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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Наставно-научно веће Филозофског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана 

4.10.2019. именовало је Комисију у саставу: 

 

1. проф. др Драгана Дробњак, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски 

факултет 

2. проф. др Снежана Гудурић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски 

факултет 

3. проф. др Драгана Радовановић, виши научни сарадник ИСЈ, САНУ и ванредни 

професор Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у 

Косовској Митровици 

 

Кандидат: 

 

др Јована Марчета 

 

 

II БИОГРАСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ  
Јована Марчета рођена је 9. 9. 1980. године у Новом Саду. Након завршене основне школе 

и Гимназије „Исидора Секулић“, уписала је Филозофски факулет у Новом Саду, Одсек за 

романистику, где је 2004. године дипломирала на Катедри за француски језик и 

књижевност. Након тога, уписала je магистарске студије на истом факулету и 2010. године 

одбранила магистарску тезу под називом „Термини из области музичко-сценских 

уметности у француском, италијанском и српском језику“. Докторске студије започела је 

по старом закону о високом образовању и 2016. године је одбранила докторску 

дисертацију под називом „Кулинарска терминологија у француској, италијанској и српској 

фразеологији“. Осим научног рада, Јована Марчета бавила се и наставном активношћу, 

као и преводилачким радом. Била је реализатор пројекта за израду електронског 

Концептуалног фразеолошког речника српског, француског и италијанског језика, на 

Филозофском факултету у Новом Саду, у оквиру Акције Владе АПВ „Право на прву 

шансу“ и вишегодишњи руководилац приватне школе страних језика. Тренутно је 

запослена као истраживач-сарадник на Филозофском факултету у Новом Саду, на 

пројекту „Језици и културе у времену и простору“. 



У научно-истраживачком раду, Јована Марчета оријентисана је ка лингвокултуролошким 

и етнолингвистичким истраживањима француског, италијанског и српског језика и 

њиховој интеракцији у културноисторијском контексту. 

 

 

III ПРЕГЛЕД СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА - НАУЧНИ РАДОВИ 

КАНДИДАТА (комплетна библиографија кандидата са рефернцама разврстаним према 

категоријама научног рада уз јасну назнаку периода за који се кандидат оцењује) 

 

Кандидаткиња се први пут бира у научно звање. 

 

М24 (4) 

1. „Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике 

српског, француског и италијанског језика“, Гласник Етнографског института 

САНУ,  LXVII, 2019, стр. 173-185. ISSN 2334-8259, УДК 

821'373.7'38:392.8::821.131.1:821.133.1:821.163.41 

 

2. „Балетска терминологија француског порекла у српском језику“ (у коауторству са 

Свенком Савић као другом ауторком), Теме – часопис за друштвене науке, 

Универзитет у Нишу (прихваћен за штампу, 2019. (приложена потврда)) 

 

М33 (1) 

1. „Воће у француској, италијанској и српској фразеологији“, Контексти 2 (зборник 

радова), Филозофски факултет у Новом Саду, ур. Жељко Милановић, 2015, 

стр.157-177. ISBN 978-86-6065-338-5 

 

М34 (0,5) 

1. „Хлеб у француској, италијанској и српској фразеологији“, Примењена лингвистика 

данас - Нове тенденције у теорији и пракси, Филозофски факултет у Новом Саду, 

2015. 

 

2. „L’adattamento morfologico della terminologia musico-scenica d’origine italiana e 

francese nella lingua serba“, The Second International Conference on Linguistics and 

Intercultural Education, Херцег Нови, Црна Гора, 2010. 

 

3. „Термини француског и италијанског порекла из области музичко-сценских 

уметности у текстовима на српском језику“, Примењена лингвистика данас, 

Филозофски факултет у Новом Саду, 2009. 

 

М44 (3) 

1. „Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији“, 

Интеркултуралност у образовању (Тематски зборник), Педагошки завод 

Војводине; Филозофски факултет у Новом Саду, ур. Лаура Спариосу, Ивана 

Иванић, Виолета Петковић, 2018, стр. 279-297. ISBN 978-86-80707-68-6, УДК 

81’373.7 

 



М51 (3) 

1. „Култура исхране као основа фразеолошког изражавања српског, француског и 

италијанског народа“, Култура, број 156, Завод за проучавање културног развитка, 

Београд, 2017, стр. 146-159. ISSN 0023-5164, УДК 81´373.7:392.81 

 

М52 (1,5) 

1. „Допринос савременој лексикографији на примеру Концептуалног фразеолошког 

речника српског, француског и италијанског језика“,  Примењена лингвистика, број 

18, ДПЛС - Филозофски факултет у Новом Саду - Филолошки факултет у Београду, 

Нови Сад, 2017, стр. 21-28. ISSN 1451-7124, УДК 811.521'367 

 

2. „Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском 

језику“, Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, 

број 7, Филозофски факултет у Новом Саду, 2017, стр. 109-125. ISSN 2217-7221, 

УДК  811.133.1’342.41:782 

 

3. „Утицај европске културе на језичку слику света говорника српског, француског и 

италијанског језика (на примеру фразема са кулинарском компонентом)“, Прилози 

проучавању језика, број 48, Одсек за српски језик и лингвистику Филозофског 

факултета у Новом Саду, 2017, стр. 109-125. ISSN 0555-1137, УДК  

811.163.41’373.7:641.5 

 

4. „Хлеб у француској, италијанској и српској фразеологији“, Примењена 

лингвистика, број 17, ДПЛС - Филозофски факултет у Новом Саду - Филолошки 

факултет у Београду, Нови Сад, 2016, стр. 107-117. ISSN 1451-7124, УДК 

811.163.41'373.7  

 

М53 (1) 

1. „Термини француског и италијанског порекла из области музичко-сценских 

уметности у текстовима на српском језику“, Примењена лингвистика, број 12, 

ДПЛС - Филозофски факултет у Новом Саду - Филолошки факултет у Београду, 

Нови Сад, 2011, стр. 41-49. ISSN 1451-7124 

 

M56 (0,5) 

1. Приказ књиге „Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива“ (ауторка 

Вера Обрадовић Љубинковић), Зборник Матице српске за сценске уметности и 

музику, број 58, Матица српска, Нови Сад, 2018, стр. 177-180. ISSN 0352-9738, УДК 

792.8.027.5:305-055.2(497.11)”19/20”(049.32) 

 

М71 (6) 

1. Докторска дисертација „Кулинарска терминологија у француској, италијанској и 

српској фразеологији“, одбрањена 2016. године (менторка проф. др Драгана 

Дробњак) 

 

 

 



М72 (3) 

1. Магистарски рад „Термини из области музичко-сценских уметности у француском, 

италијанском и српском језику“, одбрањен 2010. године (менторка проф. др 

Снежана Гудурић) 

 

 

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ (прикази књига) 

 

Прикази у М53 

1. Приказ књиге „Ерика Марјаш“ (ауторка Свенка Савић), Футура публикације и 

Удружење „Женске студије и истраживања“, Нови Сад, 2018, 196 стр, Зборник 

Академије уметности у Новом Саду, број 7, 2019, стр. 173-175. УДК 

792.8.071.2:929 Máriás E. (049.32) 

 

2. Приказ књиге „Жарко Миленковић и Мирјана Матић“ (ауторка Свенка Савић), 

Футура публикације и Удружење „Женске студије и истраживања“, 2019, 212 стр, 

рукопис прихваћен за штампу у часопису Сцена – часопис за позоришну уметност, 

број 3/2019. 

 

 

IV ОЦЕНА НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ИЗБОРНИ 

ПЕРИОД (само радови који кандидата квалификују за предложено звање) 

 

1. Фраземи сагледани кроз призму етнолингвистике: храна као одраз метафорике 

српског, француског и италијанског језика (М24) 

 

Ауторка у раду полази од дефиниције етнолингвистике по којој ова дисциплина проучава 

начин на који се култура испољава у језику тражећи трагове историје, менталитета, 

понашања, система вредности одређене заједнице, који су присутни у језику, односно 

фразеологији. Путем компаративно-контрастивне анализе одабраних фразема, ауторка 

пореди навике, обичаје, систем вредности и употребу метафора у српском, француском и 

италијанском језику. Резултати анализе показују да је концепција стварности српске, 

француске и италијанске језичке заједнице сличнија него што би се то могло очекивати 

без детаљније анализе. Српски, француски и италијански језик на сличан начин 

парцелишу стварност, а анализа коју је ауторка спровела иде у прилог теорији по којој су 

разлике у парцијализацији сегмената стварности условне и неважне. 

 

2. Балетска терминологија француског порекла у српском језику (М24) 

 

У овом раду, ауторке разматрају употребу балетских термина француског порекла који се 

користе као део професионалног језика оних који се баве класичним балетом и 

споразумевају на српском језику у писаној и усменој форми. Питање употребе балетске 

терминологије нема само лингвистички, него и друштвени значај. Балет представља 

антрополошки, социолошки, психолошки и естетски феномен. Недоследности приликом 

употребе балетских термина у српском језику изражене су, с једне стране, у жаргону 

играча и кореографа, док су, с друге стране, приметне и у писаном коду, односно у 



стручној литератури, дневној штампи и балетским критикама. Ауторке дају предлог 

стандардизације 133 термина у складу са нормативним правилима српског језика, што је 

од користи како балетским плесачима, тако и критичарима и новинарима.  

 

3. Воће у француској, италијанској и српској фразеологији (М33) 

 

Овај рад се бави утврђивањем лексичких и семантичких (не)подударања француских, 

италијанских и српских фразема који као компоненту садрже лексеме које означавају 

воће, као и тематским груписањем посматраних фразема према концептима које 

изражавају. Ауторка испитује сличности у фразеолошком начину изражавања говорника 

три језика и запажа да различити културолошки и социолингвистички фактори којима су 

били изложени ови језици, као и припадности различитим језичким групама доприносе 

појави малог броја лексичких и семантичких еквивалената у три посматрана језика, док су 

сличности уочљивије у оквиру концептуалних поља око којих се посматрани фраземи 

групишу. 
 

4. L’adattamento morfologico della terminologia musico-scenica d’origine italiana e 

francese nella lingua serba (М34) 

 

Полазећи од музичко-сценске лексике италијанског порекла која се користи као део 

терминолошког лексикона српског језика, ауторка изучава и систематизује начине њене 

интеграције у морфолошки систем српског језика. Ослањајући се на правила адаптације 

приликом усвајања речи страног порекла, ауторка разматра могућности прилагођавања 

морфолошком систему српског језика оних италијанских термина чија употреба још није 

устаљена. 

 

5. Храна и новац у српској, француској и италијанској фразеологији (М44) 

 

Полазећи од становишта да се апстрактнији појам као што је новац конкретизује путем 

познатијег и чулно сазнатљивог појма хране, ауторка је у овом раду пажњу усмерила ка 

фраземима српског, француског и италијанског језика чије компоненте означавају називе 

хране, а чија је позадинска слика повезана са концептом новца. Класификујући фраземе у 

зависности од концепта који исказују (‘човеково материјално стање’, ‘човеков однос 

према материјалним стварима’, ‘човекове активности у вези са новцем’, ‘новчана вредност 

предмета’, ‘разни аспекти новца’), ауторка долази до закључка да се у сва три језика новац 

концептуализује као храна. Резултати анализе корпуса указују на чињеницу да у све три 

лингвокултуралне заједнице фраземи чије су компоненте намирнице које садрже масноћу 

(нпр. маслац, маст, кајмак) упућују на велику количину новца, док поврће и воће мале 

тржишне вредности (нпр. боб, купус) упућују на безвредност. 

 

6. Култура исхране као основа фразеолошког изражавања српског, француског и 

италијанског народа (М51) 

 

Култура исхране не обухвата само начине спремања јела и прехрамбене навике једног 

народа, него одражава културолошке вредности човека и обликује цивилизацијске и 

историјске токове. Језик и култура су у непрекидној интеракцији, а фраземи представљају 



језичке јединице којима се изражавају различити културни садржаји и реконструише 

слика духа и културе једног народа. Сходно томе, очекивано је да храна, која представља 

неизоставан елемент човекове ванјезичке стварности, служи и као извор за фразеолошко 

изражавање. У овом раду ауторка разматра везу између језика и културе утврђујући на 

који начин национална култура утиче на формирање позадинске слике одабраних фразема 

српског, француског и италијанског језика. 

 

7. Допринос савременој лексикографији на примеру „Концептуалног фразеолошког 

речника српског, француског и италијанског језика“ (М52) 

 

У савременим изучавањима лексикографске обраде фразема влада мишљење да будућност 

обраде лежи у рачунарској лексикографији, која омогућава стварање концептуално 

специфичних фразеолошких вишејезичних ономасиолошких речника у облику базе 

података. Ауторка у раду разматра досадашњи рад на електронском Концептуалном 

фразеолошком речнику српског, француског и италијанског језика заснованом на 

ономасиолошким принципима и указује на потребе и предности израде овакве врсте 

речника. 
 

8. Француски полувокали и назални вокали у балетској терминологији у српском 

језику (М52) 

 

Овај аспект ауторкиног истраживања усмерен је ка фонетско-фонолошкој адаптацији 

француских полувокала и назалних вокала у оквиру балетске терминологије у српском 

језику. Будући да полувокали и назални вокали не постоје као категорија у српском језику, 

резултати анализе прикупљене грађе указују на чињеницу да су недоследности приликом 

употребе термина који садрже ове две категорије изражене, како приликом разговора у 

жаргону балетских уметника и уметница у Србији, тако и приликом писања о балету у 

оквиру стручне литературе и дневне штампе. 

 

9. Утицај европске културе на језичку слику света говорника српског, француског и 

италијанског језика (на примеру фразема са кулинарском компонентом) (М52) 

 

У овом истраживању ауторка је посветила пажњу српским, француским и италијанским 

фраземима који су настали под утицајем европске културе са циљем да анализом 

позадинске слике утврди њену улогу у изградњи фразеолошког значења, као и да установи 

у којој мери припадност српског, француског и италијанског народа истом, европском 

културном кругу и традицији утиче на истоветност у начину фразеолошког изражавања. 

Резултати истраживања показују да је постојање истоветних фразема последица 

припадности српског, француског и италијанског народа европској традицији и хришћан-

ској религији, било да су фраземи преузети из истих извора или су, пак, резултат 

независног настанка заснованог на сличним искуствима и погледу на свет говорника три 

језика. 

 

 

 

 



10. Хлеб у француској, италијанској и српској фразеологији (М52) 

 

У овом раду ауторка је утврдила на који начин лексема хлеб мотивише позадинске слике 

фразема француског, италијанског и српског језика. Груписање посматраних фразема три 

језика на основу начина на који су мотивисани, омогућава увид у њихову семантичку и 

концептуалну (не)истоветност.  

 

11. Докторска дисертација Кулинарска терминологија у француској, италијанској и 

српској фразеологији (М71) 
 

Осврћући се на лингвокултуролошка, етнолингвистичка и когнитивнолингвистичка 

истраживања, Јована Марчета је у докторској дисертацији изучавала француске, 

италијанске и српске фраземе са кулинарском терминологијом обједињујући не само 

унутарјезичке и међујезичке аспекте, него и међукултуролошке аспекте. Kомпаративно-

контрастивном анализом установљена су лексичка и семантичка подударања и разлике 

посматраних фразема. Један део тезе посвећен је мотивацији фразема, односно утицају 

европске и националних култура на формирање фразеолошког значења. У другом делу 

дисертације Јована Марчета бавила се тематском систематизацијом, односно 

класификацијом фразема према концептима које изражавају, са циљем да истражи у којој 

мери су когнитивни механизми универзални, а у којој мери зависе од културе и језика.  

 

12. Магистарски рад Термини из области музичко-сценских уметности у француском, 

италијанском и српском језику (М72) 
 

Јована Марчета је у магистарској тези анализирала и систематизовала термине из области 

музичко-сценских уметности у француском, италијанском и српском језику осврћући се 

на културно-историјске и језичке додире Француске, Италије и Србије. Посебну пажњу 

посветила је српском језику, који посматране термине позајмљује из оба романска језика, 

при чему употреба већег броја термина у српском језику није нормирана. Сходно томе, 

Јована Марчета је у складу са особеностима српског језика предложила правила фонетско-

фонолошке и морфолошке адаптације појединих термина француског и италијанског 

порекла из области музичко-сценских уметности, што има велики значај за српску 

лексикографију. 
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Цитирани рад Цитат (аутор, текст, страна, број 

цитата) 

Балетска терминологија француског 

порекла у српском језику 

1 коцитат (стр. 79) 

Свенка Савић (2019), Жарко Миленковић и 
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Докторска дисертација Кулинарска 

терминологија у француској, италијанској 

и српској фразеологији 

1 хетероцитат (стр. 3) 

Данијела Радоњић (2017), Кулинарска 

лексика у савременом српском књижевном 

језику, докторска дисертација, Београд 

2017, стр. 3. 

 

 
 

 

VI ПОДАЦИ О САДАШЊЕМ И ПРЕТХОДНОМ ЗАПОСЛЕЊУ 

 

2019 – 

Истраживач-сарадник на пројекту „Језици и културе у времену и простору“, на 

Филозофском факултету у Новом Саду 

 

2017 – 2019. 

Професор француског језика у оквиру консултативне наставе у Гимназији „Живорад 

Јанковић“ у Новом Саду 

 

2017 – 2018. 

Истраживач реализатор пројекта „Концептуални фразеолошки речник српског, 

француског и италијанског језика“ на Филозофском факултету у Новом Саду 

 

2016 – 2017. 

Предавач француског језика као изборног предмета на Факултету за економију и 

инжењерски менаџмент (ФИМЕК) у Новом Саду 

 

2005 – 2013. 

Предавач француског и италијанског језика у приватној школи страних језика “Ex libris”  

 

2008 – 2010. 

Предавач италијанског језика на Факултету за менаџмент (ФАМ) у Новом Саду, у склопу 

сарадње школе страних језика “Ex libris” и Факултета за менаџмент 

 

2004 – 2005. 

Преводилац италијанског језика у ДОО “Bevetti” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА 

 

На  основу  приложених  и  анализираних  података,  Комисија  констатује  да  др Јована 

Марчета у потпуности испуњава све квалитативне и квантитативне услове за избор у 

звање научног сарадника. Квантитативни резултати су сумирани у следећим табелама: 

 

 

Категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М11 М21 М22 М23 М24 М25 

Број пуб. – – – – – – – – – – – – 2 – 

Број бодова – – – – – – – – – – – – 2x4 – 

 

Категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 

Број пуб. – – – – 1 3 – – – – – 1 – – 

Број бодова – – – – 1 3x0,5 – – – – – 3 – – 

 

Категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 

Број пуб. – – – 1 4 1 – 1 – – – – – – 

Број бодова – – – 3 4x1,5 1 – 0,5 – – – – – – 

 

Категорија M71 M72 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M91 M92 M93 

Број пуб. 1 1 – – – – – – – – – 

Број бодова 6 3 – – – – – – – – – 

 

Укупно: 33 

 

VIII ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија са задовољством предлаже да др Јована Марчета буде изабрана у звање научног 

сарадника за ужу научну област Романистика, будући да на основу структуре и 

квантитативног вредновања научних резултата испуњава све тражене услове дефинисане 

Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017. и 

38/2017, Прилог 4) 
 

 

 

 

 

 



За друштвене и хуманистичке науке 

 

Звање Врста резултата Неопхо

дно 

Оствар

ено 

Научни 

сарадник 

(први 

избор) 

Укупно: 

 

2xM24+1xM33+3xM34+1xM44+1xM51+4xM52+ 

1xM53+1хМ56+M71+M72 

16 33 

Обавезни 

(1) 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М43+М44+ 

М45+М51+М52 

 

Остварено: 2xM24+1xM33+1xM44+1xM51+4xM52 

10 21 

 

 

Обавезни 

(2) 

M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+ 

M41+M42+M51 

 

Остварено:2xM24+1xM51 

7 11 

Додатно 

остварено 

Кандидаткиња има и следеће радове и бодове:  

 

3xM34+1xM53+1хМ56+M71+M72 

 

 12 
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