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Шта је рецензија 

У први мах се чини да сви врло добро познајемо ову реч и њено значење, али 

подробнија анализа показује супротно. Рецензија води порекло од латинске речи 

recensio, recensere што значи прегледати. С обзиром да латински језик није актуелан, 

осврнућемо се на енглески. Следећа једначина показује како се текст чији је 

основни задатак да опише и вреднује нешто именује у српском и 

енглеском језику: 

review (description and evaluation) = рецензија (опис и процена)=приказ=преглед 

 

Рецензија није исто што и recension, а самим тим ни review не значи исто што и 

recension: 

review (description and evaluation) ≠ recension (editing or revising) 

 

рецензија (опис и процена) = приказ = преглед = review (description and evaluation) ≠ 

recension (editing or revising) 

 

recension (editing or revising) = ревизија (корекција, исправак, контрола, уредништво, 

редакција) 

 

review ≠ revise  

 

Када се говори о рецензијама целокупног језика (а не текста), онда се значења 

речи рецензија и recension изједначавају: Српска редакција/рецензија старословенског 

језика // The Serbian recension of Old Church Slavic language. 

 

Сада су потенцијалне конфузије решене и писци оспособљени за истраживање 

овог књижевног облика и на енглеском и на српском језику! 

  

http://www.clarion.edu/67245.pdf
http://www.clarion.edu/67245.pdf
http://www.clarion.edu/67245.pdf
http://peoplelikehotdogs.blogspot.com/2012/06/review-vs-revise.html
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Како написати рецензију 

Основна сврха рецензије је да опише и процени: 

 уметничко дело (из домена књижевности и музике, ликовних, 

филмских, позоришних, плесних и осталих уметности) 

 неуметнички производ (уређај, одевни предмет, козметичко средство...) 

 услугу (угоститељску, здравствену, административну...) 

 

 

У данашње време писање рецензије омогућено је свакоме, али је неопходно 

задовољити следеће услове: 

 

Искреност  
Не сме се писати на основу непостојећег искуства (књига мора бити прочитана, 

производ/услуга коришћени); фаворизовање измишљеним и хиперболисаним 

тврдњама је недопустиво чак и када се пише по наруџбини. Нико не би волео да купи 

маглу због лажног хвалоспева. Опрез читаоци, увек се детаљно распитајте пре 

конзумирања! 

 

Компетенција 
Неопходан ниво стручности  зависи од публике и захтева. Човек који није 

академски образован на пољу музике вероватно никада неће добити прилику да пише 

рецензију за неку научну публикацију. Са друге стране, непожељно је да особа која 

први пут чује неки метал албум пише новинарску/интернет рецензију за исти. 

Искуство је кључ компетенције! Произвођачи потрошних добара често праве анкете-

рецензије, при чему потрошач не мора да буде упознат са техником топљења пластике 

од којих је изливен костур његовог мобилног телефона како би на њу одговорио, на 

пример. Озбиљнија, самостална рецензија захтева чињенице на основу којих је 

дело/производ/услуга вредновано, а сазнавање чињеница заснива се на стручности. 

Морате да имате сазнања о ономе што пишете, али то није довољно за добру 

рецентију. Неопходно је да познајете и ширу нишу свог објекта.  

 

Спремност 

Само експерти су способни да одмах после одгледане представе или пар 

употреба неког производа напишу квалитетну рецензију. Већина мора подробно да се 

информише. Оно о чему пишете као и сазнања која о томе већ поседујете одређују 

начин ваше припреме. При слушању музике, гледању филма или читању књиге 

потребно је предузети одређене кораке: писати белешке, планирати и, што је 

најважније, размишљати. Пожељно је (а некада и неопходно) више пута користити 

производ или услугу како би се стекло што више података. 
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Свака рецензија може да се напише према добро познатом шаблону: 

 

 Увод: Кратак опис онога о чему се пише. Прва импресија. 

 

 Разрада: Аргументоване предности и мане.  

 

 Закључак: Сумирање утисака и крајњи суд. 

 

 

Пажња! 

 Рецензија није резиме! Резиме/сажетак представља кратак опис 

производа уметничког или неуметничког стваралаштва док рецензија 

односно приказ/преглед поред описа подразумева и процену. 

 Рецензија мора бити јасна и доследна! Коментарисање нотног записа у 

новинарским/интернет прегледима намењених широкој публици је 

непостојеће, фокус на  искључиво разматрање једног аспекта књижевног 

дела није пожељно, потонуће у мистичне реченице набијене стилским 

фигурама се не толерише, стављање процене у други план је лоше уколико 

за то не постоји јак разлог. 

 Рецензија мора да одговори на захтеве! Многи сајтови имају правила 

која се морају поштовати како би приказ албума/игрице/филма и сл. био 

прихваћен.  Прочитајте правила и туђе приказе како бисте се што боље 

припремили и преиспитали своје ставове. 

 Одлична рецензија је баланс између одговора на захтеве, испуњења 

основног циља рецензије и испољавања креативности! Писање изван 

шаблона, нов приступ и поглед на неке аспекте савршено су оствариви у 

прегледу у форми есеја. 
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Рецензија ,,књиге“ у 2 нивоа 

Основни ниво: линк 1 и 2 

▲ 

▼ 

Напредни ниво 

Приказ књиге је врста књижевне критике која заједно са историјом и теоријом 

књижевности чини сложену науку о књижевности. Методологија обухвата 

спољашњи и унутрашњи приступ књижевном делу и врло је корисна алатка при 

писању прегледа неког књижевно-уметничког дела.  

 

Спољашњи приступ обухвата филолошки и позитивистички метод. 

 Филолошком методом се анализира текст како би се утврдило време 

постанка и аутентичност и евентуално добили неки биографски, 

социолошки и историјски подаци. 

 Позитивистички метод је разнолик: 

o биографски метод користи податке о писцу као средство за 

тумачење и разумевање дела, али не може непосредно да се 

користи за вредновање 

o историјски метод се базира на време и услове постанка дела 

o метод ,,духа времена” третира књижевно дело као производ 

владајуће интелектуалне климе  

o социолошки метод проучава утицај књижевног дела на друштво 

као и утицај друштва на књижевно дело 

 

Унутрашњи приступ обухвата 6 метода којима се продире у само дело. 

 метод интерпретације, између осталог, користи Кајзерове кругове 

 психоаналитички метод се позива на Фројда (уметност као резултат 

сукоба Id - Ego - Super-Ego), Јунга (архетип-колективно подсвесно 

испливава из уметника у виду симбола), Фраја (архетип као лутајући 

мотив) и остале експерте како би испитао психологију писца, 

стваралаштва, дела (лица, ликова, лирских субјеката) и читаоца 

 феноменолошки метод Ингарден преноси из филозофије тврдећи да дело 

постоји само у свести где се формира захваљујући својој слојевитости 

 лингвостилистички метод подробно анализира језик и стил (жестоки 

граматичари!) 

 структуралистички метод је изузетно разнородан и труди се да раслоји 

дело правећи разлику између опалесцентног (вишезначног) и 

херметичног дела (са једним скривеним значењем/идејом) 

 теорија рецепција каже да ремек-дело настаје када писац превазиђе 

хоризонт очекивања естетских норми код читалаца (реципијената) и 

https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3264
http://rocketlaunch.me/milutin-tadic/admin/uploads/Kako%20se%20pise%20prikaz%20knjige.pdf
http://citaliste.rs/citaliste_files/pisanje.pdf
http://citaliste.rs/citaliste_files/pisanje.pdf
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изненади их нечим новим; дело траје ако стално и адекватно комуницира 

са реципијентима  

 

Без дубљег залажења у методологију могуће је изнедрити гомилу питања 

корисних при писању рецензије, али и праве, студиозне критике: 

Шта знам о писцу и може ли ми то помоћи да разумем дело? 

Када је дело написано? Има ли историјска сцена утицаја на његову тематику, 

језик и стил?  

Да ли је ово дело написано под утицајем тадашње интелектуалне климе? 

Припада ли неком правцу, покрету? Како је жанровски одређено? 

Какав је утицај дела на друштвене прилике и колико их осликава? Зашто је 

дело (било) важно, да ли је друштвено ангажовано?  

Узимајући у обзир анализу и синтезу путем Кајзерових кругова процењујем 

квалитет дела. Како дело утиче на мене? Како се пишчеви ставови, емоције, 

размишљања, предрасуде, конфликти, трауме и слично рефлектују на дело и какву 

атмосферу граде?  

Какав утисак дело оставља, на каква размишљања ме подстиче? Има ли ,,тешку 

лепоту” (слојевитост)? 

Колико је вешта и иновативна употреба граматичких структура, да ли се налази 

у служби садржине?  

Да ли је ово затворено или отворено дело? Пуки реализам? 

Какав је пријем дела код публике? Којој циљној групи је дело намењен? 

Показује ли прогрес у односу на претходне радове и по чему се од њих разликује? 

Колико ово дело траје/Колико ће трајати? Зашто?  

 

Упутства на енглеском (основни ниво): 
 http://libraries.dal.ca/writing_and_styleguides/style_guides/book_reviews.html 

 http://library.queensu.ca/research/guide/book-reviews/how-write 

 http://writingcenter.unc.edu/handouts/book-reviews/ 

 http://teacher.scholastic.com/writewit/bookrev/ 

 http://www.wikihow.com/Write-a-Book-Review 
http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/BookReview.pdf 

 

За наставак сазнавања (напредни ниво):  

 Методологија проучавања књижевности, Петар Милосављевић, Београд: 

Требник, 2000. 

 Књижевне теорије ХХ века, Michal Pawel Markowski Anna Burzynska, 

Службени гласник, 2009.  

 Књижевност за четврти разред средњих школа, др Душко Бабић, Београд: 

Филолог, 2006. 

 Читанка са књижевнотеоријским појмовима: за IV разред средње школе, мр 

Љиљана Николић, Босиљка Милић, Београд: Завод за уџбенике, 2011. 

 

За све узрасте!!! 

http://libraries.dal.ca/writing_and_styleguides/style_guides/book_reviews.html
http://library.queensu.ca/research/guide/book-reviews/how-write
http://writingcenter.unc.edu/handouts/book-reviews/
http://teacher.scholastic.com/writewit/bookrev/
http://www.wikihow.com/Write-a-Book-Review
http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/BookReview.pdf
http://andjelkatancic.wix.com/perce#!kriticki-prikaz/cjx7

	Шта је рецензија
	Како написати рецензију
	Рецензија ,,књиге“ у 2 нивоа
	Основни ниво: линк 1 и 2
	Напредни ниво


	 http://libraries.dal.ca/writing_and_styleguides/style_guides/book_reviews.html
	 http://library.queensu.ca/research/guide/book-reviews/how-write
	 http://writingcenter.unc.edu/handouts/book-reviews/
	 http://teacher.scholastic.com/writewit/bookrev/
	 http://www.wikihow.com/Write-a-Book-Review http://www.readwritethink.org/files/resources/printouts/BookReview.pdf

