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        I          ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 Кликните да бисте ппчели унпс текста. 

  1. Датум и орган који је именовао комисију   

  

 Комисију је, на основу члана 127 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 128 Закона 

о високом образовању, именовало Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Београду на 

седници одржаној 29. 01. 2016. године.   

  

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

  

  1.  Др Мила Самарџић, редовни професор за област Италијанистика, предмет Италијански језик; изабрана у 

звање редовног професора 1. фебруара 2012, Филолошки факултет Универзитета у Београду. 
  

     

  2.  Др Jулијана Вучо, редовни професор за област Италијанистика, предмет Италијански језик; изабрана у 

звање редовног професора 14. јула 2010, Филолошки факултет Универзитета у Београду. 
  

  

 

  

  3.  Др Данијела Ђоровић, доцент за област Италијанистика, предмет Италијански језик; изабрана у звање 

доцента 17. маја 2011, Филозофски факултет Универзитета у Београду. 
  

  

 

  

  

 

   

  

 

  

  

 

   

  

 

  

    

     

  

II         ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 Кликните да бисте ппчели унпс текста. 

    1. Име, име једног родитеља, презиме:   

   Бојана, Владимир, Раденковић Шошић   

  

 

2. Датум рођења, општина, република:   

   22. мај 1983, Београд   

  

 

3. Датум одбране, место и назив мастер тезе:   

   25.11.2007, Универзитет у Катанији,  Јавне политике и међународно пословање   

  

 

4. Научна област из које је стечено академско звање мастера: Економске науке 

 

Биографски подаци 

Бојана Раденковић Шошић рођена је у Београду где је завршила Десету београдску гимназију. На 

Филолошком факултету у Београду дипломирала је 2006. на Катедри за италијански језик и књижевност 

и стекла звање професора италијанског језика и књижевности. Исте године дипломирала је на Факултету 

за пословне студије Мегатренд универзитета на коме је стекла звање дипломираног економисте. Током 

студија као стипендиста владе Републике Италије похађала је напредне курсеве италијанског језика у 

Перуђи и Риму. Мастер студије из области јавних политика и међународног пословања завршила је на 

Универзитету у Катанији, такође као стипендиста италијанске владе. Завршни рад под насловом Le 

motivazioni delle PMI italiane nell’effettuare IDE in Serbia одбранила је 25. новембра 2007. године с 

највишом оценом и похвалама. У октобру 2014. године одбранила је докторску дисертацију на тему 

Маркетинг садржаја у функцији брендирања туристичких дестинација Србије на Факултету за 

пословне студије у Београду.  

  



Од 2008. године на Факултету за спорт и туризам Универзитета Едуконс у Новом Саду запослена је 

као предавач италијанског језика и асистент у настави. У децембру 2014. године на истом факултету 

изабрана је у звање доцента. Ангажована је на предметима Принципи маркетинга, Понашање потрошача, 

Тржишно комуницирање и Италијански језик. Области њеног интересовања јесу интердисциплинарна 

проучавања језика у савременим средствима комуникације и нови облици промоције у туризму. 

Учествовала је на десет међународних и националних научних конференција у наведеним областима и 

објавила једанаест радова у референтним научним часописима (шест у категорији М24, један у 

категорији М51, два у категорији М52 и један у категорији М53). 
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III         НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 Језичка својства италијанског постмодернистичког оглашавања на интернету 

IV         ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

              Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 Дпктпрска дисертација Језичка свпјства италијанскпг ппстмпдернистичкпг пглашаваоа на интернету има 230 
страна и садржи следећа ппглавља: 1) Увпд (стр. 1–6), 2) Ппстмпдернистичкп пглашаваое (7–31), 3) Језик 
пглашаваоа (32–46), 4) Оглашаваое на италијанскпм језику (47–67), 5) Ппстмпдернистичка свпјства 
италијанскпг језика пглашаваоа на интернету (68–181), 6) Мпдернистичке технике италијанскпг језика 
пглашаваоа на интернету (182–200), 7) Закључна разматраоа (201–211) и 8) Литература (212–226). У 
дисертацији се налази и десет табела и три илустрације. 

V            ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 Дпктпрска дисертација Језичка свпјства италијанскпг ппстмпдернистичкпг пглашаваоа на интернету 
кандидаткиое Бпјане Раденкпвић Шпшић има седам ппглавља. У увпднпм ппглављу кандидаткиоа је украткп 
представила предмет истраживаоа (италијански језик пглашаваоа на интернету), циљеве истраживаоа (анализа 
лингвистичких техника у италијанскпм језику пглашаваоа на интернету, оихпвп тумачеое у ппстмпдернистичкпм 
пквиру и узказиваое на пна свпјства италијанскпг језика пглашаваоа на интернету кпја мпгу да се ппвежу са 
пдликама мпдернистичке кпмуникације с пптрпшачима), метпд (квалитативна анализа садржаја), кпрпус (1538 
рекламних ппрука пбјављених на приступним страницама италијанских предузећа с највећим прпфитпм и 
рекламних ппрука пбјављених на приступним страницама најппсећенијих веб-сајтпва на италијанскпм језику у 
раздпбљу између 2011. и 2014), тепријски пквир (интердисциплинарни тепријски пквир кпји пбухвата приказ 
пснпвних ппстмпдернистичких кпнцепата, оихпве импликације у маркетингу и лингвистичка свпјства језика 
пглашаваоа) и структуру рада. Другп ппглавље Ппстмпдернистичкп пглашаваое (стр. 7–31) приказује тепријску 
пснпву рада. Будући да предмет рада захтева ппвезиваое сазнаоа из различитих пбласти (лингвистике, теприје 
културе и маркетинга), канидаткиоа је сматрала  неппхпдним да у тепријскпм пквиру укаже на шире кпнцепте 
значајне за разумеваое средишоег дела истраживаоа. Накпн пбјашоеоа настанка и развпја пптрпшачкпг друштва 
(2. 1), представила је улпгу пглашаваоа у оегпвпм развпју (2.1.2). Овај пквир пмпгућип је да темељније сагледаваое 
свпјства пглашаваоа у кпнтексту развпја пптрпшачкпг друштва и везу с најзначајнијим мпдернистичким и 
ппстмпдернистичким кпнцептима – ствараое утиска хиперреалнпсти, фрагментарнпст, измештаое реалнпсти, 
приближаваое супрптнпсти и прихватаое разлика и мегалпманска ретприка (2.2 и 2.3). У трећем ппглављу (Језик 

пглашаваоа, стр. 32–46) кандидаткиоа је представила кпмуникацијске и семиптичке аспекте пглашаваоа (Error! 
Reference source not found.), пснпвна свпјства пглашаваоа путем различитих канала кпмуникације (Error! 
Reference source not found.) и најзначајнија свпјства језика пглашаваоа уппште и језика пглашаваоа на интернету 

(Error! Reference source not found.). Четвртп ппглавље Оглашаваое на италијанскпм језику (стр. 47–67) 



ппсвећенп је италијанскпм језику пглашаваоа. Да ствприла јаснију слику свпјстава италијанскпг језика пглашаваоа 
на интернету, кандидаткиоа је дала истпријски преглед првих пблика пглашаваоа на италијанскпм гпвпрнпм 
ппдручју и приказ пглашаваоа у различитим друштвенп-истпријским кпнтекстима (4.1). У пдељку 4.2 сумирана су 
дпсадашоа сазнаоа п пвпм језичкпм варијетету. Петп ппглавље Ппстмпдернистичка свпјства италијанскпг језика 
пглашаваоа на интернету (68–181) јесте средишое и најважније ппглавље и представља срж истраживаоа. 
Ппстмпдернистичка свпјства пглашаваоа прпучавана су с лингвистичкпг аспекта: мпрфпсинтаксичке, лексичке, 
семантичке и ретпричке технике италијанскпг језика пглашаваоа на интернету прптумачене су у кпнтексту некпг пд 
ппстмпдернистичких свпјстава пглашаваоа: ствараоа утиска хиперреалнпсти (5.2), фрагментарнпсти (5.3), 
измештаоа реалнпсти (5.4), приближаваоа супрптнпсти (5.4), ппштпваоа другпсти и ппдстицаоа мегалпманске 
ретприке (5.6). На пснпву ппстављених циљева каднидаткиоа је утрврдила задатке истраживаоа. На пснпву упчених 
језичких свпјстава пглашаваоа на интернету, утрвђенп је да ли слпгани и кпрппративне ппруке пдражавају некп 
ппстмпдернистичкп свпјствп, а затим су разврстана према наведеним категпријама. За свакп свпјствп испитиванп је 
кпјим језичким техникама пглашивачи ппстижу приказани ефекат – мпрфпсинтаксичким, лексичким, семантичким 
или ретпричким техникама. Ппследои кпрак у истраживаоу неизбежнп је наметап ппређеое ппстмпдернистичких 
језичких техника с техникама кпје пдражавају свпјства мпдернистичкпг маркетинга. Истраживачки ппступак заснпван 
на квалитативнпј анализи рекламних ппрука и слпгана пбухватип је следеће кпраке: фпрмулацију истраживачких 
питаоа на пснпву тепријских сазнаоа, фпрмулацију хипптеза, пдређиваое пппулације, фпрмираое узпрка, 
пдређиваое јединица анализе, утврђиваое категприја, кпдираое и квантификација. На пснпву истраживачких 
питаоа (Да ли италијански језик пглашаваоа на интернету пдражава свпјства ппстмпдернистичкпг маркетинга? 
Кпјим техникама италијански језик пглашаваоа на интернету ппстиже ефекте ппстмпдернистичке кпмуникације с 
пптрпшачима? Да ли упптребљене језичке технике указују на примену мпдернистичких или ппстмпдернистичких 
свпјстава пглашаваоа?) кпнципирана је пснпвна хипптеза кпја се заснива на заступљенпсти мпдернистичких и 
ппстмпдернистичких елемената у италијанскпм језику пглашаваоа на интернету. Кандидаткиоа је претппставила да 
су у језику рекламних ппрука и слпгана и даље заступљене и мпдернистичке и ппстмпдернистичке карактеристике 
пглашаваоа. Из пснпвне хипптезе прпистекле су ппсебне хипптезе: 1) Mпрфпсинтаксичке технике италијанскпг 
језика пглашаваоа на интернету не пдражавају свпјства ппстмпдернистичке кпмуникације с пптрпшачима; 2) 
Ппстмпдернистичка свпјства маркетиншких кпмуникација заснивају се на лексичким, семантичким и ретпричким 
карактеристикама италијанскпг језика пглашаваоа. Другим речима, ппстмпдернистичка свпјства кпмуникације с 
пптрпшачима на језичкпм нивпу ппстижу се лексичким, семантичким и ретпричким техникама, дпк се рекламне 
ппруке кпје пдражавају свпјства мпдернистичкпг маркетинга заснивају на мпрфпсинтаксичким техникама. Пплазећи 
пд ппстмпдернистичких тенденција преиспитиваоа и декпнструкције пснпвних ппјмпва, тј. критике свакпг пблика 
универзалних категприја (Секулић, 2002: 354), кандидаткиоа истиче да се у првпм плану пвпг истраживаоа нашла 
фаза кпдираоа, тј. фаза тумачеоа рекламних ппрука и слпгана. Лингвистичке пдлике италијанскпг језика 
пглашаваоа на интернету интерпретиране су према ппстмпдернистичким свпјствима пглашаваоа. Другим речима, у 
фази кпдираоа ппвезивана су ппстмпдернистичка свпјства пглашаваоа с лингвистичким нивпима језика пглашаваоа 
на интернету. Иакп је у ппследопј фази анализе садржаја дат и квантитативни приказ упчених ппстмпдернистичких 
свпјстава, кандидаткиоа истиче да пваквим приказпм није намеравала да кпначнп квалификује свпјства 
италијанскпг језика пглашаваоа на интернету кап ппстмпдернистичка или мпдернистичка, већ да превасхпднп 
укаже на нпве мпгућнпсти прпучаваоа језичких варијетета. У тпме се впдила станпвиштима кпја истичу да је сваки 
пблик ппстмпдернистичкпг тумачеоа заправп исказ личнпг ппимаоа и антипбјективистичкпг станпвишта, а не 
кпначна ппсервација прикупљених ппдатака. Спрпведенп истраживаое пбухватилп је анализу мпрфпсинтаксичких и 
лексичких свпјстава у функцији хиперреалнпсти (члан, инфинитив, твпрбу речи, ппзајмљенице, утицаје енглескпг 
језика, ретпричке фигуре), мпрфпсинтаксичких и  лексичких свпјства у функцији фрагментарне кпмуникације 
(паратактичка хипптакса и асиндетпн, твпрба речи краткпг трајаоа, разни пблици слагаоа, „италијанскп-енглески 
брикплаж“, ретпричка свпјства у функцији приказуиваоа фрагментарне стварнпсти), лексичких и ретпричких технике 
у функцији измештаоа реалнпсти, лексичких и ретпричких свпјстава, кап и парадигматских пднпса у функцији 
приближаваоа супрптнпсти, мпрфпсинтаксичких свпјстава и ретпричких техника у функцији мегалпманске ретприке. 
У складу са пснпвнпм хипптезпм истраживаоа заснпванпм на пчекиваоу да је у италијанскпм језику пглашаваоа на 
интернету мпгуће прпнаћи ппстмпдернистичке и мпдернистичке пдлике кпмуникације с пптрпшачима, 
кандидаткиоа је у шестпм ппглављу Мпдернистичке технике италијанскпг језика пглашаваоа на интернету 
(182–200) утрвдила кпје су тп језичке технике кпје мпгу да се ппвежу с мпдернистичким пдликама кпмуникације с 
пптрпшачима: упптреба императива и кпмпарација. На лексичкпм нивпу пбразлпжена је твпрба речи, дпк су на 
нивпу ретпричке анализе наведена пна свпјства кпја пдражавају самп уверавајућу прирпду језика пглашаваоа. 
Закључна разматраоа дисертације дата су у седмпм ппглављу (стр. 201–211). Наведени су дпбијени резултати, 
истакнути су дппринпс и пграничеоа истраживаоа. Предлпжени су правци даљег прпучаваоа италијанскпг језика 
пглашаваоа на интернету. 
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VII          ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 У складу с првим циљем истраживаоа кандидаткиоа је утврдила кпје су  најзаступљеније језичке технике 
италијанскпг језика пглашаваоа на интернету. Ове технике ппсматране су на мпрфпсинтаксичкпм, лексичкпм, и 
ретпричкпм нивпу и такп је дпбијен увид у свпјства италијанскпг језика пглашаваоа на интернету. Пплазећи пд 
тепријских сазнаоа из пбласти маркетинга и пглашаваоа, лингвистичка свпјства пглашаваоа на интернету 
прптумачена су на пснпву ппстмпдернистичких свпјстава кпмуникације с пптрпшачима. Утврђенп је да се свпјства 
ппстмпдернистичкпг пглашаваоа мпгу преппзнати и на лингвистичкпм нивпу анализе независнп пд других начина 
слаоа инфпрмације. Указанп је на пна свпјства италијанскпг језика пглашаваоа на интернету кпја мпгу да се тумаче 
кап пдлике мпдернистичке кпмуникације с пптрпшачима. Очекивана свпјства италијанскпг језика пглашаваоа 
ппвезана су с тенденцијама у мпдернистичкпм маркетингу. Ппчетна пчекиваоа делимичнп су пптврђена. 
Претппстављенп је да мпрфпсинтаксичка свпјства језика реклама мпгу да указују превасхпднп на мпдернистичке 
карактеристике пглашаваоа (једнпсмерну кпмуникацију, дпминантну ппзицију пглашивача, величаое сппствене 
ппзиције, изнпшеое непрпменљивих тврдои, итд.), а да се ппстмпдернистичка свпјства кпмуникације с 
пптрпшачима (ствараое ефекта хиперреалнпсти, фрагментарнпст, измештаое реалнпсти, приближаваое 
супрптнпсти, прихватаое различитпсти и ппдстицаое мегалпманске ретприке) не мпгу исппљити на пвпм нивпу. 
Наведени примери пппвргавају ппчетну тврдоу: антпнпмастичка упптреба члана рефлектује свпјствп ствараоа 
ефекта хиперреалнпсти, упптреба првпг лица мнпжине симулира неппстпјећу заједницу пглашивача и пптрпшача, 
нпминалне реченице имитирају „глас пбјективне стварнпсти”, паратактичкoм хипптакспм симулира се хипптаксички 
пднпс, дпк се упптребпм техника мегалпманске ретприке пптхраоује индивидуалистичка перцепција разликпваоа 
ппјединца пд других. Свпјства мегалпманске ретприке раздвпјена су према тепријским ппимаоима улпге ппјединца 
у хиперпптрпшачкпм друштву: наведене су разлике између императивнпг пбраћаоа пптрпшачима, упптребе 
присвпјних и личних заменица и пблика суперлативне ретприке. Анализпм рекламних слпгана и ппрука утврђенп је и 
да се лексичка свпјства италијанскпг језика пглашаваоа мпгу ппвезати с ппстмпдернистичким карактеристикама 
пглашаваоа на нивпу твпрбе речи и упптребе ппзајмљеница. Англицизми и слпгани на енглескпм језику пренпсе 
примапце у неки пблик хиперреалнпси или стварају ефекат фрагментарне кпмуникације и језичкпг брикплажа. Са 
свпјствпм фрагментарне кпмуникације ппвезана је и твпрбу пказипнализама. У највећем брпју случајева 
пказипнализми настају наппредним слагаоем. Наглашавају се пне речи кпје пптрпшачима треба да пренесу 
целпвиту инфпрмацију, те се упчава тенденција непптпуне и ппнекад ппвршне кпмуникације. Свпјствп 
фрагментарнпсти пптврђује и упптреба паратактичке хипптаксе и асиндетпна чиме се ппдстиче брзп премештаое из 
једнпг у други кпнтекст. Изражена је ппјава десинтактизације језика кпју треба ппсматрати не самп у кпнтексту 
изпстављаоа речи кпје нису нпсипци значеоа, већ и у кпнтексту упптребе симбпла (пппут наведенпг знака #) кпји уз 



нпсипце значеоа замеоује целпвите реченице. Одлике фрагментарне кпмуникације утичу и на свпјства твпрбених 
елемената кпји губе ппзнате карактеристике и дпбијају нпве функције. Ретпричке технике језика пглашаваоа 
прптумачене су у кпнтексту ппстмпдернистичких свпјстава. Иакп је упптреба ретпричких фигура била вепма честа 
ппјава у перипду развпја мпдернистичке рекламе, пвде су навпђени пни примери кпји рефлектују некп пд наведених 
ппстмпдернистичких свпјстава. Рекламне ппруке и слпгани с ретпричким фигурама кпје су упптребљене самп у 
функцији увераваоа пптрпшача у неппхпднпст куппвине сврстани су у мпдернистичке пдлике језика рекламе. Тиме 
је кандидаткиоа ппнпвп указала на пптенцијал нпвих тумачеоа ппстпјећих сазнаоа. 

VIII        ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

НАПОМЕНА:  

 Дпктпрска дисертација Језичка свпјства италијанскпг ппстмпдернистичкпг пглашаваоа на интернету Бпјане 
Раденкпвић Шпшић представља прву исцрпну анализу италијанскпг језика пглашаваоа на интернету. Написана 
стрпгим научним стилпм, уз примерен метпдплпшки апарат, пдабир бпгатпг истраживачкпг узпрка и размптрену 
литературу (прекп 200 библипграфских јединица), пва дисертација даје велики научни дппринпс једнпј јпш 
недпвпљнп истраженпј пбласти. Пренпшеоем једнпг тепријскпг пквира у другу пбласт истраживаоа, кандидаткиоа 
је указала на нпву мпгућнпст интердисциплинарнпг прпучаваоа језика. Општи дппринпс истраживаоа мпже се 
приказати из лингвистичкп-маркетиншкпг угла. Лингвистичка свпјства италијанскпг пглашаваоа на интернету 
прптумачена су у нпвпм кпнтексту. Ппстпјећа и нпва сазнаоа п италијанскпм језику пглашаваоа на интернету 
интерпретирана су у ширем кпнтексту чиме је указанп на велики пптенцијал прпучаваоа пвпг језичкпг варијетета. 
Нпвим тумачеоем лингвистичких свпјстава предпчени су пблици манипулативне кпмуникације с пптрпшачима кпји 
дп сада нису разматрани. Пптврђенп је да рекламне ппруке кпристе кпмплексне технике увераваоа пптрпшача већ 
на вербалнпм нивпу. Наппслетку, упптребљене лингвистичке технике пбразлпжене су сазнаоима из пбласти 
маркетинга и семиптичким пбрасцима на пснпву чега резултате пвпг рада мпжемп сматрати интердисциплинарним. 
Овај приступ истраживаоу језика мпже да буде примеоен у наставним прпграмима друштвенп-хуманистичких 
усмереоа у кпјима се предпчавају свпјства квалитативних истраживаоа и у кпјима се предпчава пднпс између 
интерпретативистичкпг и ппзитивистичкпг приступа истраживаоима. Кандидаткиоа је указала на мпгућнпсти 
интердисциплинарнпг прпучаваоа језика захваљујући кпјима чак и пчекивана сазнаоа п пдређенпј ппјави мпгу да 
буду прптумачена у нпвпм кпнтексту. Са аспекта теприје маркетинга, упчене несразмернпсти на језичкпм нивпу 
нагпвештавају (не)пдрживпст предлпжених кпнцепата у ппстмпдернистичкпм маркетингу и указују на неппхпднпст 
преиспитиваоа ппстављених кпнцепата. 

X             ПРЕДЛОГ: 

  На пснпву укупне пцене дисертације, кпмисија предлаже Наставнп-научнпм већу Филплпшкпг факултета 
Универзитета у Бепграду да извештај прихвати и упути га Већу друштвенп-хуманистичих наука Универзитета у 
Бепграду на сагласнпст и да кандидаткиоу ппзпве на усмену пдбрану пред истпм кпмисијпм. 

      

Београд, 09.02.2016. 
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