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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Пре:меP ра:а је из:вајање и оAис најчешћих језичких сре:сPва
исказивања временско; оквира у новинској весPи и новинском
извешPају, Aре све;а Aрило;а и Aрилошких израза као усPаљених
вишелексемских је:иница које су функционално-семанPички
еквиваленPи лексичких Aрило;а (Ковачевић, 2007, сPр. 11–48). Бу:ући :а је :оминанPни мо:ел ексAликације AросPорно-временско; оквира у новије време AреPрAео извесне измене, у ра:у ће се
AраPиPи PиAови оно; мо:ела који је AрисуPан у :анашњим шPамAаним ме:ијима у СрMији. Поре: Pо;а, је:ан о: циљева јесPе и из:вајање :иференцијалних црPа новинске весPи и новинско; извешPаја у овом се;менPу с оMзиром на Pо :а :ва анализирана
жанра имају низ инPерферирајућих каракPерисPика.
Анализа је Aрове:ена на конкреPном језичком маPеријалу ексцерAираном из срAских :невних новина, у временском узорку
:невне шPамAе која излази на PериPорији целе СрMије Pоком Aосле:њих :есеP ;о:ина. КорAус исPраживања чини Aреко AеP сPоPина весPи које су ексцерAиране из :невних лисPова о:аMраних
или Aо криPеријуму високо; Pиража или заPо шPо Aружају оMиље
;рађе за анализу јер се за Aо:изање рејPин;а чиPаносPи Mоре сензационализмом.4 КорAус новинских извешPаја чини Aреко :весPа
осам:есеP новинских извешPаја ексцерAираних из најPиражнијих :невних новина оMјављених Pоком Aосле:њих :есеP ;о:ина.5
Примарне меPо:е коришћене у овом ра:у јесу функционалносPилисPичка и лин;восPилисPичка. Бу:ући :а за Aре:меP Aроучавања имамо :ва новинска жанра, у ра:у ћемо корисPиPи и
комAараPивносPилисPичку меPо:у. Основни криPеријуми у из:вајању и оAису језичких је:иница којима се исказује временски
оквир јесу лексички и семанPички.
ВесP и извешPај Aре:сPављају факPо;рафске жанрове новинарско; функционално; сPила (Лукач, 1998, сPр. 7). У журналисPич4
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То су сле:еће новине: Блиц, Прес, Ало, Курир, Поли ика, Вечерње новос и, Права, Данас и Газе а. ЛисPови који су AосPојали и у СФРЈ су Вечерње новос и и Поли ика, нови :невни лисPови су Блиц и Данас (ви:и Ђурић 2003, сPр. Aо:
шPамAа у СрMији и Црној Гори Aосле 1991), као и Ало!, :ок су лисPови Газе а
и Прес основани и у;ашени Pоком наше; исPраживања.
То су сле:еће :невне новине: Блиц, Прес, Курир, Поли ика, Вечерње новос и,
Данас и Aло! О резулPаPима кванPиPаPивне анализе Aросечне чиPаносPи
:невних новина у СрMији ви:и у: Đorđević, 2010, сPр. 45.
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кој лиPераPури извешPај се :ефинише као Aроширена, разрађена
весP (Рус-Мол, 2005, сPр. 57, Ћириловић 1998, сPр. 15‒24), као Aрелазни жанр између весPи и реAорPаже (То:оровић, 2002, сPр. 74),
али и као AосеMан жанр који се Mави Pоком и инPерAреPацијом
:о;ађаја. МеђуPим, сAољни или визуелни елеменPи, као шPо је
:ужина, не мо;у MиPи је:ини и Aоуз:ан криPеријум за разликовање жанрова (ЖивоPић, 1981, сPр. 49).
СличносPи и разлике између весPи и извешPаја :аPе су начелно у журналисPичкој лиPераPури (То:оровић, 2002, сPр. 74). ВесP
је сPаPична форма, у којој је :аPа ;енерална информација о :о;ађају у кон:ензованом оMлику, :ок је извешPај :инамична форма,
у којој је Aоре: ;лоMалне информације Aре:сPављен и развој :о;ађаја, са MиPним Aоје:иносPима и еPаAама :о;ађаја. ИзвешPај
има :ужи Mек;раун: о: новинске весPи (То:оровић, 2002, сPр. 68),
заPо шPо оAширније разрађује :еPаље :о;ађаја, Pј. у Pелу AосPоји
низ Aоје:иносPи Aоре: ;лоMалне информације. Такође, извешPај
има соAсPвене сPрукPурно-комAозицијске осоMеносPи, условљене PемаPиком, врсPом ме:ија, и сл.
ПошPо новинска весP и новински извешPај имају низ инPерферирајућих каракPерисPика, у ра:у ћемо се MавиPи :оминанPним
мо:елима усAосPављања временско; оквира у овим жанровима.
С оMзиром на фреквенPносP, AрвенсPвено анализирамо PемAоралне Aрило;е и :екомAоноване Aрило;е (Aрилошке изразе) као
језичка сре:сPва која се :овољно чесPо Aојављују у уво:ним
оквирима :а AосPају :исPинкPивни елеменP информаPивних
жанрова у оквиру AуMлицисPичко; функционално; сPила (в. Ра:овановић, 2003, сPр. 173).
По: AросPорно-временским оквиром весPи и извешPаја Aо:разумевамо информацију о временском и AросPорном лоцирању
:о;ађаја о којем се извешPава. ИсPакнуPа информација о месPу и
времену :о;ађаја на AочеPку весPи Aојавила се сре:ином XIX
века у сPраној шPамAи, али је Pоком времена изменила своју
функцију, Pако :а се :анас у;лавном јавља у а;енцијским весPима и у извешPавању са месPа :о;ађаја (Zelizer‒Stuart, 2010, Aо:
dateline).
Иако се временом мења ње;ов синPаксички сPаPус и начин
уклаAања у PексP, AросPорно-временски оквир у који се :о;ађаји
смешPају неизосPавни је елеменP новинских весPи и извешPаја.
Самим Pим, Aрилози и Aрилошки изрази у PексPу новинске весPи
и новинско; извешPаја имају веома значајну функцију, јер усмеравају Aажњу чиPаоца на :о;ађаје који се смешPају у о:ређену
ИЛИЈАНА Р. ЧУТУРА, ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ
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Pачку на временској оси (AункPуација) или у о:ређени Aерио:
времена, Aа се њиховом уAоPреMом сPвара својеврсPан о9р .6 Временска и AросPорна раз:војеносP учесника у овом сAецифичном
ви:у Aисане комуникације и неAосре:на зависносP о: Aрецизне
временске и AросPорне локализације уPичу на учесPалосP уAоPреMе Aрило;а и Aрилошких израза са значењем времена и са
значењем AросPора у новинској весPи и новинском извешPају.7

ПРОМЕНЕ ТЕКСТУАЛНОГ СТАТУСА
ВРЕМЕНСКОГ ОКВИРА
СPереоPиAносP, као је:на о: ;лавних о:лика сPрукPуре новинске
весPи и новинско; извешPаја, Aо:разумева шаMлонизовану
сPрукPуру и AочеPак који има :ефинисане елеменPе. Током Aосле:њих ;о:ина акPуелна је Pен:енција мењања ових усPаљених
каракPерисPика PексPа весPи и извешPаја Aо: :ејсPвом Mројних
ексPралин;висPичких факPора, у које сAа:ају :рушPвени чиниоци, као шPо су социокулPурни и AолиPички конPексP, али и време, као Pехнолошки чинилац. СPереоPиA новинске весPи и новинско; извешPаја Aо:разумева о:ређену :ужину и месPо у
новинском лисPу, се;менPисаносP PексPа на Aасусе, као и из:вајање најзначајније; и најакPуелније; елеменPа :о;ађаја и ње;ово
смешPање на AочеPак. СмешPање информације о месPу и времену :о;ађаја на сам AочеPак весPи AреAоручено је у журналисPичким Aриручницима ка:а су у AиPању весPи о изузеPним :о;ађајима, ка:а је информација о месPу и времену о: велико; значаја
за јавносP (Рајнвајн, 1988, сPр. 49). Време је Aресу:ан факPор у целокуAном Aроцесу јавно; информисања, Aа се изражавањем
информације о времену ује:но исPиче сPеAен акPуелносPи информације (Рајнвајн, 1988, сPр. 51), шPо је AроMлем који је најизра6
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„Реч која означава Aрелаз и која чиPаоце AремешPа из је:не оMласPи у :ру;у.
Неке о: уоMичајених Pаквих речи су са:а, :анас, али и у међувремену” (Itjul,
Anderson, 2001, сPр. 423).
„У случају Aисано; PексPа не AосPоји израван физички конPакP између о:ашиљаоца, емиPенPа, и Aримаоца, рециAијенPа, Pако :а је AросPорна и временска раз:војеносP MиPан факPор Pе врсPе језично; комуницирања. При
о:ређивању Pе врсPе PексPова с Aозиција комуникацијске сиPуације временски факPор има важну уло;у. Временска ин:иференPносP значајка је
фикционалних PексPова, а неAосре:на овисносP о времену, акPуалносP, значајка је новинско; чланка” (Glovacki-Bernardi, 2004, сPр. 50).
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зиPији у шPамAи.8 УсPаљени AочеPак који са:ржи информацију о
временској и AросPорној локализацији најчешће се не јавља у
весPима које су оMјављене у савременој :невној информаPивној
шPамAи, Aа можемо ;овориPи о Aомерању ;раница жанра (налик
на AосPмо:ернисPичко мешање жанрова у књижевносPи).
Ако AосмаPрамо Поли ику, као реAрезенPа оз9иљне шPамAе, информаPивни новински PексPови који су у овом лисPу оMјављени у
сPаријем :елу корAуса имали су шаMлонизовану сPрукPуру и
усPаљени AочеPак, јер информација о месPу и времену или само
информација о месPу :о;ађаја :осле:но сPоје на AочеPку свих
весPи и извешPаја, као шPо Aоказују сле:ећи Aримери:
Ниш – МинисPар AољоAривре:е и шумарсPва СлоMо:ан Милосављевић изјавио је јуче у Нишу :а „AроMлема у функционисању вла:е има”, али :а не може са си;урношћу рећи у којој мери ће они MиPи Aревазиђени (ПолиPика, 8. 3. 2008, сPр. 5); Кра/ујевац – У аPару
села Брзан ко: БаPочине кра;ујевачка криминалисPичка Aолиција
оPкрила је више заса:а са ин:ијском коноAљом (ПолиPика, 16. 8.
2013, сPр. 9); Рим, 22. јула – ИнвесPиција о: милијар:у евра сAрема се
за СрMију (ПолиPика, 23. 7. 2010, сPр. 12); Рим, 23. јула – „ФијаPова” о:лука :а AреMаци Aроизво:њу ново; мо:ела ауPомоMила Л-0 из Pоринске фаMрике „Мирафјори” у Кра;ујевац, за:ао је Aрави шах-маP
вла:и, син:икаPима али Aре све;а ра:ницима у ИPалији (ПолиPика, 24. 7. 2010, руMрика Економија).

МеђуPим, у весPима оMјављеним у Поли ици Pоком Aосле:ње
Pри ;о:ине ;оPово :а нема није:не весPи која Aочиње о:ре:Mом
месPа и времена, у а;енцијским весPима у Поли ици се не:осле:но јавља о:ре:Mа месPа као шаMлонизовани AочеPак, шPо је само
је:ан о: Aримера Aомерања ;раница весPи као Pемељно; инфор8

„ПосPоје :ва нивоа акPуелносPи – време зMивања само; :о;ађаја и време
оMјављивања новинске информације о њему. Овај :ру;и ниво акPуелносPи
Aре:сPавља ;лавни AроMлем у новинарсPву, јер AосPоји основни AринциA :а
јавносP PреMа шPо Aре оMавесPиPи о :о;ађајима који су се зMили или су Pек у
развоју. ПошPо је инPенција новинарско; Aозива :а временску :исPанцу између зMивања и информације о њему све:е на најнижу мо;ућу меру, Pо јесP
:а се :о;ађај AраPи :ок је још у Pоку, или неAосре:но Aосле зMивања, Pо је
AроMлем акPуелносPи сPално AрисуPан у новинарсPву. ПосPоје ме:ијуми саоAшPавања којима је овај AроMлем изразиPији, јер на Aример шPамAа, Aо
Aриро:и сPвари, не може увек :а оMезMе:и акPуелносP својим информацијама, :ок с :ру;е сPране ра:ио, о:носно Pелевизија својим :ирекPним Aреносима мо;у :а елиминишу размак између зMивања и саоAшPавања о њима Pако :а се у њиховом случају AроMелм акPуелносPи и не AосPавља” (Mиљковић, 1979, сPр. Aо: ак уелнос новинске информације).
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маPивно; жанра. ВесP AосPаје „лаMавија” чак и у Aо;ле:у сPрукPуре PексPа. ПочеPак новинских весPи и новинских извешPаја Pако
више не са:ржи нека:а оMавезне о:ре:Mе месPа и времена, већ се
чиPалац Aрвом реченицом уво:и у аналиPичку новинску форму:
Ма:а ;ра:ња ;асово:а у СрMији и Бу;арској Aочиње ово; леPа, ЕУ
само о: нас Pражи :а се Aровери закониPосP у;овора о ње;овој из;ра:њи иако је у Pом Aослу још 12 земаља чланица ЕУ (ПолиPика,
30. 4 ‒ 2. 5. 2014, сPр. 5); ИзвесPилац ЕвроAско; AарламенPа за СрMију
Дејви: МекалисPер оценио је :а је јун реалан временски оквир
ка:а Mи наша земља мо;ла :а оPвори Aо;лавља 23 и 24 у AрисPуAним Aре;оворима са ЕУ (ПолиPика, 3. 3. 2016, сPр. 6).

Пракса :а се AросPорно-временски оквир новинско; PексPа
веже за време Aисања PексPа, AроисPекла из Pра:иције немачко;
журнализма, у срAској :невној информаPивној шPамAи :анас је
;оPово наAушPена.9

СЕМАНТИЧКЕ ОДЛИКЕ И ЛЕКСИЧКА СТРУКТУРА
ВРЕМЕНСКОГ ОКВИРА У НОВИНСКИМ ВЕСТИМА
И ИЗВЕШТАЈИМА
У самом PексPу и новинске весPи и новинско; извешPаја у нашем
корAусу Aрилози временско; значења чине нешPо више о: Pрећине свих уAоPреMљених Aрило;а.
У весPи се уоMичајено јавља све:ен Mрој Aрило;а са значењем
времена, :ок је у новинском извешPају Mрој ових Aрило;а знаPно
већи. Анализу ћемо о;раничиPи на најучесPалије Aрило;е са значењем времена у корAусу весPи и извешPаја сачињеном за AоPреMе кванPиPаPивно; исPраживања.10
О: свих Aрило;а временско; значења, најфреквенPнији су у
новинској весPи Aрилози јуче, анас и са а, :ок у ;руAу најфреквенPнијих Aрило;а у новинском извешPају сAа:ају Aрилози јуче и
9
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Како исPраживања Aоказују, измене у сPрукPури новинске весPи и новинско; извешPаја у срMијанској шPамAи резулPаP су Aроцеса који је заAочео у
време СФРЈ, сPр. „Shortly after Korošec’s book was published (1998), the main
Slovenian daily Delo decided to change its long-standing practice based on a tradition derived from the German journalism, the temporal-spatial framing of the
journalistic text was tied to the time when the text was written; also, the adverbials in the text were related to the frame, which, in turn, established the relationship with the time of the event itself” (Kalin Golob 2006, сPр. 665).
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са а, а чесPи су и Aрилози за исказивање временске локализације
а а, је ном, о мах и не авно.
О: Aрило;а са значењем PемAоралне локализације нешPо ређе
у весPи срећемо Aрило;е рену но, а а, 0рекјуче, увече, су ра,
ују ро/ују ру, он а и 0рексиноћ. У новинском извешPају нешPо су
ређи Aрилози раније, за им, ника а, 0о ом, 0оново и 0рво. Мањим
Mројем Aримера у нашем корAусу новинских извешPаја засPуAљени су Aрилози о авно, ускоро, нај0ре, заса , о ка и коначно.
Прилози и Aрилошки изрази који чине временски оквир новинских весPи и извешPаја оMухваPају знаPно ужи значењски оAсе;. Уз Pо, месPо њихово; Aојављивања у PексPу Pакође је Aре:о:ређено жанровским конвенцијама с оMзиром на Pо :а се временски оквир као :ео AросPорно-временско; оквира јавља
у;лавном у AочеPном се;менPу весPи или извешPаја.
Временска локализација релаPивно се реPко јавља у самом наслову новинске весPи и новинских извешPаја. Прилози са значењем времена засPуAљени су у насловима оMа исAиPивана жанра
Pек Aонеким Aримером:
КарPе за „Е;зиP” у AреPAро:аји о су ра (Блиц, 7. 12. 2007, сPр. 25);
Која и „Кичма” вечерас у СКЦ-у (Блиц, 7. 12. 2007, сPр. 24); Није са
време за изMоре (Прес, 20. 12. 2007, сPр. 6); Ле;ен:е анас на слоMо:и?
(Вечерње новосPи, 18. 4. 2008, сPр. 12).

Информација о времену вршења ра:ње о којој се извешPава
изосPаје у наслову јер је она најчешће :ео шаMлонизовано; AочеPка PексPа новинске весPи или новинско; извешPаја, или се јавља
у неком :ру;ом елеменPу насловно; Mлока.
ПошPо Pемељну о:лику весPи и извешPаја Aре:сPавља акPуелносP, извешPавање о :о;ађајима о: AреPхо:но; :ана, Aрило; јуче
је међу најфреквенPнијим Aрилозима временско; значења у оMа
жанра:
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КорAус сачињен за AоPреMе кванPиPаPивно; исPраживања Aре:сPавља узорак весPи сачињен о: 2757 речи, о:носно 27 весPи, Aри чему је :евеP :невних
лисPова Mило засPуAљено са Aо Pри весPи, и узорак извешPаја сачињен о:
6233 речи, у чији сасPав су ушла Aо :ва извешPаја из свако; :невно; лисPа
који је Aре:меP AосмаPрања, :акле укуAно 14 извешPаја.
ЗасPуAљеносP временских Aрило;а разликује се у о:носу на осPале Aрило;е.
У новинској весPи најфреквенPнији су Aрилози за начин, који су најфреквенPнији и у оAшPој уAоPреMи и који чине око :ве AеPине свих Aрило;а у нашем корAусу сачињеном за AоPреMе кванPиPаPивне анализе. У новинском
извешPају Aрилози са значењем времена и Aрилози са значењем начина
Aо:је:нако су засPуAљени (нешPо више о: Pрећине).
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На:лежни у МУП СрMије :оMиће нало; о: већа СAецијално; су:а за
Aривођење муфPије Исламске заје:нице у СрMији Муамера Зукорлића, AошPо се јуче није о:азвао на Aозив :а све:очи у AосPуAку
AроPив 15 вехаMија, оAPужених за Pероризам (Вечерње новосPи,
16. 4. 2008, сPр. 13); Борка Вучић, Mивши ;енерални :ирекPор „БеоMанке” и :ирекPор ексAозиPуре на КиAру, саслушана је у својсPву
све:ока, јуче у СAецијалном су:у, у насPавку суђења оAPуженом
Михаљу КерPесу, који се PереPи :а је као члан криминалне ;руAе
коју је ор;анизовао СлоMо:ан Милошевић, Pоком Aрошле :еценије
ошPеPио MуџеP СрMије за око 60 милиона евра изношењем велике
количине :евиза на КиAар (Вечерње новосPи, 16. 04. 2008, сPр. 13).

Прило; са а у новинској весPи и новинском извешPају увек реферише на време /овора, о:носно има значење са:ашњосPи, као
шPо Aоказују Aримери:
Самаран је Mио Aре:се:ник МОК-а о: 1980. :о 2001. ;о:ине, а са а је
Aочасни Aре:се:ник Pе ор;анизације (Прес, 20. 12. 2007, сPр. 46);
С :ру;е сPране, ;енерални секреPар ПеPрић је исPакао :а је са а најважнија моPивација ко: свих и;рача (ПолиPика, 8. 3. 2008, 25); Они
су исPакли :а Mи цео AроMлем између Форцанове и власника ДелPа
хол:ин;а Мирослава Мишковића мо;ао :а Mу:е решен уколико Mи
се сиPуација враPила у Aређашње сPање шPо Mи Aо:разумевало :а
враPи имовину коју је Aренела из Ју;охемије у новоосновану фирму Ју;охемија менаџменP ;:е је са а већински власник (Данас,
21. 7. 2010, руMрика Економија); То су са:а акције „ДелPа хол:ин;а”.
И са а их AоPражује ‒ Aрича извор „Блица” (Блиц, 21. 7. 2010, руMрика ВесPи); СНС са је:не сPране са а не може :а се Aовуче наза:, и
о:усPане о: сво; захPева :а изMори Mу:у о:ржани 18. :ецемMра ове
;о:ине, каже Миливојевић (Данас, 14. 4. 2011, сPр. 8); Мање је криPикован :ео закона око Mланко осPавки јер је за њихово AоPAуно Mрисање из законо:авсPва AоPреMна измена УсPава шPо са а није мо;уће, али је заPо Венецијанска комисија уAуPила ошPре криPике на
:ео који се о:носи на изMорне лисPе (Блиц, 6. 4. 2011, сPр. 7); Пре:се:ница ДрушPва су:ија СрMије Дра;ана Бољевић рекла је :а се са а
:олази у сиPуацију :а су:ије и Pужиоци накна:но Mу:у разрешени,
Pо јесP :а њихов изMор о: Aре Pри ;о:ине Mу:е AонишPен ако Pо
о:луче Високи савеP су:сPва и Државно веће Pужилаца (Курир,
26. 6. 2012, руMрика ДрушPво); „Са а се ли:ери морају сасPаPи и раз;овараPи. Морамо се мењаPи”, указала је Михајловићева (Данас,
20. 7. 2013, сPр. 4); У СрMији је, званично, незаAослено, око 800 000
љу:и, а у :евеPнаесP окру;а ра:ника са а има мање не;о Aензионера (ПолиPика, 21. 7. 2013, сPр. 5); ‒ УAраво сам чуо за Pу о:луку Aре:се:ника СрMије, о Pоме са а PреMа :а оMавесPим Анкару и PренуPно
нисам у Aозицији :а изнесем Mило какав коменPар ‒ краPко је Aо-
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ручио Бозај (Ало, 27. 10. 2013, сPр. 8); До ње;ово; коменPара ниPи о:;овора на AиPање :а ли са а намерава :а Pужи :ржаву зMо; Pих ;о:ина иза решеPака, на шPа има Aрава, јуче нисмо усAели :а :ођемо.
Ње;ови AријаPељи ко: којих са а сPанује краPко су нам рекли :а ће
Газ:а Јез:а сле:еће не:еље сазваPи конференцију за ме:ије на
којој намерава :а изнесе исPину о Pоме ко је заAраво оAљачкао
шPе:ише у СрMији (Ало, 19. 10. 2013, сPр. 5).

Прило; са а је у новинском извешPају засPуAљенији о: Aрило;а јуче, :ок је у весPи знаPно ређи. Прило; са а се у оMа исAиPивана жанра ;оPово увек јавља са AрезенPом ин:икаPивно; значења.
У извешPају се само Aонека:, у Pуђем (неауPорском) ;овору,
Aрило; са а јавља са неким :ру;им ;ла;олским оMликом, Pако :а
он AосPаје носилац релаPивних информација о времену, шPо
илусPрујемо мањим Mројем Aримера ексцерAираних из наше;
корAуса:
„Без икакве кривице, су:ије и Pужиоци са а ће MиPи разрешени и
њихов изMор ће накна:но MиPи AонишPен Aосле Pри ;о:ине ако Високи савеP су:сPва и Државно веће Pужилаца закључе :а Pо PреMа”,
указала је Бољевић (Курир, 26. 6. 2012, руMрика ДрушPво); Како је
изнео, накна:но :оношење криPеријума је AроMлемаPично јер су:ије и Pужиоци нису ни имали на основу че;а :а се уAрављају у
свом ра:у, а са а Mи PреMало :а се Aроверава о:лука о њиховом изMору (Курир, 26. 6. 2012, руMрика ДрушPво); Циљ је Mио, како је оMјаснио, :а се Aокрене ју;оисPочна СрMија, а са а ће Pу сPаницу AравиPи у БаPајници, како Mи Бео;ра: имао Aрихо:е (Блиц, 16. 1. 2011,
сPр. 7); Како Aреноси MриPански „Теле;раф”, Pо је Mио најјефPинији
„ајфон” на PржишPу, а са а ће ње;ово месPо вероваPно заузеPи верзија „ајфона 4С” о: осам ;и;аMајPа, чија цена износи 99 :олара
(Блиц, 10. 9. 2012, сPр. 15).

Прило; анас је међу најфреквенPнијим Aрилозима у оMа исAиPивана жанра. У новинској весPи Aрило; анас најчешће је уAоPреMљен уз ;ла;ол у фуPуру I, као у Aримерима:
Још није уPврђено колико су новца Aо:и;ли на MанкомаPима, а
осумњичени ће :анас MиPи Aриве:ени исPражном су:ији (Блиц,
7. 12. 2007, сPр. 14); Наро:на Mанка СрMије ће анас AусPиPи у оAPицај
кованицу о: 20 :инара са ликом AросвеPиPеља ДосиPеја ОMра:овића (Прес, 10. 12. 2007, сPр. 10); Рајан Ги;с ће анас AрославиPи 40. рођен:ан, а фу:Mалер МанчесPер јунајPе:а и;ра као у најMољим :анима (Ало, 29. 11. 2013, сPр. 12).

Сама Aриро:а информаPивних AуMлицисPичких жанрова
Aре:о:ређује овакву фреквенцију временских Aрило;а с оMзиИЛИЈАНА Р. ЧУТУРА, ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ
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ром на Pо :а је референцијалносP основна о:лика временско;
оквира. За разлику о: референцијалносPи, оAозиција лексикализованосP/нелексикализованосP није релеванPна у овим жанровима, Pе се у ;оPово Aо:је:накој мери јављају Aрилошке лексеме
са оMележјем лексикализованосPи и заменичке Aрилошке лексеме. Њихову ;оPово Aо:је:наку засPуAљеносP оMјашњава и чињеница :а Aре:сPављају веома економично и неуPрално сре:сPво
исказивања временске ценPралносPи, Pе :а су оMа Aрилози ексклузивне инPралокализације (ПиAер, 1988, сPр. 47–48).11
Паралелно са наве:еним Aрилозима, у функцији о:ређења
PемAорално; оквира весPи и извешPаја јављају се и Aрилошки изрази са лексемом ан као носиоцем каPе;оријално; значења.12
НајфреквенPнији Aрилошки изрази са именицом ан у новинским весPима и извешPајима јесу Aрилошки изрази са значењем
PемAоралне локализације који имају синPа;маPску сPрукPуру,13
нAр. изрази ових ана, наре них/0ро еклих ана. У семанPичком
Aо;ле:у, о:ликују се временском ценPралношћу или, уколико
укључују значење PемAоралне :исPанце, имају значење AроксималносPи.
У новинским весPима и новинским извешPајима Aрецизна
PемAорална локализација исказује се још и Aрилошким изразима у 0осле ња ва ана и у наре них неколико ана, али је овај мо:ел
засPуAљен малим Mројем Aримера. НешPо је чешћи мо:ел „Aре X
:ана”, у ком се у функцији :еPерминаPора може наћи Mројевна
лексема (0ре ри ана, 0ре 0е наес ак ана) или Aрило; (0ре неколико ана), а чешће се именица ан јавља у оквиру Aрилошких израза са именицом која има значење Aерио:а времена (0ре /о ину
ана, 0ре месец ана), који може Aре:сPављаPи и развијенију консPрукцију (0ре неш о више о /о ину ана). Као шPо Aоказују ексцерAирани Aримери, анPериорносP се у новинским весPима и
новинским извешPајима најчешће исказује као смешPање :о;ађаја у Mлиску AрошлосP:
11

12

13

12

Говорећи о Aрилозима у чијој семанPичкој сPрукPури је оMавезно AрисуPно
значење временске је:инице (:ан, :ео :ана и сл.), ПиAер на;лашава :а су
они „функционално најMлижи заменичким Aрилозима, значајним :елом
сво;а значења разликују [се] о: заменичких Aрило;а sensu stricto” (ПиAер,
1988, сPр. 46).
О „Aо;о:носPи” именице ан као означиPеља је:инице времена у језику
в. Haspelmath (1997, сPр. 115).
ДеPаљније о сPрукPурним PиAовима Aрилошких израза в. Ковачевић (2007,
сPр. 11–48).
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Сне; који је јуче ујуPро немилице сиAао на ЗлаPиMору :о Aо:не је
сPворио слој :еMљине AеPнаесP ценPимеPара, а за разлику о: Aа:авина о: 0ре 0е наес ак ана, овај сне; је Aо мешPане и саоMраћај :алеко Mезазленији (Блиц, 13. 11. 2007, сPр. 2); ‒ Ћелије су из Бел;ије
сPи;ле у Бео;ра: 0ре ри ана и о:мах је урађена инPервенција њихово; уMриз;авања :ирекPно у срчани мишић (Прес, 15. 10. 2009,
руMрика ВесPи :ана); Окружни су: у Никозији је 0ре ва ана А;енцији за Aривре:не ре;исPре Aросле:ио своју о:луку :а :рушPву
„Хемсла:е Pра:ин; лимиPе:” заMрани расAола;ање у:ела у „ДелPа
Максију” (Блиц, 22. 7. 2010, руMрика ВесPи).

Именица ан уAоPреMљена у AарPиPивном ;ениPиву улази у сасPав ширих консPрукција са Aре:ло;ом 0ре са именицама које означавају Aерио: времена уAоPреMљеним у окамењеном акузаPиву, које се јављају и у новинској весPи и у новинском извешPају.14
У овим изразима (0ре не ељу/месец//о ину ана) :еPерминаPор са
значењем временске је:инице је носилац информације о :ужини PемAорално; оквира, о:носно о временској :исPанци коју
временски оквир оMухваPа:
Планови о из;ра:њи музеја Aрви AуP су јавносPи саоAшPени 0ре /оину ана, а месPо на којем ће се налазиPи оPкривено је у мају ове
;о:ине (Блиц, 7. 11. 2007, сPр. 24); Освојена Aризнања у Јошаничкој
Mањи и 0ре месец ана у Сремским Карловцима, ;:е су Pакође Mили
најMољи у AриAремању и :екорацији еPносPола, :оживљавају као
круну заје:ничко; :есеPо;о:ишње; Pакмичења на фесPивалима
з:раве хране (Прес, 10. 12. 2007, сPр. 14); Према захPеву за сAровођење исPра;е, који је Aо:неP 0ре неш о више о /о ину ана, овај у;овор
Давинић је AоPAисао са израелском комAанијом „ИмиџсеP инPернешенел”, а у AиPању је Mио саPелиP који Mи на:;ле:ао AросPор ју;а
СрMије и ;ранице са Косовом и МеPохијом (Вечерње новосPи, 21.
14

ИсPакнуPије значење анPериорне AроксималносPи имали Mи изрази са
Aре:ло;ом 0ре . МеђуPим, овај Aре:ло; се, су:ећи Aо нашем корAусу, не
јавља у оквиру усPаљених Aрилошких израза, не;о је везан за слоMо:не
Aре:лошко-Aа:ежне консPрукције са Aрилошким значењем. ОMјашњење за
чињеницу :а Aрe:ло; 0ре не ;ра:и Aрилошке изразе (који укључују лексичке је:инице са :онекле неуPралним значењем – значењем PемAоралне је:инице) јесPе у функционалном о:носу имеђу оMјекPа локализације, сPр. „Наиме, овим Aримерима се не исказује само :а ће се :о;ађаји који функционишу као локализаPори :есиPи у Mлиској Mу:ућносPи већ и Pо :а оMјекаP локализације, који је оMавезно нешPо живо и љу:ско, мора :а се суочи са Pим :о;ађајима и :а се на неки начин AриAрема за њих Дакле, Pи :о;ађаји морају
Aре:сPављаPи нешPо врло важно за оMјекаP локализације, шPо ће на неки начин AромениPи њихов живоP и Aрема чему он мора имаPи снажан Aсихолошки о:нос” (Ašić, Stanojević, 2008, сPр. 148).
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12. 2007, сPр. 12); Иначе, на исPом месPу 0ре скоро /о ину ана, и Aо:
сличним околносPима у :уMоки :рински кањон сурвао се и Aо;инуо Mрачни Aар Зорлак из Гораж:а (ПолиPика, 8. 3. 2008, сPр. 12).

Прилошким изразима са именицом ан у новинским весPима
и новинским извешPајима исказује се и AосPериорносP, и Pо консPрукцијама које су оMлички веома разуђене ( ан касније, неколико ана касније, 0осле неколико ана, ан 0осле о/а, 0осле више о /оину ана), а указују на временску сукцесивносP :о;ађаја, као шPо
Aоказују Aримери:
О:ређен им је AриPвор, а неколико ана касније ухаAшена су још
Pројица осумњичених у умешаносPи у Aослове са :ро;ом (Прес,
4. 1. 2008, сPр. 15); Доса:ашња искусPва Aоказују, ка:а је реч о малолеPним Mе;унцима, :а их Aолиција у;лавном Aроналази ко: AријаPеља, у разним склонишPима или је:носPавно како Pумарају улицама. Већина њих се враPи својевољно већ 0осле неколико ана
својим :омовима, или их Aронађе Aолиција (Прав:а, 8. 3. 2008,
сPр. 16); Нело;ично је :а се само ан 0осле о/а и;ра уPакмица са ЦиMоном, а већ 25. марPа Aочиње Aлеј-оф НЛБ ли;е (Прав:а, 8. 3. 2008,
сPр. 42); Мухаме: Али АM:ул Гани з;раMио је у ав;усPу Aрошле ;о:ине PорMицу је:не Aролазнице и у насPојању :а шPо Aре AоMе;не из;уMио је циAелу. Полиција је из ње;ово; зноја усAела :а из:воји
ДНК и 0осле више о /о ину ана мушка ПеAељу;а је Aронађена (Прес,
31. 12. 2007, сPр. 28); Дан касније у исPо време (2 часа) СрMија и;ра
о:лучујући меч AроPив :омаћина Ар;енPине. Прве :ве екиAе и:у у
Aолуфинале, које је на Aро;раму ан касније (Прес, 22. 7. 2010,
сPр. 23); „СPефан Браун” Aрви је и оPворен, само неколико ана касније (ПолиPика, 5. 6. 2012, сPр. 13).

Је:ан о: веома чесPих израза са значењем ценPралносPи јесPе
;ениPивна MесAре:лошка форма са Aлуралском варијанPом ових
ана. Плуралском варијанPом ово; израза „осPварује се значење
нешPо нео:ређеније локализације, Mу:ући :а се :о;ађај локализује у оквиру Aерио:а о: неколико :ана који не морају оMухваPиPи и анашњи :ан, :ан у којем се о:вија ;оворна сиPуација” (ЧуPура, 2010, сPр. 187). Сам Aо сеMи, израз је неуPралан у Aо;ле:у
оMележја анPериорносP/AосPериорносP али, зависно о: конPексPа, може имаPи и је:но о: ова :ва значења. ГениPивна MесAре:лошка форма са Aлуралском варијанPом ових ана, AоPврђена је
већим Mројем Aримера ексцерAираних из новинских весPи и новинских извешPаја:
НесPашици Aеницилина :олази крај ових ана јер је „Галеника”, највећи срAски Aроизвођач ово; ме:икаменPа, решила AроMлеме које
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је имала са :оMављачима, а шPо је Mио и ;лавни узрок несPашице
(Прес, 17. 12. 2007, сPр. 7); Ових ана серPификују се Aроизво:и са
именом комAаније, која ће ускоро PржишPу Aону:иPи ваPро;асну,
шумарску и класичну си;урносну чизму и Pо Aо: Mрен:ом Ти;ар
(ПолиPика, 6. 11. 2007, сPр. 15); Нишки AолиPичари Aонесени Aре:изMорном еуфоријом ових ана за;оварају ;ра:њу каAиPалних оMјекаPа, Aа и луксуз AоAуP оAере (Прав:а, 8. 3. 2008, сPр. 41); Ра:ници
Грађевинско; Aре:узећа „Механизација”, нека:ашње „Ерозије”,
ових ана и званично су :оMили су:ску Aресу:у Међунаро:но; су:а
за љу:ска Aрава из СPразMура за наAлаPу зара:а које су осPварили у
Ираку осам:есеPих ;о:ина (Вечерње новосPи, 21. 12. 2007, сPр. 6); Дејан Лучић, Mивши Pр;овац некреPнинама и о:раније из:авач лиPераPуре о свеPским заверама и „Новом свеPском AореPку”, оMјавио је
ових ана :ру;и Pом сво; анPисемиPско; :ела „КраљевсPво Хазара”,
чији су Aримерци изложени у у;ле:ним књижарама у најужем ценPру Бео;ра:а (Данас, 22. 10. 2008, сPр. 5); У ме:ијима се ових ана Aисало и :а служMе MезMе:носPи СрMије и РС Pраже чланове анPихашко; лоMија и Aроверавају Aоје:ине новинске PексPове и о;ласе, за
које верују :а су ;лавни ви: комуникације хашко; оAPуженика РаPка Мла:ића и ње;ових Aома;ача (Курир, 11. 9. 2008, сPр. 5).

У новинским извешPајима јављају се још неки :еPерминаPори
у ;ениPивној MесAре:лошкој форми са Aлуралском варијанPом,
као шPо су наре ни и 0ро екли, у изразима наре них ана и 0ро еклих ана:
РемонPи су у Pоку, а колико ће PоAлана моћи :а сPарPује на време,
зависиће највише о: Pо;а шPа наре них ана :о;оворе с РоMним резервама и „СрMија;асом” који их снаM:евају мазуPом и ;асом, а
којима су осPале :ужне не само о: Aрошле, већ и AреPхо:них зима
(ПолиPика, 21. 7. 2013, сPр. 14); Су: ће наре них ана Aовући и AоPерницу за ВукоPићем, која је расAисана крајем 2011 (Ало, 19. 10. 2013,
сPр. 5); Про еклих ана се оPворила Pа мо;ућносP, међуPим, ње;ов
сесPрић Ранко Лончар је у међувремену о:Mацио Aричу, наво:ећи
:а је немо;уће :а Ман:арић узме Mило који клуM у СрMији (Ало,
19. 10. 2013, сPр. 14).

У новинским весPима које оMухваPа наш корAус не налазимо
изразе наре них ана и 0ро еклих ана, Pе можемо AреPAосPавиPи
:а ови изрази са значењем AосPериорносPи, о:носно анPериорносPи чине је:ну о: :иференцијалних црPа новинских весPи и
извешPаја. МеђуPим, овај налаз узимамо са резервом с оMзиром
на Pо :а су у оMа жанра засPуAљени Aрилошки изрази чије је значење веома Mлиско значењу израза наре них/0ро еклих ана
(Aроксимална анPериорносP са :о:аPним значењем неAоPAуно
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Aрецизне локализације), Pе се сPо;а не може ;овориPи о овим изразима као о :иференцијалној црPи у семанPичком смислу.
СеманPички су анало;ни заменичком Aрило;у са а Aрилошки
изрази са :еPерминаPором овај и именичком лексемом која :еноPира краPак Aерио: времена као носиоцем каPе;оријалне семанPике.
У оMимном корAусу новинских весPи оMјављених у :невној
шPамAи Aрилошки израз у овом рену ку AоPврђен је све;а је:ним Aримером,15 :ок се изрази у овом момен у, у овом рену, у
овом часу, за које је уPврђено :а Aре:сPављају најфреквенPније
Aрилошке изразе у AуMлицисPичком сPилу узеPом у целини (ЧуPура, 2010, сPр. 143), ника:а не јављају. Прилошки изрази у овом
момен у, у овом рену, у овом часу каракPерисPичнији су за не:ељнике који Aре све;а :оносе :ру;е новинске жанрове. УчесPалосP
уAоPреMе ових Aрилошких израза у AуMлицисPичком сPилу узеPом у целини16 не имAлицира нужно исPовеPну :исPриMуцију у
жанру новинске весPи, јер овај жанр, иако је Pемељни жанр AуMлицисPичко; функционално; сPила, не :ели све оAшPе о:лике
Pо; сPила. Такође, учесPалосP о:ређених PемAоралних маркера, у
овом случају :екомAоновано; Aрило;а, условљена је и врсPом
ме:ија и PемAом излажења шPамAано; ;ласила, као и конкреPним значењем о:ређених временских :еPерминаPора, које може
MиPи и Aренесено, о:носно нереференцијално.
Прилошки израз у овом рену ку, суAсPиPуенPан Aрило;ом саа, јавља се као функционалносPилски изMор у новинском извешPају, :ок је у новинској весPи, како се Aоказало, изузеPно ре:ак.
Примери ексцерAирани из новинских извешPаја Aоказују :а се
овај Aрилошки израз у;лавном јавља у оквиру Pуђе; ;овора, о:носно изјаве AренеPе у PексPу новинско; извешPаја мо:елом
уAравно; или неуAравно; ;овора:
15

16

16

„ТржишPе оси;урања у СрMији је ове ;о:ине заMележило значајан развој и у
овом рену ку ;рађани имају мо;ућносP :а своју имовину, живоP, з:равље
или Aосао оси;урају у некој о: чак 20 оси;уравајућих кућа” (Прес, 10. 12.
2007, сPр. 11).
ИсAиPујући функционалносPилску :исPриMуцију ових Aрилошких израза са
значењем PемAоралне локализације ЧуPура наво:и велики Mрој Aримера за
Aрилошке изразе у овом рену ку и у овом момен у ексцерAираних из не:ељника НИН и не:ељника С ан ар , Aоре: којих се јавља и је:ан Aример из
Pелевизијске емисије, као и :ва Aримера за израз у овом часу који су ексцерAирани из :невне шPамAе, али нису жанровски о:ређени (ЧуPура, 2010,
сPр. 144).
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– ОмMу:сману и ње;овим заменицима Aомаже сPручна служMа о:
64 љу:и, али их у овом рену ку има 33, о: че;а су чеPворо :ржавни
служMеници на Aоложају, 20 заAослених оMавља сPручне Aослове
зашPиPе Aрава, а 13 а:минисPраPивно-Pехничке Aослове (Блиц,
26. 10. 2008, сPр. 3); Тако сPоје сPвари у овом рену ку ‒ каже за „Данас” Ефраим Зуроф, :ирекPор ЦенPра Симон ВизенPал и AознаPи
ловац на нацисPе (Данас, 21. 10. 2008, сPр. 5); РаPко Мла:ић је :у;о
Mио у СрMији, али у овом рену ку немамо јасан :оказ о Pоме (Курир, 12. 9. 2008, сPр. 5); Бла;ојевић смаPра :а су :емокраPе :алеко о:
Pо;а, јер ма колико у овом рену ку Mиле слаMе, и :аље су мно;о јаче
о: ЛДП-а (ПолиPика, 21. 7. 2013, сPр. 5); Он Aо:сећа :а је је:ан о: разло;а за неликви:носP PоAлана о;роман :у; :омаћинсPава и Aривре:е. У овом рену ку није наAлаћено 26,5 милијар:и :инара :у;а
(ПолиPика, 21. 7. 2013, сPр. 14).

За разлику о: весPи, извешPај каракPерише уAоPреMа веће;
Mроја мо:ела Aрилошких израза и слоMо:них а:верMијалних
консPрукција са именицом рену ак, са различиPим PемAоралним значењима (универзалне кванPификације, аMлаPивносPи и
сл.):
Брамерцу је речено :а су љу:и из најуже; кру;а око Мла:ића сAремни :а уAоPреMе наоружање у сваком рену ку, зMо; че;а је ње;ово
хаAшење Pеже не;о Караџићево (Блиц, 11. 9. 2008, сPр. 3); Они нас, о
рену ка ње/ово/ ха0шења, AросPо засиAају :окуменPима који ће
му, свакако, Aомоћи (Вечерње новосPи, 12. 9. 2008, сPр. 7); Оцењујући :а је Брамерц :ошао у врло осе љивом 0оли ичком рену ку
за Ср9ију, Љајић је рекао :а је Pо Mила „Aрилика :а се на;ласи шPа је
све учињено у сара:њи” са Ха;ом (Данас, 11. 9. 2008, сPр. 1); Расим
Љајић је рекао :а се Брамерцова AосеPа о:вија у 0оли ички врло
осе љивом рену ку за Ср9ију (Вечерње новосPи, 11. 9. 2008, сPр. 4).

Прилошки изрази са именицом час ;оPово ника:а се не јављају
ни у новинској весPи ни у новинском извешPају, јер су за ове жанрове Aо;о:нији сPилски неуPралнији Aрилошки изрази са именицом рену ак.
ТемAорална локализација у новинском извешPају Aонека: се
исказује и локаPивним Aрилошким изразом са именицом момена , као у Aримерима:
У овом момен у не можемо заAослиPи AреосPале ра:нике јер AросPор који нам је Вла:а сPавила на расAола;ање Pо не омо;ућава
(Блиц, 26. 10. 2008, сPр. 3); За са:а још нема реакције Анкаре, а амMаса:ор Турске у Бео;ра:у МехмеP Кемал Бозај рекао је јуче :а у овом
момен у не може :а коменPарише о:луку Aре:се:ника СрMије То-
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мислава Николића :а замрзне учешће на PрилаPералним сусреPима са Турском (Ало, 27. 10. 2013, сPр. 8).

Основна локаPивна форма са именицама рену ак и момена
и оMавезним :еPерминаPором израженим :емонсPраPивном заменицом овај најфреквенPнија је у AуMлицисPичком функционалном сPилу (ЧуPура, 2010, сPр. 143). ИAак, њихови монолексемски суAсPиPуенPи Aо;о:нији су за жанр новинске весPи, Aа
новинари у весPи не корисPе Aрилошке изразе у овом рену ку и
у овом момен у како Mи за:овољили AринциA језичке економије,
:ок у новинском извешPају :олази :о смењивања ових израза са
синонимним или Mлискозначним са а, рену но или заса . Тако
у Aосле:њем о: наве:ених Aримера у оквиру исPе реченице имамо изразе за са а и у овом момен у. Дру;и Aрилошки изрази са
именицом момена нису фреквенPни у новинском извешPају, а
јављање израза о о/ момен а или није но/ момен а мо;уће је у
оквиру Pуђе; ;овора.
Прилози и Aрилошки изрази са оMележјем :исPалносPи изузеPно су реPки у нашем корAусу, шPо је и разумљиво с оMзиром на
акPуелносP као је:ну о: основних о:лика анализираних жанрова. Дру;им речима, ;оPово је иманенPна осоMина и весPи и извешPаја :а искључују већу временска у:аљеносP :о;ађаја о: времена у коме се о њему извешPава. Прило; он а у новинским весPима
налазимо изузеPно реPко, најчешће у оквиру Pуђе; ;овора. Прило; он а се у извешPају најчешће јавља са значењем 0осле о/а, заим, нешPо ређе са значењем у ом случају, а а, ка:а нема временско значење а ника:а са значењем у оно о9а, за оно време17
(РМС, Aо: он а).
ЗАКЉУЧАК

Прове:ена анализа сре:сPава исказивања временско; оквира у
новинској весPи и новинском извешPају Aоказала је :а AосPоји
ви:љива Pен:енција мењања шаMлонизоване сPрукPуре PексPа
ових информаPивних жанрова. Поре: Pо;а шPо је наAушPена
Aракса везивања AросPорно-временско; оквира за време Aисања
PексPа, све ређе се јавља и усPаљени AочеPак који са:ржи информацију о PемAоралној локализацији.
По:аPак о PемAоралној локализацији (временском оквиру) најчешће се исказује Aрилозима и Aрилошким изразима као усPаљеним вишелексемским функционално-семанPичким еквивален17
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Ни Aрилошки изрази са :еPерминаPором онај ника:а се не јављају у нашем
корAусу.
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Pима Aрило;а. Док је њихова уAоPреMа у насловима новинских
весPи и извешPаја реPка, временски оквир је најчешће смешPен у
AочеPне се;менPе новинских весPи и извешPаја. О: Aрило;а ову
функцију имају јуче, са а и анас, а најзасPуAљенији Aрилошки
изрази којима се :ефинише временски оквир јесу синPа;маPски
изрази са лексемом ан и синPа;маPски Aрилошки изрази са лексемама рену ак и момена . Диференцијалном црPом извешPаја
у о:носу на весP можемо смаPраPи изразе у овом рену ку/момен у и њихове варијације с оMзиром на Pо :а су у весPи веома
реPки, :ок у извешPајима алPернирају са својим је:нолексемским еквиваленPима.
Значајно је, а у Aо;ле:у основних каракPерисPика новинских
весPи и извешPаја и очекивано, :а најфреквенPнији временски
Aрилози и Aрилошки изрази који чине јез;ро PемAорално; оквира имају оMележје или ценPралносPи или AроксималносPи.
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SUMMARY

MEANS OF TEMPORAL EXPRESSIONS IN NEWSPAPER NEWS
AND PRESS REPORT
This paper analyses most frequent linguistic means for expressing
the temporal frame in the printed news and press reports. With
structuralism as a chosen theoretical framework, the approach of the
research is qualitative and stylistic. Since the study belongs to the
field of functional stylistics, the primary methods used in the study
were functional-stylistic and linguistic-stylistic ones. As the study
focuses on two newspaper genres, comparative-stylistic method was
used as well. The analysis has been conducted on concrete linguistic
excerpts from Serbian daily newspapers published throughout
Serbia from 2008 to 2015.
The aims of the paper are to show model of expressing temporal
frame in contemporary Serbian newspapers. This paper provides an
overview of the characteristics of model and the types of temporal
epression as well as their variations in contemporal Serbian newspapers. The paper also aims to determine the differencies between
printed news and press reports by the choice of temporal expressions. It is shown that there is a tendency of changing schematised
structure of these informative genres and some innovation in relation to the choice of linguistic means for expessing the meaning of
temporally close events.
The research is a contribution to journalism stylistics, more precisely to the Serbian language newspaper stylistics, and also contributes to the study of linguistic and stylistic characteristics of non-literary texts. The study is also relevant because it describes the use of
adverbs and adverbial expressions in the journalistic style.

KEY WORDS: publicist functional style, journalism stylistics, newspaper news,
press report, temporal frame.
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