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PREDLOZENE TEME DOKTORSKOGA RADA
MAJE GLUSAC

prof. dr. sc. Vlasta RiSner (Filozofski fakultet, Osijek), mentorica, predsjednica
prof. dr. sc. Branimir Belaj (Filozofski fakultet, Osijek), ðlan
prof. dr. sc. Tomislav Talanga (Filozoßki fakultet, Osijek), ðlan

Predmet: Ocjena teme doktorskoga rada Maje Glu5ac

Fakultetsko vijeóe Filozofskog fakulteta Sveuöili5ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na
sjednici 25. veljaðe 2009. imenovalo nas je u Struðno povjerenstvo za odobravanje teme
doktorskogarada Maje Glu5ac pod naslovom lzricanje vremena u osjeðkím novínømø prve
polovice 20. stoljeéø (1902. - 1945.) te podnosimo sljedeóe skupno

IZVJESCE

Maja Glu5ac (rod. IZakovió) rodena je 17. svibnja 1980. godine u Osijeku. Osnovnu je
Skolu zavr5ila u Beli5óu, a srednju u Valpovu. Tijekom studiranja na Filozofskom fakultetu u
Osijeku dobila je drZavnu stipendiju Republike Hrvatske. Diplomirala je s izvrsnim uspjehom
2004. godine. U prosincu 2000. godine sudjelovala je na petodnevnom seminaru o europskim
integracijama u organizaciji Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske. U lipnju
200I. godine dva je tjedna boravila u Ljubljani na 37. seminaru slovenskoga jezika,
knjiZevnosti i kulture u organizaciji slovenskoga Ministarstva kulture. Od lipnja do listopada
2003. godine boravila je u Sjedinjenim Ameriðkim Drùavama u okviru programa razmjene
studenata.

Pristupnica je radila u Gimnaziji A. G. Mato5a u Ðakovu, a od svibnj a 2006. godine
zaposlena je na Filozoßkom fakultetu u Osijeku kao znanstvena novakinja na projektu Jezik i
stil zaviðajne periodike voditeljice izv. prof. V. Ri5ner. U suautorstvu s voditeljicom projekta
izlaganjimaje sudjelovala na dvama znanstvenim skupovima, od kojih je jedan medunarodni

- 7. Rijeöki filolo5ki dani.lzlaganje na tom skupu naslovljeno Jezik reklama u hrvatskom
tisku triju stoljeóa izravno je povezano s radom na projektu, ali i izradom disertacije. U
studenome 2008. godine Maja Glu5ac samostalno je izlagala na znanstvenom skupu u
Vinkovcima s temom Slavonski dijalek u dnevnim novinama.

Tema doktorskoga rada Maje GluSac povezaÍra je s njezinim poðetnim istraZivanjima
unutar spomenutoga projekta. Kako izricanje vremena u hrvatskom jeziku nije u potpunosti
istraZeno, u doktorskom se radu ono Zeli opisati istraZivanjem konkretne grade u jednom
vremenskom odsjeðku: od 1902. do 1945. godine. Dio spomenutoga vremena zahvaóa
prijelom dviju norma, zagrebaðke f,rlolo5ke Skole i hrvatskih vukovaca, te se radom ùeli
pokazati u kojoj su mjeri jeziðne moguónosti izncarla vremena u osjeökim novina prve
polovice 20. stoljeóa u skladu s tim dvjema norrnama. Opisom óe se naöinaizricanja vremena
moói opisati i kasnija jezióna previranja te navedena jeziëna obiljeZja usporediti sa

suvremenom norïnom.
Kreóuói od sliðnosti u jeziðnom osmi5ljavanju semantiðkih kategorija prostora i

vremena, pristupnica óe izdvojiti i opisati posebnosti vremenskogaizricanjauvjetovane prije
svega razlikama u prirodi kategorija mjesta i vremena.

Kako su u hrvatskom jezikoslovlju objavljeni mnogi radovi o jeziðnim i stilskim
osobitostima uporabe pojedinih glagolskih vremena, prijedloZnih i besprijedloZnih padeZnih
izraza, priloga i reõenica, a vrsmenska su se znaöenja istraZivala u okviru svih ostalih



znaëenja, ovaj óe rad biti prinos cjelovitijem opisu kategorije vremena i naðina njezina
izricanja. Osim toga, vrijednost je predloZene teme i istraZivanja koje slijedi u opisu do sada
jeziðno neopisane grade: Narodne obrane, lista koji je izlazio od 1902. godine do 1933.
godine (1915. godine mijenja ime u Hrvatska obrana) te Hrvatskaga lista, koji je izlazio od
1920. do 1945. godine. Jezik óe se tih novina usporedivati s jezikom novina i ðasopisa toga
razdoblja (Jeka od Osijekn, Klub hrvatskih lvtjiÈevnika, Put - ðasopis za lvtjiáevnost i kulturu,
Osieðkn pozornica, Kazaliini list), s osjeõkim novinama druge polovice 19. stoljeóa
(Branislav, Hrvatska lipa) te sa suvremenim hrvatskim novinama (Jutarnji list, Glas
Slavonije, Veðernji list).

Jeziðni óe se opisi priloga, padeZnih i prijedloZnihizraza te reöenice temeljiti natrima
razinarna - morfolo5koj, sintaktiðkoj i leksiökoj.

U uvodnom óe dijelu rada pristupnica naznaðiti smjernice istraZivanja i pnkazati
osnovne metodolo5ke postupke, nakon ðega óe slijediti prikaz filozofskih ruzmatranjapojma
vremena od poðetka znanstvene misli do danas te óe se objasniti osnovne postavke i
metodologija lokalistiðke teorije padeia i kognitivne lingvistike.

Sredi5nji dio rada donosi opis i razvrstavanje vremenskih priloga, prijedloga i reõenica
te odredivanje granica triju razdoblja, pri ðemu se, osim jeziðnih i stilskih, u obzir uzimaju i
druStvenopolitiðke prilike onoga vremena.

Zavríni rezultati istraZivanja bit óe navedeni u zakljuðku, gdje óe se dobiveni rezultati
omjeriti o poðetne pretpostavke o dodiru, ali i mije5anju filolo5kih ðkola, kao i o postojanju
triju razdoblja od kojih se svako odlikuje odredenim jeziönim znaë,ajkama.

PredloZena literatura odgovara temi i potvrduje pristupniðinu upuóenost u
odgovaraj uóe znanstvene spoznaj e . Zbo g svega navedeno ga, Povj erenstvo zaklj uðuj e :

Sinopsis predloäene pristupniðine teme potvrduje sposobnost za opseäniji
znanstveni rad, kao i upuóenost u jezikoslovna pitanja o kojima óe se u radnji iscrpnije
raspravljati. Stoga predlaÍemo Fakultetskom viieóu da prihvati temu doktorskosa rada
Maie Gluðac Izrìcønie novínama prve polovìce 20.
1945.). i odobri niegovu izradu pod mentorstvom izv. prof. Vlaste Ri5ner.
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