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IZVJESÓE
O TEMI DOKTORSKOGA RADA IVANE MARTINOVIÓ

SLIKO'í,NICA KAO POTICAJNI AATERIJAL Z4 LEKSICKI RAZVOJ DJECE U TRECOJ
GODINI ZIVOTA

Znanstveno podruðje: humanistiðke znanosti
Poljc: filologija
Cirarra: kroatistika

Fakultetsko vijeóe Filozofskoga fakulteta Sveuöili5ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na
s.iedrrici 26.Xl.2009. imenovalonasjeustruðnopovjerenstvozaprihvaóanjetemedoktorske
cliscrtaciic pod naslovom Slikovnica kao poticajni materijal za lelxiðki ramoj djece u treóoj
godini àivota lvane Martinovió te podnosimo ovo

rzv¡nsÓn

Uvidom u dokumentaciju priloZenu molbi utvrdili smo da je Ivana Martinovió rodena 21.
sijeðnja 1981.u Öakovcu, a dräavljanka je Republike Hrvatske. Diplomirala je na Filozofskom
fakultetu u Osijeku 8. lipnja 2006. te je stekla zttanje diplomiranoga knjiZniðara i profesora
hrvatskoga jezika i knjiZevnosti. Od rujna 2006. do veljaðe 2007. radila je na radnom mjestu
diplomiranoga knjiZniðara-informatora u knjiZnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. U
akademskoj godini 2006.12007. radila je i kao vanjski suradnik-asistent na Odsjeku za
informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Iste godine upisala je doktorski studij
Jezikoslovlja na navedenom Fakultetu. Od lipnja 2007. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za
informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Suradnik je na projektu "ðitateljske
navike i informacijske potrebe gradana Hrvatske" voditelja izv. prof. dr. sc. Sreóka Jelu5ióa.
Godine 2007. bila je koordinatorica projekta ,,Öita¡mo im od najranije dobi" Hrvatskog
ðitateljskog druStva koji se odräavao u Osijeku. Glavna je koordinatorica osjeðkog
organizacijskog tima Medunarodne konferencije Bobcatsss20O8 koja se odräavala u Zadru 2008.
godine.

Na poslijediplomskom studiju Jezikoslovlje odslu5ala je svu nastavu i poloZila sve ispite.
Sinopsis doktorskoga rada Ivane Martinovió obuhvaóa sljedeóe cjeline: Uvod, Suvremene
relevantne spoznaje o temi, UZe podruðjerada, Ciljeve i svrhu istraZivanja i oðekivani znanstveni
doprinos, Metodolo5ke postupke, Strukfuru rada i Literaturu.

U uvodnom dijelu pristupnica se osvróe na dosadaðnje teorije izmedu kojih nema sustavnosti ni
interakcije u istraZivanju. Novije teorije, medu kojima je zapaäeniji konekcionizam, (Bialystok,
2001; Ellis, 2003) donose spoznaje o tome da glavni poticaj jeziðnog razvoja dolazi iz



konkretnog jeziðnog okruZenja. Rjeðnik postaje glavnom razinom jeziðnoga opisa i predstavlja
osnovu za usvajanje gramatike. Bates i Goodman (1997.) tvrde da gramatika izravno ovisi o
veliðini rjeðnika te da je ona prirodno rje5enje situacije u kojoj ljudski um, kao sustav ograniðene
veliðine, treba unijeti i procesuirati velik broj razliöitih znaðenja. Pristupnica istiðe da óe svojim
istraZivanjima posebnu pozornost posvetiti leksiðkom razvoju djece izmedu druge i treóe godine
Livota, jer je u tome razdoblju razvoj najintenzivniji (Mussen; Conger; Kagan, 1969; Furlan,
1969; Vygotski 1977). U radu óe se istraZivati bogatstuo rjeðnika slikovnica namijenjenih djeci u
treóoj godini ùivota te koliko oni koji ðitanjem posreduju izmedu slikovnice i djece mogu
identihcirati njezinu leksiðku primjerenost. Buduói da nema sliðnih istraZivanja u Hrvatskoj,
oðekuje se da óe ovaj rad posluZi za primjenu spoznaja u praksi kao i za buduóa istraZivanja koja
óe se baviti slikovnicom sa stajaliSta njenoga jeziðnog potencijala.

Prisupnica svoje mi5ljenje zasniva na konekcionistiðkoj teoriji usvajanja jezika (Ellis, 2003), koja
se razvija posljednjih dvadesetak godina, koja smatra da se srZ ljudskog znanja oðituje u jaðini
veza rledu Zivöanim ðvorovima u Zivðanoj mreùi mozga. Jezik djetetove okoline predstavlja
ulaznu informaciju sustavu koji kao izlaznu informaciju stvara ne5to Sto sliði strukturiranoj
gratnatici. Ne postoje pravila koja proizvode tu gramatiku, nego struktura ulaznih informacija
proizvodi asocijacije i veze odredene jaðine u mreZi i tako nastaje izlazna informacija koja je
oclraz veza u unosu (Bialystok, 2001). Glavni poticaj jeziðnoga rarvoja je u konkretnom jeziönom
okrtrT-enju i zbog toga je rjeðnik glavna razinajeziðnog opisa i osnova za usvajanje gramatike.
Po.iava gramatike izravno ovisi o veliðini rjeðnika i ona je prirodno rjesenje situacije u kojoj
ljudski um kao sustav ograniðene veliðine treba unijeti i procesuirati velik broj razliðitih znaðenja
@ates i Goodman,1997).

Razvoj rjeðnika u djeteta zapoðinje priliðno rano, oko desetog mjeseca Livota, a najintenzivniji je
izmedu druge i treóe godine. Zdravi dvogodi5njaci u prosjeku imaju 272 rijeð,i u svom efektivnom
vokabularu. Prosjeðan trogodi5njak vlada s 896 rijeði, a prosjeðan ðetverogodi5njak s 1540.
Izmedu 3. i 5. godine äivota djecamjeseðno usvajaju 50 novih rijeði (Mussen; Conger;Kagan,
1969). Dijete svoj rjeönik izgraduje u komunikaciji s osobama iz svoje okoline. Njihovim
posredstvom dolazi u doticaj sa svojim prvim slikovnicama i ilustriranim knjigama koje
predstavljaju svojevrsno vrelo rjeðnika. Novija istraZivanja pokazuju da upravo posrednim
ðitanjem slikovnica dijete usvaja znaöajan dio svoga rjeðnika (Valdez- Menchaca, Whitehurst,
1992; scarborough, Dobrich, 1994; Bus, Ijzendoorn, 1997; Lonigan, whitehurst, 1998;
Sénéchal, LeFevre J. 2001), öto stavlja posebnu odgovornost pred struÕnjake koji se bave
produkcij om, promocijom i recepcijom slikovnica.

Buduói da joS uvijek ne postoji jedna opóeprihvaóena teorija o usvajanju jezika, donijet óe se
pregled postojeóih, poðeviSi od formalistiðkih preko funkcionalistiðkih do danas najaktulanijih,
konekcionistiökih. Sukladno postavkama konekcionistiðke teorije posebna óe se paZnja posvetiti
razvoju djetetova rjeðnika. Prikazat óe se najrecentnija istraZivanja iz ðijih rezultataproizlazi da
upravo ðitanje slikovnica u znaðajnoj mjeri pridonosi razvoju djetetova rjeðnika.

Dana5nje je trZi5te preplavljeno vrsnim slikovnicama, alii onim ðija je kvaliteta upitna. Razvidno
je da se ðesto zanemaruje ðinjenica o utjecaju slikovnice na estetski, psihiðki, moralni i jeziðni
ranroj djeteta. Slikovnica je izuzetno kompleksan materijal, jer iz slike proizlazi nekoliko
funkcija koje utjeðu narazvoj djeteta. U ovom óe se radu posebna pozomost posvetiti upravo tom
segmentu: utjecaju slikovnice na jeziðni i to leksiðki razvoj djeteta. Analizirat óe se rjeðnik



korpusa slikovnica novije produkcije u Hrvatskoj (2005.-2009.) namijenjene djeci u treóoj godini
Livota. To óe biti uðinjeno postupcima uobiöajenim u istraZivanjima usvajanja djeðjeg jezika.
Odredit óe se raznolikost rjeðnika, VD (engl. vocabulary diversity) upotrebom laðunalnog
programa.

Postavlja se pitanje: Je li slikovnica leksiðki primjerena dobi djeteta kojoj je struðnjaci
namjenjuju? Upitno je koliko profesionalni posrednici izmedu djeteta i slikovnice, djeðji
knjiZniðari i nakladanici, znaju procijeniti i roditelju ponuditi odgovarajuói materijal koji
korespondira s djetetovim jeziðnim razvojem. Na temelju podataka o tome koje bi slikovnice
ispitanici namijenili djeci u treóoj godini Livota, odredit óe se koliko profesionalci, odgovomi za

¡lrodukciju, promociju i recepciju slikovnica, skrbe o rjeðniðkom bogatstvu i primjerenosti dobi
cl.ieteta.

Svrlra.ic ovoga rada utvrditi sljedeóe: u kojoj mjeri slikovnice tiskane u Hrvatskoj od 2005. do
2009. potiðu razvoj rjeðnika u dobi kad je taj rawoj najintenzivniji; ocijeniti leksiðku kvalitetu
slikovnica koje knjiZniðari i nakladnici namjenjuju djeci u treóoj godini Livota; imaju li djeðji
knjiZniðari dovoljno znanja o jeziönom razvoju djece; koliko se u ocjenjivanju slikovnice za
odredenu dob slaZu procjene djeðjih knjiZniõara s procjenama nakladnika te skrbe li oni uopóe o
tome.

Buduói da jeziéna analiza slikovnica dosad nije bila predmetom istraZivanja u Hrvatskoj, ovaj óe

rad u tom smislu pridonijeti stvaranju opóenite slike leksiðkoga potencijala djece u treóoj godini
äivota. Takoder óe se ukazati na vaZnost bavljenja ovom tematikom, na nuZnost kritiöke analize
slikovnica u odnosu na ostale jeziöne razine kao i na druge komponente ovog
slikovnotekstualnog materijala te na 5to kritiðniji pristup prema materijalu koji dospijeva do
recipijenata u njihovom najosjetljivijem razdoblju. Vjerujemo da óe ovaj rad otvariti prostor za
nova istraZivanja kako u jezikoslovlju tako i u podruðju informacijskih znanosti. Smatramoda ée

rezultati rada u velikoj mjeri pomoói svima koji se bave slikovnicom i koji su zainteresirani:
nakladnicima za izbor kvalitetnih slikovnica, knjiZniðarima koji suraduju s roditeljima i
odgojiteljima pri izboru slikovnica.

U istraZivanju óe se koristiti metode sustavne analize i anketiranja, a primijenit óe se gotovi
instrumenti (za jeziënu analizu korpusa) te posebno kreirani upitnik-lista (za obradu cjelokupne
produkcije). 'La jeziënu analizu upotrijebit óe se raðunalni program CLAN (Uomputerized
Language Analysis) (URL: http://childes.psy.cmu.edu/clanA. Upitnik-lista koja sadrZi popis
slikovnica objavljenjih u Hrvatskoj 2005.-2009. posluZit óe u ispitivanju djeöjih knjiZniðara i
nakladnika. Od cjelokupne produkcije oni óe izdvojiti slikovnice koje bi preporuöili djeci od
druge do treóe godine ùivota. Time óe biti identificiran korpus slikovnica namijenjen djeci u
treóoj godini Livota koji óe biti podvrgnut leksiðkoj analizi. Odredit óe se raznolikost rjeðnika,
VDI (engl. vocabulary diversity index). Pokazat óe se koliko u odredenom korpusu ima rijeði,
koliko ima razliðitih rijeöi, upotrebljavaju li se sinonimi, odnosno izbjegava li se ponavljanje istih
rijeði. Na taj naðin bit óe utvrdeno rjeðniðko blago analiziranog korpusa, dakle onoga dijela
ukupne produkcije slikovnica u odabranom razdoblju koji struðnjaci u produkciji i posredovanju
slikovnica namjenjuju djeci u dobi kad je njihov leksiðki ramoj najintenzivniji.

Pristupnica predlaLe sljedeóu strukturu rada. U prvom óe se dijelu opisati teorije usvajanja
djeðjeg jezika. Potom óe se dati pregled ranrojajeziðnih razina sposebnim osvrtom na leksiðki



razvoj u treóoj godini Livota te naöina poticanja ranoja rjeönika. U nastavku óe se prikazati
istraZivanja koja donose rezultate o poveóanju rjeðnika ðitanjem slikovnica. Zatim óe se
pozornost posvetiti teorijskirn razmatranjern slikovnice s posebnim naglaskom na leksiðku razinu.
Uslijedit ée razrada metodoloðke podloge provedenog istraZivanja prikazom baterije
instrumenata, opisom uporabljenih metodolo5kih postupaka, informacijama o uzorku ispitanika,
opisom analiziranog korpusa te prikazom rezultata istraZivanja. Slijedi rasprava, zakljuðci te
smjernice za buduói rad knjiZniðara i nakladnika. Sav óe se rad, istraZivanje i rezultati, temeljiti
na relevantnoj i recentnoj literaturi.

PredloZenim sinopsisom i dosada5njim radom Ivana Martinovió se pokazala kao obrazovana,
zainteresirana i ustrajna osoba koja posjeduje sposobnost znanstvenog istraZivanja i kritiðkog
rniðljenja. Buduói da je ispunila sve formalne uvjete, predlaZemo Fakultetskom vijeóu
Filozofskoga fakulteta da usvoji Izvje5óe o temi doktorskogaradalvane Martinovió Slikovnica
kao poticajni materijal za lekstiðki rurvoj djece u treóoj godini íivota,pod mentorstvom prof.dr.
sc. Ane Pintarió.

Osijeku, 29. sijeðnja 2010.
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