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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

10.00 Свечана сала Ректората – Отварање скупа

Поздравне речи 
проф. др Милош Ђуран, ректор Универзитета у Крагујевцу 
проф. Слободан Штетић, декан ФИЛУМ-а

10.30 Хол Ректората – Коктел

11.00 Сала А 201 (Правни факултет) 
Секција I/а: Савремена проучавања језика 
Председава Ана Јовановић 

Марија Рунић (Београд) 
Граматичко бележење категорије одређености  
код говорника српског језика који уче италијански

Данијела Ђоровић и Војислава Јанковић (Београд) 
Настава италијанског на нематичним факултетима: 
очекивања и потребе студената

Александра Шуваковић (Београд) 
Увођење италијанског језика у наставу  
у основним школама у Србији

Јелена Дрљевић (Београд) 
Развој вештине писане продукције у почетној  
настави италијанског језика

Тијана Кукић (Београд) 
Италијански као међујезик код српских говорника

Марија Копривица (Београд) 
Глотодидактички аспекти језика струке –  
настава језика електротехнике

Катарина Завишин (Београд) 
Билингвална настава и подучавање граматике: студија случаја

Ирина Баста (Београд) 
Усвајање страног језика код деце у формалном образовању

Ана Јовановић (Пердју, САД) 
Шта студенти желе?  
Значај ставова студената за успешност наставе страних језика

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11.00 Сала А 202 (Правни факултет) 
 
Секција I/б: Савремена проучавања језика 
Председава Ненад Томовић

Дејан Каравесовић (Крагујевац) 
Временски односи између лексичких глагола и њихових  
нефинитних комплемената у енглеском језику

Ненад Томовић (Београд) 
Српско-енглески контакти и њихови трагови у енглеском језику

Марко Банковић (Крагујевац) 
Употреба заменица при генерисању природног језика помоћу образаца

Милош Д. Ђурић (Београд) 
Статус сложеница у дискурсу електротехнике

Оља Јојић (Пале) 
Како се жалити учтиво?

Семиха Реброња (Крагујевац) 
Англицизми у називима електронских уређаја у српском језику

Душан Стаменковић (Ниш) 
Правци развоја когнитивне семантике књижевности

Александра Стевановић (Крагујевац) 
Семантичка анализа значења придева sale у француском језику  
и његовог српског еквивалента (прљав)

Вера Јовановић (Крагујевац) 
Анализа темпоралне структуре Камијевог „Странца”:  
француски  наративни перфекат и темпорална прогресија

Горана Зечевић-Крнета (Крагујевац) 
Улога клитике „me, te, se ...“ у формирању типа  
глаголске ситуације у шпанском језику

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11.00. Сала А204 (Правни факултет) 
 
Секција I/в: Савремена проучавања језика 
Председава Јелена Петковић

Милена Ивановић (Београд) 
Средства изражавања фазног почетног значења у српском језику

Ивана Лазић-Коњик (Београд) 
Лексичко-семантичке особености неких глагола  
са егзистенцијалним значењем у српском језику

Илијана Чутура (Јагодина) 
Статична просторна локализација  
у изразима са пренесеним значењем

Маја Вукић (Ниш) 
Конкретизатори за означавање просторних односа уз  
координиране везнике у савременом српском језику

Тања Русимовић (Крагујевац) 
Адјективне реченице с релативизатором који  
и с детерминатором у антецеденту

Ружица Бајић и Мирјана Гочанин (Београд) 
Сусрет старог и новог у савременом српском језику  
(о рекцији и значењима глагола наставити/настављавати/
настављати)

Бранимир Станковић (Крагујевац) 
О одређености као категорији именица у српском језику

Јелена Петковић (Крагујевац) 
Синтаксичка негација у светлу логичке и математичке негације

Соња Милетић (Крагујевац) 
Дирекциони адвербијали у модалним исказима без глаголских допуна

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11. 00 Свечана сала Ректората 
 
Секција I/г: Савремена проучавања језика 
Председава Ненад Ивановић

Ненад Ивановић (Београд) 
Прилози у служби других врста речи у српском језику  
(на материјалу из Речника САНУ)

Марина Спасојевић (Београд) 
О воденичкој терминологији ресавског краја

Наташа Марковић (Београд) 
Народна медицинска терминологија (творбени аспект)

Марија Милосављевић и Бојана Мојсиловић (Београд) 
О вишечланим називима за биљке 

Данијела Станић (Београд) 
Проблем синонимије у лексиколошким дефиницијама  
у речницима савременог српског језика

Габриела Гајић (Крагујевац) 
Фразеологизам – проблем дефиниције

Драгана Настановић (Београд) 
О неким граматичким карактеристикама англицизама  
из области моде у српском језику

Аница Глођовић (Крагујевац) 
О англицизмима у регистру модног стила

Јелена Даниловић (Крагујевац) 
Coffee to go, Mr. Right и тотални NO-GO:  
лексички трансфери у женским часописима

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11.00 Сала за семинаре Правног факултета 
 
Секција II/а: Савремена проучавања књижевности 
Председава Мирјана Даничић

Дубравка Богутовац (Загреб)  
Поетика приповијетке  
„Смрт у Синановој текији“ Иве Андрића

Бранко Илић (Јагодина) 
Поетички преображаји у  
приповедању Драгослава Михаиловића

Јелена Панић (Нови Сад)  
Натуралистичка метафизика као сила немерљива   
у роману „Са силама немерљивим“ Растка Петровића

Мирјана Даничић (Београд) 
Морисонина трилогија – експериментисање  
жанровским конвенцијама?

Биљана Влашковић (Крагујевац) 
Мртви као светиња у роману Вилијема Фокнера  
„Док лежах на самрти“

Ивана Латковић (Загреб) 
Сувремени словенски повијесни роман

Владимир Перић (Крагујевац) 
Увод у маргинална поља југо-даде

Марија Панић (Крагујевац) 
Могући светови Негована Рајића

 Јелена Ристовић (Крагујевац) 
Излазак из теорије могућих светова и поблематизовање 
 времена и историје у роману „Фама о бициклистима“ Светислава 
Басаре

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11.00 Сала А5 (Правни факултет) 
 
Секција II/б: Савремена проучавања књижевности 
Председава Слађана Илић

Јелена Вељковић-Мекић (Крагујевац) 
Питања оквира и тачке гледишта у романима  
„Башта, пепео” и „Башта сљезове боје”

Милена Чомић (Крагујевац) 
Коментар у наративним структурама  
Сремца, Дикенса и Текерија

Слађана Илић (Београд)  
Хумор у прози Радована Белог Марковића

Сандра Јосиповић (Београд)  
Умеће писања кратке приче  
Рејмонда Карвера и Харукија Муракамија

Зорица Ћираковић (Крагујевац) 
Аутор текста у мемоарској литератури

Јелена Арсенијевић (Крагујевац) 
„Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока“ и „Портрет једне даме“:  
основни мотиви у Т. С. Елиотовој раној поезији 

Маја Димитријевић (Јагодина)  
Карактеризација књижевног лика у уметничкој приповеци у  
настави од првог до четвртог разреда

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

11.00 Сала за седнице Ректората  
 
Секција II/в: Савремена проучавања књижевности 
Председава Јасмина Теодоровић

Јасмина Теодоровић (Крагујевац) 
Мит као утопија, утопија као мит

Маријана Бијелић (Загреб) 
Културна криза и немогућност елевације у драми  
„Краљево“ Мирослава Крлеже и роману „Хоро“ Антона Страшимирова

Дејан Дурић (Ријека) 
Књижевност и културно памћење.  
Случај романа Bastard of Istanbul Elif Şafak

Валентина  Вељић 
Третман историје у роману  
„Ситничарница Код срећне руке“ 

Ана Сентов (Нови Сад) 
„Остаци дана“: објективна и субјективна историја

Драгана Бошковић (Нови Сад) 
За и против фантастике

Тасић Марко (Крагујевац) 
Ход кроз векове Алисе Шелдон

Зорица Хаџић (Нови Сад) 
Драма „Урок“ Милете Јакшића

Бојана Мирчетић (Крагујевац) 
„Scout’s Honour“ Терија Бисона:  
дарвиновски Каинов жиг на целој људској раси – 
 како смо заиста уништили ону другу људску врсту

Дискусија 

13.30 Пауза за ручак
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала А 201 (Правни факултет) 
 
Секција I/д: Савремена проучавања језика 
Председава Биљана Радић-Бојанић

Јагода Топалов (Нови Сад) 
Еволуција психолошких теорија мотивације:  
примена у настави страних језика

Биљана Радић-Бојанић (Нови Сад) 
Вокабулар у настави страних језика:  
будућност поникла у прошлости

Бранка Миленковић (Крагујевац) 
Увод у креативно и критичко размишљање  
у писменом изражавању 

Сандра Чаушевић (Крагујевац) 
Развијање способности усменог изражавања  
на енглеском језику код ученика средњих школа

Маја Јовановић (Крагујевац) 
Описно и нумеричко оцењивање у основним школама — 
подстицајна или репресивна улога

Јулијана Вулетић (Крагујевац) 
О преводу именичко-глаголских колокација на срски језик  
у роману „Мишљења једног кловна“ Хајнриха Бела

Ивана Николић (Крагујевац) 
Покушај класификације преводилачких грешака

Тиана Тошић (Крагујевац) 
О проблемy превода филмског хумора

Ивана Палибрк (Крагујевац) 
Филмски наслови и титлови — проблем превода

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала А202 (Правни факултет) 
 
Секција I/ђ: Савремена проучавања језика 
Председава Сања Куљанин

Стефана Пауновић (Београд) 
О предлозима за и на у српском и словачком језику

Милица Милојевић (Крагујевац) 
Специфични случајеви придева са префиксом НЕ- у српском језику

Сања Куљанин (Пале) 
Интензификаторске партикуле у дјелима  
Милисава Савића и Радослава Братића

Данка Работа (Крагујевац) 
Партикуле и и ни; 
прагматичке и семантичке могућности једне анализе

Соња Урлих (Цирих) 
Форме ословљавања у српском језику — 
 емпиријско истраживање

Светлана Ивановић (Крагујевац) 
Функционална реченична перспектива као  
могуће полазиште за интерпретацију књижевног текста

Снежана Моцовић (Крагујевац) 
Афазија и билингвизам

Анета Тривић (Крагујевац) 
Сапир-Ворфова хипотеза: за и против

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Свечана сала Ректората 
 
Секција I/е: Савремена проучавања језика 
Председава Весна Лазовић

Милица Марјановић (Београд) 
Стилска раслојеност глагола умирања

Јелена Максимовић (Јагодина) 
Три примера стилистичке и  
прагматичке анализе новинске вести

Јелена Василић (Јагодина) 
Стилистичка анализа у обради лирске песме  
у нижим разредима основне школе

Милка Николић (Пале) 
Стилистички аспект поредбених конструкција  
у историјским романима Добрила Ненадића

Весна Лазовић (Нови Сад) 
Дискурс текстова на амбалажи

Славко Станојчић (Крагујевац) 
Значење именских лексема и значење дискурса 
(оглед анализе конкретног уџбеничког језика)

Јелена Стошић (Крагујевац) 
Ономастичка лексика у роману  
„Опсада цркве Светог Спаса“ Горана Петровића 

Милена Јакић (Београд) 
Испитивање асоцијативне и семантичке везе међу речима

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала А204 (Правни факултет) 
 
Секција I/ж: Савремена проучавања језика 
Председава Владимир Поломац

Драгана Новаков (Београд) 
„Беговско или старосрпско писмо“

Биљана Самарџић (Пале) 
О главним особинама језика повеља Твртка I Котроманића 

Владимир Поломац (Крагујевац) 
Језик у повељи великог челника Радича  
манастиру Кастамониту из 1430/1431. год.

Ирена Цветковић-Теофиловић (Ниш) 
Вукова „Пјеснарица“ и „Телемак“ Стефана Живковића из 1814. год.

Вера Ћевриз-Нишић (Пале) 
Разликовне црте између српског, хрватског и бошњачког  
стандарднојезичког израза у БиХ

Ивана Вучина-Симовић (Крагујевац) 
Језичка идеологија као мерило губитка престижа и  
замене етничког језика: пример јеврејско-шпанског језика на Оријенту

Вирна Карлић (Загреб) 
Контрастивна анализа актуалних  
матичиних правописа хрватскога и српскога језика 

Соња Стојановић (Крагујевац) 
Скраћенице у немачком и српском језику

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала за семинаре Правног факултета 
 
Секција II/г: Савремена проучавања књижевности 
Председава Часлав Николић

Часлав Николић (Крагујевац) 
Феноменолошко консултовање биографије или:  
Емил Штајгер као (не)доследни феноменолог

Љубица Васић (Крагујевац) 
Херменеутички приступ лику госпође Даловеј  
из истоименог романа Вирџиније Вулф

Владимир Карановић (Крагујевац) 
Теорија „духовног натурализма“ Леополда Алас Кларина

Светлана Рајичић-Перић (Крагујевац)  
Игра или (не)озбиљност у књижевности 20. века 

Јована Павићевић (Крагујевац) 
Конституисање трећег рода у драми „Психоза 4.48“ Саре Кејн

Јадранка Пејановић (Крагујевац) 
Дисоцијација сензибилитета и платонски  
импулс у роману Арундати Рој „Бог малих ствари“

Артеа Панајотовић (Нови Сад) 
Синхроницитет у роману „Бледа ватра“ Владимира Набокова

Маја Цвијетић (Сремска Митровица)  
Симулакрум и симулација у романима „Град“ и „1999“

Јелена Стефановић (Нови Сад) 
Форсирање патријархата: модели женскости у роману  
„Поп Ћира и поп Спира“ Стевана Сремца

Дискусија



13

Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала А5 (Правни факултет) 
 
Секција II/д: Савремена проучавања књижевности 
Председава Мирјана Секулић

Аница Радосављевић (Крагујевац) 
Идеја детерминизма у делима Џорџ Елиот  
са освртом на роман „Middlemarch“

Весна Малбашки-Пуповац (Нови Сад) 
Сава Дамјанов и Ђорђе Марковић Кодер: мисао и језик као 
експеримент

Невена Варница-Ненин (Нови Сад) 
Иван Гундулић у виђењу Драгољуба Павловића

Данка Ковачевић (Крагујевац)  
Бајронизам Ђуре Јакшића

Дубравка Ковачевић (Крагујевац) 
Шекспиролошка мисао Лазе Костића

Мирјана Секулић (Крагујевац)  
Шпански језик у откривању слике о другом у прози Милоша Црњанског

Љиљана Петровић (Крагујевац) 
Француски писци на сцени нишког позоришта у 19. веку

Љиљана Костић (Ужице) 
Идеје Уједињене омладине српске у књижевном делу Владана Ђорђевића

Дискусија
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Први научни скуп младих филолога – Савремена проучавања језика и књижевности

16.00 Сала за седнице Ректората  
 
Секција II/ђ: Савремена проучавања књижевности 
Председава Марија Лојаница

Никола Поповић (Београд)  
Транспоновање несвесног у елементарне облике или  
тело као стваралачки експеримент

Никола Ђоковић (Крагујевац) 
Карневализација тела и киборг идентитет  
у роману и филму „Голи ручак“

Александра Петровић (Крагујевац) 
Дезинтеграција тела у роману Растка Петровића 
„Са силама немерљивим“

Ивана Банчевић (Крагујевац) 
Савремена верзија архетипа сукоб систем-појединац у делу Кена 
Кејсија „Лет изнад кукавичјег гнезда“

Марија Милошевић (Крагујевац) 
Потрага за огледалом: функција лика Бена Ловата  
у романима „Пето дете“ и „Бен“ у свету Дорис Лесинг

Марија Лојаница (Крагујевац) 
Како је Ханс Магнус Ландау (п)остао робот

Ирена Митровић (Крагујевац) 
„Нестајање“ и поновно успостављање субјекта у немачкој лирици на 
размеђу векова: Хофманстал, Георге и Рилке 

Милан Миљковић (Београд) 
Однос центра и периферије у роману „Баба Јага је снијела јаје“  
Дубравке Угрешић: стратегије отпора и превазилажење бинарног 
модела

Дискусија

18.30. Свечана сала Ректората 
 
Затварање скупа


