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V
ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
У првом поглављу, под насловом УВОД (1–15), поставља се оквир, дефинише се предмет, одређује
циљ, метод и грађа истраживања. У њему се даје и преглед научне литературе у вези са методичком
анализом књижевног дела нашег нобеловца Иве Андрића. Како је један од циљева докторске
дисертације управо борба против кризе читања, осим одређења наведеног проблема истраживања и
прегледа литературе, у уводу се наводе и неке од иницијатива у нашој земљи и земљама у региону,
али и пројекат који се спроводи у Савезној Републици Немачкој. Суштина овог пројекта је
промоција, развој и унапређење читалачких навика ученика. Састоји се, пре свега, из
индивидуалног рада ученика са менторима који их прате и помажу у савладавњу препрека. Пројекат
је настао као одговор на то да велики број ученика у Немачкој, али и одраслих, има проблема са
читањем и писањем. Осим читања, рад са ученицима доноси значајне резултате и у области писања,
али служи и као подршка у њиховом развоју, показујући да проблеми са читањем могу да имају
вишеструке последице. Пројекат је стално присутан и подржан од немачких медија, наглашава
кандидаткиња, а број градова у којима се спроводи и учесника у непрестаном је порасту. Посебно се
истиче потреба да се сличне иницијативе у нашој земљи подигну на институционални ниво.
Поглавље је добро осмишљено и представља чврсту научну поставку рада. Кандидаткиња се
критички осврће на наставне програме и уочава проблеме у пракси.
Други део, под насловом ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ (16–29), бави се истоименим феноменом у
књижевно-научном и методичком погледу. Најпре се говори о генези овог појма, али и о томе шта
подразумева интертекстуално истраживање. На крају поглавља представља се метода
интертекстуалности у настави и истиче њена веза са истраживачком наставном методом, на којој
се у највећој мери и темељи методички део дисертације. Метода интертекстуалности је
представљена са књижевнотеоријског, књижевноисторијског, али и методичког угла. Увођењем
савремених метода науке о књижевности у наставу, кандидаткиња настоји да их примени у пракси
и тако осавремени наставу књижевности.
Поглавље је добро постављено као основа методичког истраживања и засновано је на
одговарајућој литератури.
Најобимније поглавље у раду, које заузима нешто више од сто страница (30–134), бави се
ПРИПОВЕТКАМА ИВЕ АНДРИЋА У НАСТАВИ. Најпре се оне пореде са приповеткама
Антона Павловича Чехова и Борисава Станковића и тумаче у њиховом контексту, затим се
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посматрају из угла естетике као науке. Користе се потенцијали компаративне књижевне методе.
Током истраживања Андрићевих приповедака, кандидаткиња је закључила да се интертекстуална
истраживања његовог дела најчешће спроводе у односу на западну књижевност, а да постоје
значајне сродности нашег нобеловца са руском књижевношћу. Осим тога, у току наставничког рада,
показало се да приповетке Антона Павловича Чехова буде посебну пажњу код ученика, као и да
"њихов" свет детињства на известан начин кореспондира са Андрићевим. Што се тиче
интертекстуалних веза са делом Борислава Станковића, наметнуо се модеран сензибилитет, богат
приповедачки опус, те однос према женским ликовима и недовољно истражене везе ова два писца.
Поглавље започиње Истраживањем рецепције Андрићевих и Чеховљевих приповедака у
настави. Спроведено у Основној школи "Бранко Радичевић" и Гимназији "Сава Шумановић" у
Шиду, најпре међу наставницима и професорима, а затим и међу ученицима. Закључци су
изведени на основу добијених резултата који осликавају стање у школској пракси и знатно су
помогли при изради оригиналног методичког модела опредељеног за проблемско-стваралачки и
корелацијско-интеграцијски методички систем, истраживачку наставну методу, методу учења по
станицама и групни рад.
Поређење са Чеховљевим приповеткама врши се на основу мушких и женских ликова. У
потпоглављу које се бави женским ликовима уводи се метода учење по станицама, која је до сада
била заступљена углавном у настави математике и настави страних језика. Кандидаткиња истиче
предности и потенцијале ове методе и конструише модел погодан за примењивање на другим
наставним јединицама. Анализом је активиран и библијски подтекст, са циљем унапређивања
наставне обраде Библије.
Збирка приповедака Борисава Станковића Божји људи и приповедака Иве Андрића Смрт у
Синановој текији и Напаст врши се на основу неких рефлекса традиционалне културе: митско
време и простор, боја, камен, бело–црно, жене на капији.
Циљ овог дела дисертације јесте проширивање круга писаца са којим Андрићево стваралаштво
може бити доведено у везу. Осим тога, Андрић је један од најзаступљенијих писаца у нашим
програмима за Српски језик и књижевност у основној и средњој школи, стога ауторка повезује
његово стваралаштво са делима писаца који су запостављени у настави, при чему настоји да
ублажи недостатке постојећих програма.
Посматрањем Андрићевих приповедака у светлу естетике, уложен је труд да ова, помало
запостављена, наука добије своје заслужено место у настави књижевности. Методичка обрада
афирмише корелацијско-интеграцијски методички систем и повезује наставу Српског језика са
наставом Филозофије и Ликовне културе.
Поглавље је значајан допринос теми, јер нуди обиље наставног материјала. Написано је егзактно,
прегледно и систематично, са бројним предлозима који би се могли искористити у наставној
пракси.
У наредном поглављу, насловљеном Трагови Ех Ponta и Немира у романима На Дрини ћуприја,
Травничка хроника, Госпођица, Проклета авлија (135–176), прате се трагови Андрићевих раних
поетских дела Еx Ponto и Немира у романима: На Дрини ћуприја, Проклета авлија, Травничка
хроника и Госпођица. У ПРИЛОГУ 1. (187) корпус се проширује укључивањем Андрићевог
постхумно објављеног романа Омерпаша Латас. На овај начин потврђује се теза да су лирски
елементи Андрићевог опуса видљиви и у његовој приповедачкој фази.
У поглављу МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ (177–183), након увода, у коме се уопштено говори
о употреби мултимедијалних средстава у настави, представљају се могућности мултимедијалне
наставне обраде свих тема обухваћених истраживањем. Истичу се предности мултимедије, једног
од значајних алата у модерној настави, али и, како кандидаткиња с разлогом сматра, важног
оружја у борби против кризе читања. Јована Давидовић на основу личног искуства из наставне
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праксе говори о неопходности коришћења мултимедије у настави, поткрепљујући то релевантим
чињеницама и цитатима. Предложене идеје су оригиналне и иновативне, а израђене су на основу
истраживања потреба ученика у оквиру наставног рада са њима.
ПРИЛОГ 1. (187) изузетно је значајан, јер допуњује и употпуњује поглавље о Андрићевим
поетским записима и романима. ПРИЛОГ 2. (195) пак прегледан је и прецизан и представља
регистар свих коришћених књижевних и методичких термина.
ЗАКЉУЧАК (184–186) докторске дисретације произилази из истражене проблематике, и
представља квалитетну синтезу реченог те поентира истраживање, сумира резултате и, што је
нарочито битно и корисно у настави књижевности, даје препоруке и наглашава значај савремене
наставе.
Поглавље ЛИТЕРАТУРА (197–205) садржи 135 библиографских јединица примарне и секундарне
литературе, при чему је потоња подељена на: методичку, књижевноисторијску и
књижевнотеоријску литературу и речнике.
Литература обухвата све одреднице цитиране у раду и показује опсежност и темељност
познавања резултата претходних истраживања и добру обавештеност кандидаткиње о проблему
који обрађује. Ова докторска дисертација је, како ово поглавље показује, плод марљивог рада
кандидаткиње, дугог истраживања и промишљања, читања и разумевања релевантне и актуелне
литературе.
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VII

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Постојећи наставни програм српског језика и књижевности у раду је подробно испитан, посебно
када су у питању књижевна остварења Иве Андрића. Дати су, такође, и предлози за промену и
проширење избора у школским програмима. У фокусу истраживања је изучавање веза међу самим
делима Иве Андрића, али је и сагледана могућност контекстуализације, успостављања паралеле
његових дела са делима других, њему сродних писаца, чиме се даје увид у целокупно Андрићево
стваралаштво у светлу нових научних проучавања и перспектива.
Континуирана заступљеност стваралаштва Иве Андрића у наставним програмима отвара
могућности да се његово дело повезује са делима других писаца, како српске тако и светске
књижевности, који су недовољно заступљени у школским програмима, како би се оваквим
приступом надоместиле мањкавости школских програма.
Синхронизацијом – применом интертекстуалности као компаративне научне и наставне методе,
проблемско-стваралачког и корелацијско-интеграцијског методичког сиситема, истраживачке
наставне методе, методе учења по станицама и мултимедијалног приступа настави – обликује се
методички модел који уважава специфичност модерног времена и потреба ученика, са циљем
модернизације наставе и образовања.
Из истраживања се види да Андрићево дело реинтерпретира библијску књижевност и
традиционалну културу, али и комуницира са делима других писаца наше и светске књижевности.
О томе сведочи бројна литература и управо од тога кандидаткиња у свом истраживању у виду
премисе полази и до тога поново у закључку долази.
VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Начин приказа и тумачења резултата истраживања Јоване Давидовић у дисертацији „Дело Иве
Андрића у настави“ добар је, логичан, егзактан, прецизан, изведен у складу са коришћеном
литературом и актуелностима у науци о књижевности и науци о настави. Потврђени су
очекивани резултати да иновације у наставном процесу воде ефикаснијем остваривању
постављених наставних циљева. Кандидаткиња поседује истачан смисао за језик и методику
наставе, има оригиналне идеје, добро познаје литературу, има изграђен и јасан стил и смисао за
писмено изражавање.
Начин приказа и тумачења резултата истраживања комисија је позитивно оценила.

14

IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Дисертација је написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме.
2.
Да ли дисертација садржи све битне елементе
Дисертација садржи све битне елементе.
3.
По чему је дисертација оригиналан допринос науци
Докторска дисертација представља значајан корак напред у погледу књижевне и методичке анализе
дела Иве Андрића јер се њоме у наставу уводе модерне методе науке о књижевности и методике
наставе. Значајан је и помак у области мултимедијалне наставне обраде Андрићевог књижевног
дела. Рад, обједињујући досадашње приступе, нуди нове методичке апликације и интерпретације у
контексту. Осмишљени методички модели у складу су са потребама савременог образовања, а
применљиви су и на друге књижевне текстове. Понуђен је широк увид у Андрићево стваралаштво,
почев од поетских записа, преко приповедака, до романа, а додатни напор уложен је у
представљање постојећих методичких приступа и анализа са циљем обухватнијег увида у постојећу
методичку литературу. Ово је један у низу напора кандидаткиње да образује, створи и креира такве
читаоце који ће бити спремни да одговоре на сложене захтеве књижевности и уметности. Све
наведене чињенице представљају оригиналан допринос развоју методике наставе српског језика и
књижевности, те је несумњив оригинални допринос науци дате дисертације.
4.
Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања
Дисертација нема недостатака.
ПРЕДЛОГ:

X

На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:
-

Да се докторска дисертација Јоване Давидовић „Дело Иве Андрића“ у настави
прихвати, а кандидату одобри одбрана.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

др Бранка Јакшић Провчи
др Сања Голијанин Елез
др Оливера Радуловић

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем
већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не
жели да потпише извештај.

15

