбрањене 2015. године 

на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, пред ко-

мисијом коју су чинили: проф. др Милош Ковачевић, проф. др Миланка 

Бабић и проф. др Срето Танасић. Овај наслов доноси систематски опис и 

класификацију комбинаторних могућности везника и невезничких речи и 

израза, што је тема која је у досадашњој србистичкој и / или сербокроати-

стичкој литератури у више наврата дотицана из различитих углова, али, 

колико нам је познато, никада у својству средишњег предмета засебне 

монографске публикације.  

У уводном делу (стр. 13–51) излажу се предмет, методе и циљеви 

истраживања, као и спецификација корпуса и листа коришћених извора 

(I.1.). Важан допринос овог поглавља огледа се у свеобухватном прегле-

ду уже и шире синтаксичке литературе, као и у пружању општег теориј-

ског утемељења термина везник (I.2.) и семантички конкретизатор (I.3.). 

Други одељак састоји се из девет тематских целина (II.1–II.9.), обједиње-

них према типу доминантне компоненте у семантичкој структури конкре-

тизатора (стр. 55–141). Треће поглавље (стр. 145–153) посвећено је коор-

динираним спојевима семантички спецификованих напоредних (III.1.) и 

зависних везника (III.2.) са јединицама које врше функцију семантичких 

                                                 
* andjela.vasiljevic.ue@gmail.com 
** Овај текст финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије према Уговору број 451-03-9/2021-14 који је склопљен са 

Институтом за српски језик САНУ. 
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конкретизатора уз неспецификоване координаторе. Централни део књиге 

затварају асиндетске конструкције са лексичким конекторима (III.3.), на-

кон чега следе „Закључак” (стр. 155–156), резиме на енглеском језику 

(стр. 157–158) и „Литература” (стр. 159–166). 

Главни предмет научног истраживања су спојеви семантички не-

спецификованих напоредних везника и невезничких речи и израза, и то 

оне конструкције у којима се везничка реч јавља на првом месту, будући 

да њих одликује знатно већа разнообразност и учесталост у савременом 

српском језику него спојеве са обрнутим редоследом конституената. Мо-

нолексемска или полилексемска јединица постпонирана у односу на на-

поредни везник налази се у улози семантичког конкретизатора (СК). Ка-

ко ауторка подвлачи, ова тема даје обиље могућности за поделу грађе, 

која се може заснивати на структурним, али и на различитим семантич-

ким критеријумима. Узимајући у обзир улогу и значај семантичког кон-

кретизатора, те констатацију да у многим случајевима његово испуштање 

доводи до битних промена на граматичком и / или смисаоном плану, по-

дела се најпре темељи на примарном обележју уоченом у његовој семан-

тичкој структури. Сагласно томе, у средишњем поглављу књиге предла-

же се анализа спојева координатора и конкретизатора временског (II.1.), 

пропратнооколносног (II.2), просторног (II.3.), адверзативног (II.4.), кон-

цесивног (II.5.), узрочно-последичног (II.6.), начинског ((II.7.), градацио-

ног (II.8.) и адитивног значења (II.9.). За критеријуме њихове уже поделе 

узимају се морфолошка врста и подврста конкретизатора (заменички и 

незаменички прилози, партикуле и прилошки изрази), и тип семантички 

неспецификованог везника (копулативни или адверзативни). На темељи-

ма поузданог и доследног теоријско-методолошког оквира, ауторка спро-

води исцрпну анализу аутентичне језичке грађе, ексцерпиране из аноти-

раног Корпуса савременог српског језика Математичког факултета Уни-

верзитета у Београду, као и корпуса одабраних текстова из свих функци-

оналних стилова савременог језика, чему се додатно придружује грађа са 

интернета, уврштена првенствено са циљем давања опсежнијег увида у 

особености употребе координираних спојева везника и невезничких речи 

у склопу разговорног функционалног стила.  

Полазећи од дефиниције комбинаторности везника, коју одређује 

као њихову способност „да се нађ[у] у контактном положају са другом 

врстом речи и да притом ствара[ју] на структурном, семантичком 

и/или функционалном плану чвршће или лабавије структуре”, М. Вукић 

запажа да у досадашњој сербокроатистичкој литератури не постоји оп-

шти консензус око именовања таквих конструкција. О томе сведоче број-

ни блиски, али не потпуно синонимни називи: сложени везник, везничка 

конструкција, везнички спој, везнички скуп, везничка скупина, везнички 
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израз, сложени приложни израз итд. (стр. 19). Могућност здруживања с 

другим врстама речи и изразима испољавају како координирани, тако и 

субординирани везници. Међутим, прва могућност у домаћој литератури 

је знатно мање обрађивана, што узрокује проблеме и неусаглашености 

терминолошке, категоријалне и класификацијске природе. Уводно погла-

вље доноси хронолошки преглед приступа у проучавању везника у срби-

стичким / сербокроатистичким граматикама почев од краја XIX века до 

данашњих дана, на основу чега се стиче општи утисак да постоји велико 

„шаренило” на пољу теоријског одређења и подела. Преглед референтне 

литературе указује да у координиране конструкције овог типа најчешће 

улазе напоредни везници са најмање спецификованом семантиком, те да 

монолексемске и полилексемске јединице у постпозицији у односу на ве-

зничку реч остварују модификаторску функцију, уз важну напомену да 

могу бити експлетивног (испустивог) или неексплетивног (неиспустивог) 

карактера, што је условљено природом везничке речи, али и конкретним 

семантичко-прагматичким односом који се успоставља међу предикациј-

ским целинама. Додатна вредност уводног поглавља огледа се у преци-

зном терминолошком одређењу термина семантички конкретизатор, 

што је посебно значајно уколико се има у виду да је овај појам релативно 

скоро ушао у србистику под утицајем руске граматичке литературе. СК 

се дефинише као постпонирана реч, односно скуп речи којим се ближе 

одређује значењски недовољно спецификован напоредни везник. Тако 

одређен, он је други члан двокомпонентне структуре делимично сродне 

сложеним везницима, али и колокацијама. Међутим, координиране споје-

ве везника и невезничких речи одликује могућност интерполирања (уме-

тања) других елемената (најчешће енклитика), док су сложени везници 

потпуно окамењене, лексикализоване полилексемске конструкције. С 

друге стране, спојеви напоредних везника и СК од колокација суштински 

се разликују по томе што је њихова основна компонента синсематична 

реч. Такође, за разлику од сложених везника, који посредством деиктич-

ке компоненте катафорски упућују на елементе у десном контексту, спо-

јеви координираних везника и невезничких речи искључиво остварују 

анафорску функцију, успостављајући значењску везу са појединачним 

реченичним конституентима, конструкцијама или клаузама у левом кон-

тексту. У том смислу, њихов антецедент може бити како интрафрастичка 

(унутарреченична), тако и трансфрастичка (надреченична) компонента, 

док је за сложене зависне везнике могућност упућивања на екстрапреди-

кацијски антецедент искључена. Ово својство ауторка илуструје поређе-

њем упућивачких својстава зависног узрочно-последичног везника због 

тога што и семантички подударног споја координатор + СК па због то-

га: „Често посећујем дерматолога због тога што се највише плашим да 
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не добијем рак коже” и „Највише се плашим да не добијем рак коже, па 

ЗБОГ ТОГА често посећујем дерматолога” (стр. 46). Такође, у служби ан-

тецедента конструкције координирани везник + СК може се јавити нека 

експлицирана компонента, али и имплицитна пресупозиција, што указује 

да је приликом њиховог описа неопходно укључити поједине елементе 

прагматичке анализе. Успостављајући анафорске везе између узастопних 

реченица, СК остварује и конекторску улогу на нивоу текста / дискурса 

као надреченичних целина, те постаје један од темељних носилаца тек-

стуалне кохезије и кохеренције. Анализа грађе показује да се у служби 

ове јединице могу наћи заменички прилози (нпр. тада, онда, овде, зато, 

стога), прилошки изрази (нпр. у то време, на овом месту), партикуле 

(нпр. и, посебно, нарочито, напротив), те да она релативно често може 

бити експлетивна. Међутим, у случају да је њено изостављање граматич-

ки прихватљиво, испоставља се да спојеви координатор + СК углавном 

сигнализирају семантички разноврсније односе него што то чини само-

стално употребљена везничка реч. Примарни положај везника и конкре-

тизатора јесте контактни, мада је уметањем глаголских или заменичких 

енклитика формално могуће „разбити” њихову везу. Коначно, када је реч 

о синтаксичкој функцији СК, истиче се да спојеви који не садрже пуно-

значну реч (нпр. и, а, нарочито) немају конкретну синтаксичку функци-

ју, док они у чијој се структури јављају пунозначне речи (нпр. на том ме-

сту, у исти мах, у то време, у том стилу) најчешће остварују службу 

адвербијалне одредбе (за место, време, начин и сл.).  

 У склопу централног дела спроводи се квалитативна анализа бо-

гате грађе ексцерпиране из текстова свих функционалних стилова, чиме 

је омогућен исцрпнији увид у дистрибуциону и стилску репартицију спо-

јева везника и невезничких речи у савременом српском језику. Очекива-

но, с обзиром на критеријум учесталости у свим функционалним стило-

вима, најобимнија анализа посвећена је спојевима семантички недовољно 

спецификованих копулативних и адверзативних везника са конкретизато-

рима временског односа. Уз помоћ јединица овог типа, врше се темпо-

рална идентификација (издвајање временског одсечка у којем се одвија 

радња исказана глаголом у клаузи лево од координатора), односно кван-

тификација (одмеравање трајања радње), при чему важи правило да се 

ови видови детерминације често прожимају. У оквиру спојева са СК тем-

поралног значења, јављају се три главна семантичка подтипа – односи 

симултаности, антериорности и постериорности. Сходно томе, однос ус-

постављен између напоредних предикација одређује се као симултан 

(истовремен) или сукцесиван (антерироран или постериоран). Када је реч 

о формалним обележјима ових конструкција, јавља се веома велики број 

структурних образаца. У позицији семантичког конкретизатора могу се 
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наћи заменички прилози (нпр. тада, онда), незаменички прилози (нпр. 

истовремено, уједно, одмах, после, најпре), те прилошки изрази (нпр. у 

исто време, у исти мах, у истом часу, пре тога, после тога, за то вре-

ме). Премда је често могуће заменити их одговарајућим монолексемским 

прилогом, прилошке изразе у служби СК по правилу одликује виши сте-

пен изнијансираности значења, што је условљено семантичким обележји-

ма именичке лексеме која је носилац значења временске идентификације 

или квантификације (уп. тада / у том тренутку / у том моменту / у том 

часу). Додатно, на формалном плану, уочава се да нису сви напоредни ве-

зници подједнако способни да творе координиране конструкције са СК 

временског односа. Наиме, ова могућност првенствено је резервисана за 

копулативне везнике, који иначе повезују садржаје са значењем симулта-

ности (и), односно временске сукцесивности (па / те). Слично се запажа 

и у обрасцима комбиновања са адверзативним везницима а, али и но, ко-

јима се успостављају односи супротности или разлике. Насупрот иден-

тичним спојевима са копулативним везницима и / па / те, за спојеве а / 

али / но + СК временског односа специфично је да се тешко могу редуко-

вати испуштањем конкретизатора, будући да би његово уклањање довело 

до неграматичних структура, али и до нарушавања опште логичке пове-

заности, тј. кохеренције исказа: уп. „…музика, по речима Суриоа, заме-

њује говорну уметност, а У ИСТО ВРЕМЕ је обесхрабрује чинећи је из-

лишном. […] → *…музика, по речима Суриоа, замењује говорну умет-

ност, а обесхрабрује је чинећи је излишном” (стр. 64). Ову појаву ауторка 

приписује томе што ниједном адверзативном везнику није иманентно не-

ко од временских значења. Коначно, везници него и већ веома ретко ула-

зе у спојеве са конкретизаторима временског односа, што је условљено 

чињеницом да је готово немогуће успоставити логички однос коегзистен-

ције са негираном предикацијом у левом контексту. 

Даље се спроводи анализа темпоралном значењу блиских спојева 

напоредни везник + СК пропратне околности, чије је примарно својство 

сигнализирање односа двеју симултаних радњи, од којих је друга про-

пратна, односно маргинална, те самим тим и без већег утицаја на начин 

вршења главне. Као експонент категоријалне семантике, јавља се конкре-

тизатор притом, уз напомену да је у спојевима са копулативним везници-

ма (и, па, те) он углавном експлетиван, док у конструкцијама са адверза-

тивним везницима (а, али, но) његово изостављање доводи до губљења 

значења пропратне околности у корист чистог адверзативног односа. На-

лик сродним темпоралним структурама, конкретизатори пропратноокол-

носног значења не ступају у везу са координаторима са значењем кон-

трарности (ни / нити, него / већ), јер би њихово здруживање довело ло-

гичке противречности. Коначно, уколико се има у виду изразито осетљив 
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статус категорије пропратне околности у сербокроатистици, стиче се ути-

сак да овај одељак систематизује и умногоме обогаћује постојећу синтак-

сичку и семантичку литературу из уже области. 

Треће по реду потпоглавље централног дела монографије посвеће-

но је анализи спојева напоредних везника и конкретизатора просторног 

значења. У питању су структурно и семантички разноврсне конструкције, 

чији је први члан напоредни везник са неспецификованим значењем, а 

други конкретизатор просторног значењског односа, који се јавља у виду 

заменичког и незаменичког прилога, те прилошког израза месног значе-

ња. Пошто се просторна семантика не може изразити посредством везни-

ка, овај однос успоставља се само преко семантичког конкретизатора. 

Сходно томе, он је једини експонент категоријалне семантике. Унутар 

ове групе, као један од кључних поткритеријума поделе јавља се опози-

ција блискост : удаљеност у односу на положај учесника у говорној си-

туацији. Захваљујући деиктичкој компоненти, заменички прилози и при-

лошки изрази (нпр. овде / на овом месту, тамо / на том месту) користе 

се за детерминацију субјективног простора, одређеног у односу на уче-

снике говорне ситуације, док се незаменички прилози (нпр. горе, доле, 

унутра) одређују у односу на неку другу тачку, те припадају објективном 

простору. Иако се у начелу прилошки израз може заменити синонимним 

заменичким прилогом (уп. на овом месту / на овом простору / у овој 

тачки → овде), анализа потврђује да изрази имају сложеније семантичке 

структуре, што је превасходно последица специфичних обележја имени-

це која је носилац категоријалне семантике. Додатно, као један од кључ-

них критеријума унутрашње поткласификације спојева координатор + 

СК просторног значења, уводи се и опозиција статичност : динамич-

ност. У оквиру обележја статичности, сагледава се локализованост у од-

носу на учеснике говорне ситуације, док се у склопу обележја динамич-

ности издвајају три уже семантичке категорије – аблативност (полази-

ште), адлативност (циљ) и перлативност (правац кретања). Као важан за-

кључак, истиче се да је у оквиру наведене категорије СК неексплетиван, 

јер би његово испуштање довело до потпуног губљења спацијалног одно-

са. Ово својство условљено је и синтаксичким факторима, имајући у виду 

да СК заузима позицију реченичног конституента (најчешће адвербијал-

не одредбе). Док су у случају СК темпоралног значења могућности ком-

биновања са напоредним везницима предодређене логичким факторима, 

грађа указује да се у препозицији у односу на СК просторног односа могу 

наћи практично сви напоредни везници, мада су поједине конструкције 

ређе заступљене. Будући да је везник довољан за успостављање коорди-

нације између двеју узастопних предикација, изостављање СК не би има-

ло озбиљније последице по синтаксичко устројство сложене реченице, 
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али би зато дошло до губљења спацијалне семантике. Када је реч о засту-

пљености, највећу фреквентност очекивано бележе спојеви везника и и 

спацијалних СК (нпр. и на овом месту / и овде, и на оном месту / и онде, 

и одавде / и од овог места, и туда / и у том правцу).  

У наставку читамо о спојевима неспецификованих везника са кон-

кретизаторима адверзативног значења. Ауторка полази од теоријских и 

класификацијских проблема, почев од чињенице да не постоји општи до-

говор у погледу везника који улазе у ову групу. Унутар самог одељка, вр-

ши се ужа категоризација семантичких конкретизатора са значењем 

адверзативности на подптипове контрарности (напротив), неподударно-

сти (међутим, за разлику од тога), компензације (зато), концесивности 

(ипак, и поред тога, и насупрот томе) и ексцептивности (само, једино). 

Према структурним обележјима, СК адверзативног односа су монолек-

семски (партикуле и прилози) и полилексемски (прилошки изрази). Нај-

продуктивнији спојеви су они са СК концесивног значења, због чега је 

њиховим структурно-семантичким одликама посвећено посебно потпо-

главље. Будући да су обе компоненте овог споја експоненти исте, али из-

нијансиране категоријалне семантике, функција СК адверзативног значе-

ња првенствено је интензификаторска, (уп. а / али напротив, а / али за 

разлику од тога). Такође, анализа грађе показује да дате компоненте не 

морају бити у непосредној близини. Наиме, СК може се наћи у дискон-

тактној позицији у односу на везник, при чему се, по правилу, дозвољава 

интерполирање енклитика: „Модерна уметност не искључује реализам из 

сфера својих преокупација, већ га НАПРОТИВ, укључује и прихвата као 

једну од најдрагоценијих својих могућности” (стр. 113). Спојеви коорди-

натора са СК концесивног значења углавном деле судбину других семан-

тичких подтипова адверзативности. Као једно од важних обележја ових 

конструкција, наводи се податак да се у служби СК концесивног односа, 

поред одговарајућих партикула (нпр. ипак), јављају само прилошки изра-

зи (нпр. упркос (свему) томе, и поред (свега) тога, без обзира на то), чи-

ја је улога допуна празних места у парадигми заменичких прилога. 

Затим се обрађују могућности комбиновања неспецификованих 

координатора са СК узрочно-последичног односа, који представљају је-

дан од најзаступљенијих подтипова логичке импликације. На формалном 

плану, важно је истаћи да категорија каузалности обавезно подразумева 

постојање двочлане језичке конструкције, од којих је једна носилац узро-

ка, а друга носилац последице. За разлику од синонимних зависних ве-

зника, код спојева координираних везника и СК каузалног односа важи 

правило да прва клауза нужно исказује узрок, а друга последицу. Поред 

специфичне реченичне дистрибуције, од значаја је поменути и експле-

тивни карактер СК уз копулативне везнике и, па, те, који су и сами носи-
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оци каузалне семантике. Анализа грађе указује да су у таквим конструк-

цијама адверзативни везници, а поготово везник а, углавном заменљиви 

копулативним и, што додатно иде у прилог тврдњама о њиховој сродно-

сти, на шта је у досадашњој литератури у више наврата указивано, посеб-

но у радовима М. Ковачевића и Б. Арсенијевића.  

У служби семантичког конкретизатора начинског односа могу се 

наћи прилози тако и овако, показана заменица тиме, те прилошки изра-

зи настали декомпоновањем начинских прилога, које због присуства име-

ничке компоненте уједно одликује богатији семантички садржај, али и 

већа обличка и стилска разнообразност (нпр. на тај начин, у том стилу, 

у том светлу, тим путем). У позицији координатора, очекивано, најче-

шће се јавља копулативни везник и, док у корпусу једино нема потврда за 

употребу везника ни у координираним конструкцијама са СК начинског 

односа. Када је реч о критеријуму (не)експлетивности, испуштање начин-

ског СК граматички је дозвољено у спојевима са копулативним везници-

ма, док је оно искључено у координираним структурама са адверзатив-

ним везницима. О конкретизаторима за исказивање градационог односа 

знатно је више писано у оквиру сербокроатистичке литературе, те погла-

вље посвећено њиховим спојевима са везницима доноси и општи преглед 

досадашњих теоријских и класификацијских поставки. Најчешћи спојеви 

овог типа јесу они код којих се у позицији СК јавља партикула (нпр. и / а 

нарочито, и / а посебно) у интензификаторској улози.   

Коначно, последњи сегмент другог поглавља посвећен је марги-

налним спојевима координатора и СК адитивног значења, какве су парти-

куле и, штавише, још и лексикализоване предлошко-падежне конструк-

ције са деиктичким компонентама: поред тога, осим тога, уз то, поврх 

тога и сл. Наведене конструкције специфичне су по томе што успоста-

вљају везе на надреченичном нивоу, те се примарно јављају у прагматич-

кој функцији текстуалних конектора. Пошто је адитивност једно од се-

мантичких обележја копулативних везника, у таквим спојевима СК је 

експлетивног карактера. Насупрот томе, у конструкцијама са адверзатив-

ним везницима, изостављањем конкретизатора долази и до поништавања 

адитивног значења. У појединим случајевима, изостављање СК довело би 

и до неграматичне конструкције: „Зато жабе на кожи имају много жлезда 

које стално луче ту слуз, али И друге секрете. […] → *Зато жабе на кожи 

имају много жлезда које стално луче ту слуз, али друге секрете” (стр. 

140).  

Треће поглавље (стр. 145–148) доноси преглед спојева семантички 

спецификованих дисјунктивних (раставних), експланативних (објаснид-

бених) и градационих везника са језичким средставима која се иначе ја-

вљају у функцији СК уз семантички неспецификоване копулативне и 
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адверзативне везнике. Ове конструкције по правилу су оказионалне, јер 

су координатори у њиховом саставу већ довољно семантички специфико-

вани, те не захтевају – а најчешће и не дозвољавају – додатно разлагање 

значења на уже подтипове. Примера ради, у случају дисјунктивних рече-

ница није могуће употребити у постпозицији ниједан временски конкре-

тизатор са значењем симултаности, јер би, услед природе дисјунктивног 

логичког односа, такви спојеви били контрадикторни: „*Био је погурен, 

или се У ИСТО ВРЕМЕ / ИСТОВРЕМЕНО […] само правио да би изгле-

дао старији” (стр. 145). Једини потврђени спојеви овог типа јесу они са 

темпоралним конкретизаторима постериорности (или после тога / затим 

/ након тога). Када је реч о спојевима објаснидбених везника и израза то 

јест, односно, а то, и то, ове јединице одликује потпуна блокираност у 

погледу уласка у координиране конструкције са семантичким конкрети-

заторима, што је директна последица високог нивоа граматикализације, 

као и уско спецификоване преформулативне семантике. Подједнако мар-

гинални су и спојеви зависних везника и средстава која се јављају у 

функцији семантичких конкретизатора уз неспецификоване напоредне 

везнике (стр. 149–150), при чему грађа указује на ретке, оверене кон-

струкције, попут кад тамо и кад оно. У последњем сегменту трећег по-

главља, ауторка разматра занимљиве могућности асиндетских координи-

раних конструкција са семантичким конкретизаторима различитог значе-

ња (адверзативног, концесивног, каузалног, темпоралног, спацијалног). У 

овом случају, СК налазе се у функцији лексичких, а не граматичких ко-

нектора, сигнализирајући бројне кохезивне и логичке односе, и то првен-

ствено на нивоу надреченичних целина. Реч је о модификаторима екстра-

предикативног и необавезног карактера, који указују на посебне логичке 

односе између сегмената текста које повезују. У досадашњој сербокроа-

тистичкој литератури обрађивани су под блиским, али не потпуно сино-

нимним терминима (текстуални конектор, конектив, дискурсни маркер / 

ознака, организатор текста и сл.). У питању су монолексемске и поли-

лексемске јединице различитог категоријалног статуса (прилози, везни-

ци, партикуле, изрази), које остварују анафорске и / или катафорске од-

носе на плану надреченичног јединства текста. Коначно, у прилог тврд-

њама о њиховој екстрапредикативној природи иде и чињеница да се у 

грађи углавном јављају у иницијалној и / или парентетичкој (издвојеној) 

позицији, обављајући функцију модификатора читавих исказа, а не само 

једног сегмента из непосредног реченичног ко(н)текста: „… њихова [је] 

делатност више везана за народне и специјалне него за универзитетске 

библиотеке. НАСУПРОТ ТОМЕ, у САД, информативна служба је везана 

не само за националне, већ и за академске библиотеке” (стр. 153). 
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* 

Књига Комбиновање везника и невезничких речи у савременом 

српском језику тематски и структурно је осмишљена тако да заинтересо-

ваним читаоцима омогући исцрпан увид у структурне и функционално-

семантичке одлике спојева напоредних везника и невезничких речи у 

служби семантичких конкретизатора. Имајући у виду обличку, значењ-

ску и стилску разноврсност ових конструкција, те чињеницу да су у лите-

ратури уочени бројни проблеми у погледу њиховог терминолошког одре-

ђења и поделе, може се закључити да је реч о наслову који доноси свео-

бухватан преглед претходних приступа, али и велики помак на пољу про-

учавања феномена комбинаторности везника и невезничких речи и изра-

за. Богата, аутентична грађа и библиографске референце читаоцима могу 

послужити као инспирација и полазна тачка за даљи опис ових конструк-

ција на свим нивоима лингвостилистичке анализе. Напослетку, желимо 

да одамо велико признање ауторки М. Вукић за израду овог узорног син-

таксичког наслова, као и за њен целокупан допринос у домену испитива-

ња структура савременог српског језика. 
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Проучаваоцима науке о језику веома је добро познато име Ирене 

Грицкат, врсног научника и једног од најзначајних лингвиста XX века. 

Њен широки лингвистички опус чине радови који се могу поделити на 

оне који језик посматрају из синхроне и на оне који језик посматрају из 

дијахроне лингвистичке перспективе. Како је Ирена Грицкат била изузе-

тан лексикограф и семантичар, њени радови из области савременог срп-

ског језика тичу се многобројних семантичких и граматичких истражива-

ња. Зборник радова Кругови Ирене Грицкат (семантичко-граматичка 

истраживања савременог српског језика) окупља брижљиво одабране 

радове из области семантике и представља изузетно значајно дело за про-

учаваоце лингвистике.  

Уводним поглављем, под називом Научни и уметнички кругови 

Ирене Грицкат, уредник зборника проф. др Рајна Драгићевић приближа-

ва читаоцима интердисциплинарну личност Ирене Грицкат. Детаљно су 

описани биографски подаци Ирене Грицкат, поменути су делови њене 

обимне библиографије, приказане лингвистичке области које је истражи-

вала, али и теме које је бирала и начин на који је приступала изради радо-

ва током свог врсног научног рада. Такође, дат је осврт на њене текстове 

који су спајали науку и уметност, те је указано на чињеницу да је, поред 

научног рада, њена пажња била усмерена и на уметност, што је резулти-

рало њеним песничким остварењем. На крају, посебно се издваја погла-

вље Реч уредника, у коме проф. др Рајна Драгићевић бележи разлоге за 

настанак ове збирке, напомињући да је њено објављивање представљало 

не само публикацију у част Ирени Грицкат, него и „насушну потребу 

српске славистике”. Поред тога, објашњава се наслов зборника и помињу 

                                                 
* jovana.ivanis@gmail.com 
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сви они тематски кругови који се преплићу у богатом стваралаштву Ире-

не Грицкат – лингвистика, лексикографија, есејистика, поезија, музика и 

математика. 

Композицију зборника чини поменути Увод и девет поглавља: Гла-

голска семантика, Прилошка семантика, Семантика непроменљивих ре-

чи, Творбено-семантичке одлике деривата, Семантичко-граматичка 

улога префиксације, Семантичка улога суфиксације у прошлости и да-

нас, Парадигматски лексички односи: антонимија, Синтагматски лек-

сички односи и Лексикографија. Побројане тематске целине садрже 30 

најважнијих и најцитиранијих семаничких истраживања Ирене Грицкат.  

Прво поглавље Глаголска семантика чине два рада која нам показу-

ју колико шаролике могу бити семантичке слике појединих речи, у овом 

случају – глагола. Први рад Развој значења глагола имати доноси нам 

семантичку слику глагола имати, приказану кроз дијахрону, али и кроз 

синхрону перспективу. Указује се на то да примарно значење глагола 

имати ни данас није лако одредити и поставља се питање да ли се посе-

сија првобитно схватала као држање при себи нечега и власт над нечим 

што је увек потчињено и неодвојиво, или се појам посесије ширио и на 

оно што је одвојено од човека, али је у његовој власти. Други рад Шта 

све значи значити? приказује на које се све начине може посматрати зна-

чење одређене лексеме, нарочито када је у питању лексема чије значење 

у великој мери зависи од контекста у којем се налази.  

Друга тематска јединица под називом Прилошка семантика садржи 

шест радова, у којима се разматрају различити сегменти семантике при-

лога. Први рад Прилози и њихов однос према придевима и придевским 

значењима осветљава граматичку функцију прилога, указујући на посто-

јање синтагматских спојева који произилазе из семантике прилога и се-

мантике глагола, уз прављење паралеле између прилога и придева. Као 

централно питање другог рада О једној особености прилога и прилошких 

синтагми у српскохрватском језику поставља се појава која подразумева 

губљење обличког разликовања при изражавању кретања и мировања и 

њој сродна појава у оквиру које у књижевном језику одређени прилози за 

место и синтагме са месним прилошким значењем могу значити и одред-

бу за правац кретања и одредбу за бављење на једном месту. Закључује 

се се да је подручје српског језика кроз историју највероватније било за-

хваћено тенденцијом изједначавања адвербијалних израза за мировање и 

кретање. Трећи рад О прилозима у српскохрватској лингвистичкој науци 

почиње уводном напоменом о еволуцији науке и историји науке о језику. 

Тема рада је преглед репрезентативних научних истраживања о прилози-

ма, подељених на традиционална, црквенословенска, старија, новија и 

модерна истраживања, али и кратки приказ приступа прилозима у Речни-
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ку српскохрватског књижевног и народног језика САНУ. Приказан је на-

чин класификације прилога у српским граматикама, али и скренута па-

жња на обраду неких специфичних проблемских целина. Прилошке речи 

посматране кроз феномен антонимије, четврти рад, садржи обраду анто-

нимије и проблематике која је у вези са употребом прилога уз глаголе, a 

која указује на то да антонимични прилози у многим случајевима не стоје 

у значењској или употребној равнотежи. На основу тога, увиђа се да се 

супротстављеност глаголских радњи не може увек постићи супротста-

вљеним прилошким одредбама. Рад је подељен на две анализе – прва се 

бави испитивањем прилога особинских значења, а друга испитивањем 

прилога димензионалних значења. Узрок томе је општи карактер прило-

шких речи и чињеница да оне могу допринети и ресемантизацији. Пети 

рад О неким значењима у заменичким (и прилошким) речима на к- кратко 

описује посебну семантику генерализованости која се може јавити код 

заменичких и прилошких речи на слово к-, у којима може постојати више 

типова значења: односно, упитно, али и допусно значење. Последњи рад, 

Појаве метафоричности у прилозима, садржи као централно питање ег-

земплификацију метафоричних помака у прилозима као детерминатори-

ма глагола, а као додатна питања издвајају се однос између таквих син-

тагми и оних придевско-именичких, где је придевски елемент метафо-

рично употребљен, као и случајеви када прилог стављен уз глагол изази-

ва екстравербално семантичко-синтаксичко дејство. 

Семантика непроменљивих речи, трећа тематска целина, садржи 

два рада, чији је предмет семантичко истраживање непроменљивих речи. 

Први рад, под насловом Семантички потенцијали у неким непроменљи-

вим речима, анализира неке непроменљиве речи које у одређеним поло-

жајима у реченици, услед значењских варијетета, могу међусобно мења-

ти места. На тај начин, ове речи могу да сведоче и о изменљивости се-

мантичке суштине, уз прилагођавање постојећим импликацијама. Други 

рад, О предлогу за у српском језику, тиче се семантике предлога за, који 

спада у групу тзв. примарних предлога. Видови употребе предлога за мо-

гу бити мотивисани, али и изворно значењски немотивисани, а промене 

се уочавају у различитим сегментима – од општесловенског стања, преко 

савременог српског књижевног језика до садашњих дијалекатских особе-

ности. 

Четврто поглавље бави се питањима деминуције у српском језику и 

носи назив Творбено-семантичке одлике деминутива. Први рад у овом 

поглављу Деминутивни глаголи у српскохрватском језику даје опсежан 

преглед категорије деминутивних глагола. Закључује се да српски језик 

располаже разноврсним обличким средствима глаголске деминуције, те 

да глаголи могу постати деминутивни најчешће путем суфиксације, дода-
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вањем глаголских суфикса на корен глагола, али и путем префиксације, 

поред још неких специјалних појава. Као посебна расправа о овој теми 

издваја се студија Ђуре Дачичића о српској деминуцији и аугментацији. 

На крају, посебна пажња посвећена је питању аугментативних глагола. 

Значења афиксалне глаголске деминуције, други рад, анализира одређене 

глаголе настале суфиксацијом и указује на стварање нових глагола – 

оних који указују на интерну модификацију глагола и различитих члано-

ва исказа везаних уз глаголе у реченици, али и оних који указују на екс-

терну модификацију реченог. Као посебна тема издваја се појава која до 

тада није била обрађена: проналажење оних типова глагола који не допу-

штају деминутивску модификацију. Трећи рад О неким особеностима де-

минуције даје преглед својеврсне систематизације типова деминуције. 

Указује се на разлике између суфиксалног и префиксалног умањивања, 

као и умањивања именичких, придевских и глаголских садржаја, и то уз 

поређење српског и руског језика. Као примарни услов за настанак деми-

нуције поставља се остварљивост семантичке везе између основне лексе-

ме и афикса, те логичка утемељеност самог поступка. Учесницима у де-

минуцији сматрају се општа лексичка значења добијена деминуцијом, 

формална и семантичка разједначавања у словенским језицима, одређени 

стилистички елементи неједнаке типологије, као и творбена и значењска 

флуидност у историји језика.  

Пето поглавље чине три рада и оно носи назив Семантичко-грама-

тичка улога префиксације. Први рад Шта даје за проучавање глаголске 

семантике чиста (граматичка) перфектизација путем префиксације ис-

питује да ли се префиксацијом може остварити чист видски однос између 

имперфективног и перфектизованог глагола, око чега су научна гледишта 

подељена. У оквиру тог питања семантика одређеног глагола има више 

тумачења, а као честа замерка наводи се присуство секундарно импер-

фектизованих префиксираних глагола. Такође, указује се на то да се од 

језика до језика разилазе и семантичка природа глагола, али и природа 

самог префикса. Други рад Одлике глаголског видског парњаштва као се-

мантички индикатори проучава односе између префиксираних перфек-

тивних глагола и одговарајућих секундарно имперфектизованих, а као је-

дан од задатака поставља се питање да ли се уз свако перфективно значе-

ње и подзначење образује и имперфективно. Посматране имперфектиза-

ције најчешће садрже инфиксе -(ј)а- и -ва-, понекад уз дуљење коренског 

вокала. Трећи рад, под насловом Префикс с(а)- уз глаголе у српском јези-

ку, разматра перфективне префиксиране глаголе кроз два аспекта – ети-

молошки и семантички. Као главни закључци издвајају се чињеница да 

се префиксом с(а)- одувек недвосмислено утврђивала семантика финали-

зације неке радње или стања до краја замишљеног усмерења, односно ко-
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начног ефекта, затим да је овај префикс могао изгубити примарно значе-

ње и добити улогу граматичког перфектизовања и, на крају, да садржи 

издвојену семантику аблативности.  

Семантичка улога суфиксације у прошлости и данас, шесто погла-

вље, чине три рада. Први рад Покушаји стварања српске научне терми-

нологије средином прошлог века говори о иницијативи Друштва српске 

словесности која је подразумевала стварање српске терминологије за раз-

не научне и друштвене области. Други рад О дериватима на -ар и -ач у 

српском језику полази од основне претпоставке да се помоћу ових суфик-

са граде имена вршилаца радње (nomina agentis), те указује до каквих је 

све значењских померања могло доћи када су у питању ови суфикси. Као 

један од проблема наводи се и питање зашто се појављују случајеви типа 

певач (а не певар), и истовремено кувар (а не кувач), иако су обе именице 

nomina agentis, а зашто постоје и возар и возач, и да ли између њих има 

неке значењске разлике. Уз то, поставља се и питање да ли суфикс -ач 

показује тенденцију пружања другачијих семантичких вредности изведе-

ницама које се уобичајено граде суфиксом -ар. Трећи рад О суфиксу -ак и 

у вези с њим даје прегледну анализу одређених изведеница примарно де-

минутивног значења. Анализа изведеница насталих суфиксом -ак показу-

је да унутар морфемских спојева могу деловати различити асоцијативни 

семантички механизми, иако им је семантика примарно деминутивна и 

хипокористична семантику. Завршни део рада чини компарација суфикса 

-ак и њему семантички сродног суфикса -ић, али и мање сродног суфикса 

-ац. 

Седмо поглавље тиче се парадигматских лексичких односа и носи 

назив Парадигматски лексички односи: антонимија. Првим радом О ан-

тонимији настоји се доћи до одговора шта означава однос антонимије и 

које су то речи које можемо назвати антонимима, указујући на то како 

схватамо однос супротности. Бројним примерима приказани су различи-

ти типови антонимије и скренута пажња на то како разликовати антони-

мију од дисјункције. Други рад О неким проблемима негације у српскохр-

ватском језику (с освртом на стање у руском језику и у неким другим 

словенским језицима) говори о суштини језичке негације и општим смер-

ницама у њеном развоју, али и о положају речце не у односу на глагол у 

предикатској реченици. Поједине опште одлике негације упоређене су с 

одликама руског, чешког и пољског језика, чиме је указано на сличности 

и разлике у негирању у словенским језицима. Закључује се да се у срп-

ском језику предност у реченици даје личном глаголском облику, који 

привлачи модификације више него остали чланови реченице, те да је те-

жња речце не да стоји испред личног глаголског облика, наслеђена из ин-
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доевропске заједнице, у неким словенским језицима, као што су руски и 

пољски, напуштена, док је, са друге стране, у српском језику очувана. 

Поглавље Синтагматски лексички односи садржи два рада: Стил-

ске фигуре у светлу језичких анализа и Експресивне синтагме са генити-

вима у српскохрватском језику. Први рад говори о стилским фигурама из 

угла лингвистике, скрећући пажњу на два кључна питања о појму стил-

ске фигуре – експресивну вредност и механизме њеног постизања. Лин-

гвистички угао посматрања стилских фигура дели их на акустичке и се-

мантичке фигуре. Акустичке фигуре су: асонанца, алитерација, ономато-

пеја и формална (фонетска) игра речи. Семантичке фигуре, са друге стра-

не, чине три групе које подразумевају: а) позиционо одн. интонационо 

функционисање речи (анафора, епифора, палилогија или анадиплоза, 

симплоха, полисиндет, асиндет, елипса, реторско питање и апострофа), б) 

синтаксичко функционисање речи (компарација, епитет, таутологија, гра-

дација, контраст, антитеза и парадокс) и в) лексичко (лексичко-семантич-

ко) функционисање речи (перифраза, метафора, метонимија, симбол, алу-

зија, инсинуација, иронија, сарказам, персонификација, синегдоха, хи-

пербола, еуфемизам, литота и алегорија). Посебна пажња посвећена је 

полисемији, али и стилским фигурама које означавају неки тип замене, 

као што су метатакса категорија и метасемија. Истиче се да је питање 

стилских фигура неисцрпно врело за многобројна лингвистичка истражи-

вања. Други рад Експресивне синтагме са генитивима у српскохрват-

ском језику има за задатак приказ неких типова синтагми са адноминал-

ним генитивима, који се могу назвати и експресивним. Приказано је како 

се одређени синтагматски спојеви могу градити семантички девијантно, 

али тако да те девијације буду семантички и стилски стваралачке.  

Последња целина, под називом Лексикографија, садржи шест радо-

ва о лексикографији и описује значај израде речника, пре свега Речника 

српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, за развитак језика 

и научни развитак уопште. Неговање језика посматрано је као један од 

националних задатака, те није неуобичајено што је израда дескриптивних 

речника била истраживачки подуват многих академија наука широм све-

та. Прва два рада носе исти назив: Академијски речници и њихови задаци 

(Поводом прве књиге Речника Српске академије наука). У првом раду 

приказани су лексикографски подухвати неких европских академија нау-

ка, али и рад Југославенске академије знаности и умјетности на изради 

речника, док је у другом раду описана иницијатива за израду Речника 

српскохрватског књижевног и народног језика и историјат Српске акаде-

мије наука и уметности. Треће поглавље, под називом Лексикографски 

поступак у речницима САНУ и ЈАЗУ (показан на глаголима са префиксом 

за-), доноси увид у различите лексикографске технике израде речника 
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САНУ и ЈАЗУ. Посебан акценат ставља се на најважнији сегмент лекси-

кографског рада – формулацију значења. Закључује се да лексикографски 

рад има и своју креативну димензију, те да може бити различито осми-

шљен, чак и када је у питању исти општи задатак рада. Добар лексико-

граф је истовремено и добар познавалац свих граматичких појединости и 

добар лингвиста, онај који ће решити језички проблем који до тог тренут-

ка није био проучен, а ни примећен. Наредно поглавље, Проблеми описне 

лексикографије, говори о ангажовањима лексикографа у раду на опи-

сном, једнојезичном речнику, о развоју лексикографије као лингвистичке 

дисциплине и о проблемима који су се током развоја ове дисциплине ја-

вљали. Поглавље Речник Српске академије наука и уметности (почеци, 

лик, перспективе) описује настанак Речника САНУ, и то приказујући на-

чине на који су се одабирале одреднице и ексцерпирала грађа, те указују-

ћи на дилеме и изазове који су настајали током његове израде. Како је 

текст настао поводом стоте годишњице од оснивања Српске академије 

наука и уметности, објашњавају се разлози због којих рад на овом речни-

ку дуго траје и показује колико се метод рада усавршавао током година. 

Последњи рад у зборнику, под називом Наука о језику и делатности ака-

демије, доноси опсежан историјат Српске академије наука и уметности, 

највише научне установе код Срба. Говорећи о зачецима ове установе, 

која је првобитно била основана као Друштво српске словесности, 1841. 

године, излаже се основни правац истраживања и узрок њеног постајања 

– „словесност”, као и постигнућа и ангажованост њених знаменитих чла-

нова који су своју делатност усмерили ка изучавању науке о језику. 

Зборник радова који је пред нама представља изузетно вредно и ва-

жно дело за све проучаваоце лингвистике. На једном месту окупљени су 

пажљиво одабрани и тематски сортирани радови Ирене Грицкат из обла-

сти семантике који представљају незаобилазну литературу за све будуће 

научне радове чија ће тема бити неко семантичко истраживање, као и за 

све оне који се интересују за теме из области савременог српског језика. 

 



 

Лингвистичке актуелности 34 

 

 36 

 

 

 

 

 

Марина Николић  

(Београд) 

 

Дејан Ајдачић (ур.): О НОВИМ РЕЧИМА 1. Београд: 
Алма : Културна мрежа „Пројекат Растко“, 2021, 186 

стр. 
 

 

Зборник садржи радове објављене у прва четири броја Новоречја : 

научно-популарног неолошког часописа. Радови су у зборнику предста-

вљени хронолошки, међутим, ми ћемо их представити тематски. 

Први број Новоречја објављен је крајем 2019. године, а часопис из-

лази двапут годишње. Сви бројеви налазе се на адреси: www.alma.rs/no-

vorecje. Циљ оваквог тематског часописа је да на једном месту окупи ра-

дове који се баве новим речима у српском језику (али и у другим језици-

ма), било да су оригинални или су раније били објављени на неком дру-

гом месту. Предмет овог приказа биће само радови који су први пут обја-

вљени у часопису Новоречје и који сачињавају зборник О новим речима 

1. 

Већ на први поглед, очигледно је да су теме које су обрађиване у 

прва четири броја Новоречја заправо теме које су у фокусу друштвеног 

живота Србије, али и шире. Може се чак рећи да су ове теме универзалне 

и да се реперкусије појава попут новог соја коронавируса, подизања све-

сти о родној равноправности, англиканизације у култури, као и говора 

мржње у политичком, односно јавном дискурсу огледају у језицима ши-

ром света. 

Када је реч о ковиду и корони, осим ова два неологизма и израза на-

сталих од њих, предмет интересовања лингвиста постали су називи за 

противнике, али и поборнике вакцинације.1 Међу проматраним радовима 

                                                 
 ivana.denic38@gmail.com 
1 Врло интересантна реч је изабрана за реч године по избору лексикографа Окс-

фордског речника – то је реч вакс (енгл. vax). Наиме, занимљивост лежи пре свега у зна-

чењима и могућностима те речи. Прво, ова реч има више значења, означава појам вак-

цине или вакцинације као процеса, али означава и глагол вакцинисати се. Дакле, скра-

ћеница је, а према својој стилској функцији припада публицистици, али оним њеним не-

формалнијим жанровима, као и колоквијалном говорном језику. Њена фреквенција ра-
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издвајају се они Ђорђа Оташевића и Слободана Новокмета. Оташевић у 

раду О семантичкој дефиницији неологизама антивакцинаш и антивакци-

наштво анализира семантичке дефиниције неологизама антивакцинаш 

(антиваксер, антивакциналиста, антивакцинар, антивакцинер) и анти-

вакцинаштво (антиваксерство, антивакцинизам). Иако су семантичке 

дефиниције неологизама с елементом анти-, по правилу, типске, Оташе-

вић сматра овде таква дефиниција не би била одговарајућа. Новокмет у 

раду Ко су вакцинаши? анализира реч вакцинаш са творбено-семантичког 

аспекта са освртом на њено порекло и употребу, поготово на друштвеним 

мрежама и интернет порталима, одакле је ексцерпирана већина примера. 

Посебну пажњу аутор посвећује творбеном моделу са суфиксом -аш и 

питању да ли се у оквиру њега овом појму приписује одређени експесив-

ни карактер. 

Наредна тема је родна равноправност у српском језику, односно 

проучавање фемининатива у српском језику, којима се фреквентност у 

последње време веома повећала. Том темом бавили су се Ђорђе Оташе-

вић, Јована Јовановић, Дејан Ајдачић и Маја Матић. Оташевић у раду 

Фемининуми (феминативи) у речницима нових речи анализира феминину-

ме заступљене у четири речника нових речи. Аутор примећује да проме-

не у друштву и положају жена доводе до све већег коришћења фемини-

нума. У наредном прилогу Родни парови у речницима нових речи и секун-

дарност феминатива Оташевић анализира заступљеност родних парова 

у речницима нових речи. Проценат неологизама који су засведочени с 

оба родна парњака у односу на број неологизама који су наведени без 

свог родног парњака у Речнику нових речи Ј. Ћирилова из 1982. године 

износи само 2,66% (у огромној већини случајева недостаје феминатив), 

док у још необјављеној првој свесци Речника нових речи Ђ. Оташевића, 

                                                                                                                                
пидно је расла у 2021. години, што и јесте један од критеријума за избор за реч године. 

Даље, ова реч функционише као самостална, али врло често и само као један елемент за 

грађење нових речи: антивакс, ваксер и антиваксер и тако даље. Социо и психолингви-

стички, реч вакс показује главну преокупацију људи – како је корона била најзначајнија 

ствар о којој смо говорили и о којој смо мислили у 2020, ове године свако од нас био је 

суочен са вакцином и вакцинацијом, односно с доношењем одлуке, чему је претходио 

јасно формиран лични став о овој теми. Мере заштите биле су и остале обавезан еле-

мент нове реалности, а однос према вакцинама део је савремене глобалне преокупације, 

која се огледа и у језичкој слици света. Јавни дискурс у доба короне с почетка одлико-

вао је велики број нових речи, на пример корона, ковид, као и многе настале од њих (ко-

рона журка, ковид позитиван, ковид болница итд.), као и велики број медицинске тер-

минологије (антиген, вирус, пнеумонија, аносмија итд.), а данас је главна карактеристи-

ка језика широм света да се заправо све више развијају средства за исказивање субјек-

тивне оцене појединца према ономе што га окружује и ситуацији у којој се нашао. О то-

ме сведочи и ова реч године. 
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М. Николић и В. Ђорђевић број неологизама који су засведочени с оба 

родна парњака већи је од броја неологизама у коме један од родних пар-

њака недостаје. Код најновијих неологизама који су карактеристични за 

језик младих, оба родна парњака појављују се истовремено у готово свим 

случајевима. Ауторова претпоставка је да ће у блиској будућности број 

родних парова чија су се оба родна парњака појавила истовремено бити 

толико велики и толико фреквентан да ће конотација секундарности, ка-

рактеристична за феминативе у прошлости, у потпуности или у највећој 

мери нестати. Такође, Оташевић се у прилозима Семантичке дефиниције 

нових фемининума и Родни парови у речницима нових речи и секундар-

ност феминатива бави (не)адекватношћу постојећих дефиниција нових 

фемининума и даје предлоге за нова решења. 

Јована Јовановић у раду Феминизам у језику – новији називи за 

женска занимања на примеру лексема којима се именују женске особе 

као представници занимања, показује како друштвенo-културне иноваци-

је, модернизација друштва тековине савремене цивилизације могу утица-

ти на промене у језику, превасходно на богаћење његовог речничког 

фонда. С тим у вези, истичу се и два проблема са којима се суочава срп-

ски језик. Први се огледа у недовољном коришћењу творбено-морфоло-

шког потенцијала и инвентара нашег језика приликом номинације нових 

предмета и појава у ширем смислу, односно, у чињеници да се нове речи 

далеко ређе граде од домаћих основа и наставака, а по правилу у готовој 

форми позајмљују из енглеског језика. Други проблем представља немо-

гућност савремених лексичких система уопште, па и српског, да прати 

социолошке промене у реалном времену и да одговори на њих дериваци-

јом нових речи, а све се то одражава и на лексикографском плану. 

У следећем прилогу Тренерка и још понешто Ј. Јовановић показује 

сферу употребе речи тренерка имајући у виду потребе језика родне рав-

ноправности и говорника који инсистирају на доследној употреби родних 

парњака. 

Дејан Ајдачић и Маја Матић у прилогу Називи жена – германизми 

са семантичким отклоном у српском језику разматрају семантичке 

аспекте германизама који у српском језику означавају жене. Немачки на-

зиви за жене у српском језику су незнатно адаптирани (нпр. фрау), више 

адаптирани (фрајла, фрајлица, фрајмадла, штумадла), а неки су изведе-

ни из немачких речи са метафоричким презначавањем немачких речи 

(фукса, штајгерка, јунфер). Неке речи иако звуче као немачке (швалер-

ка), нису преузете из немачког. Аутори анализирају семантичке промене 

у односу на значење у немачком језику и осветљавају их у 

културнoисторијским оквирима на основу текстова српских аутора и лек-

сичке грађе из речника српског језика и српског жаргона. Дејан Ајдачић 
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у раду Називи жена и глобализација – англицизми у српском језику у кул-

турно-историјским оквирима анализира англицизме којима се данас на-

зивају жене у српском језику и указује на особености употребе личних 

имена у означавању типова жена Мерлинка, Твиги, Барби(ка), Лолита. 

„Англоглобализми“ у разним културама имају једнако значење (пинап, 

вамп, модел, супермодел, бимбо, бе(ј)би, стриптизета). „Англокализми“ 

су српски англицизми настали у процесу спонтане језичке глокализације, 

у којима глобално коришћене енглеске речи, задобијају локалне семан-

тичке црте пејоративизацијом (сикиликонка), пејоративизацијом са дода-

вањем жаргонских суфикса (флертуша, аблендуша, спонзоруша, милфа-

ча) или „улепшавањем“ значења (милфица, моделсица).  

Претходно поменути рад бави се заправо двама актуелним темама – 

називима за жене и англицизмима. Англицизмима се баве и Ивана Лазић 

Коњик, Рајна Драгићевић, Јована Јовановић, Дејан Ајдачић и Милош Јо-

цић. 

Ивана Лазић Коњик у раду Англобализми и други неологизми у нај-

новијем периоду развоја српског  језика  истиче да се са процесом глоба-

лизације паралелно се одвија процес глокализације (прилагођавање гло-

балних феномена локалним приликама). Српски језик снажно сведочи о 

оба ова процеса позајмљивањем и ширењем тзв. англобализама, и њихо-

вим посрбљавањем у виду тзв. англокализама. Циљ рада је да се прикупе 

и представе неологизми у вези са актуелним темама у области здравства, 

политике и економије и савремених технологија (ковидом, афером Рио-

Тинте и рударењем криптовалута), који су се у српском језику појавили у 

најновијем периоду (у већини случајева у последњих годину дана), а уче-

стали су у језику медија, те да се укаже на неке тенденције које се одвија-

ју у процесима творбе нових речи.  

Рајна Драгићевић у раду Лапор плава и тупе сива – (не)одрживост 

неологизама за нијансе боја у српском језику анализира нове речи за ни-

јансе боја које су позајмљенице из енглеског језика. Ауторка истиче да је 

тај слој нових речи веома  нестабилан. У раду се описује део најновијих 

хроматских позајмљеница и анализирају фактори од којих зависи степен 

њихове прихватљивости у српском језику. 

Јована Јовановић у раду Нова употреба придева хуман у савреме-

ном српском језику показује ширење значења речи хуман, док Дејан Ајда-

чић у раду О конкуренцији нових речи при називању нових ствари излаже 

став да линвисти нису обратили довољно пажње појави конкуренције но-

вих речи и покушава да ту чињеницу објасни тешкоћама у испитивању те 

појаве. На примеру назива за свемирски брод у преводима књижевних 

дела и оригиналним делима на српском језику наводи лексеме које се ја-
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вљају у већем броју, да би потом број тих лексема у употреби опадао. На 

примеру фантоматике и виртуелног света разматра се могућност анализе 

процеса конкуренције у садашњем времену. Развој виртуелних светова 

савремене киберцивилизације отвара питања могућих речи – конкурена-

та. 

Милош Јоцић у раду Српски и српско-енглески појмови из културе, 

поетике, теорије и индустрије видео-игара даје лексиконски приказ не-

ких од најчешћих српских и англосрпских појмова, термина, израза, фра-

за и идиома у српскојезичној субкултури везаној за свет видео-игара. Ис-

траживањем су обухваћени појмови и изрази који се тичу: поетике видео-

игара, видоиграчке теорије и критике, те видеоиграчке креативне инду-

стрије. У методолошком смислу, рад испитује однос између оригиналних 

енглеских речи и потоњих српских превода или англосрпских рефлекса. 

Из јавног дискурса долазе и нове речи мотивисане политиком и на-

зивима за политичаре. Тиме се баве радови Ђорђа Оташевића и Рајне 

Драгићевић. У раду Ђ. Оташевића Творба деантропонимних политичких 

неологизама (од презимена Вучић и Ђилас) анализирају се с творбеног 

аспекта  нове речи које у основи имају презимена Вучић и Ђилас, на при-

мер: антивучићев, -а, -о, антивучићевски, -а, -о, антивучићевски (прил.), 

Вучићевац, вучићевизација, вучићевка, Вучићево, вучићевски, -а, -о, вучи-

ћевски (прил.), вучићобојажљив, -а, -о, вучићоид, вучићоидни, -а, -о, вучи-

ћократија, вучићолог, вучићологија, вучићолошки (прил.), вучићољуб, ву-

чићољубље, вучићански, -а, -о, вучићоман, вучићоманија, вучићомер, вучи-

ћопоклонство, вучићофил, вучићофилија, вучићофоб, вучићофобија, вучи-

ћохулити, вучићоугодан, -дна, -дно, контравучићевски, -а, -о, контраву-

чићевски (прил.), невучићевац, невучићевски, -а, -о, послевучићевски, -а, -

о, поствучићевски, -а, -о, превучићевски, -а, -о, предвучићевски, -а, -о, 

провучићевски, -а, -о, провучићевски (прил.), противвучићевски, -а, -о; ан-

тиђиласовски, -а, -о, антиђиласовски (прил.), Ђикиликс, ђиласоид, ђила-

соидни, -а, -о, ђиласопатија, ђиласофобија, Ђиластаун, Ђитлер, контра-

ђиласовски, -а, -о, постђиласовски, -а, -о, прођиласовски, -а, -о и др. Нај-

већи број узуалних неологизама грађен је суфиксацијом и префиксално-

суфиксалном творбом, слагање је чешће код оказионалних неологизама, 

док су сви контаминати су оказионализми. Већина ових неологизама има 

изразито поларизоване  конотације и аксиолошке компоненте – или крај-

ње негативне или крајње позитивне. Рајна Драгићевић у раду Оцртавање 

данашњице у новој лексици: фикусоманија у српским електронским меди-

јима описује метафоризацију именице фикус у српском јавном дискурсу, 

указујући на механизме развоја метафоричних значења. 

На крају, два рада која се баве нешто старијом лексиком. Дејан Ај-

дачић у раду Ауторски неологизми-индивидуализми Димитрија Митри-
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новића (1913) и Драгана Алексића (1922) указује на лингвистичке радове 

о ауторским неологизмима у српској књижевности, међу којима је мали 

број радова о језику српске авангарде. Аутор усмерава пажњу на функци-

ју коришћења новостворених речи у пропагирању новог духа и нове 

уметности. Већину индивидуализама Димитрија Митриновића у есеју 

„Естетичке контемплације“ (1913) чине потенцијалне речи, сложенице са 

префиксом све- (свепојамност, свепојамно, свеобјамно, свеоткровење и 

др), или суфиксом -ост (разграђеност, средњомерност, животодав-

ност, неспоразумност, свепродирност, правоумност, свеумилност, сву-

даприсутност и др.). Указује се на место назива авангардних покрета са 

суфиксом -изам у кругу лексема са тим суфиксом. У другом делу рада из-

двајају се речи српског дадаисте Драгана Алексића из текста „Дадаизам“ 

(1922) из часописа које чине оказионализми створени спајањем именица 

у једну реч (какотедрагошћ, секундизражај секундсекунда, моментори-

зик, паннервиста, милмомент и др.). 

Полазећи од савремених жаргонских конструкција бити у бедаку и 

пасти у бедак или изведеног експресивног глаголског неологизма избе-

дачити се, Јована Јовановић у раду Да ли је бедак нова реч? са етимоло-

шког, творбено-семантичког и лексикографског аспекта бави значењем 

лексеме беда и њеног деривата бедак. Циљ је да се укаже на семантичке 

трансформације компонената у семској структури лексеме беда које су 

током историјског развоја српског језика утицале на лексички и лексико-

графски статус, као и на значење деривата унутар велике породице речи 

чија је мотивна реч ова именица. Анализа ће показати чврсту етимоло-

шку везу између лексеме беда у значењу „сиромаштво, оскудицаˮ и жар-

гонизма бедак, којим се у новије време именује емотивно-психолошко 

стање нерасположења, депресивности. 

На крају, уместо закључка, треба питати по чему је значајан овај 

зборник и има ли потребе за оваквим лингвистичким резултатима. Значај 

је несумњив и лежи у потреби да региструјемо, попишемо и опишемо ре-

зултате развојних процеса у српском језику, који се очитују пре свега у 

променама на лексичком плану. Истовремено, ово је белешка о сада-

шњем тренутку и приказ наше језичке слике света, у чему јесте шири 

значај ове књиге. 
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Кристина Ђорђевић  

(Братислава) 

 

Mária Dobríková (ed.): PHILOLOGICA LXXVIII. Bratislava: 
Filozofická fakultа Univerzity Komenského v Bratislave, 

2021, 266 стр. 
 

 

Научни скуп „V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové 

a kultúrne kontakty”, организован поводом јубилеја професорке Марте 

Панчикове (Marta Pančíková), одржан је 18. октобра 2019. године на Фи-

лозофском факултету Универзитета Коменски у Братислави под покро-

витељством амбасаде Републике Пољске у Словачкој, а у организацији 

Катедре за словенску филологију Филозофског факултета Универзитета 

Коменски у Братислави, у сарадњи са Пољским институтом у Братисла-

ви.  

Зборник радова Philologica LXXVIII окупља реферате поднете на 

конференцији „V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne 

kontakty”, има 266 страна, а у њему се налази 27 радова распоређених у 

пет целина: Лингволкултурологија (Lingvokulturológia), Лексикографска и 

ономастичка терминологија (Lexikografická a onomastická terminológia), 

Међујезички односи (Madzijazykové vzťahy), Међукњижевни односи (Med-

ziliterárne vzťahy) и Лингводидактика (Lingvodidaktika).  

Зборник отвара песма Викторије Тихомирове (Viktoria Tichomirova) 

Powrót do Przegorzał,2 након чега следе три чланка чланова братиславске 

славистичке катедре, на којој је Марта Панчикова радила преко тридесет 

година (1978–2011). Зузана Обертова (Zuzana Obertová) се у раду 

                                                 
 kristina.dordevic@uniba.sk. 
2 Викторија Тихомирова је радила на Московском државном универзитету М. В. 

Ломоносов и посветила се дидактици пољског језика као страног. Заједно са проф. Пан-

чиковом учествовала је при формирању организације Бристол – удружење пољских и 

страних учитеља пољске културе и пољског језика као страног. С обзиром на то да ви-

ше није посвећена академском раду, Тихомирова је проф. Панчиковој посветила песму 

као успомену на међународне конференције Бристолског удружења у Кракову (градски 

округ Przegorzał). Песма Powrót do Przegorzał инспирисана је поезијом пољског песника 

Јулијана Тувима (Julian Tuwim). 
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„Sympózium venované životnému jubileu profesorky Marty Pančíkovej” (стр. 

9–13) осврнула на реферате изложене на конференцији, оцењујући до-

принос симпозијума развоју пољско-словачких академских и културних 

односа. У раду Марије Добрикове (Mária Dobríková) „Prvá dáma sloven-

skej polonistiky” (стр. 15–22) представљене су, поред основних биограф-

ских података, важне информације о педагошкој, научно-истраживачкој, 

преводилачкој и организацоној пракси јубиларке. Саша Војтехова По-

клач (Saša Vojtechová Poklač) у чланку „Slovenistická problematika v lin-

gvistických prácach profesorky Marty Pančíkovej” (стр. 23–31) бавила се пи-

тањем словенистике у раду Марте Панчикове, указујући на њен допринос 

при развоју словеначког језика на Катедри за словенску филологију Фи-

лозофског факултета Универзитета Коменски у Братислави.  

Из области лингвокултурологије заступљено је осам радова. Пред-

мет рада Ане Дунин-Дудковске (Anna Dunin-Dudkowska) „Gratulacje jako 

gatunek wypowiedzi” (стр. 35–45) чине писмени и усмени, званични и не-

званични, видови честитања који дозвољавају индивидуалне и креативне 

текстуалне реализације. Мирослав Дудок (Miroslav Dudok) у раду „Kon-

cept zraku v slovanských jazykoch” (стр. 47–51) разматра појам вида у лек-

сичком систему словачког, српског, хрватског и пољског језика, и његову 

десематизацију у словачком лексиколошком корпусу. Габријелa Олховa 

(Gabriela Olchowa) анализира језички израз спомен-плоча постављених 

на јавним површинама у Бјалистоку и Банској Бистрици („Na przestrzeni 

wieków. Językowy kształt polskich i słowackich tablic pamiątkowych na 

przykładzie Białegostoku i Bańskiej Bystrzycy”, стр. 53–60). На примеру 

фразеологизама, пословица и кратких прича Јана Рацлавска (Jana Rac-

lavská) истражује перцепцију појма рад, као једне од најбоље оцењених 

људских вредности („Językowy obraz pracy w etnokulturze Śląska Ci-

eszyńskiego”, стр. 61–66). Ауторка Марила Папјерж (Maryla Papierz) ба-

вила се елементима културног идентитета у преводу, на материјалу збир-

ке часописних колумни Милана Ласице, које још увек нису преведене на 

пољски језик („Elementy tożsamości kulturowej w przekładzie”, стр. 67–72). 

Мариола Шимчак-Розлах (Mariola Szymczak-Rozlach) истражује из ком-

паративног угла употребу пољских и словачких еуфемизама у раду „Ba-

dania w zakresie eufemizmów we współczesnym języku polskim a słowac-

kim” (стр. 73–83). У фокусу чланка „Vlastné mená pomenúvajúce Pannu 

Máriu z hľadiska ortografie slovenského a poľského jazyka” (стр. 85–91) Ка-

миле Војнар Ондицове (Kamila Wojnar Ondicová) налази се поређење пи-

сања властитих имена повезаних са Светом Маријом у словачком и пољ-

ском језику. Марија Магдалена Новаковска (Maria Magdalena Nowakow-

ska) разматра употребу суфикса -ова у чешким и пољским презименима 
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жена, с освртом на његов (не)обавезујући карактер („Czeskie zmagania 

z sufiksem -ová w nazwiskach žeńskich na tle języka polskiego”, стр. 93–99).  

Другу тематску групу чине радови из области лексикографске и 

ономастичке терминологије. Малгожата Б. Мајевска (Małgorzata B. Ma-

jewska) представља проблематику организације пољске лексикографске 

терминологије („O potrzebie uporządkowania polskiej terminologii leksyko-

graficznej i metaleksykograficznej”, стр. 103–114). Марта Војтекова (Marta 

Vojteková) у раду „Jazykovedné termíny z aspektu paradigmatickej mo-

tivácie” (стр. 115–124) описује и упоређује словачке и пољске лингви-

стичке термине као терминолошки мотивисане јединице са становишта 

лексичке мотивације. Користећи се структурном и семантичком анали-

зом, Кристина Ковалик (Krystyna Kowalik) испитује називе општинских 

рекреативних подручја у Кракову, поредећи их са сличним називима зе-

лених површина у Братислави („Próba typologii nazw własnych miejskich 

obiektów rekreacyjnych. W poszukiwaniu krakowsko-bratysławskich parale-

li.”, стр. 125–135). 

Трећа целина Medzijazykové vzťahy окупља пет чланака, од тога два 

посвећена међујезичкој хомонимији у пољском и словачком, односно 

пољском и чешком језику. Реч је о радовима Аните Рачакове (Anita 

Račáková) „Medzijazyková homonymia v slovenskej a poľskej lexike z oblasti 

integrovaného záchranného systému” (стр. 139–148) и Јиржија Мурица (Jiří 

Muryc) „Polsko-česká mezijazyková homonymie v překladatelské praxi” (стр. 

149–157). Пољско-словачко-мађарском темом, на примеру феномена 

пољског села Деренк у Мађарској, које је предмет вишеструких историј-

ских, етнографских и лингвистичких истраживања, бавио се Вјеслав То-

маш Стефанчик (Wiesław Tomasz Stefańczyk „Polsko-słowacko-węgierskie 

związki językowe (na przykładzie wsi Derenk na Węgrzech)”, стр. 159–166). 

Јулија Дудашова-Кришакова (Júlia Dudášová-Kriššáková) испитивала је 

горалске дијалекте на словачко-пољској језичкој граници, у областима 

Спиш, Орава, Кисуце, и енклавама Липтов и западни Гемер („O go-

ralských nárečiach na slovensko-poľskom jazykovom pomedzi”, стр. 167–

180). Предмет рада Романа Мадецког (Roman Madecki) јесте филолошки 

рад Франтишека Ладислава Челаковског, с акцентом на његова дела на-

стала у периоду када је радио као професор славистике у Вроцлаву и 

Прагу („František Ladislav Čelakovský jako filolog, slavista a komparatista”, 

стр. 181–192).  

Први рад четвртог међукњижевно оријентисаног поглавља „Vývi-

nové súvislosti slovenskej a poľskej literatúry” (стр. 195–200) Јозефа Хви-

шча (Jozef Hvišč) бави се односом словачке и пољске књижевности из 

историјског угла. Јоана Гошчинска (Joanna Goszczyńska) у раду „Rola pol-

skiej myśli historiozoficznej w konceptach myślicieli słowackich” (стр. 201–
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207) указала је на улогу пољске историјско-филозофске мисли у делима 

словачких аутора, као што су Милан Хоџа, Јозеф Милослав Хурбан и 

Људовит Штур. Тема рада Здислава Дараша (Zdzisław Darasz) јесу Сло-

вачка и Словаци у часопису Словенски свет (Świat Słowiański), описани 

из пера Едмунда Колођејчика, Феликса Конечног, Јана Магјера Гжегожа 

Смолског и Романа Завилинског („Słowacja i Słowacy w Świecie Słowiań-

skim”, стр. 209–218). Ханс-Христијан Трепте (Hans-Christian Trepte „Lite-

rackie imaginacje przedchrześcijańskie w polsko-litewsko-łużyckim kontekś-

cie”, стр. 219–226) представио је упоредно истраживање књижевних има-

гинација пре христијанизације, на примеру пољског, литванског и лу-

жичкосрпског језика.  

Последњи блок под називом Lingvodidaktika отвара чланак Јане Пе-

каровичове (Jana Pekarovičová) о међујезичкој хомонимији у дидактичкој 

пракси („Zradné slová v didaktickej praxi”, стр. 229–237). Елжбијета Сен-

ковска (Elżbieta Sękowska) издваја утицај тематског двојезичног речника 

(кинеско-пољског) на обликовање културне компетенције у областима 

свакодневног, економског и друштвеног живота (Słownik tematyczny jako 

źródło kompetencji kulturowej (na przykładzie słownika chińsko-polskiego), 

стр. 238–245). Радови Пијотра Кајака (Piotr Kajak) „’Narzędzia’ dyplomacji 

publicznej: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczyceli 

Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego” (стр. 247–256) и Влади-

слава Т. Миодунка (Władysław T. Miodunka) „Rola polonistów zagra-

nicznych w procesie integracji polonistów z całego świata (na przykładzie Sto-

warzyszenia „Bristol”)” (стр. 257–264) осврћу се на удружење пољских и 

страних учитеља пољске културе и пољског језика као страног – Бри-

стол, у чијем оснивању је учествовала проф. Марта Панчикова.  

Зборник радова Philologica LXXVIII садржи радове значајне, пре 

свега, за полонисте и словакисте, али и за све оне инспирисане темама 

којима се бави проф. Марта Панчикова, истакнута словачка полонистки-

ња и дугогодишња управница Катедре за словенску филологију Фило-

зофског факултета Универзитета Коменски у Братислави. 
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Марио Лигуори: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИЧКИ ТРОУГАО. 
Београд: Алма, 2021, 132 стр. 

 

 

 Монографија Илатијански језички троугао: стандард, регионални 

језик и дијалекат у Кампанији објављена је 2021. године у едицији Моно-

графије издавачке куће Алма из Београда и бави се односом између стан-

дардног италијанског језика, регионалног језика и дијалекта Кампаније. 

           Већ се у самом Предговору истиче да је намера аутора да једну 

комплексну тему учини доступн(иј)ом, а то је вероватно и најтежи зада-

так који један научник пред себе ставља јер мора водити рачуна да оста-

не доследан науци, а да је не банализује. Похвално је што се на овом ме-

сту аутор осврће и на стереотипе према изучавању дијалеката, посебно 

актуализоване у данашње време, а важеће и ван говорног подручја које се 

у овој монографији обрађује. 

 Прво поглавље Италијански и други језички системи на Апенин-

ском полуострву бави се стандардним италијанским језиком и његовим 

односом према регионалним варијантама и дијалектима. Изузетно је што 

се, представљајући ширу слику, и овде аутор ограђује од предрасуда по-

јединих истраживача о јединствености феномена хетерогености језичке 

слике у Италији, а не запоставља ни оне везане за однос дијалеката и 

стандардног језика. 

 У другом поглављу  под називом Језички варијетети у Кампанији 

представљени су, врло опрезно и концизно, језички слојеви који се очи-

тују у говору Кампаније с фокусом на језике који су се говорили пре ла-

тинске доминације. 

 Основна тема трећег поглавља с насловом Латински језик и вар-

варски дијалекат јесте утицај латинског језика, који је у једном тренутку 

постао лингва франка у Кампанији и који је, истовремено, вековима био 

под другим утицајима. Ово поглавље је врло сажето и информативно. 

 Четврто поглавље Језичка физиономија Кампаније даје пресек 

стања у савременој језичкој слици Кампаније, с посебним освртом на 

проблематику језичког троугла. 

 У петом поглављу под насловом Регионални италијански језик у 

Кампанији показује се да регионални италијански језик донекле може би-

ти медијални језик, тако да мири разлике између националног језика и 

дијалекта. 
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 Поред закључка, књига доноси и три текста на наполитанском је-

зику у Додатку, као и веома вредан речник наполитанских термина и из-

раза који се не бележе на италијанском или који, барем наизглед, одуда-

рају од италијанских облика. Овакво речничко благо, надамо се, побуди-

ће интересовања романиста на нашем говорном тлу. На самом крају на-

лази се Регистар имена и појмова. 

 Осим тога што доприноси романистици, ова монографија предста-

вља добар подстицај за даље истраживање романских језика у Србији и 

региону, али доноси и одговоре на многа питања везана за дијалекте, за 

однос између дијалекта и стандарда, као и дијалекта и регионалног јези-

ка, о чему досад готово да није било ни речи. У том смислу ова студија 

представља велики допринос и српској лингвистици. 

 

Светлана Слијепчевић Бјеливук (Београд) 
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Лазар Бошковић: РЕЧНИК ИНТЕРНЕТА И ДИГИТАЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈЕ : ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ : 1000 

ПОЈМОВА ЗА САВРЕМЕНИ УМРЕЖЕНИ ЖИВОТ. 
Београд: mCloud, 2021, 237  стр.  

 

 

Сам назив речника, како наводи аутор у предговору, „намерно садр-

жи дозу двосмислености у последње две речи. Захваљујући природи срп-

ског језика, тиме је истакнуто да ово издање, поред појмова везаних за 

интернет (в. Internet), обухвата и: • технички аспект – појмове који се од-

носе на дигиталне комуникације (в. Digital communications), као преносне 

путеве интернета; • људски аспект – појмове везане за оно од чега се са-

стоји наша међусобна свакодневна дигитална комуникација (в. Digital 

communication), која се највећим делом одвија преко интернета.“ 

Речник обухвата све битне области савременог интернета: техноло-

гију (уређаји, програми, мреже, стандарди, услуге, безбедност...), садржај 

(текст, слика, аудио, видео...), право (домени, интелектуална својина, сај-

бер криминал...), економију (е-пословање, онлајн-плаћања, дигитална 

трансформација...), друштво (идентитет, приватност, писмо, образова-

ње...) и комуникацију (пословна комуникација, дигитални маркетинг, он-

лајн-заједнице...). 

Речник је намењен, како се наводи у предговору, а) корисницима 

интернета у Србији, у најширем смислу (грађани, привредници, преду-

зетници, студенти...) који желе обједињен увид у битне појмове из оба 

угла – техничког и комуникационог; б) стручњацима из различитих обла-

сти (наставно особље, новинари, државни службеници...) којима интер-

нет и дигиталне комуникације нису професија, али су им потребни у сва-

кодневном раду; в) стручњацима за комуникационе делатности (марке-

тинг, односи с јавношћу, дизајн...) којима је потребан и додатни увид у 

техничке аспекте дигиталних комуникација, као преносних путева; г) 

стручњацима за интернет технологије (ИТ стручњаци, програмери, инже-

њери...) којима је потребан и додатни увид у нетехничке аспекте дигитал-

не комуникације, као процеса размене, дељења и разумевања свих врста 

информација између људи. 

Као један од већих проблема с којим се аутор сусретао у раду при 

овом речнику јесу бројни синоними, и у енглеском и у српском језику. 

„Постоји читав низ појмова који се у јавности користе као да имају исто-

ветно значење, иако то често није тачно, као што су придеви, префикси, 
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префиксоиди и форманти: internet, online, net, web, cyber-, e-, digital, vir-

tual...“ (стр. 4). 

Речнички чланак садржи одредницу на енглеском језику, превод на 

српски и опширну семантичку дефиницију. Дефиниције су углавном 

енциклопедијске, ређе лексикографске. 

 
Paid media (Плаћени медији) 

Плаћени медији су један од облика медија из ПЕСО модела (в. PESO 

model), који обухватају све канале комуникације на којима компанија пла-

ћа за своје појављивање. У онлајн-свету то се реализује кроз онлајн-огла-

шавање (в. Online advertising). Примарна публика су потенцијални купци 

(в. Lead), то јест они који дотад нису чули за производе или услуге ком-

паније. Онлајн-свет плаћених медија обухвата бројне врсте дигиталног 

маркетинга (в. Digital marketing), кроз облике излазног маркетинга (в. 

Outbound marketing), као што су: 

• Маркетинг на веб-претраживачима (в. SEM) 

• Маркетинг на друштвеним медијима (в. SMM) 

• Мобилни маркетинг (в. Mobile marketing) 

• Оглашавање с плаћањем по клику (в. PPC advertising) 

• Приказно оглашавање (в. Display advertising) 

• Природно оглашавање (в. Native advertising) 

Спајање сопствених медија (в. Owned media) са заслуженим медијима (в. 

Earned media) главни је задатак плаћених медија. Главне предности плаће-

них медија су што се ангажују према потреби, имају велики домет, брзо се 

шире и могућа је контрола објава. Мане плаћених медија су окруженост 

„галамом“ осталих оглашавача, ниска кредибилност у очима корисника и 

опадајућа стопа одговора корисника. 

(п. Shared media) 

 

На крају речника је рецензија Божидара Раденковића (стр. 232), као 

и необична и духовита рецензија Војислава Жанетића (стр. 233‒235). 

 

Ђорђе Оташевић (Београд) 
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Анђела Д. Васиљевић*  

(Београд) 

 

Хроника XVIII годишње конференције Европског 
удружења институција за националне језике  „National 

Languages in the Digital Age” (Цавтат, 6–8. октобар 
2021)** 

 

 

Редовна годишња конференција Европског удружења институција 

за националне језике (енг. 18th Annual Conference of the European Federa-

tion of National Institutions for Language, у даљем тексту ЕФНИЛ) одржа-

на је у Цавтату крај Дубровника у периоду од 6. до 8. октобра 2021. годи-

не. Поред ЕФНИЛ-а, домаћин овогодишњег заседања био је Институт за 

хрватски језик и лингвистику, уз подршку кровних институција Европске 

уније. Услед неповољне епидемијске ситуације, конференција је одржана 

у хибридном облику – уживо и на даљину, посредством платформе Зум. 

Представнике националних делегација чланова ЕФНИЛ-а1, као и друге 

заинтересоване слушаоце, најпре су поздравили главни организатори 

конференције, представници владе земље домаћина и Европске комисије 

(ЕК), укључујући Филипа Мајцена (Filip Majcen), директора Главне упра-

ве за превођење Европске комисије (енг. Directorate-General for Transla-

tion), и Филипа Желена (Philippe Gelin), управника Сектора за плурилин-

                                                 
* andjela.vasiljevic.ue@gmail.com 
** Овај текст финансирало је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије према Уговору број 451-03-9/2021-14 који је склопљен са 

Институтом за српски језик САНУ. 
1 Европско удружење институција на националне језике (ЕФНИЛ) основано је 

2003. године у циљу промовисања стандардних језика европских држава и унапређења 

сарадње између кровних институција задужених за њихово системско и интердисципли-

нарно проучавање на свим нивоима језичке анализе. Окупља институције за националне 

језике на европском тлу независно од чланства њихових држава у Европској унији. Ср-

бија је придружени члан ЕФНИЛ-а преко Института за српски језик САНУ. За детаљни-

ји преглед и упознавање са делатношћу ЕФНИЛ-а, консултовати рад др Јасне Влајић-

Поповић: Влајић-Поповић, Ј. (2019). Gerhard Stickel (ed.). National Language Institutions 

and National Languages, Budapest, 2017. Зборник Матице српске за филологију и лингви-

стику, 62/1, 183–203, као и званични сајт овог удружења: http://efnil.org/. 

http://efnil.org/
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гвизам. Представници ЕК изложили су кључне текуће пројекте, могућно-

сти сарадње и даље перспективе у области развоја јединствене језичке 

инфраструктуре и вештачке интелигенције, у складу са језичким и кул-

турним диверзитетом утканим у срж европске привредне и друштвене 

стварности. 

Тематски оквир скупа („National Languages in the Digital Age”) био 

је посвећен питањима статуса, улоге и будућности националних језика у 

дигиталном добу. Одабир теме није случајан, будући да се ове године на-

вршава деценија од одржавања првог састанка европске мреже изврсно-

сти META-NET (енг. Multilingual Europe Technology Alliance), која је у 

Берлину окупила преко две стотине стручњака из области језичких тех-

нологија. У сарадњи са издавачком кућом Спрингер током 2012. ова мре-

жа објавила је комплет од тридесет две беле књиге (META-NET White Pa-

pers Series), доносећи пресек стања, изазова и проблема појединачних на-

ционалних језика2 и институција задужених за њихово системско изуча-

вање, првенствено у спрези са тектонским променама које је покренула 

дигитална револуција.  

Прва тематска сесија „Language Resources and Technologies” („Је-

зички ресурси и технологије”) окупила је радове излагача из Хрватске, 

Холандије, Шведске, Литваније и Словеније. Радни део скупа отворио је 

представник земље домаћина Марко Тадић (Marko Tadić) пленарним из-

лагањем под насловом „Current pan-european language technologies initiati-

ves: an opportunity for low-resourced languages”. Једна од општих препору-

ка белих књига односила се на неопходност пружања стабилне научне и 

финансијске подршке заједницама са слабо развијеном дигиталном језич-

ком инфраструктуром. Из угла сопствене земље, аутор је пружио преглед 

успешних европских пројеката из области језичких технологија у послед-

њих тридесет година. Посебна пажња посвећена је анализи помака оства-

рених у оквиру водећих европских пројеката и конзорцијума за развој ди-

гиталне инфраструктуре на националним језицима, као што су European 

Language Resources Agency (ELRA), Common Language Resources and Tec-

hnology Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium 

(CLARIN ERIC), мрежа изврсности META-NET и пројекти European Lan-

guage Equality (ELE) и European Language Grid (ELG). Ови програми зна-

чајно су убрзали процесе дигитализације постојећег језичког блага и из-

                                                 
2 Овај пројекат обухватио је националне језике чланица Европске уније, али и др-

угих земаља у оквиру европског географског простора. Стање у српском језику 

представила је група аутора на челу са проф. др Душком Витасом у белој књизи под 

насловом Српски језик у дигиталном добу / Serbian Language in the Digital Age 

(доступно на адреси: http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/serbian.pdf).  

http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/serbian.pdf
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раде нових ресурса, истовремено пружајући помоћ при унапређењу ква-

литета машинског превођења и решавању техничких и законских питања.  

Програме Института за холандски језик у Лајдену представила је 

Фрида Стојрс (Frieda Steurs) у оквиру реферата „The Dutch language: rese-

arch and policy in the digital age”. Основни задаци ове установе у условима 

дигиталног доба јесу развој, прикупљање, обрада и дистрибуција језич-

ких ресурса, електронских корпуса, речника и граматика у дигиталном 

формату. Као један од оснивача CLARIN инфраструктуре и овлашћени 

CLARIN K центар (енг. CLARIN Knowledge), овај институт посвећен је 

очувању језичког диверзитета Холандије и других земаља холандског го-

ворног подручја. Додатно, његови сарадници укључени су у пројекат из-

раде и унапређења заједничке европске инфраструктуре за електронске 

ресурсе у области хуманистичких наука и уметности CLARIAH (енг. 

Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Други 

сегмент дигиталне делатности института подразумева рад на програмима 

инклузије различитих осетљивих друштвених група. Један од таквих при-

мера јесте успешно спроведени пројекат развоја и примене дигиталних 

ресурса на холандском и фламанском знаковном језику који, иако пред-

стављају варијанте истог језика, имају потпуно различите знаковне вер-

зије. На пољу инклузије, посебно место заузимају и програми намењени 

људима са нижим образовањем или слабијим нивоом знања холандског. 

Како би се изашло у сусрет њиховим потребама, у електронске корпусе 

уносе се писани текстови на поједностављеном језику (нпр. анотирани 

корпус BasiLex). Један од важних циљева овог института је ширење зна-

ња у оквиру холандског говорног подручја и ширег европског простора, 

о чему сведочи све већи број алата, апликација и сервиса доступних на 

енглеском језику, као и програма обуке научних радника и других заин-

тересованих сарадника из читаве Европе.  

Делатност Шведског института за језик и фолклор представио је 

Рикард Домеј (Rickard Domeij) у излагању посвећеном прошлости, сада-

шњости и будућности националне језичке инфраструктуре. Имајући у ви-

ду да је у претходним деценијама ова земља прихватила велики број ими-

граната из свих делова света, поред развоја дигиталне језичке инфра-

структуре на шведском, посебно је изражена потреба за инклузијом стра-

наца посредством језика. На том пољу, истичу се пројекти развоја и по-

бољшања дигиталних алата за учење шведског као страног, електронских 

двојезичних речника3 и апликација за њихово коришћење на различитим 

уређајима. Основни мото овог института је транспарентност и доступ-

ност – већини ресурса и алата може се приступити потпуно бесплатно 

                                                 
3 У оквиру вишејезичне платформе Lexin доступан је и шведско-српски речник. 
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или уз симболичну накнаду. Као члан конзорцијума CLARIN, коме је 

придружен преко филијале SWE-CLARIN, овај институт такође ради на 

унапређењу шведске националне језичке банке (Språkbanken). У складу 

са потребама савременог друштва, улажу се велики напори на пољу раз-

воја дигиталних језичких технологија, истовременим проучавањем свих 

нивоа структуре шведског језика у контакту са језицима националних ма-

њина.  

Анжелика Гардиене (Anželika Gardienė) присутне је упознала са но-

востима из области развоја језичких технологија литванског језика и ре-

зултатима досадашњих пројеката дигитализације језичког блага на који-

ма су ангажовани сарадници Института за литвански језик. Овај језик је-

дан је од званичних језика ЕУ са најмањим бројем матерњих говорника, 

те органи власти и лингвисти већ деценијама заједничким снагама раде 

на примени нових достигнућа у сфери машинског превођења, као и на из-

ради референтних електронских корпуса и дигитализацији целокупног 

литванског језичког наслеђа. У оквиру европских мрежа за сарадњу, раз-

мену и унапређење знања, остварени су значајни помаци, што се посебно 

огледа у високом проценту слободно доступних електронских верзија 

различитих типова речника (општи описни и специјализовани речници, 

једнојезични, двојезични и сл.), веб-алата за самостално или вођено уче-

ње литванског, анотираних електронских корпуса говорног и писаног је-

зика, те језичких саветовалишта за научну заједницу и шире групе кори-

сника. 

Директор Института за словеначки језик Франа Рамовша Козма 

Ахачич (Kozma Ahačič) представио је главне дигиталне пројекте ове 

установе – веб-портале Fran4 и Franček5. Према његовим речима, 2014. 

година означила је кључну прекретницу у развоју језичких технологија 

на словеначком језику. Покретање портала Fran омогућило је дигитализа-

цију референтних општих и специјализованих речника словеначког јези-

ка у оквиру јединствене и повезане платформе. Овај портал данас пружа 

могућност истовременог прегледања дванаест општих речника савреме-

ног словеначког језика, два етимолошка, пет историјских, пет дијалекат-

ских и чак четрнаест терминолошких речника. Под његовим окриљем на-

лазе се и два сервиса за језичко саветовање – један за општу употребу и 

један намењен стручњацима из свих области науке о језику. Број посета 

порталу Fran значајно се увећао у току 2020. године, а корисници су 

углавном тражили помоћ при решавању језичких недоумица у вези са 

пандемијом коронавируса, те проблема који су се јављали у онлајн наста-

                                                 
4 Доступно на: https://fran.si/. 
5 Доступно на: https://www.franček.si/.  

https://fran.si/
https://www.franček.si/
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ви словеначког језика. Како би се одговорило на њихове захтеве, неоло-

гизми из доба пандемије6 уврштени су у електронске верзије постојећих 

речника, а у септембру 2021. покренут је и дигитални портал Franček, на-

мењен ученицима основних и средњих школа, родитељима и наставници-

ма. Први изазов при његовом покретању било је прилагођавање кори-

сничког окружења и лексикографског метајезика узрасту и знањима уче-

ника. Сви уноси садрже прилагођене семантичке и фразеолошке податке, 

изговор (у виду аудио записа и уз могућност да корисници сниме изговор 

речи на сопственом дијалекту), као и основне етимолошке и дијалекатске 

информације. Метајезик лексикографских дефиниција није исти као у 

стандардним речницима – подаци се уводе постепено у складу са нивоом 

знања и узрастом, подражавајући наставне и педагошке праксе који се 

иначе спроводе у школским условима. Осмишљен у циљу побољшања 

функционалне писмености најмлађих становника Словеније и постепеног 

развоја њихових граматичких, лексичких и прагматичких вештина, пор-

тал Franček представља оригиналан вид увода у лексикографију и упо-

знавања са могућностима примене језичких технологија у школском уз-

расту.  

Другу тематску сесију под насловом „The Political Role of National 

Language Institutions” отворио је Тронд Тростеруд (Trond Trosterud) са ре-

фератом посвећеним стандардизацији језика у ери машинског превођења 

и интернет револуције. На примеру сложеница из норвешког (у којем је 

слагање изразито продуктиван механизам грађења речи), аутор указује на 

неке од проблема са којим се суочавају лингвисти задужени за стандар-

дизацију језика. Будући да програми за машинско превођење у великом 

броју случајева спојено написане сложенице третирају као неправилне, а 

одвојено као исправне, то дугорочно гледано може довести до значајног 

слабљења норме. Као општи закључак излагања, наводи се да адекватно 

решавање сличних проблема изискује уску сарадњу лектора, различитих 

одбора за стандардизацију и информатичара, што често изостаје у прак-

си.  

Неса Ни Хиран (Neasa Ní Chiaráin) присутнима је предочила део 

изазова са којима се суочавају ирски лингвисти, указујући на кључну 

улогу Института за ирски језик и других научних установа које се баве 

његовим системским проучавањем, стандардизацијом и планирањем је-

зичке политике у условима дигиталног доба и глобалне пандемије. Има-

                                                 
6 Одговарајући пројекат угледао је светлост дана и у нашој земљи. Сараднице Ин-

ститута за српски језик САНУ проф. др Марина Николић и др Светлана Слијепчевић-

Бјеливук покренуле су 2020. године израду Речника појмова из периода епидемије ко-

вида. Речник се континуирано допуњује новим појмовима и бесплатно је доступан на 

следећој адреси: http://www.isj.sanu.ac.rs/recnik-pojmova/.  

http://www.isj.sanu.ac.rs/recnik-pojmova/
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јући у виду да је ирски једини келтски језик са статусом званичног језика 

Европске уније, он се налази у јединственој социолингвистичкој ситуа-

цији. Чињеница да су практично сви становници Ирске билингвални и, 

сходно томе, природно окренути ка употреби дигиталних извора на ен-

глеском, додатно погоршава статус овог националног језика. Дигитални 

план за обнову и ревитализацију ирског обухвата спровођење активности 

у три главна домена – јавном сектору, науци и образовању. Свеобухватна 

дигитализација језичког наслеђа истиче се као један од кључних преду-

слова за његову ревитализацију.  

Елена Изабел Тамба (Elena Isabelle Tamba) представила је делатност 

националних института за румунски језик (Институт за румунску фило-

логију у Јашију, Институт за лингвистику у Букурешту, Институт за лин-

гвистику и историју књижевности у Клужу). У својству централних науч-

них установа за системско проучавање румунског језика и његове исто-

рије, ови институти посебно су усмерени ка лексикографским, дијалекто-

лошким, социолингвистичким и историјским истраживањима. У послед-

њим деценијама активно раде на развоју нових инструмената за повећање 

доступности ресурса у електронском облику. Овај процес обухвата нај-

пре ретроактивну дигитализацију постојећег језичког блага, с посебним 

нагласком на електронској верзији првог издања тезаурусног речника ру-

мунског језика. Крајњи циљ јесте постављање свих доступних речника, 

граматика и лингвистичких атласа на јединствену платформу. Поред ди-

гитализације постојећих и израде нових ресурса у електронском облику, 

важан део делатности трију института за румунски језик усмерен је ка из-

ради веб-алата за учење румунског и раду на развоју великог анотираног 

корпуса савременог румунског језика CoRoLa, који прикупља писане и 

усмене изворе од 1989. до данас. Додатно, у току је израда великог дија-

хронијског корпуса овог језика. Дати пројекти уједињени су у истој наме-

ри – очувању језичког и културног наслеђа Румуније у вишејезичном ди-

гиталном свету. 

Преглед пољских језичких ресурса и њихових примена у опису је-

зичких промена и језичком нормирању изложио је представник Институ-

та за пољски језик Марек Лазињски (Marek Laziński). У сарадњи са Саве-

том за пољски језик, ова установа спроводи редовне анализе и евалуације 

употребе националног језика у медијима, образовним, политичким и дру-

гим државним институцијама. У новије време изражена је потреба за пра-

ћењем, али и предвиђањем језичких промена у ери друштвених мрежа. 

При томе, посебно је значајно надгледање промена у области лексиколо-

гије пољског језика (нпр. употреба неологизама везаних за пандемију ко-

вида), као и спровођење анализа прагматичких елемената језичке кому-

никације (нпр. пресупозиције, логичке импликатуре, квантификатори, 
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ванјезичка знања и сл.), у складу са различитим контекстима употребе је-

зика у дигиталном окружењу.  

Трећу тематску сесију „Language Research and Language Planning in 

Relation to Research Development” отворили су Феију Жу (Feiyu Xu) и 

Ханс Ускорајт (Hans Uszkoreit) са рефератом „Demand for the NLP Appli-

cations in the Enterprise World with special attention to linguistic diversity 

and to latest developments such as the impact of very large language models”, 

у коме је било речи о односу привреде и језичких технологија, и то кроз 

призму најновијих достигнућа у области рачунарске обраде природног 

језика, као додирне тачке рачунарске лингвистике и вештачке интелиген-

ције. Многа предузећа, па и владе држава, све више се окрећу машин-

ском превођењу у циљу смањења трошкова ангажовања преводилаца и 

просечног времена неопходног за превођење и/или обраду докумената. У 

излагању су представљене главне могућности примене интелигентне об-

раде текста (енг. text mining) и других рачунарских метода и техника у 

циљу ексцерпције жељених информација из текста, што може допринети 

обради великог броја база података у кратком временском периоду. На 

пољу развоја језичких технологија у дигиталном добу, важан задатак на-

ционалних института широм Европе огледа се, између осталог, у подиза-

њу свести о значају успостављања стабилне језичке инфраструктуре, ак-

тивном учешћу у њеним развојним етапама, те пружању помоћи програ-

мерима и другим нефилолошким стручњацима. Посебан допринос лин-

гвиста у овом домену долази до изражаја приликом провере квалитета и 

исправности резултата добијених посредством рачунарске обраде при-

родног језика, као и њиховог усклађивања са стандарднојезичком нор-

мом. 

Уследила су излагања посвећена националним институтима за јези-

ке у Немачкој и Швајцарској. Андреас Вит (Andreas Witt) у излагању 

„The future is now. The digital transformation in the German linguistics com-

munity and the key role of the Leibniz Institute for the German language” 

представио је делатност Лајбницовог института за немачки језик, цен-

тралне институције за системско проучавање, истраживање и документо-

вање свих нивоа структуре овог језика. Институт је 2019. године добио 

Одсек за дигиталну лингвистику, чији је дугорочни план рада у потпуно-

сти подређен постављању целокупног лексикографског и корпусног бла-

га на трајно доступним платформама са отвореним приступом. Основни 

предуслови за успешан развој језичких база података представљени су у 

склопу концепта FAIR (акроним састављен од придева findable, accessi-

ble, interoperable, re-usable). Додатна улога овог института као члана кон-

зорцијума CLARIN јесте повезивање са другим националним институти-
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ма, којима бесплатно нуде разна софтверска решења и знања из ове обла-

сти, истовременим упознавањем са њиховом искуствима и достигнућима.  

Први дан скупа затворило је излагање Морица Сомета (Moritz Som-

met), представника швајцарског Института за плурилингвизам у Фрибур-

гу. Чињеница да у Швајцарској постоје четири званична државна језика, 

усмерава делатност одговарајућих националних института за језике. Овај 

истраживачки центар бави се питањима као што су језичко планирање, 

дефинисање и евалуација програма у области језичких политика, брига о 

правима и потребама мањинских језика и различите социолингвистичке 

теме. На пољу језичких технологија ради се на развоју дигиталних алата 

за неуромашинско превођење и сервиса за учење швајцарских национал-

них језика. Један од важних догађаја новијег датума јесте оснивање лабо-

раторије за изградњу лингвистичке научне инфраструктуре LiRI (Lingui-

stics Research Infrastructure), усмерене ка интердисциплинарним испити-

вањима у домену психолингвистике, неуролингвистике и примене рачу-

нарских технологија на званичним језицима Швајцарске. Према речима 

М. Сомета, швајцарска вишејезичност представља главни ресурс и пола-

зну тачку за даља истраживања.  

Јединствени случај гренландског, угроженог ескимског језика са 

нешто више од педесет хиљада говорника, представља Пер Лангард (Per 

Langgård) у реферату „How to  struggle for a digital future – the case of Gre-

enlandic”, истичући да је стабилна дигитална инфраструктура нужни 

услов за његову ревитализацију, поред израде и примене одговарајућих 

докумената којима ће се законски одредити његов статус и испланирати 

даљи кораци у стандардизацији. Иако је Гренланд званично једнојезична 

заједница, уз веома мали број двојезичних говорника данског или енгле-

ског, највећи део филолога који се баве изучавањем гренландског запра-

во су странци. Рад представља синтезу највећих изазова са којима се про-

учаваоци овог језика суочавају у процесу израде анотираних корпуса, по-

чев од проблема изазваних јединственим морфолошким, синтаксичким и 

семантичким одликама самог језика, до оних социолингвистичке, поли-

тичке и финансијске природе.  

Последњу тематску сесију затворило је излагање Ендија Веја (Andy 

Way) са Универзитета у Даблину, који је у кратким цртама представио 

текући пројекат Европске језичке једнакости (European Language Equa-

lity). Овај конзорцијум окупља преко педесет партнера из свих крајева 

Европе, а завршиће се у исто време када и сестрински пројекат European 

Language Grid у јуну 2022. Главни циљ двају пројеката јесте стратешки 

развој научних истраживања, те припрема планова и програма који би до 

2030. требало да доведу до потпуне дигиталне равноправности језика на 

тлу Европе. Додатни циљеви обухватају успостављање сарадње између 
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појединачних научних центара и држава, обезбеђивање новчаних сред-

става кроз различите потпројекте и иницијативе, стварање јединствене 

европске платформе за размену података и развој вештачке интелигенци-

је, те размену знања путем научних конференција, семинара, индивиду-

алних консултација, друштвених мрежа итд. Овај пројекат уско сарађује 

са пројектом European Language Grid, са којим дели резултате, инфра-

структуру и организује научне скупове. Резултати остварени у оквиру 

пројеката ELE и ELG биће представљени на заједничком догађају у Бри-

селу у јуну 2022, што ће уједно обележити завршетак десетогодишњег 

циклуса започетог објављивањем првог издања белих књига мреже ME-

TA-NET. Коначно, припрема другог издања ових публикација пружиће 

увид у развојне токове у области језичких технологија, и то у складу са 

планом борбе против дигиталне неравноправности угрожених европских 

језика до 2030. године.  

Након завршетка последње сесије уследила је панел дискусија, која 

је омогућила преглед и дубље разматрање свих питања покренутих током 

радног дела конференције. Последњи сегмент програма био је посвећен 

додели награда и представљању победника ЕФНИЛ-овог конкурса Master 

Thesis Award, који је ове године по други пут наградио ауторе најбољих 

мастер радова из области социолингвистике, вишејезичности, језичког 

планирања, језичких технологија и сл. Победнице су добиле новчане на-

граде и прилику да делове својих теза објаве у зборнику радова са ового-

дишње конференције, или пак у целости на званичном сајту удружења. 

Најпре је Агнес Ким (Agnes Kim) представила мастер рад под насловом 

„Language and Society in Change. A historical-sociolinguistic investigation 

using the example of the Marchfeld (lower Austria) in the early 20th century”. 

Реч је исцрпној дијахронијској и социолингвистичкој анализи промена у 

развоју аустријских немачких дијалеката у оквиру регије Моравско поље 

(Доња Аустрија), насталих под утицајем интензивних језичких контаката 

са словенским народима (Чеси, Словаци, Словенци) и специфичних исто-

ријских догађаја с почетка ХХ века. Истраживање је спроведено на теме-

љима историјске, контактне и варијационистичке лингвистике, док је 

средишњи део рада подразумевао квалитативну и емпиријску обраду те-

ренских података (транскрипције и анализе лингвистичких мапа, писаних 

корпуса итд.).  

Другу награду освојила је Пија Нилсон (Pia Nilsson) са тезом под 

насловом „Language in the Museum. An investigation of the views held by 

the public and by experts on a Swedish language museum”. Овај рад доноси 

оригиналну студију из области социолингвистике и језичког планирања 

на синхронијском плану. У раду се квалитативним и квантитативним ме-

тодама истраживања испитују ставови посетилаца шведског језичког му-
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зеја, подељених у четири основне групе према полу, узрасту, занимању и 

нивоу лингвистичког знања. Резултати упућују на очигледне разлике у 

очекивањима језичких стручњака и посетилаца без филолошког образо-

вања, али и на чињеницу да су лаици далеко отворенији за питања више-

језичности и језичког планирања него што се иначе претпоставља. Буду-

ћи да је Шведска једна од ретких земаља које имају музеј овога типа, 

ауторка указује да сличне студије могу дати препоруке и идеје за прибли-

жавање општих лингвистичких питања и проблема ширим групама кори-

сника из различитих професионалних и друштвених окружења.  

Последњи награђени рад такође је из области језичке политике. У 

излагању „Multilingual The Hague: Municipal language policy, politics and 

practice” Ане-Мике Тиме (Anne-Mieke Thieme) представила је синтезу 

главних резултата истраживања спроведеног на тему односа вишејезич-

ности и општинске језичке политике града Хага, као типичног примера 

мултиетничке средине. Кроз призму критичке анализе дискурса, ауторка 

испитује утицај појединих решења из области језичке политике и језич-

ког планирања на становнике овога града, с посебним освртом на поте-

шкоће уочене у званичној комуникацији са општинским органима, али и 

у свакодневним неформалним приликама. 

Некада само визионарски, пројекти унапређења дигиталне равно-

правности европских језика данас су део наше стварности. На основу 

кратког представљања излагања са овогодишњег заседања ЕФНИЛ-а, мо-

же се закључити да су научне установе задужене за системско проучава-

ње појединачних европских језика више него икада посвећене пројекти-

ма дигитализације лексикографске, граматичке и корпусне грађе. Радови 

на изради јединствених дигиталних платформи за ресурсе из области 

друштвено-хуманистичких наука доказ су да је ширење знања један од 

главних приоритета на пољу међународне сарадње. Пројекти прилагођа-

вања језичких платформи и алата одређеним узрасним и друштвеним 

групама сведоче о напорима за подизање свести о значају примене језич-

ких ресурса приликом превазилажења многих здравствених, друштвених 

или образовних препрека. У оквиру сталне агенде европских национал-

них института за језике, важно место припада питањима стандардизације 

и односа према стандарднојезичкој норми, с тим да се њиховом решава-

њу додатно приступа из угла употребе језика на интернету, али и у кон-

тексту тренутне пандемијске ситуације. Напослетку, недавно покретање 

такмичења за избор најбољих европских мастер радова из различитих 

области науке о језику представља леп пример бриге о младим лингви-

стима и подстицања њиховог активног учешћа у савременим научним то-

ковима. 
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