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ка рак те ри сти ка ове фра зе о ло шке ску пи не ау тор ка из два ја уну тра шњу фор му и 
зна че ње, при мер ком по нент не ана ли зе зна че ња и сте пен иди о ма тич но сти по ред-
бе них фра зе о ло шких је ди ни ца (стр. 199–226).

8. На ред на це ли на на сло вље на је Лин гво кул ту ро ло шки аспект про у ча ва ња 
фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским ком по нен та ма. У њој је нај пре пред ста вљен 
од нос фра зе о ло ги је и лин гво кул ту ро ло ги је (стр. 227–233), а за тим је из ло жен ме тод 
би нар них опо зи ци ја у фра зе о ло ги ји (стр. 233–235). Ау тор ка по том раз ма тра лек сич-
ку опо зи ци ју бог –ђа во (стр. 235–237) и из два ја апо фа тич ка и ка та фа тич ка свој ства 
ума, во ље и осе ћа ња као свој ства и деј ства (енер ги је) би ћа Бо жи јег у хри шћан ском 
уче њу (стр. 237–249). У окви ру одељ ка Опо зи ци ја бог –ђа во. По јам кон цеп та и кон-
цеп ту ал не ана ли зе (стр. 249–284) пред ста вље не су оп ште ин фор ма ци је о кон цеп-
ту ал ној ана ли зи и кон цеп ту, а за тим је из ло же на ана ли за би нар них опо зи ци ја 
ле п–ру жан : до бар –зао, љу бав –мр жња и љу бав –грех, исти на –лаж, све тло –там но 
(бе ло –цр но) и го ре –до ле (рај –па као).

9. У за вр шном де лу ау тор ка су бли ми ра за кључ ке из не те на кра ју сва ког по-
гла вља у окви ру пред ста вље не ана ли зе фра зе о ло шких је ди ни ца с ре ли гиј ским 
ком по нен та ма у срп ском је зи ку. На кра ју на во ди ве о ма ко ри стан ре ги стар фра зео-
ло ги за ма, ко ји об у хва та фра зе о ло шке је ди ни це у ши рем сми слу (фра зе о ло ги зме, 
из ра зе, из ре ке и др.) ко ји су ко ри шће ни у мо но гра фи ји. 

10. Ре зул та ти ис тра жи ва ња из не ти у мо но гра фи ји Срп ска фра зе о ло ги ја и ре-
ли ги ја: лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња др На та ше Ву ло вић зна чај ни су са два 
аспек та – лин гви стич ког (фра зе о ло шког и кул ту ро ло шког) и са ста но ви шта те о ри је 
пре во ђе ња. Осим дра го це ног до при но са нео п ход ном про јек ту из ра де фра зе о ло шког 
реч ни ка срп ског је зи ка, ово де ло пред ста вља из вор лек си ко граф ских са ве та за 
об ра ду фра зе о ло шких је ди ни ца у на уч ној лек си ко гра фи ји (пре све га при ли ком 
из ра де де скрип тив них јед но је зич них реч ни ка), а уве ре ни смо да ће има ти и при-
ме ну у на став ној прак си пре да ва ња срп ског је зи ка као стра ног, као и при ли ком 
пре во ђе ња фра зе о ло ги за ма са срп ског на не ки дру ги је зик и обр ну то. 
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ВРЕ ДАН ПРИ ЛОГ СРП СКОЈ ГРА МА ТИ ЦИ

(Го ран Зе љић. Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва 
у срп ском је зи ку. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 

2016, 302 стр.)

Књи га Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва у срп ском је зи ку 
ау то ра Го ра на Зе љи ћа, до цен та на пред ме ти ма Срп ски је зик I и II, Пра во пис и 
књи жев но је зич ка нор ма и Го вор на кул ту ра на Учи тељ ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
обо га ти ла је ли те ра ту ру и на ше зна ње о бро је ви ма као вр сти ре чи у срп ској гра-
ма ти ци. Зна чај из не тих ре зул та та у овој књи зи уто ли ко је ве ћи уко ли ко зна мо да 
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бро је ви као вр ста ре чи пред ста вља ју на ро чит ка те го ри јал ни про блем у срп ској 
гра ма ти ци ‒ по чев од то га да ли су све ре чи у зна че њу тач не вред но сти, од но сно 
ме ре не че га бро је ви, за тим пи та ња тре ба ли у од ре ђи ва њу вр сте ре чи пред ност 
да ти се ман ти ци или пак мор фо ло шким ка те го ри ја ма ре чи, да ли ус по ста вља ти 
кла си фи ка ци је бро је ва пре ма се ман ти ци од но сно мор фо ло шким осо би на ма, као 
и то да ли су бро је ви ау то ном ни у си сте му вр ста ре чи, бу ду ћи да мор фо ло шке ка-
рак те ри сти ке бро је ва при па да ју и дру гим вр ста ма ре чи – име ни ца ма (нпр. број не 
име ни це) и при де ви ма (нпр. ред ни бро је ви). Сва ова пи та ња ау тор Го ран Зе љић 
де таљ но обра зла же у књи зи у окви ру се дам по гла вља, ко ја до ла зе сле де ћим ре дом: 
I. Увод, II. Бро је ви у си сте му вр ста ре чи, III. Кла си фи ка ци ја бро је ва, IV. Ти по ви 
бро јев них кон струк ци ја, V. За кљу чак, VI. Ли те ра ту ра и, на са мом кра ју, VII. При лог, 
у ко јем су да ти при ме ри са про ме ном основ них бро је ва, уз ко ри сне на по ме не о слу-
ча је ви ма огре ше ња о нор му срп ског је зи ка. 

У Уво ду (9–15) ау тор је из нео ме тод и циљ ра да, кор пус ис тра жи ва ња и осврт 
на ак ту ел ну про бле ма ти ку у до са да шњој ли те ра ту ри. Гра ђа је са ве сно и пе дант но 
при ку пље на из ра зних из во ра и сти ло ва ко ји ре пре зен ту ју са вре ме но ста ње срп ског 
је зи ка. Њу чи не при ме ри из са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка екс цер пи ра ни из 
про зних де ла срп ских пи са ца ро ђе них по сле 1950. го ди не (В. Ар се ни је вић, В. Ба јац, 
С. Ба са ра, Д. Ве ли кић, М. Ви дој ко вић, А. Га та ли ца, Р. Пет ко вић, Г. Пе тро вић, М. Про-
да но вић, В. Та сић, З. Ћи рић и др.), но вин ских тек сто ва и из те ле ви зиј ских еми си-
ја. Струк ту ра опи са, као што је у увод ном де лу на ја вље но, об у хва ти ла је сле де ће 
еле мен те за сва ку гру пу бро је ва: 1) кри тич ки при ступ бро је ви ма у до са да шњој 
ли те ра ту ри, 2) бро је ви у ши ро ком по љу је зич ке, се ман тич ке и ло гич ке кван ти фи-
ка ци је, тј. од нос бро је ва пре ма дру гим кван ти фи ка тив ним је зич ким сред стви ма 
са ко ји ма се бро је ви пре пли ћу и укр шта ју (дво струк, по је дан, по два, пр вак итд.), 
3) мор фо ло шки ста тус бро је ва у по гле ду про мен љи во сти, сла га ња (кон гру ен ци је), 
4) се ман тич ка ана ли за бро је ва, 5) кла си фи ка ци ја бро је ва, 6) бро је ви и срп ска књи-
жев но је зич ка нор ма. Ова ко де таљ но по ста вље на ана ли за бро је ва у срп ском је зи ку 
ве о ма је зна чај на, бу ду ћи да су у срп ској лин гви сти ци ис тра жи ва ња бро је ва за о ста-
ја ла за ис тра жи ва њи ма у дру гим ка те го ри ја ма ре чи.

Дру го по гла вље, ко је но си на слов Бро је ви у си сте му вр ста ре чи (16–25), 
пред ста вља те о риј ски те мељ ис тра жи ва ња. У ње му је ау тор дао сли ку о бро је ви ма 
као вр сти ре чи, те пред ста вио сло же ност ове ка те го ри је на пла ну је зич ких ни воа 
(мор фо ло шки, син так сич ки) и прак тич них лин гви стич ких ди сци пли на (лек си ко-
гра фи ја, нор ми ра ње), за тим је пред ста вио тер ми но ло шки апа рат ко јим се слу жио 
у ана ли зи и, уз кри тич ки осврт, дао де фи ни циј ско од ре ђе ње бро је ва у до са да шњој 
ли те ра ту ри. Оно што се, на не ки на чин, мо же узе ти као тер ми но ло шка но ви на 
је сте опре де ље ње ау то ра да де тер ми на тив ни део тер ми но ло шких син таг ми упо-
тре би у об ли ку бро јев ни уме сто до са да уо би ча је ног број ни код на зи ва број(ев)на 
име ни ца, број(ев)ни при дев и сл. Раз лог ова квог по сту па ња Го ран Зе љић је обра зло-
жио ти ме да се на зив вр сте ре чи од ре ђу је мно жин ским, а не јед нин ским об ли ком, 
па је сто га при род но да се и тер мин из ве де из мно жин ског об ли ка бро је ви, а не из 
об ли ка јед ни не број. Ово ме је до дао и дру ги раз лог – са гла сје са ма те ма тич ком 
но мен кла ту ром, у ко јој се ко ри сти при дев бро јев ни: бро јев ни из раз, бро јев на пра ва, 
бро јев ни ни зо ви итд. (228). Иа ко је ова кав став за ни мљив са ста но ви шта тер ми но-
ло шке твор бе и тер ми но ло шког про ми шља ња, сма тра мо да ни је до вољ но убе дљив 
да би ути цао на то да се до са да шњи тер ми но ло шки де тер ми на тив број ни за ме ни 
са бро јев ни. То што се за на зив вр сте ре чи упо тре бља ва мно жин ски об лик бро је ви 
а не јед нин ски број ни је до во љан раз лог за из во ђе ње тер ми на од мно жин ске осно-
ве. У дру га чи јем кон тек сту упо тре би ће се об лик јед ни не, нпр. од го вор на пи та ње 
Ко ја је вр ста ре чи два у син таг ми два дру га? гла си ће у јед ни ни Број. У срп ској 
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нор ма ти ви стич кој тра ди ци ји, али и у тра ди ци ја ма дру гих је зи ка, ни је од пре суд-
не ва жно сти мо ти ви са ност, тј. про зир ност тер ми на, већ ње го ва означ на функ ци ја 
– тач но и не дво сми сле но име но ва ње пој ма. Ко ли ко зна мо, де тер ми на тив број ни ту 
функ ци ју успе шно оба вља до да нас. 

Тре ће по гла вље под на сло вом Кла си фи ка ци ја бро је ва (26–169) пред ста вља 
сре ди шњи и нај о бим ни ји део књи ге. Зна мо да је кла си фи ка ци ја у вр ста ма ре чи, па 
та ко и кла си фи ка ци ја бро је ва, те сно по ве за на са је зич ким из ра зом и се ман ти ком, 
што је у скла ду са глав ним за да ци ма и ци ље ви ма ове књи ге. Ау тор је у овом по-
гла вљу дао сво ју кла си фи ка ци ју бро је ва на кла се и пот кла се, али је, исто вре ме но, 
из ра зио опре зност ка зав ши да се код бро је ва „не мо же до ћи до је дин стве не кла си-
фи ка ци је, па та ко ни до ја сних кри те ри ју ма ко ји су при том ко ри шће ни, иа ко се 
прет по ста вља да су мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке те ко је не кој вр сти 
да ју или оспо ра ва ју по се бан ста тус“ (26). Ау тор се опре де лио за дво вр сну кла си-
фи ка ци ју бро је ва: 1) кар ди нал ни (глав ни) бро је ви и 2) ред ни (ор ди нар ни) бро је ви. 
У по ре ђе њу са дру гим кла си фи ка ци ја ма у ли те ра ту ри, а по себ но у од но су на тра-
ди ци о нал ну тро вр сну кла си фи ка ци ју на основ не, збир не и ред не бро је ве, ин тер на-
ци о нал ни на зив кар ди нал ни број ау тор је упо тре био као нат кла су ка ко би се из бе гле 
„евен ту ал не не ја сно ће, ка ко оне пој мов не, та ко и оне тер ми но ло шке“ (42) (на при-
мер, да ли су број ни при де ви по себ на кла са бро је ва или при па да ју кла си збир них 
бро је ва). 

Основ ни бро је ви, као нај број ни ја вр ста ов де из дво је них кар ди нал них бро је ва, 
„тач но од ре ђу ју ко ли ко је не че га или не ко га“: је дан, два, три, се дам, осам, ми ли он, 
ми ли јар да итд. (47). Ау тор је де таљ но ана ли зи рао њи хо ве мор фо ло шке ка рак те ри-
сти ке, при че му је нај ви ше па жње, што је и оче ки ва но, по све тио об ли ци ма бро је ва 
два, три и че ти ри. Иа ко је у до ма ћој лин гви сти ци о овој те ми већ пи са но, при лог 
про бле ма ти ци бро је ва два, три и че ти ри осве жен је у овој књи зи но вим, ре пре-
зен та тив ним при ме ри ма из са вре ме ног књи жев ног је зи ка. Не ма ли број слу ча је ва 
раз ли чи те упо тре бе об ли ка бро је ва у ис тој се ман тич кој функ ци ји ау тор об ја шња-
ва и де таљ но ко мен та ри ше, нпр. При чао сам са два дру га / два ма дру го ви ма / дво-
ји цом дру го ва (51). На осно ву гра ђе, ау тор је ана ли зи при ло жио ста ти стич ке по-
дат ке упо тре бе од ре ђе ног об ли ка (па де жа) бро ја, за тим ро да у ко јем се број ја вља, 
фре квен ци ју при ме ра са пред ло шко-па де жним кон струк ци ја ма итд. Та ко је, на 
при мер, утвр дио да „иа ко се у ли те ра ту ри (Ма ре тић, Сте ва но вић и др.) кон ста ту-
је да се рет ко ја вља ју кон струк ци је са про мен љи вим бро јем ис пред ко јег је пред лог, 
наш кор пус по ка зу је да њи хо ва фре квен ци ја ни је за не мар љи ва“ (73). Гле да но по 
па де жи ма, нај ви ше је при ме ра са пред ло гом уз број у ге ни ти ву, чак 50 про це на та, 
при че му су нај број ни ји при ме ри са пред ло зи ма од и из ме ђу са основ ним бро јем 
два, две. Уз се ман тич ку ана ли зу основ них бро је ва, Г. Зе љић је па жњу по све тио 
лек си ко граф ској об ра ди бро је ва у три ма ве ли ким опи сним реч ни ци ма – Реч ни ку 
СА НУ, ви ше том ном и јед но том ном Реч ни ку Ма ти це срп ске. За па зио је „да су бро-
је ви од је дан до че ти ри по ли се мич не ре чи ко је озна ча ва ју ма лу ко ли чи ну и да су 
се њи хо ва зна че ња раз ви ја ла и су жа ва ла то ком вре ме на, док се за оста ле бро је ве 
то не мо же кон ста то ва ти“ (84). 

Збир не бро је ве ау тор је озна чио као вр сту глав них бро је ва ко ји ма се из ра жа-
ва број би ћа раз ли чи тог по ла и мла да би ћа. С мор фо ло шке стра не, од ли ку је их 
по лу про мен љи вост: у кон струк ци ји са име ни цом или у пред ло шкој кон струк ци ји 
ја вља се ока ме ње ни аку за тив, док се ме ња ју он да ка да су у кон струк ци ји са за ме-
ни цом или кад су са мо стал но упо тре бље ни са пред ло гом или без ње га. 

У овом по гла вљу па жњу при вла че оне вр сте бро је ва ко је су и у прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма би ле спор не са ста но ви шта број них вр ста. У сре ди шту ана ли зе 
на ла зи се пи та ње мно жи не збир них бро је ва, од но сно пи та ње по сто ја ња број них 
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при де ва. Кри те ри јум за раз два ја ње број них при де ва од срод них збир них бро је ва 
ни је са мо фор мал не (гра ма тич ке) већ и се ман тич ке при ро де. Ау тор Го ран Зе љић 
на во ди и овај при мер. „На су прот син таг ми два опан ка (као пар, ле ви и де сни опа-
нак) мо же се упо тре би ти и син таг ма дво ји опан ци са зна че њем два па ра опа на ка“. 
Да кле, број ним при де вом се озна ча ва ју одво је не не ка кве це ли не, ен ти те ти да ти у 
зби ру, као што је слу чај са оста лим збир ним бро је ви ма. И то не мо ра ју би ти са мо 
ен ти те ти ко ји под ра зу ме ва ју пар већ и дру ги, на при мер са ве ћим бро јем збир но-
сти, ре ци мо дво ји сва то ви. Пре ма кла си фи ка ци ји ко ју је Г. Зе љић пред ста вио у 
књи зи, број ни при де ви из дво је ни су у по себ ну вр сту кар ди нал них (глав них) бро-
је ва. При ме ри број них при де ва на ве де ни у књи зи до ла зе уз име ни це plu ra lia tan tum 
или уз оне ко је зна че не ку при род ну це ли ну, пар или скуп. Зна мо, ме ђу тим, да се 
број ни при де ви мо гу ја ви ти и у дру га чи јим спо је ви ма. Сто га ће мо ов де на ве сти и 
не ко ли ко при ме ра ко је смо про на шли у књи жев ним тек сто ви ма: Две су же не а 
јед на је де вој ка, и њу про се дво ји про си о ци (НПр Вук), Бал кан ски ра то ви, ка же мо, 
до не ли су сјај не по бе де над дво јим не при ја те љи ма, ча ша по но са би ла је пу на, за-
до вољ ство без мер но, осве та Ко со ва слат ка (И. Се ку лић), а на слов јед ног есе ја И. 
Се ку лић гла си Чу дан су срет дво јих пи са ца итд. Овај тип спо ји во сти, на жа лост, 
из о ста је у опи си ма у срп ским гра ма ти ка ма, при руч ни ци ма и реч ни ци ма. 

По ред пи та ња мно жи не збир них бро је ва, Го ран Зе љић је тач но при ме тио „да 
ни ме сто број них име ни ца у си сте му вр ста ре чи ни је у пот пу но сти ја сно“ (27), 
бу ду ћи да на осно ву до са да шње ли те ра ту ре ни је ја сно да ли су број не име ни це 
са мо оне на -ица, ко је по не ки ау то ри на зи ва ју му шко лич ним бро је ви ма, или и 
дру ге име ни це са бро јем у осно ви (нпр. двој ка, дво ји на, сто ти на, хи ља да, пе ти на, 
пе ти ца итд.). Го ран Зе љић ка же да „ре чи сто ти на, хи ља да, ми ли он и ми ли јар да 
тре ба тре ти ра ти као основ не бро је ве пре све га за то што се њи ма из ра жа ва пре ци-
зна кван ти фи ка ци ја и има ју ци фру као зна чењ ски екви ва лент“ (135). Бро је ве ко ји 
по ка зу ју ко је или што је по ре ду: пр ви, дру ги, тре ћи итд. ау тор Го ран Зе љић је об ра-
дио у одељ ку Ред ни (ор ди нал ни) бро је ви. Ау тор је уста но вио да за ред не бро је ве у 
ли те ра ту ри не по сто ји тер ми но ло шка не у јед на че ност ка ква по сто ји код дру гих 
број них вр ста. Тер мин ред ни број ко ри сти се до след но „или као је ди ни на зив за 
ову бро јев ну вр сту, или као пр ви по ред ин тер на ци о нал ног на зи ва ор ди нал ни“ (225). 

У че твр том по гла вљу под на сло вом Ти по ви бро јев них кон струк ци ја Го ран 
Зе љић је ана ли зи рао ви шеч ла не бро је ве (две хи ља де, три сто ти не) и име нич ке 
син таг ме са бро јем, као за ви сним или глав ним кон сти ту ен том (две/три олов ке, пет 
оло ва ка и сл.). У окви ру кар ди нал них бро је ва „уо ча ва ју се две ве ли ке гру пе кон-
струк ци ја – оне с бро јем је дан и све оста ле.“ (179). Ау тор је при ме ре број них кон-
струк ци ја пред ста вио у окви ру кон струк ци о них мо де ла. За основ не бро је ве ау тор 
је из дво јио 53 кон струк ци о на мо де ла и сва ки од њих илу стро вао при ме ри ма из 
са вре ме ног срп ског књи жев ног је зи ка: основ ни број + име ни ца (тип два дру га), 
основ ни број + ред ни број + име ни ца (два пр ва ме ста), број(ев)на име ни ца сто-
ти на, хи ља да, ми ли он и ми ли јар да + из бр.(оји ва) име ни ца (ми ли он сит них све тлих 
тач ки ца) итд. За тим сле ди при каз мо де ла за збир не бро је ве (6 мо де ла), је дан мо дел 
за број не при де ве: број(ев)ни при дев + име ни ца plu ra lia tan tum / име ни ца ко ја зна чи 
пар, це ли ну (ти па дво ја ко ла). Пред ста вље ни су и мо де ли број(ев)них име ни ца, и 
то по себ но за име ни це на -ица (нпр. тип дво ји ца рад ни ка) и број(ев)не раз ло мач ке 
је ди ни це (нпр. че твр ти на ду го ва), мо де ли апрок си ма тив них бро је ва (нпр. де се так 
љу ди, пе де се тих го ди на и сл.) и, на кра ју, при ка зан је и мо дел за кон струк ци је са 
ред ним бро је ви ма (че ти ри мо де ла и 31 под мо дел).

У За кључ ку (222–239) Го ран Зе љић је са же то и ја сно су ми рао ре зул та те ис тра-
жи ва ња мор фо ло ги је и се ман ти ке бро је ва. У ње му су са др жа ни сви кључ ни еле-
мен ти пре зен та ци је на уч не ана ли зе, ко ји су прет ход но на зна че ни у увод ном де лу 
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књи ге. По ред оста лог, ау тор је за кљу чио да ма да по свим ка рак те ри сти ка ма (мор-
фо ло шким, се ман тич ким, син так сич ким) хе те ро ге ни, бро је ви још увек ни су из гу-
би ли ста тус јед не од де сет вр ста ре чи у срп ском је зи ку. Кла си фи ка ци ја ко ја би у 
об зир узе ла ре ле вант не мор фо ло шке и се ман тич ке ка рак те ри сти ке бро је ва чи ни ле 
би две вр сте: 1. глав ни бро је ви, са под вр ста ма а) основ ни, б) збир ни, в) број(ев)ни 
при де ви, г) број(ев)не име ни це и д) апрок си ма тив ни бро је ви и 2. ред ни бро је ви. У 
гра ма тич кој нор ми у слу ча ју про ме не бро је ва два, три и че ти ри при сту па се по-
не кад пре ви ше праг ма тич но и флек си бил но, што че сто до во ди до не пре ци зно сти 
и огре ше ња. 

На осно ву све га оно га што је у књи зи ка за но, као и ов де при ка за ног ње ног са-
др жа ја, са си гур но шћу мо же мо ре ћи да књи га Мор фо ло шко-се ман тич ке ка рак те-
ри сти ке бро је ва у срп ском је зи ку ау то ра Го ра на Зе љи ћа пред ста вља све о бу хват ну 
сту ди ју гра ма тич ког и се ман тич ког опи са бро је ва. Та ква сту ди ја не до ста ја ла је 
срп ској гра ма тич кој ли те ра ту ри, бу ду ћи да су бро је ви већ ду го оспо ра ва ни у си-
сте му вр ста ре чи, са не у јед на че ном ти по ло ги јом вр ста и под вр ста у ра до ви ма и 
гра ма ти ка ма, укљу чу ју ћи тер ми но ло шку, па чак и пој мов ну ра зно ли кост. Не до ста-
так це ло ви тог при сту па ка те го ри ји бро је ва у до са да шњој ли те ра ту ри ова књи га је 
у пот пу но сти на до ме сти ла. 

Др Вла дан З. Јо ва но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
vla djo va no vic @hot mail.com 

UDC 821.163.41.09(049.32)
UDC 82.09(049.32)

O ЛЕ ПО ТИ СВЕ ТО ВА КО ЈИХ НЕ МА

(Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић. Вир ту ел ни на ра тив. Огле ди из ког ни тив не 
на ра то ло ги је. Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет 

Уни вер зи те та у Ни шу – Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2016)

Сту ди ја Вир ту ел ни на ра тив. Огле ди из ког ни тив не на ра то ло ги је пи о нир ско је 
де ло у срп ској на у ци о књи жев но сти. Пи са на је из тро стру ке ис тра жи вач ке по зи ци је.

Пр ва је за сно ва на на син те зи ак ту ел них ту ма че ња вир ту ел них на ра ти ва. Иза 
ових син те за сто ји де фи ни са ње и ка та ло ги зо ва ње гра ђе, пре во ђе ње и кла си фи ко-
ва ње обим не срп ском чи та о цу сла бо до ступ не стра не ли те ра ту ре. Иа ко је при мар-
но ис тра жи вач ко по ље ау тор ке те о ри ја књи жев но сти, реч је о тек сто ви ма ко ји се 
не ба ве са мо књи жев ним на ра ти ви ма (ин ди ка ти ван је на слов по гла вља: Те о ри ја 
мо гу ћих све то ва и квант на фи зи ка). То под ра зу ме ва ау тор ки но „кре та ње“ кроз 
јед ну при лич но раз ре ђе ну ску пи ну тек сто ва у ко ји ма се око ког ни тив ног про це са 
(мен тал ног про це са у уму чи та ла ца у слу ча ју књи жев но сти) са би ра ју тек сто ви 
чи ји ау то ри се ба ве: лин гви сти ком, пси хо ло ги јом, не у ро би о ло ги јом, фи ло зо фи јом, 
ан тро по ло ги јом, квант ном фи зи ком, сви у је дин стве ном на по ру да от кри ју тај ну 
чо ве ка као би ћа чи ја је ан тро по ло шка да тост – при ча ње (слу ша ње, раз у ме ва ње, 
ин тер пре ти ра ње, ства ра ње при че). У чи та лач кој ор би ти ау тор ке сто га су се на шли 
тек сто ви: Деј ви да Хер ма на, Мо ни ке Флу дер ник и Ме ри Ло ри Ра јан (на уч ни ка ко ји 
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