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 Мобилне комуникације су поље информационе и комуникационе 

технологије које карактерише брзи развој и у коме се истраживањем у 

аналитичким оквирима когнитивне лингвистике, заснованом на узорку од 1005 

одредница, открива изразито присуство метафоре, метонимије, аналогије и 
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појмовног обједињавања. Анализа узорка речи и израза из области мобилних 

медија, мобилних оперативних система, дизајна корисничких интерфејса, 

терминологије мобилних мрежа, као и сленга и текстизама које употребљавају 

корисници мобилних направа указује да поменути когнитивни механизми имају 

кључну улогу у олакшавању интеракције између људи и широког спектра 

мобилних уређаја са рачунарским способностима, од преносивих рачунара и 

личних дигиталних асистената (ПДА), до мобилних телефона, таблета и справа 

које се носе на телу. Ти механизми представљају темељ разумевања и налазе се 

у основи принципа функционисања графичких корисничких интерфејса и 

директне манипулације у рачунарским окружењима. Такође је анализиран и 

посебан узорак од 640 емотикона и емођија који показују потенцијал за 

проширење значења, имајући у виду значај пиктограма за текстуалну 

комуникацију у виду СМС порука и размену текстуалних садржаја на 

друштвеним мрежама којима се редовно приступа путем мобилних уређаја. 

 Основна намера истраживања је формулисање метафора којима се 

појмовно представљају мобилне комуникације. То, као прво, подразумева 

праћење трансформације графичког корисничког интерфејса и метафоре радног 

стола, развијених ради задовољавања потреба окружења персоналних рачунара, 

односно, њиховог прилагођавања окружењу које одликује мобилне уређаје. 

Другим речима, анализирани су знаци деконструкције WIMP (Windows, Menus, 

Icons and Pointers) парадигме, сачињене од прозора, икона, менија и показивача, 

изазване променама на нивоу хардвера и софтвера, а пре свега увођењем нових 

начина интеракције и идентификоване су нове метафоре, укључујући и оне које 

се односе на управљање уз помоћ покрета уз употребу више прстију. Појава 

мултимедијалне интеракције је препозната као јасан доказ еволуције директне 

манипулације ка већој утеловљености, што се, пак, посматра као доказ 

валидности тезе о утеловљености сазнања. Осим ове основне промене 

парадигме која дефинише мобилне уређаје са рачунарским способностима, 

илустровани су и други трендови често помињани у нашем узорку, са циљем да 

се дефинишу метафоре и друге појмовне структуре повезане са њима. Ту спада 

широко распрострањена антропоморфизација, која почиње приписивањем 

основних одлика живог бића уређајима, што се види у називима разних 

њихових карактеристика, што кулминира све већим присуством паметних 

личних асистената, чији конверзацијски интерфејси комбинују препознавање 

гласа и обраду природних језика. Утицај машина на људе је повезана тема, 

пошто је утицај обостран, шири се и укључује, са једне стране, нарушавање 

здравља изазвано претераном употребом технологије а са друге, стратегије 

осмишљене да се људи учине паметнијима, готово надљудима, употребом 

паметних справа, од паметних наочара, паметне одеће и паметних домова, па 

све до искустава које нуде проширена и виртуелна реалност са друге стране. 

Свима њима се управља путем паметних телефона и таблета, што им даје 

централно место у нашим животима, обележеним интеракцијом са дигиталном 

сфером и значајним присуством екрана. Пошто су обдарени утеловљеним 

сазнањем и живе и раде у свом окружењу и друштву, људима је својствено да 

употребљавају појмове из свог непосредног окружења, као и из природе и 

културе као циљне домене метафора да би проникнули у мистерије и чуда 

минијатуризације и апстрактног, невидљивог поља преноса, чувања и обима 

података које делује скоро као да функционише уз помоћ чаролије. Утицај 

мобилних технологија на друштво и економију је још једна значајна тема у 

чијем фокусу су трансформација радног места и све већи економски значај 
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мобилних апликација. У оквиру ове теме је такође било речи о дигитализацији 

плаћања и дигиталном криминалу. Осим тога, облици сленга који се јављају у 

СМС порукама и на Твитеру (Twitter) анализирани су као примери 

прилагођавања језика ограничењима која намеће комуникациони медиј – 

краткоћи СМС порука и порука на Твитеру у савременој асинхроној рачунарски 

посредованој комуникацији. Пошто у њима доминирају скраћивања и 

сливенице, примерима тог облика језичког изражавања је својствена 

метонимија. 

 Мреже појмовног обједињавања надилазе једносмерно мапирање 

значења, типично за метафору и представљају методу анализе која показује да 

се појмови из области интеракције човек - рачунар заснивају на комплекснијим 

структурама. Сходно томе се испоставља да је метафора радног стола у целости 

резултат појмовног обједињавања, што је случај и са њеним деловима попут 

фасцикли, као и са појмом директне манипулације када се уз помоћ миша или 

прстију управља предметима приказаним на екрану, на пример превлачењем и 

спуштањем (dragging and dropping). Све ове карактеристике, које постоје само у 

контексту интеракције, не налазе се ни у једном од улазних простора мреже. 

Оне су, дакле, плод новонастале структуре. И не само то, показује се да је утицај 

процеса појмовног обједињавања, који се понавља, свеобухватан. Наиме, 

указано је на то да су нови видови интеракције (путем покрета на екранима 

осетљивим на додир) и модификовање елемената интерфејса да би се 

прилагодили мобилном окружењу (фасцикле у мобилним уређајима) 

проистекли из поновног појмовног обједињавања које је резултат надградње 

постојећих знања корисника интерфејса о рачунарима, са циљем да се 

интеракција учини још лакшом. Пошто су и саме део интерфејса и са њима се 

може поступати на нове начине, иконе се такође сматрају продуктом појмовног 

обједињавања, који је развио нове одлике, карактеристичне за мобилне уређаје. 

Њихов визуелни садржај и његова метонимијска природа су такође илустровани 

а објашњена је и разнородност икона. Појмовно обједињавање је механизам 

којим се објашњава и хибридна природа текстуалне комуникације у којој се 

користе пиктограми.  

 Као кôд са својствима сличним језику, али ни близу језику у пуном 

смислу речи, емођији заслужују посебну пажњу, пошто је њихова појава 

последица развоја мобилних технологија. Као и емотикони који су им 

претходили, емођији имају комуникативну функцију надомештања елемената 

невербалне комуникације одсутних из писане комуникације коју не прате 

промене у интонацији, изразима лица или гестикулацији присутне у току 

говора. У ситуацији у којој и говор тела у потпуности недостаје, емођи са 

одређеним изразом лица указује на расположење учесника у текстуалној 

комуникацији. Анализом деконтекстуализованих глифова потврђена је њихова 

примарна улога − изражавање емоција и давање углавном позитивног тона 

комуникацији а размотрена је и њихова изузетна разноврсност и чињеница да 

обједињују емоције, гестикулацију и слике, као и порекло пиктограма и 

културне референце које су у њима садржане. Исход свега тога је откривање 

низа, често повезаних метонимија, метафора и аналогија. Направљен је и 

покушај поређења са другим системима писања а дата је илустрација излета 

глифова у свет књижевности и то у форми сажетог прегледа различитих 

пројеката превођења, претварања  књижевних дела у низове емођија. 

 Такође је дат и кратак осврт на могућности за будућа истраживања у 

области мобилних комуникација и указано је на све израженији тренд да уређаји 
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са рачунарским способностима, од стоних и преносивих рачунара, до мобилних 

телефона, нестају из видокруга а у изгледу је да ће нова комуникациона 

окружења, испуњена сензорима, бити извор нових корисничких искустава. 

Улога мобилности и мобилних медија ће засигурно бити све значајнија у 

будућности а обликоваће је нови талас иновација који ће отворити нове 

могућности за комуникацију и поставити нове изазове на пољу њихове анализе. 

 

АФИРМАЦИЈА ТЕЗЕ КРОЗ ОБЈАВЉЕНЕ РАДОВЕ 

 

 Рад Јелене Бајић је доживео афирмацију и пре одбране. На темељу 

истраживања спроведеног у оквиру рада на докторској тези она је написала 

запажен рад под насловом: "Поезија и пиктограми или шарање по Шекспиру", 

што је објављено у књизи аутора Јелисавете Милојевић: Шекспир на огледалу. 

Сонети. (Београд: Филолошки факултет, 2017), на странама 269 до 291. 

 

ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ  
 

 Докторски рад Метафоре мобилних комуникација урађен је lege artis, по 

свим академским правилима. Комплексне је, а јасне, структуре, методолошки 

нерањив, флуентан у мисли, логичком закључивању и реторци. Рад одликује  

апсолутна ауторска индивидуалност и оригиналност у избору теме, начину 

презентације и вербалном креативном умећу. Ауторка се, убедљивошћу великог 

знања, суверено и са лакоћом креће пољем лингвистике, когнитивне 

лингвистике, лексикологије и рачунарства. Рад је написан изванредним 

енглеским језиком. Овај докторски рад заслужује највише оцене и у том смислу 

Комисија предлаже уваженом Већу да прихвати овај позитивни извештај те да 

се кандидат Јелена Бајић позове на одбрану.  

 

Комисија: 

 

 

1. др Јелисавета Милојевић, ванредни професор, Филолошки факултет у 

Београду 

 

 

2. др Катарина Расулић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду 

 

 

3. др Цветана Крстев, редовни професор, Филолошки факултет у Београду 

 

 

4. др Срђан Рибар, истраживач-сарадник, Институт за примењену математику и 

аутоматско управљање, Машински факултет у Београду 

 

 

                                          Београд, 24. октобар 2017. 

 

 

 

  


