
Journal of Language and Literary Studies    41 

 

КОНФЕРЕНЦИЈСКИ САЖЕЦИ АУТОРА СА СРПСКОГ 

ГОВОРНОГ ПОДРУЧЈА  
 

Марија С. Милосављевић, Универзитет у Нишу, 
marija.millosavljevic@gmail.com 

10.31902/fll.21.2018.2 
UDK 811.163.4’42:001.814 

 
Апстракт: У раду се анализира структура конференцијских 

сажетака из области књижевности аутора са српског говорног подручја. 

Упоређују се сажеци филолога србиста, англиста, романиста, германиста 

и русиста. Истраживање се спроводи са циљем да установимо колико се 

сажеци ових аутора разликују по структури. Приликом анализе коришћен 

је модел украјинске лингвисткиње Татјане Јакхонтове (2002). Она је овај 

модел применила при упоређивању конференцијских сажетака 

англоамеричких и украјинских односно руских аутора. Циљ је да 

утврдимо у којој се мери аутори филолози придржавају овог модела. 

Најпре су изложени теоријски подаци о структури конференцијских 

сажетака и о реторичким корацима и стратегијама помоћу којих се они 

структурирају. Затим су, након описивања методолошких поставки, 

представљени резултати конкретног истраживања, спроведеног на 

корпусу од педесет сажетака. Добијени резултати приказани су 

табеларно. Анализа је обухватила најпре заступљеност свих корака, а 

затим заступљеност реторичких стратегија у појединим корацима. 

Резултати су потврдили хипотезу да се англисти најчешће придржавају 

правила структуре сажетака које даје Јакхонтова. Затим следе романисти, 

германисти, србисти и на крају русисти. Међутим, проценти показују да 

овакво структурирање није заступљено у довољној мери и да сви аутори 

пишу сажетке својих конференцијских радова на веома произвољан 

начин. Значајно је да српски аутори буду упознати са структуром сажетка 

из англофоне писане културе и да усвоје начин на који се пише. То је 

посебно важно уколико желе да се пријаве за учешће на међународним 

конференцијама. 

 

Кључне речи: конференцијски сажетак, србисти, англисти, 

романисти, германисти, русисти, реторички корак, реторичка стратегија.  

 
 
Увод 
 
Најчешћи начин размене знања међу члановима академске 

заједнице јесте писање и објављивање научних радова. 
Научноистраживачки рад треба да пренесе ново знање члановима 
академске заједнице и да их убеди да изнете тврдње и резултате 
истраживања прихвате као врсту новог сазнања (Hyland 2000). 
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Лингвисти који се баве примењеном лингвистиком показују 
интересовање за истраживања која се односе на језичку 
реализацију овог облика научног распростирања. У почетку су 
анализе научноистраживачког рада биле усмерене на описивање 
функционалног стила и специфичног регистра овог академског 
жанра. Од деведесетих година прошлог века у центар 
истраживања научноистраживачких радова стављају се њихове 
жанровске особености. Захваљујући радовима Џона Свеилза 
(Swales 1990), ова врста рада почиње да се анализира као водећа 
врста жанра академске заједнице.  

Сажетак је обавезни део научноистраживачког рада. Као 
саставни део научног рада, он постаје предмет интересовања 
лингвиста унутар примењене лингвистике. Њихова проучавања 
усмерена су на упоређивање реторичких образаца сажетака 
научноистраживачких радова из различитих академских 
дисциплина1 или на контрастивна истраживања структуре 
сажетака аутора из различитих језичких заједница.  

Конференцијски сажетак је академски жанр који је по својој 
структури сличан сажетку научноистраживачког рада и због тога се 
изучава на исти начин као и сажетак научноистраживачког рада. 
Он не чини целину са радом, већ се објављује одвојено од њега у 
књизи сажетака, која излази пре конференције на којој ће рад 
бити усмено представљен. На основу сажетка одлучује се да ли ће 
аутор учествовати на конференцији или ће бити одбијен. Сажетак 
представља неку врсту „улазнице“ аутора научног рада на 
конференцију. Због тога је неопходно пажљиво га осмислити и 
обликовати јер он може имати пресудан значај за ауторово учешће 
на конференцији.  

Од великог је значаја да аутори научних радова овладају 
вештином писања сажетка. Уредници часописа на основу сажетка 
одлучују да ли да се упусте у разматрање целог научног рада у 
намери да процене његов квалитет који би га препоручио за 
објављивање. Исто тако, организатори конференције на основу 
сажетка одлучују хоће ли рад уврстити у програм конференције. 
Поседовање ове језичке вештине ауторима научних текстова 
посредно омогућава и улазак у дискурсну заједницу академске 
дисциплине којој припадају (Pho 2008, 231). Овладавање 
техникама писања сажетка може се сматрати значајном кариком у 
стицању дискурсне односно текстуалне компетенције.  

                                                 
1
 Некада и из различитих врста наука (природних, друштвених и лингвистичких). 
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Одлучили смо се за истраживање конференцијских 

сажетака, а не сажетака научноистраживачког рада јер су код 
конференцијских сажетака јасније уочљиве интеркултурне 
варијације. Овај жанр даје верну слику академског стила који се 
користи у одређеној националној културној заједници. Исте 
варијације можемо пронаћи и у сажецима објављених 
научноистраживачких радова, али у мањој мери. Полазимо од 
претпоставке да су конференцијски сажеци „сировији“ материјал 
за анализу него сажеци научних радова.  

Под претпоставком да је сажетак саставни део свих 
конференцијских текстова српских аутора, питање које се поставља 
јесте у коликој мери су сажеци радова српских аутора слични 
односно различити од сажетака које пишу аутори из енглеске 
културне средине. Упоређивање енглеског обрасца писања 
сажетака са начинима на које аутори из других културних 
заједница конструишу сажетке својих радова указује на извесне 
преференце унутар академског дискурса поједине „писане 
културе“.  

Српски аутори би требало да су информисани да постоји 
англоамерички начин структурирања сажетка. Познавање овакве 
структуре конференцијског сажетка посебно је важно када су у 
питању пријаве за међународне конференције. Тада се сажеци, по 
правилу, пишу на енглеском језику и очекује се да буду 
структурирани по моделу који је устаљен у англофоној академској 
заједници, а који је препознатљив у међународној академској 
заједници.  

 
Одлике конференцијског сажетка 
 
 Обим сажетака научних радова који се објављују у 

часописима јесте између 100 и 150 речи. Због своје краткоће 
сажетак научноистраживачког рада поседује већи степен 
кондензованости језичког израза. Конференцијски сажеци су 
нешто опширнији и детаљнији. Они имају у просеку 150 до 200 
речи. Међутим, могу имати и до 500 речи, они варирају по 
величини, у зависности од захтева организатора конференције. 

 Сажетак односно апстракт научног рада, због своје кратке 
форме, понекад се у литератури дефинише као врста академског 
поджанра (Salager-Meyer 1991; Dos Santos 1996). Међутим, има 
истраживача који сматрају да сажетак треба посматрати као 
јединствени жанр у односу на друге жанрове. Један од њих је 
Хајленд који наводи две значајне функције које сажеци имају: 1) 
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сажеци служе да убеде потенцијалне читаоце да аутор чланка 
поседује професионални кредибилитет и може да говори о датој 
теми као њен врсни познавалац; 2) сажеци воде читаоце и упућују 
их на чланке са сличном тематиком (Hyland 2004). Сажетак научног 
чланка служи као кратка верзија рада која пружа најважније 
информације; помаже потенцијалној читалачкој публици да 
одлучи да ли жели да прочита цео чланак или не; припрема 
читаоца на читање целог чланка указујући му на то шта може 
очекивати и служи као референца пошто је чланак прочитан 
(Yakhontova 2002, 156–157). Апстракт пружа информације о томе 
шта је аутор урадио, како је то урадио, шта је утврдио односно 
пронашао и шта је на крају закључио (Bhatia 1993, 82).   

Конференцијски сажетак је кратак извештај о усменој 
презентацији која се предлаже организаторима конференције. 
Важни елементи конференцијског сажетка требало би да буду 
занимљивост и  интригантност. Он конкурише за своје место на 
конференцији заједно са предлозима других истраживача и због 
тога је потребно да поседује одређену црту саморекламирања 
(Berkenkotter & Huckin 1995). То се постиже фокусирањем на нешто 
ново у раду. Новине могу да се односе на тему истраживања или 
методологију примењену у истраживању, или то може бити нови, 
интересантан начин презентације.  

Сажетак игра значајну улогу у академском дискурсу. 
Промовисање научног чланка почиње његовим сажетком (Hyland 
2000, 70). Може се сматрати једним од најзначајнијих делова 
научног чланка „јер представља први сусрет читалаца са 
академским чланком и моменат када одлучују да ли да посвете 
своју пажњу тексту који следи и размотре га, или да одустану од 
даљег читања“ (Hyland 2002, 63). Сажетак научног чланка 
представља „кондензовану верзију чланка о коме извештава и има 
за циљ да брзо и ефикасно опише циљеве, методе и резултате 
проучавања које сажето приказује“ (Busa 2011, 31). Овакво 
доживљавање сажетка карактеристично је за англофони 
академски дискурс. Аутори са англофоног говорног подручја 
користе сву своју умешност приликом састављања апстракта јер 
желе да убеде читаоце да размотре рад који следи.  

Улога сажетка је да најави неки квалитет вредан наше 
пажње, функција сажетка слична је функцији рекламе. 
„Маркетиншка“ функција сажетка карактеристична је за ауторе са 
англофоног говорног подручја, које се одликује дугом традицијом 
прагматичког погледа на свет и оштром конкуренцијом међу 
члановима научне заједнице, који су приморани да улажу велике 
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напоре у промовисању својих научноистраживачких радова. Од 
њих се разликују сажеци које пишу аутори са словенског говорног 
подручја. Они приликом писања сажетка у први план стављају 
теоријску основу истраживања (Yakhontova 2002, 2003). Украјинска 
лингвисткиња Татјана Јакхонтова разлику између два типа сажетка 
аутора из две писане културе објашњава различитим ставовима 
њихових аутора. За описивање сажетака из англофоне писане 
кулуре користи израз „продавање“ (selling), а за описивање типа 
сажетка из словенске писане културе користи израз „казивање“ 
(telling). Она сматра да selling – telling опозиција представља 
основну линију раздвајања ове две групе конференцијских 
сажетака (Yakhontova 2002).  

Сажеци су постали „средство помоћу којег се досеже и 
успоставља веза са непрестано растућим протоком информација у 
научној заједници“ (Ventola 1994, 335). Структура сажетка научног 
чланка је прилично униформна. Због тога се у англофоној 
академској заједници писање сажетка научног чланка сматра 
вештином која се може увежбати и лако усвојити. Тамо 
преовладава став да је академско писање вештина која се учи и 
може се научити систематском и прецизном обуком и 
увежбавањем. Оно није само производ ауторове талентованости и 
инспирације, као што је то креативно писање. Јакхонтова је на 
основу истраживања утврдила да студенти мастер студија у 
Украјини сматрају да је писање сажетка ствар „надарености“, али 
да се та надареност може повећати одговарајућим „тренингом“, 
односно увежбавањем писања сажетка уз систематичне и 
адекватне инструкције (Yakhontova 1997, 135). 

 
Структура конференцијског сажетка  
Модели за креирање сажетка 
 
Постоји више модела за креирање сажетка научног рада. 

Углавном су у питању модели који се реализују кроз четири до пет 
фаза. Те фазе зовемо дискурсни кораци. Сви модели су веома 
слични, а то потврђује структурну униформност сажетка. 
Најпознатији су Батијин модел (Bhatia 1993), Хајлендов модел 
(Хyland 2000) и Сантосов модел (Santos 1996).2  

Батијин модел (Bhatia 1993) реализује се кроз четири 
дискурсна корака: Увођење сврхе рада; Опис методологије; 
Сумирање резултата; Представљање/Давање закључка. У 

                                                 
2
 Представићемо укратко сва три модела.  



46 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
Хајлендовом моделу (Hyland 2000, 67) може се идентификовати 
пет дискурсних корака: Увод (даје контекст чланка који следи, 
представља мотиве истраживања и дискусију); Циљ (указује на 
циљ рада, тезе или хипотезе и укратко излаже намере аутора); 
Метод (пружа информације о примењеном методу, поступцима, 
претпоставкама, приступу, подацима); Резултат (представља 
главне налазе, резултате, аргументе, или оно што је постигнуто у 
истраживању); Закључак (тумачи или проширује резултате изнад 
опсега рада, тј. генерализује их, изводи закључке, указује на 
могућу примену добијених резултата, или на импликације за 
спровођење сличних истраживања). Модел сажетка који предлаже 
Дос Сантос (Dos Santos 1996) има пет дискурсних корака. У називу 
сваког дискурсног корака представљена је и дискурсна радња коју 
он садржи: Означавање истраживачког поља; Представљање 
истраживања; Опис методологије коришћене у истраживању; 
Сумирање резултата истраживања; Дискусија. 

 
Модел примењен у истраживању 
 
За анализу структуре сажетака коју смо спровели користили 

смо модел украјинске лингвисткиње Татјане Јакхонтове. Она је овај 
модел применила приликом упоређивања конференцијских 
сажетака англоамеричких и украјинских односно руских аутора. 
Упоређивањем ове две врсте сажетка извела је закључке о 
„словенском“ типу конференцијског сажетка (Yakhontova 2002). 
Јакхонтова је поставила свој модел за контрастивну анализу 
конференцијских сажетака аутора из англофоне средине и 
сажетака аутора из украјинског и руског говорног подручја и 
успешно га применила на сажетке из две различите дисциплине – 
примењене лингвистике и математике (Yakhontova 2002, 2006).  

Модел који је Јакхонтова предложила у директној је вези са 
моделом структуре сажетака научноистраживачких чланака Дос 
Сантоса (Dos Santos 1996). Она га је модификовала да би послужио 
анализи друге врсте академског жанра. Инспирацију за своје 
истраживање конференцијских сажетака нашла је у анализи 
уводних делова научноистраживачких радова Џона Свеилза 
(Swales 1990). Свеилз је указао на висок степен структурне 
униформности увода у научноистраживачким радовима аутора из 
англофоне средине.  

Јакхонтова (Yakhontova 2002) је приликом анализе 
конференцијских сажетка у природним и у друштвеним наукама 
дошла до закључка да су сажеци аутора са англофоног подручја 
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најчешће конструисани помоћу пет реторичка корака (moves), који 
представљају конститутивне делове овог жанра, односно фазе које 
следе једна другу у процесу његовог креирања. Неки од ових 
корака могу се реализовати на више начина, односно помоћу 
реторичких стратегија (steps), које представљу конкретне 
дискурсне радње које се предузимају у датом реторичком кораку.3 
Овај модел би се по почетним словима реторичких корака могао 
означити као О-Н-У-К-П структура или образац (Благојевић 2014, 
69).  

Реторички кораци су следећи: 1) Означавање 
истраживачког поља; 2) Навођење оправданости истраживања; 3) 
Увођење рада који ће бити представљен на конференцији; 4) 
Кратак преглед рада; 5) Потенцирање постигнућа/резултата 
истраживања. Неки од наведених реторичких корака остварују се 
помоћу реторичких стратегија. Постоје и реторички кораци који не 
укључују посебне реторичке стратегије, већ се изједначавају са 
стратегијом коју користе. Први, други и пети реторички корак 
реализују се помоћу једне или више реторичких стратегија. Први 
реторички корак може се реализовати са неколико реторичких 
стратегија – Ослањање на већ постојеће знање; Ослањање на 
значајно тврђење; Означавање претходног истраживања. Други 
реторички корак реализује се помоћу стратегија: Указивање на 
празнину у ранијим истраживањима; Нуђење контратврђења; 
Увођење новог гледишта; Постављање реторичког питања. Пети 
реторички корак реализује се помоћу следећих реторичких 
стратегија: Указивање на достигнућа/резултате истраживања; 
Указивање на могућност примене резултата; Давање препорука и 
сугестија за даље истраживање.  

 Јакхонтова је резултате свог истраживања генерализовала 
и истакла да „док сажеци англофоних аутора имају јасно уочљиву 
когнитивну и формалну структуру, сажеци словенских аутора више 
су окренути самом садржају рада, недостају им маркери за 
текстуалну организацију и формалну структурираност и 
инклинирају теоретисању и генерализацији (помоћу глобалних 
исказа и тврђења на почетку текста)“ (Yakhontova 2002, 156). Ово 
тврђење у вези са сажецима англофоних и словенских аутора чини 
полазну хипотезу у истраживању спроведеном за потребе овог 
рада, а то је – да ли конференцијски сажеци филолога србиста и 

                                                 
3
 Лакић (1999) наводи термине „став“ (move) и „фаза“ (step). У раду се 

опредељујемо за термине „корак“ и „реторичка стратегија“, које употребљава 
Благојевић (2014). 
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русиста испољавају исте карактеристике као и сажеци које пишу 
украјински и руски аутори, да ли се начин њиховог писања уклапа у 
академске писане конвенције и навике, које по мишљењу  
Јакхонтове припадају ауторима из словенске писане културе, а да 
ли су сажеци филолога англиста слични сажецима аутора са 
англофоног говорног подручја, као и којем типу су приближнији 
сажеци романиста и германиста.  

Одлучили смо се да овај модел користимо у нашем 
истраживању због тога што је модел већ примењиван у неком 
контрастивном истраживању конференцијских сажетака и због тога 
што можемо проверити у којој мери је заступљен „словенски 
модел“ конференцијског сажетка који је навела Јакхонтова. 
Применом истог модела код анализирања структуре 
конференцијских сажетака српских аутора, желимо да 
преиспитамо наведене закључке, али и да упоредимо структуру 
конференцијских сажетака српских аутора са структуром сажетка 
који се од њих очекује приликом пријављивања на конференције 
изван њихове националне академске заједнице. Када пријављују 
своја излагања на конференцијама ван земље, српским 
истраживачима је од велике помоћи познавање структуре сажетка 
из англофоне писане културе и усвајање начина на који се у тој 
култури пише. 

 
Реторички кораци и стратегије 
 
На примерима сажетака извршено је рашчлањивање на 

сегменте, тј. дискурсне кораке и реторичке стратегије по раније 
наведеном моделу. Типични изрази који се јављају у одређеним 
реторичким корацима демонстрирају униформну структуру 
сажетака, што је чињеница која знатно олакшава увежбавање 
писања ове врсте сажетка и мотивише да се овом вештином брже 
овлада (Благојевић 2015, 366). Навешћемо примере за реторичке 
кораке и стратегије.4 

 
 
 
 
 

                                                 
4
 За сваку реторичку стратегију наведени су примери из истраживачког корпуса. 

Примери су из сажетака који припадају ауторима из различитих области 
филологије. 
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I. Означавање истраживачког поља 
 
• Стратегија 1: Ослањањање на већ постојеће знање:  
Познато је да је и у роману Робинзон Крусо Данијела 

Дефоа који је Мишелу Турнијеу послужио као инспирација за 
његов роман, иако суштински измењен у односу на овај први, 
комуникација између два главна лика у роману, Робинзона и 
Петка, врло ограничена. 

• Стратегија 2: Ослањање на значајно тврђење:  
Маргина је примарно просторни термин. Стога се наше 

истраживање базира на просторним, тзв. „некњижевним“, 
„другим“ облицима у књижевности који су маргинални у односу 
на реч као средство књижевности. То су визуелни, просторни, 
празни знакови (који преферирају апстракцију на рачун мимезиса) 
и који могу да депласирају реч.  

• Стратегија 3: Означавање претходног истраживања, као у 
примеру:  

Савремена социолингвистичка истраживања у области 
односа језика и рода показују да је језик значајно средство 
формирања/изражавања женског идентитета, као и израз, али 
и средство репродукције постојеће структуре моћи у друштву.  

 
II. Навођење оправданости датог истраживања/проучавања 
 
• Сратегија 1: Указивање на празнину у ранијим 

истраживањима:  
Још увек недовољно прецизно дефинисан, термин 

„минимализам“ само је један од показатеља могућих препрека на 
које теорија и уметничка критика наилазе у поступку 
интерпретације уметничког дела.  

• Стратегија 2: Нуђење контратврђења:  
Ако је некада помним читањем појединац уроњен у свет 

знакова трагао за препознавањем идеја и скривених порука, 
мултимедијално образован савременик захваљујући интернету, 
екрану и блиским референтним сајтовима брзо и темељито 
врши проверу саопштеног, креирајући сопствену имагинарну 
слику у неколико димензија. 

• Стратегија 3: Увођење новог гледишта:  
Стичемо утисак да урушавање претходно утврђених, 

сталних категорија, доводи до значајних промена на личном 
нивоу главних ликова, некад бришући, а некад потпуно 
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измештајући претходно усађени значењски систем за који је 
друштво било одговорно.  

• Стратегија 4: Постављање реторичког питања:  
Зашто смо компулзивно оптерећени причањем и 

слушањем прича у које нико од нас не верује?  
 
III. Увођење рада који ће бити представљен на 

конференцији 
 
Рад се бави анализом основе минималистичке приповедне 

поетике, коју обележава економија језичког израза и свођење 
класичних елемената приповедања, као што су нарација и 
дескрипција на експозицију визуелног садржаја. 

 
IV.  Кратак преглед рада  
 
У раду се, најпре, у смислу релевантног теоријског оквира, 

даје сажет приказ Елиотових и Блумових концепција 
традиционалног поретка/канона – концепција које су у 
постмодерно доба готово у потпуности замењене ставовима о 
плурализму и нестанку ауторитативних дискурса. Затим се на 
актуелним примерима показује да је уметничко дело у 
савременом свету (можда и превасходно) производ, намењен за 
пласирање одређеним потрошачким групама, односно 
тржишним сегментима. Најзад, упоредном анализом наизглед 
битне разлике (у погледу инсистирања, односно неинсистирања 
на оригиналности уметности и метауметности) између два 
романа о уметнику из различитих времена и различитих 
простора, долази се до закључка да и Џејмс Џојс у „Портрету 
уметника у младости“ и Андрија Матић у „Нестанку Зденка 
Купрешанина“, заправо показују академској заједници да је и она 
сама један тржишни сегмент, погодни потрошач производа који 
(желимо да) називамо озбиљном уметношћу. 

 
V. Потенцирање постигнућа/резултата истраживања  
 
• Стратегија 1: Указивање на достигнућа/резултате 

истраживања:  
Истраживање је показало да се иста текстуално-

књижевна анализа којом су расветљавани традиционални 
текстови може односити и на неконвенционалне облике 
књижевног стваралаштва.  
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• Стратегија 2: Указивање на могућност примене резултата:  
У овом раду настојали смо да пружимо увид у ту 

имплицитну комуникацију у Турнијеовом роману и изведемо њене 
консеквенце, као и да изнесемо закључке који, иако потекли на 
основу анализе овог конкретног романа, могу бити далекосежни 
и од опште важности у откривању истина о човековој моћи 
или/и немоћи саопштавања себе другима и разумевања 
другости. 

• Стратегија 3: Давање препорука и сугестија за даље 
истраживање:  

Додатна истраживања могла би начинити корак даље у 
одређењу маргинализованих ликова мимо културолошких калупа.  

 
Истраживања су показала да се аутори академских радова 

из англофоне средине у великој мери придржавају наведене 
структуре. То је резултат дуге традиције академског писања на тим 
просторима, али и постојећег става да је академско писање 
вештина која се учи и могуће ју је увежбавати, она није израз 
ауторових креативних потенцијала, као што је то креативно 
писање.  

Први, други и трећи корак конференцијских сажетака, 
идентични су са прва три корака у Уводном делу 
научноистраживачког рада, како их је навео Свеилз (Swales 1990). 
Четврти корак представља кратак преглед рада који ће се 
представити на конференцији, а последњи, пети корак, 
Потенцирање постигнућа/резултата истраживања, често само 
означава најзначајније резултате и њихову могућу примену. У 
случајевима када сажетак има два или три пасуса, први и други 
реторички корак (Означавање истраживачког поља и Навођење 
оправданости датог истраживања) најчешће се налазе у првом 
пасусу, док се у наредном, другом пасусу, обично налазе трећи и 
четврти корак (Увођење рада који ће бити представљен на 
конференцији и Кратак преглед рада). Трећи, закључни пасус, 
служи да нагласи значај резултата истраживања (Благојевић 2014, 
71). Међутим, ми смо наилазили углавном на сажетке који имају 
само један пасус. Мали је број сажетака који имају два или више 
пасуса. 

Улога сажетка (апстракта) јесте да најави читаоцу шта може 
да очекује у чланку који следи. Захтеви које намеће добро 
написани сажетак јесу: заступљеност свих дискурсних корака из 
модела сажетка; заступљеност релевантних чињеница у оквиру 
сваког корака; логичка повезаност између реченица у сажетку; 
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општи ефекат кохерентности сажетка; степен информативности 
садржаја. Јакхонтова (Yakhontova 2003, 129) наводи следеће 
карактеристике сажетка: да се сажеци састоје од једног пасуса; да 
садрже четири до десет реченица; да се у сажецима избегава 
коришћење првог лица једнине, као и да се користе безличне 
активне конструкције или трпно стање; да се ретко користе 
одричне реченице; да се избегава коришћење скраћеница и 
симбола (изузев ако у самом сажетку нису дефинисани); да се не 
користе бројеви да би се њима навело или реферирало на нешто 
из текста чланка. 

Структура сажетака је прилично уједначена јер сви они 
имају исту функцију, а то је да представе срж чланка на прецизан и 
максимално ефикасан начин. Због тога сажеци научних чланака 
испољавају велики степен једнообразности, а то олакшава 
стицање дискурсне компетенције када је у питању писање ове 
врсте жанра.  Од велике помоћи приликом увежбавања писања 
сажетака јесте постојање типичних израза којима почињу 
реторички кораци. Неки од тих израза су: за први реторички корак 
(Означавање истраживачког поља): То је добро позната 
чињеница... Велики број претходних истраживања...; за други 
реторички корак (Навођење оправданости датог 
истраживања/проучавања): Иако претходно истраживање..., 
Међутим, мало је познато...; за трећи реторички корак (Увођење 
рада који ће бити представљен на конференцији): Овај рад 
описује/истражује/дискутује...; за четврти корак: Прво, рад 
сугерише..., онда..., коначно, итд., и за пети корак: Добијени 
резултати указују,... Даље импликације, итд. Познавање 
наведених речи и израза помаже да се на ефикаснији и 
економичнији начин увежбава писање сажетака.   

 
Пример анализе структуре сажетка  
 
 Навешћемо примере конференцијских сажетака у којима 

се могу идентификовати сви реторички кораци и већина 
реторичких стратегија које смо претходно навели. Представићемо 
по један пример сажетка аутора србисте и англисте, који имају 
свих пет реторичких корака.5 

 

                                                 
5
 Због недостатка простора нећемо посебно наводити примере осталих филолога 

чији сажеци имају свих пет реторичких корака. Преглед сажетака радова свих 
филолога даћемо табеларно у одељку Резултати истраживања. 
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Структура сажетка филолога србисте 
 
Пример анализе структуре сажетка србисте:6 
 
I. Означавање истраживачког поља 
 
Тело у књижевности представља културно-политички 

конструкт чије интенције далеко надилазе просту дескрипцију 
плоти. (Реторичка стратегија: Ослањање на већ постојеће знање). 
Оно представља естетски маркер у којем се преламају 
различити дискурси културне, друштвене и политичке 
стварности. (Реторичка стратегија: Ослањање на значајно 
тврђење) 

 
II. Навођење оправданости датог истраживања/проучавања 
 
Како је приказивање тела у књижевном тексту 

нераскидиво скопчано са његовим поетичким и естетским 
намерама, ... (Реторичка стратегија: Увођење новог гледишта) 

 
III. Увођење рада који ће бити представљен на 

конференцији 
 
...  у овом се раду испитује перцепција тела у наративном 

дискурсу такозване „прозе протеста“, која представља 
књижевно-културну побуну против романтичарскоепске 
реторике у имагинацији ратног простора.  

 
IV. Кратак преглед рада  
 
Наиме, испитујући различите примере перцепције 

еротског тела у америчкој и српској међуратној прози о Првом 
светском рату, овај рад има за циљ да укаже на функционалност 
овог феномена у структурирању парадигме одређене 
авангардним поступком естетског превредновања света.  

 

                                                 
6
 Сажетак је преузет из Књиге сажетака са конференције Језик, књижевност, 

значење, одржане 24–25. априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, 
налази се на страни 72. Аутор је Маријан Мишић, а рад носи наслов Тело и 
значење: димензије естетског превредновања света у америчкој и српској 
међуратној прози о Првом светском рату.  
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V. Потенцирање постигнућа/резултата истраживања  
 
Тако се у овом раду доказује суштински значај тела и 

начина његовог перципирања у наративном дискурсу ратне 
прозе који, с једне стране, представљају темељне ознаке 
естетског превредновања традиционалних образаца у 
имагинацији непосредног искуства рата, а, с друге, упућују на 
специфичан однос према рату, дубоко проблематизујући сваки 
покушај одређивања датог дискурса у координатама површног 
антиратног ангажмана и пацифистичке пропаганде. (Реторичка 
стратегија: Указивање на достигнућа/резултате истраживања)  

 
Реченица је основна јединица у анализи сажетка. Свака 

реченица би требало да има ознаку реторичког корака којем 
припада. Међутим, због кондензоване природе сажетка, често 
једна реченица може садржати два или три корака. У овом случају 
помоћу једне реченице остварују се други и трећи реторички 
корак. Често и кораци могу бити реализовани уз помоћ једне или 
више реченица. Из овога можемо закључити да генеричка анализа 
сажетка није механичка активност, већ често захтева додатна 
разграничавања и прецизности.  

 
Структура сажетка филолога англисте 
 
 Пример анализе структуре сажетка англисте:7 
 
I. Означавање истраживачког поља 
 
Минимализам у књижевности теоретичари повезују са 

веома разнородним одликама, као што су празнина, негација 
стварности, редукција, чак и сиромаштво визије и стила. 
(Реторичка стратегија: Означавање претходног истраживања) 

 
II. Навођење оправданости датог истраживања/проучавања 
 
Још увек недовољно прецизно дефинисан, термин 

„минимализам“ само је један од показатеља могућих препрека на 

                                                 
7
 Сажетак је преузет из Књиге сажетака са конференције Језик, књижевност, 

значење, одржане 24–25. априла 2015. године на Филозофском факултету у Нишу, 
налази се на страни 33–34. Аутор је Владислава Гордић Петковић, а рад носи 
наслов Минимализам у америчкој прози: тумачења и значења.  
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које теорија и уметничка критика наилазе у поступку 
интерпретације уметничког дела (Реторичка стратегија: 
Указивање на празнину у ранијим истраживањима). Ипак, 
учесталост овог појма у сфери музике, архитектуре, ликовне 
уметности и наратологије потцртава тесну повезаност медија 
и уметничких дисциплина. (Реторичка стратегија: Увођење новог 
гледишта) 

 
III. Увођење рада који ће бити представљен на 

конференцији 
 
У раду се анализирају основе минималистичке приповедне 

поетике, коју обележава економија језичког израза и свођење 
класичних елемената приповедања, као што су нарација и 
дескрипција на експозицију визуелног садржаја.  

 
IV. Кратак преглед рада  
 
Минималистичка поетика и њена фокусираност на 

визуелизацију нарације биће представљена на примеру прозе 
америчких писаца Ен Бити и Рејмонда Карвера, уз нужан осврт на 
поетичке постулате реалистичке, модернистичке и 
постмодернистичке прозе, који су условили експанзију 
минималистичке прозе у САД осамдесетих и деведесетих година 
прошлог века, упоредо са развојем метафикције.  

 
V. Потенцирање постигнућа/резултата истраживања  
 
Чеховљева језгровита карактеризација, Кафкин 

фактографски исказ и Џојсово умеће разоткривања суштине 
идеја уз помоћ епифаније само су неки од могућих утицаја који 
обликују реалистички минимализам Стивена Крејна, Шервуда 
Андерсона и Ернеста Хемингвеја. (Реторичка стратегија: 
Указивање на достигнућа/резултате истраживања)  

 
Истраживачки корпус и методологија истраживања  
 
Истраживачки корпус састоји се од конференцијских 

сажетака дужине од 200 до 250 речи. Сажеци припадају истој 
академској дисциплини – сви су из области књижевности. Постоји 
пет истраживачких корпуса. Први је састављен од сажетака аутора 
филолога за српски језик, други је са сажецима англиста, трећи 
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чине сажеци које су писали романисти, четврти германисти и пети 
русисти. Свих пет корпуса садрже подједнак број сажетака, по 
десет, што је укупно педесет анализираних сажетака. Сажеци који 
чине истраживачки корпус узети су из Књиге сажетака са 
конференција одржаних од 2010. до 2016. године на Филозофском 
факултету у Нишу. То су конференције: Језик, књижевност, 
промене; Језик, књижевност, комуникација; Језик, књижевност, 
вредност; Језик, књижевност, маргинализација; Језик, 
књижевност, дискурс; Језик, књижевност, значење; Језик, 
књижевност, време. С обзиром на то да у зборницима са 
наведених конференција нема довољно радова русиста, радове 
ових аутора преузели смо са научне конференције Скуп слависта 
Србије, одржаване на Филолошком факултету у Београду од 2010. 
до 2016. године – радови су штамапани у зборнику Славистика 
(2010–2016. година), у делу који носи наслов Скуп слависта Србије 
(Реферати и саопштења).  

Пажљиво је проверавано којом гране филологије се баве 
аутори ових сажетака. Сви аутори су са српског говорног подручја, 
али се баве различитим гранама филологије. Сажеци су писани на 
матерњем језику за потребе пријављивања на домаће 
конференције. Аутори сажетака су филолози србисти, англисти, 
романисти, германисти и русисти.  

Применом модела односно обрасца структуре који смо 
навели, а који је предложила Татјана Јакхонтова, анализиран је 
сваки сажетак. Резултати анализе приказани су у табелама како би 
се сагледао бројчани однос елемената који су идентификовани у 
свим групама анализираних сажетака. 

Очекујемо да ће се англисти чешће придржавати датог 
модела јер претпостављамо да су они боље упознати са њим, за 
разлику од других аутора. Утврдићемо у којој мери су сажеци 
англиста ближи начину писања англофоних аутора, у поређењу са 
сажецима неанглиста. Намера нам је да проверимо да ли међу 
филолозима из различитих области, а са српског говорног 
подручја, постоји разлика када је у питању писање сажетака за 
конференције, да ли постоје неке структурне особености код 
аутора различитих грана филологије и у којој мери сажетке пишу 
на начин који је устаљен у српској академској заједници.  

 
Резултати истраживања 
 
Анализа структуре конференцијских сажетака српских 

аутора филолога из различитих области вршена је, најпре, 
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упоређивањем њихових основних конститутивних делова на 
основу идентификовања присутности реторичких корака. 
Резултати су приказани у Табели 1.  

 
 Србисти Англисти Романисти Германисти Русисти 

I. Означавање 
истраживачког 

поља 
6 9 7 7 5 

II. Навођење 
оправданости 

датог 
истраживања 

4 7 5 6 4 

III. Увођење рада 
који ће бити 

представљен 
10 10 10 10 10 

IV. Кратак 
преглед рада 

4 6 5 4 3 

V. Потенцирање 
постигнућа/ 
резултата 

истраживања 

9 8 7 8 8 

Табела 1: квантитативна дистрибуција реторичких корака у 
конференцијским сажецима из корпуса 

 
Извршено је упоређивање реторичких стратегија помоћу 

којих се најчешће реализују први, други и пети реторички корак. 
Резултати су приказани у Табелама 2, 3  и  4.  

 
 Србисти Англисти Романисти Германисти Русисти 

Ослањање на већ 
постојеће знање 

5 2 4 3 4 

Ослањање на значајно 
тврђење 

3 4 2 4 2 

Ослањање на 
претходна 

истраживања 
2 4 2 1 2 

Табела 2: квантитативна дистрибуција реторичких стратегија у првом 
реторичком кораку (Означавање истраживачког поља) 

 
 Србисти Англисти Романисти Германисти Русисти 

Указивање на 
празнину у ранијим 

истраживањима 
3 5 4 4 3 

Нуђење 3 2 3 2 2 
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контратврђења 

Постављање 
питања 

2 2 1 1 3 

Настављање 
традиције у 

истраживању 
2 1 2 3 2 

Табела 3: квантитативна дистрибуција реторичких стратегија у другом 
реторичком кораку (Навођење оправданости датог 

истраживања/проучавања) 
 

 Србисти Англисти Романисти Германисти Русисти 

Наглашавање 
достигнућа/ 

резултата 
истраживања и 
њихова могућа 

примена 

5 6 4 6 5 

Извођење закључка 
и давање 

препорука за даље 
истраживање 

5 7 4 5 4 

Табела 4: квантитативна дистрибуција реторичких стратегија у петом 
реторичком кораку (Потенцирање постигнућа/резултата 

истраживања) 

 
Заступљеност утврђеног редоследа реторичких корака у 

свакој групи анализираних конференцијских сажетака (О-Н-У-К-П 
образац) приказана је у Табели 5. 

  
 Број сажетака са ОНУКП обрасцем % 

 

Србисти 4 40% 

Англисти 6 60% 

Романисти 5 50% 

Германисти 4 40% 

Русисти 3 30% 

Табела 5: заступљеност О-Н-У-К-П обрасца у свакој групи анализираних 
сажетака 

 



Journal of Language and Literary Studies    59 

 
Изнели смо квантитативне податке о заступљености О-Н-У-

К-П обрасца у свакој од група образаца, по десет у пет испитиваних 
група. У сажецима аутора са српског говорног подручја постоје 
бројне варијације у редоследу појављивања реторичких корака. 
Ово указује на одступања од обрасца О-Н-У-К-П. У свим 
анализираним сажецима, код свих аутора, присутан је трећи 
реторички корак Увођење рада који ће бити представљен. Сви 
корпуси показују да је најчешће изостављен четврти корак – 
Кратак садржај рада. И други реторички корак – Навођење 
оправданости датог истраживања често је изостављен. 
Примећено је да се пети корак – Потенцирање 
постигнућа/резултата истраживања, може наћи у средишњем 
делу сажетка, након другог или трећег корака. Дешава се да се 
трећи реторички корак јави на самом почетку сажетка – аутори 
одмах на почетку уводе рад који ће бити представљен.  

 
Дискусија о добијеним резултатима   
 
Анализирали смо реторичке кораке и утврђивали 

реторичке стратегије којима се они реализују. Приликом 
упоређивања конференцијских сажетака аутора са српског 
говорног подручја, који се баве различитим гранама филологије, 
приметили смо да се у сажецима свих пет корпуса могу наћи 
реторичке стратегије које Јакхтонова није навела у свом моделу. 
Идентификовање ових стратегија помогло је стварању прецизније, 
културно условљене слике обрасца конференцијског сажетка 
аутора из српске говорне средине.  

Модел Јакхонтове не укључује две реторичке стратегије, 
које се могу формулисати на следећи начин: 1) Указивање на 
ограничења примењеног метода / истраживачког корпуса, и 2) 
Нуђење сугестије у вези са ограничењима у истраживању. „Овај 
нас податак наводи на закључак да модел Јакхонтове, осмишљен 
пре више од једне деценије, треба употпунити и наведним 
реторичким стратегијама у оквиру петог реторичког корака, па је 
потребно модификовати и његов назив у: Потенцирање 
постигнућа истраживања и/или узказивање на недостатке и 
ограничења“ (Благојевић 2014, 76–77). Овако модификован модел 
омогућава ауторима конференцијских сажетака да пруже више 
релевантних података о раду који ће представити на 
конференцији. И у нашем истраживању ове реторичке стратегије 
заступљене су у великом броју примера. Навешћемо по један 
пример за обе стратегије: 1) Указивање на ограничења 
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примењеног метода / истраживачког корпуса: Међутим, овакво 
тумачење јасно показује да се готово ништа једнозначно не 
може тврдити о протагонисти, а да се у исти мах не нађу и 
супротни аргументи; 2) Нуђење сугестије у вези са ограничењима 
у истраживању: Конфузија по питању тога да ли се свако 
декларисање као феминистичко може заиста сматрати оним 
што тврди да јесте мора се разрешити јер ће у супротном 
феминизам (п)остати само још један од -изама савремене 
теорије, чија ће политичка димензија остати маргинализована, 
а моћ критичке деконструкције – поражена и неделотворна. Обе 
стратегије су подједнако заступљене у свим испитиваним 
корпусима.  

Један реторички корак не реализује се само помоћу једне 
реторичке стратегије већ често помоћу две, а ређе и помоћу три, 
које једна другу не искључују. У оквиру другог реторичког корака 
паралелно се јављају стратегије Указивање на празнину у ранијим 
истраживањима и Нуђење контратврђења, а у неким 
случајевима паралелно са њима јавља се и стратегија 
Настављање традиције у истраживању. Реторичка стратегија 
Постављање реторичког питања најмање је затупљена у оквиру 
другог реторичког корака. Појава да се један реторички корак 
реализује помоћу две реторичке стратегије евидентна је и у петом 
кораку, где се паралелно са стратегијом Наглашавање 
достигнућа/резултата истраживања и њихова могућа примена, 
може често уочити и стратегија Извођење закључка или Давање 
препорука за даљи рад. 

У сажецима из корпуса уочено је често коришћење 
стратегије постављања претпоставки у оквиру првог реторичког 
корака Означавање истраживачког поља. У оквиру овог 
реторичког корака, стратегији Ослањање на већ постојеће знање, 
у сажецима из корпуса србиста, русиста и романиста посвећено је 
више пажње него код осталих. Ова стратегија се остварује помоћу 
великог броја реченица. Код англиста је број реченица за 
остваривање ове статегије мањи. Закључујемо да српски аутори 
генерално придају велики значај теоријској основи свог рада. Они 
се често ослањају на позната теоријска тврђења на самом почетку 
свог конференцијског сажетка, у првом његовом реторичком 
кораку. Англисти то чине у нешто мањој мери, али је овај тренд 
заступљен и код њих. Ово потврђује закључак Јакхонтове да аутори 
сажетака из словенске средине показују приметну склоност ка 
наглашавању теоријске заснованости свог истраживања. У великом 
броју сажетака, код свих група аутора, уочено је присуство 



Journal of Language and Literary Studies    61 

 
стратегија детаљног дефинисања и образлагања предмета 
истраживања на самом почетку сажетка. 

Примећујемо да стратегија Указивање на празнине у 
претходним истраживањима није заступљена у великој мери у 
сажецима из корпуса. Ова стратегија је кључна у побуђивању 
заинтересованости конференцијске публике за рад који ће бити 
представљен на конференцији. Недовољно присуство ове 
стратегије указује на то да аутори из српске говорне средине имају 
много више склоности ка типу истраживања које је у складу са 
постојећом истраживачком традицијом него спремности за 
увођење неких потпуно нових тема истраживања. И у овом случају 
може се потврдити запажање Јакхонтове (Yakhontova 2003) да се 
сажецима словенских аутора пре казује о раду који ће се 
представити него што се тај рад промовише односно „продаје“. 
Иако слабо заступљена, ова стратегија је најдоминантнија у оквиру 
другог реторичког корака. Стратегије Нуђење контратврђења и 
Постављање реторичког питања јавља се у малом броју 
примера код свих аутора. 

Реторичке стратегије Наглашавање достигнућа/резулта-
та истраживања и њихова могућа примена и Извођење закључка 
и давање препорука за даље истраживање, које се јављају у 
оквиру петог реторичког корака, приближно су подједнако 
заступљене. Обе стратегије су нешто доминантније у сажецима 
англиста и германиста, а најмање су присутне у сажецима 
романиста. 

 У великом броју сажетака српских аутора експлицитно се 
истиче циљ рада. Он је углавном исказан на крају, али може бити и 
на самом почетку сажетка. Оваква појава подједнако је заступљена 
код свих група аутора. Аутори обично на крају сажетка истичу 
значај испитивања које су спровели. Ова појава заступљена је у 
сажецима англиста и германиста. У великом броју сажетака свих 
аутора  представљен је теоријски оквир у који се смешта 
истраживање. Једна од тенденција српских аутора јесте да у 
сажетку дефинишу појмове или разјашњавају концепте. Постоје и 
примери када се у сажецима тумачи терминологија. Овакве појаве 
јављају се у корпусу србиста и германиста. У једном сажетку из 
корпуса, коме припадају сажеци филолога русиста, појављује се 
цитат и његова интерпретација. Сажеци српских аутора у 
одређеној мери показују наклоност аутора ка нарацији у сажетку, а 
то је одлика литерарних текстова и не би требало да буде 
доминантна у сажецима.  
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Закључак  
 
 Истраживање је показало да аутори који припадају српској 

академској заједници пишу сажетке својих конференцијских 
радова на веома произвољан начин и не придржавају се неког 
строгог правила приликом писања сажетака. Међутим, ипак се 
може направити компарација сажетака који припадају 
филолозима различитих области. Англисти се најчешће 
придржавају правила структуре сажетака које даје Јакхонтова, за 
њима следе романисти и германисти, затим србисти, а најмање се 
ових правила придржавају русисти. Србисти и русисти 
структурирају своје сажетке на сличан начин и они највише 
одговарају словенском типу конференцијских сажетака, који је 
представила Јакхонтова. Сажеци романиста и германиста 
приближнији су сажецима англиста. Генерално сви сажеци су 
слични, писани по истом принципу и недовољно поштују наведени 
модел.  

Конференцијски сажеци српских аутора не поседују 
једнообразну структуру. Карактерише их употреба мање или више 
слободног редоследа реторичких корака. Ово се може довести у 
везу са академском праксом у Србији која се огледа у томе што не 
постоји традиција у учењу писања за академске сврхе, тако да су 
аутори конференцијских сажетака потпуно самоуки на том пољу. 
Оваква неуниформисана структура конференцијских сажетака 
српских аутора добро служи својој сврси и примарној функцији и 
не одудара од дискурсних очекивања чланова српске академске 
заједнице, који су навикли на овакве типове конференцијских 
сажетака.  

Сажетак је значајан академски жанр чијем писању треба 
озбиљно и зналачки приступити. Ауторима из српске говорне 
средине треба указати на постојање модела сажетка са англофоног 
говорног подручја јер је потребно да сажетке својих радова пишу 
по том моделу уколико желе да учествују на међународним 
конференцијама. Уколико се не придржавају тог модела, постоји 
опасност да њихов конференцијски сажетак буде одбијен. Код 
аутора академских текстова са српског говорног подручја буђење 
„реторичке свесности“ о постојању различитих типова 
конференцијских сажетака, први је корак ка њиховом успешном 
прилагођавању дискурсним очекивањима међународне академске 
заједнице. Српски аутори би требало да сажетке за међународне 
конференције конструишу по обрасцу од пет реторичких корака, да 
нагласе оно што је ново и занимљиво у њиховом истраживању, да 
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укажу на примену резултата свог истраживања, а најважније је да 
избегавају превише теоретисања у својим сажецима.  

Упоређивали смо конференцијске сажетке који припадају 
временском периоду од седам година. Примећујемо да се у 
ранијим радовима мање поштују наведена правила за 
структурирање сажетака, а како време пролази, сви аутори, а 
посебно англисти, у већој мери се придржавају ових правила. Тај 
напредак није посебно велики, али постоји и може се уочити. Било 
би корисно неко будуће истраживање посветити детаљнијем 
испитивању конференцијских сажетака који обухватају већи 
временски опсег и утврдити да ли и у којој мери постоји напредак 
у писању ове врсте академског жанра. 

 
Литература: 
 

Berkenkotter, Carol and Thomas N. Huckin. Genre Knowledge in 
Disciplinary Communication: Cognition/Culture/Power. 
Hillsdale: Erlbaum Associates, 1995. 

Bhatia, Vijay Kumar. Analyzing genre: language use in professional 
settings. London: Longman Publishing, 1993. 

Blagojević, Savka. „Konferencijski sažeci autora sa anglofonog i srpskog 
govornog područja – kontrastivna analiza.“ Engleski jezik i 
anglofone književnosti u teoriji i praksi, Zbornik u čast Draginje 
Pervaz. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu (2014): 65–
80. 

Blagojević, Savka. „Pisanje sažetka naučnog članka u okviru nastave 
engleskog jezika za akademske potrebe.“ Jezik i književnost u 
kontaktu i diskontaktu. Niš: Filozofski fakultet u Nišu (2015): 
357–68. 

Busa, Maria Grazia. ”The Use of Metadiscourse in Abstracts: A 
Comparison between Economics and Psychology Abstracts. ” 
Dialogue within Discourse Communities. Ed. By Bamford Julia / 
Bondi Marina. (2011): 31–48. 

Dos Santos, Mauro Bittencourt. ”The textual organization of research 
paper abstracts in applied linguistics.” Text 16.4 (1996): 481–
99. 

Hyland, Ken. ”Options of identity in academic writing.” ELT Journal, 
56.4 (2002): 351–358. 

Hyland, Ken. Disciplinary Discourses: Social interaction in academic 
writing. Ann Arbour: The University of Michigan Press, 2004. 

Lakić, Igor. Analiza žanra: Diskurs jezika struke. Podgorica: Univerzitet 
Crne Gore, Institut za strane jezike, 1999. 



64 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
Pho, Phuong Dzung. ”Research article abstracts in applied linguistics 

and educational technology: A study of linguistic realizations of 
rhetorical structure and authorial stance.” Discourse Studies, 
10.2 (2008): 231–50. 

Salger-Mayer, Françoise. ”Medical English abstracts: how well 
structured arethey?” JASIS (Journal of the American Society for 
Information Science), 42.7 (1991): 528–31. 

Swales, John M. Genre Analysis: English in academic and research 
settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

Ventola, Eija. ”Abstracts as an object of linguistic study.” Writing vs 
speaking: language, text, discourse, communication. Ed. S. 
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CONFERENCE ABSTRACTS WRITTEN BY THE AUTHORS OF THE 
SERBIAN SPEAKING AREA 

 
This paper analyzes the structure of conference abstracts 

written by the authors of the Serbian speaking area, from the field of 
literature. We are comparing the abstracts by Philologists, Serbs, 
Anglists, Romanists, Germans, and Russians. The research is carried out 
in order to determine how much the abstracts of these authors vary by 
structure. During the analysis, the model of a Ukrainian linguist 
Tatyana Yakhontova (2002) was used. She applied this model in order 
to compare the conference abstracts of Anglo-American, Ukrainian and 
Russian authors. Our goal is to determine to what extent the authors 
philologists adhere to this model. First, we present theoretical data of 
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the structure of the conference abstracts, as well as rhetorical steps 
and strategies by means of which they are structured. Then, after 
describing the methodological settings, the results of the research 
conducted on the corpus of fifty summaries have been represented. 
The given results have been shown in the tables. The analysis included, 
first of all, frequency of all steps, then the frequency of the rhetorical 
strategies in individual steps. The results have confirmed the 
hypothesis that the Anglists most often follow the rules of the abstract 
given by Yakhontov, followed then by Romans, Germans, Serbs and 
Russians. However, the percentages show that this kind of structuring 
is not frequent to a sufficient extent, as well as that all authors write 
abstracts of their conference papers in a very arbitrary way. It is 
significant for Serbian authors to be familiar with the abstracts 
structure from the anglophone written culture and to arrogate the way 
in which it is written. It is especially important when authors intend to 
apply for participation in international conferences. 

 
Keywords: conference abstracts, Serbs, Anglicists, Romans, 

Germans, rhetorical step, rhetorical strategy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


