СТУДЕНТСКА ЛИНГВИСТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА
Петак, 6. мај 2011.
9.30 – 10.00 Регистрација учесника
10.00 – 11.00 Отварање конференције (Сала хероја)
11.00 – 12.00 др Јелена Филиповић: Језичка политика и планирање - теоријски постулати и импликације (Сала хероја)
12.00 – 14.00 Излагања учесника – паралелне секције
Секција 1 (Сала 33)
Модератор: Бојан Бугарин

Секција 2 (Сала 34)
Модератор: Ана Барбатесковић

Секција 3 (Сала 35)
Модератор: Вања Миљковић

1. Успоредба фонолошких и фонетских сустава
хрватског, српског, македонског и словенског (Инес
Цебовић и Уна Стипетић-Калинић)
2. Скица за једну генеративну акцентологију српског
језика (Вук Огњановић)
3. Ијекавски рефлекси јата као примјер разрјешења
хијата у штокавскоме (Ђорђе Божовић)
4. Троми нагласак у једном кајкавском говору (Андреј
Хендеља)

1. Улогата на Блаже Конески во кодификацијата на
македонскиот литературен јазик (Александра Николова,
Мими Николиќ и Павлина Манавска)
2. Нагласна норма хрватскога стандардног језика у
процесу језичног планирања (Мајда Чолак)
3. Језичка политика и планирање у служби изградње
нације (Ана Јовановић)
4. Перцепција србизама код генерације рођене у
осамдесетима из свих регија Републике Хрватске
(Барбара Томић и Ана Хербе)
5. Остаци српскохрватског језика у данашњем
хрватском (Дарио Лечић)

1. Начела израде једнојезичних и двојезичних синонимних
рјечника на примјеру глаголских синонима (Петра Бручић)
2. Неки проблеми код писања вишејезичних стручних
рјечника (на примјеру рјечника зачина) (Дарко Томшић)
3. О лексикализацији деминутива у српскоме језику
(Александра Јанић)
4. Лексичката посебност на романот Бабаџан од Живко
Чинго (Даниела Петровска Матевска)
5. Функционирањето на антонимите во современата
македонска проза (Бисера Бијелиќ)
6. Семантичка анализа лексеме срце (Ненад Крцић)

5. Мапирање енглеских фонема /ð/, /Ɵ/, /ɳ/ и /w/ у
фонеме српског језика (Анико Ковач и Бојана Ристић)
6. Контрастивна анализа на стандардниот британски и
стандардниот американски англиски јазик (Ангела
Велкова)

14.00 – 15.00 Пауза
15.00 – 16.00 др Дивна Тричковић: Називи за боје – случај јапанског језика (Сала хероја)
16.00 – 18.00 Излагања учесника – паралелне секције
Секција 4 (Сала 33)
Модератор: Ђорђе Божовић

Секција 5 (Сала 34)
Модератор: Бојана Ристић

Секција 6 (Сала 35)
Модератор: Александра Филиповић

1. Цинцарски језик између теорије и праксе
(истраживање цинцарског језика на југу Србије) (Ивана
Јањић)
2. Дијахронискиот прилив на германските заемки за
време на старовисокогерманскиот и
средновисококогерманскиот јазичен период во српскохрватскиот јазик (Зоран Радически)
3. Глаголи у Брижинским споменицима (Нина Дитмајер и
Данијел Шкафар)
4. Деклинација именица мјеснога говора Шеготића
(Катарина Николић)
5. Ткачка лексика Тутина и околине (Бојана Вељовић)
6. Кречарска лексика у селу Велики Сењ (Тања

1. Одржавање и замена традиционалног језика и културе
у сефардским заједницама на Оријенту (Сања Лисинац и
Милена Видосављевић)
2. Явлението диглосия в арабския свят (Весела
Георгиева)
3. Вишејезична средина: in varietate concordia или in
varietate discordia? (Ана Марковић)
4. Значај интеркултуралне компетенције за успешну
пословну комуникацију (Јелена Проловић и Љиљана
Миловановић)
5. Дискурс интернета – посебан облик језика? (Бојан
Бугарин)

1. Проблематика превођења турцизама на италијански
језик са посебним освртом на урбанистичке одреднице и
топониме (Борис Максимовић)
2. Што је заједничко калифорнијском сурферу и Славонцу?
– Лингвистичка анализа синкронизације анимираних
филмова (Јасенка Бегић, Здравка Биочина, Дражен Хофман
и Дора Слакопер)
3. Неколико аспеката у превођењу романа Ситничарница
„Код срећне руке“ Горана Петровића са српског на
италијански језик (Ања Правуљац)
4. Анализа превода петог певања Пакла са италијанског на
португалски језик (Марија Митић)
5. Анализа талијанизама у Скупу Марина Држића (Ненси

Танасковић)

Рубинић)
6. Лингвистичкиот релативизам преку прегледот на
еуфемизмите и принципите на Новоговорот во 1984 (Џорџ
Орвел) (Јане Јованов)

22.00 Коктел
Субота, 7. мај 2011.
10.00 – 11.00 др Тијана Ашић: Простор и време у језику и мишљењу (Сала хероја)
11.00 – 13.00 Излагања учесника – паралелне секције
Секција 7 (Сала 33)
Модератор: Дејан Антић

Секција 8 (Сала 34)
Модератор: Ивана Митић

Секција 9 (Сала 35)
Модератор: Вук Огњановић

1. Итеративност у српском језику као елемент
семантике глагола и семантике наратива (Вања
Миљковић)
2. Поређење подела глагола по виду у делима Грубора и
Новакова (Александра Филиповић)
3. Плуракционалност у босанском/хрватском/српском
језику (Муамера Беговић)
4. Нерестриктивната придавска модификација во
македонскиот јазик (Бојан Петревски)
5. Творбено-морфолошка анализа девербативних и
деадјективних именица у Новом гражданском
земљеописанију Павла Соларића (1804) (Милош
Кошпрдић и Ивана Митровић)
6. Однос француског простог и антериорног футура у
њиховим темпоралним и модалним употребама
(Александра Милетић)

1 . Асоцијативно-сугестивна моћ језика у рекламама
(Стеван Мијомановић)
2. Кад се језик разреклами (Милица Живковић)
3. Употреба емотикона и скраћеница у СМС порукама
(Александра Радовановић)
4. Англицизми у електронском дискурсу српског језика
(ортографско-морфолошка анализа) (Јована Рупар)
5. Однос говорника српског језика према употреби
новијих англицизама (Сања Вулетић)
6. Ду ју спик англосрпски? (Тања Марковић и Сања
Гојковић)

1. Глагол(и) бити у романским језицима (Весна Подгорац)
2. Систем прошлих времена у француском и српском језику
(Марија Глишић и Милица Милашиновић)
3. Моција рода у српском и руском језику (Драгана
Василијевић)
4. Међујезички пароними у руском, чешком и српском језику
(Срђан Петровић и Стефан Милошевић)
5. Контрастивна анализа на категоријата род во грчкиот
јазик и нејзините еквиваленти во македонскиот јазик
(Вецко Стојчевски)
6. Компаративна анализа на арабизмите во англискиот и
македонскиот јазик (Марјан Сарашов)

13.00 – 15.00 Пауза. Факултативно разгледање Београда
15.00 – 16.00 др Душица Филиповић-Ђурђевић: Полисемичност као неизвесност значења речи (Сала хероја)
16.00 – 18.00 Излагања учесника – паралелне секције
Секција 10 (Сала 33)
Модератор: Милош Кошпрдић

Секција 11 (Сала 34)
Модератор: Драгана Василијевић

Секција 12 (Сала 35)
Модератор: Ивана Митровић

1. Значај прве позиције вокала за перцепцију речи (Ана
Барбатесковић)
2. Није свака коса оштра: утицај вишезначности на
фацилитацију обраде визуелних стимулуса приликом
примовања речима (Вања Јовић и Филип Ненадић)
3. Ефект правилности структуре бесмислених ријечи на
учинак у задатку лексичке одлуке (Мартина Шилић)

1 . Стратегије избјегавања одговора на питања у
интервјуима хрватских политичара (Марта Козина)
2. Обамин предизборни дискурс (предсједнички избори
2008) – пример успјешне стратешке употребе језика
(Милица Плавшић)
3. Метонимије у инаугуралним говорима америчких
предсједника Клинтона, Буша и Обаме (Алмир

1 . Мерло-Понтијева теорија значења (Инес Скелац и
Давор Крсник)
2. Семантичката категорија партитивност и нејзините
формални експоненти во македонскиот јазик (Бобан
Карапејовски)
3. Употребата на модалните зборови и изрази во делата
на Живко Чинго (Ана Петровска)

4. Ефекти точности афирмативних и негацијских
реченица на учинак у задатку успоредбе реченице и слике
у различитим увјетима презентације реченице и слике
(Јасенка Хофман)
5. Ослабљена синтакса – теоријски модел Сергеја
Аврутина (Оливера Марковић)
6. Неурони огледала и њихова улога у развоју језика
(Владимир Фигар)

Мустафић)
4. Језик нема кости, али може бости – Концептуалне
метафоре сукоба у хрватском језику (Робин Иван Цапар,
Тара Јеловац, Анабела Лендић и Ивона Радић)
5. Метафората во политички новинарски текстови –
лингвистичка анализа од гледна точка на когнитивната
лингвистика (Маја Митева)
6. Негативне метафоре и њихово позитивно значење у
колоквијалном говору (Ивана Митић)

4. Функцијата на императивните форми во збирката Бели
мугри од Кочо Рацин (Кристина Велевска)
5. Контрастивна анализа фразема са компонентом личног
имена у енглеском и босанском/хрватском/српском језику
(Јасмина Мусић)
6. Повијесни фраземи (Адриана Павковић)

18.15 – 19.30 Округли сто: Перспективе регионалне сарадње младих лингвиста (Сала за седнице)
Недеља, 8. мај 2011.
10.00 – 11.00 др Бобан Арсенијевић: Међузависност значења и акценатског обрасца код српских деадјектвних и девербалних номинализација (Сала 11)
11.00 – 13.40 Излагања учесника – паралелне секције
Секција 13 (Сала 33)
Модератор: Александра Јанић

Секција 14 (Сала 34)
Модератор: Бојан Бугарин

Секција 15 (Сала 35)
Модератор: Ана Барбатесковић

1. Когнитивни приступ фраземима (Јасмина Мусић и
Алмир Мустафић)
2. Кврагу, зашто псујем? Социолингвистичко
истраживање о поријеклу, врстама и кориштењу псовки
у хрватском и шведском језику (Марија Сердар, Јасмина
Турчало и Лидија Шкарица)
3. Псовке у шведском језику – однос према религијском
табуу (Горан Маљан и Тамара Лончаревић)
4. Магијски зазиви демонолошких бића у хрватским
усменим предајама у оквиру етнографије комуникације
Дела Хајмса (Зоран Којчић)
5. Библијски текст као примјер културолошко-језичке
условљености перцепције текста (Данијел Дојчиновић)

1. Ребусна фраза са синтаксичког аспекта (Стефан
Тодоровић)
2. Примена Дидериксенове реченичне шеме на германске
језике (Дејан Антић)
3. (Не)граматичност вишеструких питања са елипсом
ТП у српском језику: (не)кршење услова супериорности?
(Томислава Драгичевић)
4. Детерминаторска фраза у српском језику (Предраг
Ковачевић и Милан Пупезин)
5. Методът на квантитативната типология,
приложен върху някои от славянските езици (Дора
Солакова и Петя Славчева)
6. Преклапање н-грама при аутоматској детекцији
деривираности докумената (Вања Штефанец и Синиша
Босанац)
7. Коришћење регуларних израза при претраживању
корпуса (Биљана Ђорђевић и Јелена Андоновски)

1. Предности на раното учење странски јазик (Вероника
Јованова)
2. Важноста на тестовите во наставата по англиски
јазик како странски јазик (Јулијана Павловска)
3. Научено-примењено у усвајању енглеског као страног
језика: како трансформисати теорију у праксу (Мирјана
Филиповић)
4. Прагматските маркери во говорниот јазик кај
студентите по англиски јазик како странски јазик (Љупчо
Петрески и Јулијана Павловска)
5. Идиомите и нивната важност при изучување на
англискиот јазик како втор и/или странски јазик (Бисера
Костадиновска)
6. Методолошки поступци у настави шпанског као страног
језика за адолесценте (Ана Костадиновић)
7. Грешке у изговору шпанских речи код говорника српског
језика (Јелена Костић)
8. Падежи у настави српског језика као страног (Ивана
Костадиновић, Маја Мајкић и Нина Уљаревић)

14.00 Затварање конференције (Сала 11)

