
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                               ОБРАЗАЦ - 2 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

ВИШИ ЛЕКТОР, ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ РУСИСТИКА 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења  

Изборно веће Филозофског факултета, 29. 04. 2022. 
 

2. Датум и место објављивања конкурса 

Лист Послови, 11. 05. 2022. 
 

3. Број сарадника са назнаком звања (сарадник у настави, асистент) и назив уже научне области 

Један виши лектор за ужу научну област Русистика 
 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области 

за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан 

комисије запослен: 

 

др Лазар Милентијевић, Русистика, доцент, избор у звање 29.10.2020, Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

др Мелина Панаотовић, Русистика, доцент, избор у звање 05.03.2020, Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду. 

 

др Марија Стефановић, Русистика, ванредни професор, избор у звање 16.11. 2017, Филозофски 

факултет Универзитета у Новом Саду. 

 

5. Пријављени кандидати: 

Лана Јекнић, Марија Кувекаловић, Галина Лукић, Ирена Суботић 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Лана Горан Јекнић 

 

2. Звање: Истраживач-приправник 

 

3. Датум и место рођења: 16.2.1993. 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Истраживач-приправник 

на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

“Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог“, Филолошки факултет 

Универзитета у Београду 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2012/2013– 2017/2018. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Језик, књижевност, култура (Руски језик, 

књижевност, култура), Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
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7. Успех на студијама: 8,78 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

ОАС 

− Увод у књижевност: 9 (девет) 

− Руска књижевност 1: 8 (осам), 

− Руска књижевност 2: 10 (десет), 

− Руска књижевност 3: 9 (девет), 

− Руска књижевност 4: 10 (десет), 

− Руска књижевност 5: 10 (десет), 

− Руска књижевност 6: 9 (девет), 

− Руска књижевност 7: 10 (десет), 

− Руска књижевност 8: 10 (десет), 

− Руска култура 1: 9 (девет), 

− Руска култура 2: 9 (девет), 

− Руски језик 1: 9 (девет), 

− Савремени руски језик Г-1: 8 (осам) 

− Старословенски језик 2: 9 (девет), 

− Руски језик 2: 9 (девет), 

− Савремени руски језик Г-2: 7 (седам), 

− Руски језик 3: 8 (осам), 

− Савремени руски језик Г-3: 9 (девет), 

− Руски језик 4: 7 (седам), 

− Савремени руски језик Г-4: 8 (осам), 

− Руски језик 5: 10 (десет), 

− Савремени руски језик Г-5: 7 (седам), 

− Методика наставе руског језика: 8 (осам), 

− Руски језик 6: 10 (десет), 

− Савремени руски језик Г-6: 8 (осам), 

− Методика наставе руског језика 2: 9 (девет), 

− Руски језик 7: 10 (десет), 

− Савремени руски језик Г-7: 10 (десет), 

− Руски језик 8: 9 (девет), 

− Савремени руски језик Г-8: 10 (десет). 

−  

ОПШТА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗ ИСПИТА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ: 8,93 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских студија: 

2017/2018– 2018/2019  

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским студијама мастер 

или на магистарским студијама: Језик, књижевност, култура (Руска књижевност), (9,50). 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске тезе: 

Човек и његов „мали свет“ у драмама Николаја Кољаде. Трагедија егзистенције. 
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13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате који су 

студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и назив 

докторских студија: 2018/2019, просечна оцена (9,63), Смер: Књижевност (руска књижевност) 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: Боравак и 

истраживачки рад у „Кољада-театру“ (Јекатеринбург), прикупљање материјала за израду 

докторске дисертације, учешће у стваралачком процесу и позоришним пробама Николаја 

Кољаде (17.3.2020– 9.6.2020.). 

 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 

задовољавајуће 

i. Руски језик: чита одлично, пише одлично, говори одлично; 

ii. Енглески језик: чита одлично, пише одлично, говори добро; 

iii. Бугарски језик: чита одлично, пише задовољавајуће, говори задовољавајуће. 

 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Руска књижевност и 

култура ХХ в. (Савремена руска драма) 

 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

− 17.7.2019–31.12.2022. Истраживач-приправник на пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије „Књижевност и визуелне уметности: руско-српски 

дијалог“, Филолошки факултет Универзитета у Београду; 

− 1.1.2018–31.12.2021. Методичар Руског центра фонда “Руски свет” на Филолошком 

факултету: рад на активној промоцији руског језика, књижевности и културе; организација 

и одржавање културних дешавања (презентације књига, филмске пројекције и разговор о 

филму, књижевне и музичке вечери, циклуси предавања поводом јубилеја писаца); 

предавања о руској књижевности и култури за ученике основних и средњих школа, као и за 

студенте Филолошког и других факултета; радионице на руском језику са ученицима 

основних и средњих школа и са студентима.  

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

− Од 13. новембра 2019. г. − члан Матице српске (потврда у прилогу); 

− Од 2019. г. − члан редакције швајцарског научног часописа „Slavicum Press“ (Цирих), в. на 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/team/. 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

− Методички рад у оквиру Руског центра при Филолошком факултету Универзитета у 

Београду: предавања и радионице из области руског језика, књижевности и културе за 

ученике основних и средњих школа, као и за студенте Филолошког и других факултета на 

руском језику (у трајању од 4 године). 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

 

2. Ангажованост у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/team/
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− Током 2021. године у оквиру курса Олге Бурењине „The World of  

Russian culture“ (Универзитет у Цириху) одржала предавање, базирано на истраживањима, 

посвећеним стваралаштву Николаја Кољаде; 

− Одржала предавање по позиву о театру Николаја Кољаде на Филолошком  

факултету у Београду за студенте 3. године у оквиру курса о руској драми и театру  (мај 

2021). 

− Одржала предавање по позиву о имерсивном театру на Филолошком 

факултету у Београду за студенте 3. године у оквиру курса о руској драми и театру (мај 2022). 

Публикације Лане Јекнић у часопису Slavicum Press, чији је сарадник већ три године, 

послужиле су као основа за предавања о савременом руском позоришту, укључујући два 

међународна онлајн курса креирана на платформи за учење Универзитета у Цириху: 

https://edu-exchange.uzh.ch/courses/course-v1:UZH+PHF-LAV01+FS21/about и https://edu-

exchange.uzh.ch/courses/course-v1:UZH+PHF-LAV02+FS22/about;  

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 

основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

 

– Прва награда Матице српске 2017/2018 г. за рад “Човек и његов „мали свет“ у 

драмама Николаја Кољаде. Трагедија егзистенције”; 

– Награда „Проф. др Радмила Милентијевић“ из руске књижевности 2017/2018 г. за 

мастер рад “Човек и његов „мали свет“ у драмама Николаја Кољаде. Трагедија егзистенције”. 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са 

општим актом факултета  

ђ) Остало 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и 

издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи): 

 

Формирование перформативной практики Марины Абрамович: „Ритмы“, Это не московский 

концептуализм, сборник статей, Филологический факультет Белградского университета, 

Белград, 2021, стр. 301–310.  

https://edu-exchange.uzh.ch/courses/course-v1:UZH+PHF-LAV01+FS21/about
https://edu-exchange.uzh.ch/courses/course-v1:UZH+PHF-LAV02+FS22/about
https://edu-exchange.uzh.ch/courses/course-v1:UZH+PHF-LAV02+FS22/about
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Na rubu postojanja – Örkényev groteskni svijet i besmislica Daniila Harmsa („Jednominutne novele“ 

i „Slučajevi“), Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, br. 197 (3), Hrvatsko filološko 

društvo, Zagreb, 2020, стр. 109–116.  

 

Режиссерская работа, работа с актером и творческий процесс в "Коляда-театре", Slavica 

TerGestina, European Slavic Studies Science Journal (прихваћено за штампу у 2022. години, 

прилаже се потврда редакције).  

 

Богданова Полина (сост.). Метаморфозы театральности: разомкнутые формы. Сборник статей 

и интервью. Москва: Новое литературное обозрение, 2020, Зборник Матице српске за 

славистику, бр. 99, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2021, стр. 437– 441.  

 

Позоришна критика  

− WHY? Ошибки истории глазами Николая Коляды (о постановке спектакля „Ричард III“ в 

Коляда-театре), Slavicum Press, Slavisches Seminar der Universität Zürich, Цирих, 2019. 

Публикација у електронском издању: https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress.  

− На родине для него счастья нет (о постановке спектакля „Картина“ в Коляда-театре), Блог для 

начинающих театральных критиков „Старт Ап“ СТД РФ, 2021. Публикација у електронском 

издању: http://stdrf.ru/syuzhety/99/. 

− В оковах мысли (о постановке спектакля „Раскольников“ в Коляда-театре), Блог для 

начинающих театральных критиков „Старт Ап“ СТД РФ, 2021. Публикација у електронском 

издању: http://stdrf.ru/syuzhety/129/. 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним 

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу): 

 

Белград: Литературные кружки русской эмиграции, Slavicum Press, Slavisches Seminar der 

Universität Zürich, 2019. Публикација у електронском издању: 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress.  

 

Мечта и трагедия человека в пьесах Николая Коляды (рад изложен на конференцији „Memory 

as culture/Culture as memory“, Zurich University’s Institute for Slavic Studies (Slavisches Seminar 

UZH), Цирих (2019)), Slavicum Press, Slavisches Seminar der Universität Zürich, 2020. 

Публикација у електронском издању: https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress.  

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

− Дијалог Владимира Сорокина и Фјодора М. Достојевског – „Достојевски трип“ и „Идиот“, 

Славистика XXIV/1, Славистичко друштво Србије Филолошки факултет универзитета у 

Београду, Београд, 2020, стр. 293–304.  

 

 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress
http://stdrf.ru/syuzhety/99/
http://stdrf.ru/syuzhety/129/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress
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6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

− „REVIVING VISIONS: Artists and Scholars that connected East and West“, Келн, Немачка (2016) 

– рад на тему „Белград: Литературные кружки русской эмиграции“.  

−  „Антропологија Достојевског“, Софија, Бугарска (2018) – учешће у округлом столу 

посвећеном „Идиоту“ Достојевског.  

− „Memory as culture/Culture as memory“, Цирих, Швајцарска (2019) – рад на тему „Мечта и 

трагедия человека в пьесах Николая Коляды“.  

− „Московский концептуализм“, Београд, Србија (2019) –  рад на тему „Формирование 

перформативной практики Марины Абрамович: „Ритмы““.  

− “IX Студенческие смольные чтения с международным участием "Re:конструируя новый 

мир"”, Санкт Петербург, Русија (2020) – рад на тему „Театральное пространство как 

реальный и условный мир существования героев в пьесах Николая Коляды“. 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

− 57. скуп слависта Србије, Београд, Србија (2019) – рад на тему „Човек и његов „мали свет“ у 

драмама Николаја Кољаде: Изгубљени идеали и сан о рају“. 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

 

1. Јекнић, Л. Формирование перформативной практики Марины Абрамович: „Ритмы“ , Это не 

московский концептуализм, сборник статей, Филологический факультет Белградского 

университета, Белград, 2021, стр. 301–310. М 14  

2. Јекнић, Л. Na rubu postojanja – Örkényev groteskni svijet i besmislica Daniila Harmsa 

(„Jednominutne novele“ i „Slučajevi“), Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, br. 197 

(3), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2020, str. 109–116. М 23 

3. Јекнић, Л. Дијалог Владимира Сорокина и Фјодора М. Достојевског – „Достојевски трип“ и 

„Идиот“, Славистика XXIV/1, Славистичко друштво Србије Филолошки факултет 

универзитета у Београду, Београд, 2020, стр. 293–304 (ERIH PLUS) М 23 

4. Белград: Литературные кружки русской эмиграции, Slavicum Press, Slavisches Seminar der 

Universität Zürich, 2019. Публикација у електронском издању: 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress. НЕ БОДУЈЕ СЕ, ЈЕР СЕ ЧАСОПИС НЕ НАЛАЗИ НА 

ЛИСТИ ЧАСОПИСА КОЈЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ПРОСВЕТЕ 

И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА; РАДОВИ НЕМАЈУ DOI И НЕ МОГУ СЕ ПРОНАЋИ У 

БАЗАМА (МЕЂУНАРОДНИХ) ЧАСОПИСА. 

5. Јекнич, Л. Мечта и трагедия человека в пьесах Николая Коляды (рад изложен на 

конференцији „Memory as culture/Culture as memory“, Zurich University’s Institute for Slavic 

Studies (Slavisches Seminar UZH), Цирих (2019)), Slavicum Press, Slavisches Seminar der 

Universität Zürich, 2020. Публикација у електронском издању: 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress.  ВАЖИ ПРЕТХОДНИ КОМЕНТАР 
6. Јекнич, Л. Режиссерская работа, работа с актером и творческий процесс в "Коляда-театре", 

Slavica TerGestina, European Slavic Studies Science Journal  (прихваћено за штампу у 2022. 

години, прилаже се потврда редакције). М 23 

 

Прикази 

 

7. Јекнич, Л. Богданова Полина (сост.). Метаморфозы театральности: разомкнутые формы. 

Сборник статей и интервью. Москва: Новое литературное обозрение, 2020, Зборник Матице 

српске за славистику, бр. 99, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2021, стр. 437-441  M 27 

 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress
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9. Индекс компетентности:  

Категорија рада Број радова Број бодова Укупно 

М 14 1 5 5 

М 23 3 3 9 

М 27 1 1 1 

Укупно: 6  15 
 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

Преводи :  

 

8. Козирчиков Роман, Тиха светлост, Мостови № 189–190, Београд, стр. 266–292. 

− Кољада Николај, Луди трамвај, Мостови (прихваћено за штампу, прилаже се потврда главног 

уредника). 

 

Организација: 

 

− Координатор студената Филолошког факултета на „Београдском фестивалу  

савремене руске драме“, заједно са „УК ВУК“ и организатор представа и рада „Кољада-

театра“ из Јекатеринбурга (2017, 2017); Лана Јекнић је активни учесник низа циришких 

догађаја и предавања посвећених проучавању књижевности и медија. 

 

VII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

– Прва награда Матице српске 2017/2018 г. за рад “Човек и његов „мали свет“ у 

драмама Николаја Кољаде. Трагедија егзистенције”; 

– Награда „Проф. др Радмила Милентијевић“ из руске књижевности 2017/2018 г. за 

мастер рад “Човек и његов „мали свет“ у драмама Николаја Кољаде. Трагедија 

егзистенције 

VIII. ОСТАЛО 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Лана Јекнић рођена је 16.02.1993 године. Кандидаткиња Јекић  је завршила Филолошког факултет 

Универзитета у Београду, на смеру Руски језик, књижевност и култура 2017/2018. године 

(просечна оцена је 8,78: просечна оцена из предмета релевантних за избор у звање 8,93). Мастер 

студије на студијском програму Језик, књижевност и култура уписује у истој установи и окончава 

2018/2019. године (просечна оцена 9,50) са мастер радом „Човек и његов ‘мали свет’ у драмама 

Николаја Кољаде. Трагедија егзистенције“. Докторске студије уписује на истом факултету 

2018/2019. године и пријављује докторску тезу под насловом „Драмски и позоришни метод 

Николаја Кољаде“ 

 

Лана Јекнић наводи да је добитник награда, признања које додељују универзитет и друге 

асоцијације, као и да је члан Матице српске и члан редакције часописа Slavicum. Кандидаткиња 

показује смисао за научноистраживачки рад што илуструју публикације у домаћим и 

међународним часописима, тематским зборницима и колективним монографијама, као и учешће на 

домаћим и међународним скуповима на основу чега се профилише интересовање за постмодернизам 

и савремено руско позориште. Индекс научне компетентности је 15 (бодовано према важећем 

Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата).  За радно искуство се наводи рад у својству истраживача приправника на пројекту 

Министарства  просвете, као и посао методичара при центру фонда „Руски свет“ на Филолошком 

факултету Универзитета у Београду, организација и вођење културних дешава, као и јавна 
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предавања. На основу наведеног може се констатовати да кандидаткиња не поседује релевантно 

радно искуство за расписан конкурс.  

 

 

II. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Марија Александар Кувекаловић 

 

2. Звање: мастер професор језика и књижевности 

 

3. Датум и место рођења: 26.04.1996. 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: истраживач-приправник 

на Филолошком факултету у Београду . 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: од 2015. до 2019. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 

Катедра за славистику (руски језик и књижевности). 

 

7. Успех у студијама: 9,11  

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

 

Руски језик 4: 10 

Руски језик 5: 9 

Руска књижевност 5: 10 

Историја руског језика: 10 

Руски језик 6: 10 

Руска књижевност 6: 10 

Руски језик 7: 10 

Руска књижевност 7: 10 

Руски језик 8: 10 

Савремени руски језик Г-8: 9 

Руска књижевност 8: 10 

Руска књижевност СПЕЦ 4: 10 

Методика наставе руског језика 4: 10 

Увод у књижевност: 10 

Руска књижевност 1: 10 

Руска књижевност 2: 10 

Савремени руски језик Г-7: 9 

 

НИСУ НАВЕДЕНЕ РЕЛЕВАНТНЕ ОЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ РУСКИ ЈЕЗИК 1, 2, 3,  

САВРЕМЕНИ РУСКИ ЈЕЗИК Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, КАО НИ ЗА ПРЕДМЕТ РУСКА 

КЊИЖЕВНОСТ 3,  4. КАНДИДАТКИЊА НИЈЕ ПРИЛОЖИЛА ДОДАТАК ДИПЛОМИ. 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: / 

 

10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно магистарским 

студијама: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Руски језик и књижевност, успех на 

мастер студијама: 10,00. 
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11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: од 2019. до 2020. 

године 

 

 

 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: ‘‘Плава дубина’’ Андреја Платонова 

 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:  Универзитет у 

Самари, Филолошки факултет (2017. године). 

 

 

14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, добро, 

задовољавајуће 

Енглески језик – одлично 

Немачки језик – одлично 

Руски језик – одлично 

 

15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): Руска књижевност XX 

века 

 

IV. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

Истраживач-приправник на Филолошком факултету од 01. 03. 2021. године до данас. 

  

VI. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

     Члан уредништва електронског часописа SlavicumPress Универзитета у Цириху. 

VII. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): Наставник руског језика у ОШ 

‘‘Свети Сава’’ у Београду. 

 

4. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: Наставник руског језика у ОШ ‘‘Свети 

Сава’’ у Београду. 

 

5. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): 

 

6. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

5. Реизборност у звање асистента (од до, број): 

 

6. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на предмету, 

са фондом часова): 

 

7. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на основним, 

специјалистичким и магистарским студијама: 
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8. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

9. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: Награда ‘‘Проф. 

др Радмила Милентијевић’’ за успех на основним студијама; 

      Награда фондације ‘‘Ђоке Влајковића’’ за успех на основним студијама; 

      Награда ‘‘Проф. др Радмила Милентијевић’’ за најбољи мастер рад. 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са 

општим актом факултета  

ђ) Остало 

 

1. Јавна предавања: 200 година живота Тургењева, Студентски културни центар (2018); 

2. Руска емиграција у Београду, Студентски културни центар (2019); 

3. Вече словенских језика, Студентски културнни центар (2018); 

4. Руска емиграција. Циклус предавања у Руском центру на Филолошком факултету у 

Београду (2019-2020); 

5. Борис Савинков на ,,Коњу бледом’’. Књижара ,,Утопија’’ (2021). Доступно на: 

https://www.youtube.com/watch?v=HN_4VJ2bfTU; 

6. Роман ,,Идиот’’ Ф. М. Достојевског. Дом културе Студентски град (2021). Поводом 

200 година од рођења писца. Доступно на: 

https://www.youtube.com/watch?v=APJzAhtFxG8; 

7. Песничка уметност Андреја Платонова. Руски центар Филолошког факултета (2021).  

 

Остале активности:  

− У својству преводиоца учешће у реализацији Фестивала интернационалног студентског 

театра на Факултету драмских уметности (2018); 

− Учешће на пројекту Народног музеја у Београду у циљу превођења текстова на руски језик за 

аудио водич Музеја Вука и Доситеја (2019) 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и 

издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи): 

 

Публикација у међународном часопису Slavica Targestina: «Дураки на периферии»: шаг к 

созданию абсурдного театра «СССР». Italy: Slavica Targestina, Vol. 25, ISSN: 1592-0291 (print) & 

2283-5482.  

 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним 

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу): 

https://www.youtube.com/watch?v=HN_4VJ2bfTU
https://www.youtube.com/watch?v=APJzAhtFxG8
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5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

1. Memory as culture/Culture as memory. Conference of Young Slavists, Цирих (2019); 

2. Ломоносов 2019. Москва, Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова (2019).  

 

3. Сaопштења на домаћим научним скуповима: LV скуп слависта Србије. Славистичка 

истраживања, достигнућа и перспективе. Филолошки факултет Универзитета у Београду 

(2016). 

 

7. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

1. Кувекаловић, М. Герои-ударники Платонова на фоне культурной и общественно-

политической жизни СССР в 1930 гг. (на материале пьесы «Высококе напряжение»). 

Београд: Славистика, Књига XXIV/1, Славистичко друштво Србије, 2020, ISSN 1450-5061 

(UDC 811.16+821.16), стр. 197–206; М 23     

2. Кувекаловић, М. Жаргон у српском језику. Београд: Славистика, Књига XXI, св. 1-2, 

Славистичко друштво Србије, 2017, ISSN 1450-5061(UDC 811.16+821.16), стр. 404–417; М 

52 (ТЕ ГОДИНЕ ЧАСОПИС СЛАВИСТИКА ПРИПАДА ЧАСОПИСИМА 

КАТЕГОРИЈЕ М 52) 
3. Кувекаловић, М. Поэма «Он и Она» (два слова) Мирры Лохвицкой и драма «Роза и крест» 

Александра Блока. М.: Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, 2019, ISBN 978-5-317-06100-5; РАД НИЈЕ ПРИЛОЖЕН 

4. Кувекаловић, М. Биокосмизм Андрея Платонова (на материале кхиги стихов «Голубая 

глубина»). Нови Сад: Зборник Матице српске за славистику 99, 2021, ISNN 0352-5007 | 

UDC 821.16+811.16(05), стр. 293–305. М 23 

5. Кувекаловић, М.  «Дураки на периферии»: шаг к созданию абсурдного театра «СССР». 

Italy: Slavica Targestina, Vol. 25, ISSN: 1592-0291 (print) & 2283-5482. М 23 

6. Кувекаловић, М. Henrieke Stahl. Sophia im Denken Vladimir Solov’es. Eine ästhetische 

Rekonstruktion. Münster: Aschendorff Verlag, 2019. – 567 s. – Зборник Матице српске за 

славистику 96, Нови Сад, 2019. ISSN: 0352-5007 (UDC 821.16+81. 16(05), стр. 331–334; М 

23 
7. Кувекаловић, М. А. А. Россомахин (ред.). Приказ Реввоенсове ֳа № 279 «К ֲяֳилеֳию Красной 

Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова: Уничтоженное издание 1923 года. + 

Ан ֳоло ֱия аванֱардис ֳских ֲриказов и декреֳов 1917–1924 гֱодов. (Приказ как литературный 

жанр: от футуристов до ничевоков.) Санкт-Петербург: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2019, 192 стр.: ил. + 24 стр. вкладка [репринт книги 

1923 г.] Зборник Матице српске за славистику 99, Нови Сад, 2021. ISSN: 0352-5007 | UDC 

821.16+811.16(05), стр. 430; M 27 

8. Кувекаловић, М. Елена Юшкова. Айседора Дункан и вокруг ֱ. Москва: Кабинетный 

ученый, 2019, 278 стр. Зборник Матице српске за славистику 99, 2021, Нови Сад. ISSN: 

0352-5007 | UDC 821.16+811.16(05), стр. 426. M 27 

 

Публикације у електронским часописима:  

1. Кувекалович, М. Философская концепция рассказа  «Лунная бомба» Андрея Платонова. 

SlavicumPress. [ доступно на: https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2020/06/30/ ] ; НЕ БОДУЈЕ 

СЕ, ЈЕР СЕ ЧАСОПИС НЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ ЧАСОПИСА КОЈЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2020/06/30/
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МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ПРОСВЕТЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА; РАДОВИ 

НЕМАЈУ DOI И НЕ МОГУ СЕ ПРОНАЋИ У БАЗАМА МЕЂУНАРОДНИХ 

ЧАСОПИСА. 
2. Кувекаловић, М. Похвала лудости (поводом објављивана изабраних дела Андреја Платонова 

на српски језик). SlavicumPress. [ доступно на https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2019/06/06/ ]. 

ВАЖИ ПРЕТХОДНИ КОМЕНТАР 
3. Кувекаловић, М. Опасно је читати поезију Марка Томаша. SlavicumPress. (доступно на: 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0

%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-

%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-

%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/ ВАЖИ ПРЕТХОДНИ КОМЕНТАР 

 

4. Кувекаловић, М. Зенитизам још: https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2022/04/11/zenitizam-jos-

marija-kuvekalovic/ ВАЖИ ПРЕТХОДНИ КОМЕНТАР 

5.  

Преводи:  “Високи напон”, Андреј Платонов, Мостови № 189-190, Београд 2021. 

 

8. Индекс компетентности:  

Категорија рада Број радова Број бодова Укупно 

М 23 4 4 16 

М 27 2 1 2 

М 52 1 1,5 1,5 

Укупно: 7  19.5 
 

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

Кандидат је у сарадњи с Домом културе Студентски град у Београду организовао седмодневни 

циклус лекција посвећен часопису Зенит (од 21. до 27. марта). (КАНДИДАТКИЊА НЕ НАВОДИ 

ГОДИНУ)  

 

X. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ   РАД              
            РАД: 

 

 

XI. ОСТАЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Руска емиграција у Београду, Студентски културни центар (2019); 
9. Вече словенских језика, Студентски културнни центар (2018); 
10. Руска емиграција. Циклус предавања у Руском центру на Филолошком факултету у Београду 

(2019-2020); 
11. Борис Савинков на ,,Коњу бледом’’. Књижара ,,Утопија’’ (2021). Доступно на: 

https://www.youtube.com/watch?v=HN_4VJ2bfTU; 
12. Роман ,,Идиот’’ Ф. М. Достојевског. Дом културе Студентски град (2021). Поводом 200 година 

од рођења писца. Доступно на: https://www.youtube.com/watch?v=APJzAhtFxG8; 
13. Песничка уметност Андреја Платонова. Руски центар Филолошког факултета (2021).  
 

 

 

 

XII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2019/06/06/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2021/07/09/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d1%98%d0%b5-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%98%d1%83-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b0/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2022/04/11/zenitizam-jos-marija-kuvekalovic/
https://dlf.uzh.ch/sites/slavicumpress/2022/04/11/zenitizam-jos-marija-kuvekalovic/
https://www.youtube.com/watch?v=HN_4VJ2bfTU
https://www.youtube.com/watch?v=APJzAhtFxG8
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Марија Кувекаловић рођена је 26.04.1996 године у Београду. Уписује смер Руски језик, 

књижевност и култура на Филолошком факултету Универзитета у Београду који завршава  2019. 

године (просечна оцена 9,11, док просечна оцене предмета релевантних за избор не може бити 

установљена, јер велики број потребних предмета није наведен, а кандидат не прилаже 

додатак дипломи). Мастер  академске студије на студијском програму Језик, књижевност и 

култура уписује на истом факултету школске 2019. године и окончава 2020. године (просечна оцена 

10,00) са мастер радом „Плава дубина Андреја Платонова“. 

 

Марија Кувекаловић  наводи да је добитник награда и признања које додељују универзитет и друге 

асоцијације, као и да је члан редакције часописа Slavicum. Кандидаткиња показује интересовање за 

руску књижевност XX века, првенствено стваралаштво А. Платонова,  о чему сведоче публикације 

на основу којих кандидаткиња остварује научну продукцију и индекс компетенције 19,5 (бодовано 

према важећем Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата) што показује смисао за научноистраживачки рад. 

Кандидаткиња Кувекаловић наводи да је истраживач-приправник на Филолошком факултету у 

Београду, као и да је наставник руског језика у ОШ „Свети Сава“ у Београду, не дефинишући 

временске оквире запослења. Сходно наведеном, комисија констатује да кандидаткиња не поседује 

потребно радно искуство за расписани конкурс. 

 

III. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: Галина (Михаил) Лукић 

 

2. Звање: Доктор наука – филолошке науке 

 

3. Датум и место рођења: 26.12,1979. г. Клинци, Руска Федерација 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: незапослена 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 2006 – 2010. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Руски језик и књижевност, Филозофски факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: 9,65 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Руски  језик 1 (Фонетика 1 – 9; Фонетика 2 – 9); 

Руски језик 2 (Морфологија са творбом речи 1 – 10; Морфологија са творбом речи 2 – 10); 

Руски језик 3 (Синтакса (основни курс) – 10; Комуникативна синтакса – 10); 

Руски језик 4 (Практична стилистика 1 – 10; Практична стилистика 2 – 10); 

Основи граматике руског језика 1 – 10;  

Основи граматике руског језика 2 – 10; 

Стара руска култура и култура 18. века – 10 

Руска књижевност 18. века – 10 

Руска књижевност 19. века – 10 

Руска књижевност 20. века – 10  
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КОМИСИЈА КОНСТАТУЈЕ ДА КАНДИДАТКИЊА НИЈЕ НАВЕЛА ОЦЕНЕ КОЈЕ СУ 

РЕЛЕВАНТНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ. НА ОСНОВУ УВИДА У ДОДАТАК ДИПЛОМИ, 

КОМИСИЈА ИЗДВАЈА СЛЕДЕЋЕ ПРЕДМЕТЕ: РУСКА КЊИЖЕВНОСТ III (ОЦЕНА 

8), РУСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА (ОЦЕНА 9 И 10). ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗ 

ПРЕДМЕТА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 9,70 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету) 

 

10. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских студија: 

2010 – 2011. 

 

11. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским студијама мастер 

или на магистарским студијама: 

Мастер академске студије другог степена, студијски програм Руски језик и књижевност, 

Филозофски факултет, Универзитету Новом Саду; 

Успех на мастер студијама: 9,67 

 

 

 

16. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске тезе:  

 

Интертекстуальность в произведении Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» 

 

17. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате који су 

студирали по Закону о универзитету) 

 

18. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и назив 

докторских студија: 

 

2011–2019. Просечна оцена на докторским студијама: 10,00. Докторске академске студије, 

Језик и књижевност, модул Књижевност, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. 

 

19. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

Москва, Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов“, студијски боравак од 1. до 30. 

октобра 2009. године. 

 

20. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 

задовољавајуће: 

 

Руски језик: чита – одлично, пише – одлично, говори – одлично (матерњи језик); 

Украјински језик: чита – одлично, пише – одлично, говори – одлично; 

Енглески језик: чита – врло добро, пише – врло добро, говори – врло добро; 

Француски језик: чита – задовољавајуће, пише -  задовољавајуће, говори – задовољавајуће; 

Македонски језик: чита 

 

21. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Русистика – књижевна русистика. 

 

V. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 
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2 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): 

(1) Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад, јануар – октобар 2012. – професор руског 

језика; 

(2) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, октобар – децембар 2013. – сарадник 

(као докторанд ангажована на Одсеку за славистику за извођење наставе из предмета Руска 

цивилизација и култура 1 под менторством проф. др Душанке Мирић); 

(3) Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, од фебруара до краја летњег семестра 

2014. – сарадник (као докторанд ангажована на Одсеку за славистику за одржавање редовних 

консултација за предмет Фонетика руског језика 2 под менторством проф. др Душанке Мирић 

и за предмет Морфологија руског језика 2 под менторством проф. др Марије Стефановић); 

(4) Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, од априла 

2015. године до априла 2022. године – наставник руског језика. 

  

IV. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

V. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање наставника: око 8,5 година рада у настави (око 10 

месеци у средњој школи – гимназији на месту професора руског језика, око 8 месеци на 

факултету на месту сарадника за руски језик и 7 година на месту наставника за руски језик на 

Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину). 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): 

 Зимски семестар (октобар – децембар) 2013. – као докторанд ангажована на Одсеку за 

славистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за извођење наставе из 

предмета Руска цивилизација и култура 1 (4 часа недељно) под менторством проф. др Душанке 

Мирић; 

 Летњи семестар (фебруар – јун) 2014. – као докторанд ангажована на Одсеку за славистику 

Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду за одржавање редовних консултација за 

предмет Фонетика руског језика 2 (2 часа недељно) под менторством проф. др Душанке 

Мирић и за предмет Морфологија руског језика 2 под менторством проф. др Марије 

Стефановић; 

 Од 2015. године до 2022. године – као наставник руског језика на Техничком факултету 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду. 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање наставника): 

 

1. Реизборност у звање наставника (од – до, број): 

Први избор од 2015. до 2022. године 

 

2. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 

основним и дипломским академским-мастер студијама: 

 

Руски језик 1, Руски језик 2, Руски језик 3, Руски језик 4 – 8 часове недељно на основним 

студијама. 
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3. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

 

4. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

Награда Универзитет у Новом Саду за постигнути успех у току студирања у школској 

2009/2010. години (успех 9,78). 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са 

општим актом факултета  

Из приложене студентске самоевалуације оцене се крећу у распону од 9,09 до 9,90. 

ђ) Остало 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и 

издавач): 

 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи): 

 

(1) Лукић, Г. Интерпретација лика Кармен у поезији и музици. Зборник радова са међународне 

научне конференције У трагању за уметничком формом: између књижевности, филма, 

позоришта и других медија, Београд 2012. стр. 155–159.  

ISBN 978-86-82101-45-1  

 

(2) Lukić, G. About some Functions of Artistic Subject in the Short Stories by A.P. Chekhov (a review of 

the selected authors).  Programme and book of abstracts. The First International Interdisciplinary 

Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities "Contexts", Novi Sad, 1 st 

December 2012. – Novi Sad: Faculty of Philosophy. p. 79  

ISBN 978-86-6065-135-0 

 

(3) Лукић, Г. Карактеристичне особине симболичког детаља у новелама А. П. Чехова. 

Славистика, књ. XXV, 2021. стр. 278–287. 

ISSN 1450-5061 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним 

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 

билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

(1) Лукић, Г. Аудитивни детаљи у новелама Антона Павловича Чехова. Филолог, Универзитет у 

Бањој Луци, Филолошки факултет  2018, стр. 644–660. ISSN 1986-5864  

(2) Лукић, Г. Библейское пространство в поэтическом мире А.А. Ахматовой.  Славистика, књ. XV, 

2011. стр. 83–90. ISSN 1450-5061 

(3) Лукић, Г. Основные характеристики поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» 

Славистика, књ. XVI, 2012, стр. 301–308. ISSN 1450-5061 

(4) Лукић, Г. Слика Француске у писмима Дениса Фонвизина. Zbornik za jezike i književnosti 
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Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Нови Сад 2012, стр. 305–318. ISSN 2217-7221 

(5) Лукић, Г. Пејзажни детаљи у делу М. Црњанског „Дневник о Чарнојевићу“. Zbornik za jezike i 

književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Нови Сад 2015, стр. 127–136. ISSN 2217-7221 

(6) Лукић, Г. Особенности художественной детали в творчестве А.П. Чехова. Еuropа, бр. 12/2013. 

Нови Сад, стр. 89–93.  ISSN 1820-9181 

(7) Лукић Г. Петрухина, Е. В. 2009. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте 

современных лингвистических исследований). Учебное пособие. – Москва: МАКС Пресс, 208 

стр. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.  ISSN 2217-7221 

(8) Лукић, Г. „Значение пародии в литературном обществе Арзамас.“ Домети и перспективе 

развоја славистике: Зборник теза (Интеркатедарска конференција посвећена 50-годишњици 

Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17 септембар 2011). Ур. Д. Мирић. Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2011, стр. 32–33. ISBN 978-86-6065-078-0 

 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

(1) Лукић, Г. Интерпретација лика Кармен у поезији и музици. Међународна научна конференција 

„У трагању за уметничком формом: између књижевности, филма, позоришта и других медија“, 

Факултет драмских уметности, Београд, 26 – 28 април 2012. 

(2) Lukić, G. About some Functions of Artistic Subject in the Short Stories by A.P. Chekhov (a review of 

the selected authors). The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social 

Sciences and Humanities „Contexts“, Fakulty of Philosophy, Novi Sad, 1 st December 2012.  

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

 

(1) Лукић, Г. Библейское пространство в поэтическом мире А.А. Ахматовой. XLIX скуп слависта 

Србије, Филолошки факултет у Београду, 11–14. јануара 2011; 

(2) Лукић, Г. Значение пародии в литературном обществе „Арзамас“. Интеркатедарска 

конференција „Домети и перспективе развоја славистике“ (посвећена 50-годишњици Катедре за 

руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду), Нови Сад, 17. септембра 

2011; 

(3) Лукић, Г. Основные характеристики поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». L скуп 

слависта Србије, Филолошки факултет у Београду, 10–13. јануара 2012; 

(4) Лукић Галина. Конструктивные принципы и специфика комически-игрового общества 

«Арзамас». LI скуп слависта Србије, Филолошки факултет у Београду, 9–12 јануара 2013. 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

 

(1) Лукић, Г. „Библейское пространство в поэтическом мире А. А. Ахматовой.“ Славистика, књ. 

XV, 2011, стр. 83–90. М 52 

(2) Лукић, Г. „Значение пародии в литературном обществе Арзамастр.“ Домети и перспективе 

развоја славистике: Зборник теза (Интеркатедарска конференција посвећена 50-годишњици 

Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17 септембар 2011)- Ур. Д. Мирић. – Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2011, стр. 32–33. М 64 

(3) Лукић, Г. „Основные характеристики поэмы Венедикта Ерофеева Москва-Петушки.“ 

Славистика, књ. XVI, 2012, стр. 301–308. М 52 

(4)  Лукић, Г. „Интерпретација лика Кармен у поезији и музици.“ У: У трагању за уметничком 

формом: између књижевности, филма, позоришта и других медија. Зборник радова са 

међународне научне конференције (Београд, 26 – 28. април 2012). Ур. Е. Успенски, В. Коларић. 

– Београд: Факултет драмских уметносту, 2012, стр. 155–159. М 45 

(5)  Лукић, Г.„ About some Functions of Artistic Subject in the Short Stories by A.P. Chekhov (a review of 

the selected authors).“ У: The First International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in 

Social Sciences and Humanities „Contexts“ (Novi Sad, 1 st December 2012): Programme and book of 
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abstracts. – Novi Sad: Faculty of Philosophy, 2012, P. 79.  М 34 

(6) Лукић, Г. „Слика Француске у писмима Дениса Фонвизина.“ Zbornik za jezike i književnosti 

Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, бр. 2 (2012), стр. 305–318. M 54 

(7) Lukić, G. „Особенности художественной детали в творчестве А.П. Чехова.“ Еuropа, бр. 12/2013. 

Нови Сад, стр. 89–93. M 53 

(8) Лукић Г. „Петрухина, Е. В. 2009. Русский глагол: категории вида и времени (в контексте 

современных лингвистических исследований). Учебное пособие. – Москва: МАКС Пресс, 208 

стр. “ Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, бр. 4 (2014), стр. 231–234. 

М 57. 
(9) Лукић, Г. Карактеристичне особине симболичког детаља у новелама А. П. Чехова. Славистика, 

књ. XXV, 2021, стр. 278–287. (ERIH PLUS) M 23 

(10) Лукић, Г. Пејзажни детаљи у делу М. Црњанског „Дневник о Чарнојевићу“. Zbornik za jezike i 

književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Нови Сад 2015, стр. 127–136. M 52 

(11) Лукић, Г. Аудитивни детаљи у новелама Антона Павловича Чехова. Филолог, Универзитет у 

Бањој Луци, Филолошки факултет  2018, стр. 644-660. М 51 

 

9. Индекс компетентности:  

Категорија рада Број радова Број бодова Укупно 

М 23 1 4 4 

М 34 1 0.5 0.5 

М 45 1 1,5 1,5 

М 51 1 3 3 

М 52 3 1,5 4,5 

M 53 1 1 1 

М 54 1 2 2 

M 57 1 0,3 0,3 

М 64 1 0,5 0,5 

Укупно: 11  17,3 
 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

(1) Поезија преведена са српског објављена у часопису: 

«Йован Зивлак. Стихотворения.». Перевод с сербского Галины Лукич. Дети Ра, № 4 (78) (2011), 

стр. 48–52. ISSN 1551-1SSX 

(2) Проза преведена са руског објављена у часопису: 

„Олга Матић, Случај Александра Блока“. Превела Галина Лукић. Руски алманах, Земун, бр. 16. 

(2011), стр. 134–147. ISSN 0354-2122 

(3) Роман преведен (у коауторству) са руског језика на српски: 

       Андреј Рубанов. Хлорофилија / Превеле с руског Мелина панаотовић и Галина Лукић. – Novi 

Sad: Solaris, 2011. – 307 s. ISBN 978-86-7560-089-3  

XIII. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 

 

XIV. ОСТАЛО 

  

XV. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 
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Др Галина Лукић рођена је 26.12.1979. године у граду Клинци, Руска Федерација. Уписала је 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду године на смеру Руски језик и књижевност, 

где је дипломирала 2010. године (просечна оцена 9,65, а просечна оцена из релевантних 

предмета за избор 9,7). Кандидаткиња уписује мастер академске студије на истом факултету 2010. 

године и окончава 2011. године, одбранивши мастер рад са темом „Интертекстуальность в 

произведении Венедикта Ерофеева ‘Москва – Петушки’ (просечна оцена 9,67). Уписује се на 

докторске академске студије 2011. године на истом факултету, завршивши их одбраном докторске 

дисертације под називом „Уметнички детаљ у новелама Антона Павловича Чехова“ 2019. године 

(просечна оцена 10,00). 

Кандидаткиња доставља неколико сертификата и потврда о стручном усавршавању и потврда о 

наградама. Истовремено, наводи се једнократни студијски боравак у иностранству ради стручног 

усавршавања.  Интересовања кандидаткиње обухватају руску књижевност друге половине 19. века, 

руски акмеизам, као и постмодернизам у руској књижевности, српску књижевност 20. века. Др 

Галина Лукић је остварила индекс компетентности 17,3 (бодовано према важећем Правилнику о 

поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата) што 

сведочи о способности кандидаткиње да се бави научноистраживачким радом. У документацији 

је наведено да др Галина Лукић има искуство (8 и по година) у настави у средњој школи (гимназија 

„Светозар Марковић“) на месту професора руског језика, сарадника за руски језик на Филозофском 

факултету у Новом Саду (8 месеци) и у настави на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину (7 година). Комисија констатује да кандидаткиња поседује релевантно радно искуство 

за тражену позицију. 

 

III. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме: 

Ирена (Милорад) Суботић 

2. Звање: 

Мастер професор слависта – руски језик и књижевност 

3. Датум и место рођења: 

02.08.1972. Прњавор (БиХ) 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Виши лектор за ужу научну област Русистика, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 1993–2006. 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: Одсек за руски језик, Филозофски факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

7. Успех на студијама: Општи успех: 9,08 (девет 08/100); успех на дипломском испиту: 9,5 (девет 

50/100). 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор:  

9. Руски I – 10,  

Руски II – 10,  

Руски III – 9,  

Руска књижевност XVIII века – 9,  

Руска књижевност XIX века – 10,  

Стара руска књижевност – 10,  

Методика наставе руског језика, теоријски део: 10, практични део: 10;  

Српско-руска компаратистика – 10. 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 9,75 
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10. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита на основним студијама 

(за кандидате који су студирали по Закону о универзитету): Дипломски испит из руског  

језика: Стилистика – 10, Функционална граматика – 9; Дипломски испит из руске 

књижевности – 10. 

 

11. Година уписа и завршетка дипломских академских студија-мастер или магистарских студија: 

2007–2012. 

 

12. Студијска група, факултет, универзитет и успех на дипломским академским студијама мастер 

или на магистарским студијама: Група Руски језик и књижевност на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду, успех на дипломским академским студијама мастер: 9,5 (девет 

50/100). 

 

 

 

12. Наслов завршног рада на дипломским академским студијама-мастер или магистарске тезе:  

Мастер рад Александар Блок у српској књижевној критици одбрањен са оценом 10. 

 

13. Година пријаве докторске дисертације и назив докторске дисертације (за кандидате који су 

студирали по Закону о универзитету) 

 

14. Година уписа на докторске студије, година завршетка, просечна оцена током студија и назив 

докторских студија: 
 

Упис 2020/21.године на прву годину студијског програма докторских академских студија, модул 

Књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Положени испити: Словенска 

митологија, Народна култура Словена, Теорије романа. 

 

15. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

Русија, Москва, МГУ, месец дана у оквиру размене студената у октобру 1997.г;  

Италија, Фиренца, Филозофски факултет (Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Firenze) – неформално слушала предавања из Италијанске књижевности ХХ века у току летњег 

семестра 1998.г;  

Русија, Москва, МГУ, студијско-истраживачки боравак од 1. до 30. октобра 2009.г. 

16. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, 

задовољавајуће 

Руски језик – чита, пише, говори одлично; Енглески језик – чита, пише, говори одлично; 

Италијански језик – чита, пише, говори – добро; Пољски језик – чита, пише, говори – 

задовољавајуће. 

17. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Русистика – књижевна русистика 

III. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

3 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести сва): од 1999. 

до 2001. наставник руског језика у ОШ „Вук Караџић“ у Прњавору (БиХ); од 2001. до 2002. 

професор руског језика у Општој гимназији у Прњавору (БиХ); од 2002. до 2003. преводилац у 

д.о.о. „Топлинг“, Прњавор (БиХ); од јануара до септембра 2007.г.  преводилац у д.о.о. „Балкан 

– Геологија“ у Новом Саду. 

  

VI. ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 
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Члан Славистичког друштва Србије од јануара 2011.г. 

VII. НАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

4. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Предавала руски језик 2 године у основној школи и 2 године у гимназији. 

5. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, универзитету): 

Руски језик, Висока струковна школа за образовање васпитача, Универзитет у Новом Саду у шк.г. 

2011/12. 

6. Број часова недељно (вежби и семинара): 2 часа вежби недељно 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

5. Реизборност у звање асистента (од – до, број): 

Изабрана у звање лектора за ужу научну област Русистика 2007.г. и реизабрана у исто звање 2010. и 

2013. г. Изабрана у звање вишег лектора за ужу научну област Русистика 2016.и реизабрана у исто 

звање 2019. г. 

6. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 

основним и дипломским академским-мастер студијама: 

Руски језик по избору, ниво А1.1 и А1.2, I и  II година ОАС филолошких и нефилолошќих група – 4 

часа вежби недељно; 

Руски језик по избору, ниво А2.1 и А2.2, I, II и  III година ОАС филолошких и нефилолошќих група 

– 4 часа вежби недељно; 

Стара руска култура и култура XVIII века, I година ОАС руског језика и књижевности – 2 часа 

вежби недељно; 

Стара руска култура и култура XVIII века, I година ОАС руског језика и књижевности – 2 часа 

предавања недељно (у шк.г.2021/22, под менторством доц.др Л. Милентијевића); 

Руска књижевност I (XVIII века), I година ОАС руског језика и књижевности – 2 часа вежби 

недељно;  

Стара руска књижевност 1 и 2 – III година ОАС руског језика и књижевности – 2 часа вежби 

недељно. 

Стара руска књижевност 1 и 2 – III година ОАС руског језика и књижевности – 1 час предавања 

недељно (под менторством доц.др Л. Милентијевића). 

7. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

Обогатила часове низа наставних јединица увођењем метода дигиталног презентовања грађе путем 

ПП презентација, интерактивних материјала и интернет-радионица. 

8. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

руковођење у изради реферата на предмету Стара руска култура и култура XVIII века, као и 

семинарских радова на предметима Стара руска књижевност 1 и Стара руска књижевност 2. 

в) Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 
 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, издавач): 

У коауторству са др М. Крстић израдила Збирку вежбања за почетни ниво учења руског језика са 

тестовима (скрипта – припремљено за објављивање, електронска верзија предата комисији на 

увид); 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу са 

општим актом факултета  

 
Шк. година / 
Предмет 

Руски као 
изборни језик 
(сви нивои) 

Стара руска 
култура и 
култура XVIII 

Руска 
књижевност 1 

Стара руска 
књижевност 1 

Стара руска 
књижевност 
2 
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века 

2019/20. 
зимски сем. 

4,92 4,36 - 4,67 - 

2020/2021. 
зимски сем. 

4,37 4,20 - 4,41 - 

2020/2021. 
летњи сем. 

4,21 - 4,33 - 4,50 

2021/2022. 
зимски сем. 

4,67 4,08 - 4,29 - 

Укупна просечна оцена: 4,41. 

Напомена: Подаци у табели односе се на студентску евалуацију вежби у наведеном периоду; нема података за летњи 

семестар 2019/2020. године, као ни података о евалуацији предавања за све школске године. 

 

ђ) Остало 

Члан комисије за одбрану мастер радова из руске књижевности кандидата Горјане Росић, Милоша 

Милојевића, Светлане Алексић, Милана Маринковића и Драгане Валигурске; 

Стални члан комисије за дијагностичку проверу знања на Руском језику по избору на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду; 

Стални члан комисије на класификационом испиту на Одсеку за славистику Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду (2012–2019); 

Језички координатор за руски језик у Центру за језике Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду; 

Сарадник (наставник руског језика) у Центру за језике Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду; 

Академски координатор за студенте III године руског језика и књижевности Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду током 5 школских година; 

Учесник у изради курикулума и спецификација за предмет Руски језик А1.1, А1.2, А2.1 и А2.2; 

Сарађује са колегама на Одсеку за славистику на изради планова и програма модуларне наставе из 

Руског језика – страног језика по избору, као и на предметима из руске књижевности на ОАС; 

У више наврата изводила интензивне курсеве припремне наставе за студенте I године Одсека за 

славистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. 

 

 

 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања и 

издавач): 

 

Суботић, И. Александар Блок у српској књижевној критици, Ирена Суботић, Интерграф, 

Нови Сад, 2008, 128.стр. [ISBN 978-86-916529-0-6] 
 

Суботић, И. Општи преглед рецепције стваралаштва А. А. Блока у српској књижевној 

критици. В: А. Ю. Маслова (отв. ред.) Славянские диалоги: международный сборник 

научных статей молодых ученых. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014, стр. 141–153. [ISBN 

978-5-7103-3039-5] 
 

3. Референце међународног нивоа (публикације у међународним часописима, међународне 

изложбе и уметнички наступи): 

 

4. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у станим националним 

часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или спортски наступи на 
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билатералном нивоу): 

 

5. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи у земљи: 

 

1) Суботић, И. Александар Блок у савременој српској критици. Истраживања драматургије. 

Славистика, књ. XV, 2011, стр. 272–276. [ISSN 1450-5061] 
2) Суботић, И. Српски пјесници Бранко Миљковић, Стеван Раичковић и Владимир Јагличић као 

преводиоци поезије Александра Блока, Славистика, књ. XVI, 2012 75 – 82. [ISSN 1450-5061] 
 

6. Саопштења на међународним научним скуповима: 

 

Суботић, И. Улога илустративног материјала у настави староруске културе и књижевности. У: 

Motiváció - figyelem - fegyelem [Elektronski izvor] : az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kara VII. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye, (Szabadka, 

2013. október 4-5.) = "Motivation - attention - discipline" : University of Novi Sad, Hungarian 

Language Teacher Training Faculty, VII. International Scientific Conference, (Subotica, October 4-5, 

2013) / szerkesztő Czékus Géza, 2013, стр. 91-95. [ISBN 978-86-87095-38-0] 
 

Суботић, Ирена, Улога илустративног материјала у настави староруске културе и 

књижевности. У: Motivation - attention - discipline : final program and abstracts / 7th International 

Scientific Conference, October 4-5, 2013, Subotica, Serbia ; [organized by] University of Novi Sad, 

Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica ; [szerkesztő Czékus Géza], 2013, стр. 85. 

[978-86-87095-37-3]  
 

Суботић, И. Лаки свјетови Татјане Толстој. У: Научни скуп „Наука и стварност 2018“, 

Филозофски факултет, Пале, Књига резимеа, 2018, стр. 112–113. [ISBN 978-99938-47-96-0]   

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/knjiga-rezimea.pdf 

 

Суботић, И. О једном значајном путописном свједочанству из XV вијека. У: Book of abstracts. 

The Fourth International Conference "Interculturalism in education", Novi Sad, October 13th, 2018 ; 

editor Violeta Petković. 2018, стр. 28. [ISBN 978-86-80707-70-9]  
 

Суботић, И. Исток и Запад у романескном свијету Павла Крусанова. У: Научни скуп „Наука и 

стварност 2019“, Филозофски факултет, Пале, Књига резимеа, 2019, стр. 118. [ISBN 978-99976-

45-03-6] Knjiga rezimea.indd (rs.ba)  

 

Суботић, И. Циклус молитава Кирила Туровског у Псалтиру с последовањем бр. 62 манастира 

Свете Тројице код Пљеваља. У: Словенство и савремени свет: човек, језик, култура. Књига 

сажетака, 2022, стр.  97. Zbornik 2022.pdf (slavistickodrustvo.org.rs) 

 

7. Саопштења на домаћим научним скуповима: 

  

Суботић, И. Витомир Вулетић о Александру Блоку. У: Душанка Мирић (ур.) (2011). Домети и 

перспективе развоја славистике / Зборник теза (Интеркатедарска конференија посвећена 50-

годишњици Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17. септембар 2011). – Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2011, стр. 28–29. [ISBN 978–86–6065–078–0] 

 

8. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

1) Суботић, И. Александар Блок у савременој српској критици. Истраживања драматургије. 

Славистика, књ. XV, 2011, стр. 272–276. [ISSN 1450-5061] M 52 

2) Суботић, И. Витомир Вулетић о Александру Блоку. У: Душанка Мирић (ур.) (2011). Домети 

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/knjiga-rezimea.pdf
https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Knjigarezimea2019.pdf
http://slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/2021/Zbornik%202022.pdf
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и перспективе развоја славистике. Зборник теза (Интеркатедарска конференија посвећена 50-

годишњици Катедре за руски језик и књижевност, Нови Сад, 17. септембар 2011). – Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2011, стр. 28–29. [ISBN 978–86–6065–078–0] M 64 

3) Суботић, И. Српски пјесници Бранко Миљковић, Стеван Раичковић и Владимир Јагличић 

као преводиоци поезије Александра Блока, Славистика, књ. XVI, 2012, стр. 75–82. [ISSN 1450-5061] 

M 52 
4) Суботић, И. Улога илустративног материјала у настави староруске културе и књижевности. 

У: Motiváció - figyelem - fegyelem [Elektronski izvor] : az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kara VII. nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye, (Szabadka, 2013. 

október 4-5.) = "Motivation - attention - discipline" : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher 

Training Faculty, VII. International Scientific Conference, (Subotica, October 4–5, 2013) / szerkesztő 

Czékus Géza, 2013, стр. 91–95. [ISBN 978-86-87095-38-0] M 33 

5) Суботић, И. Улога илустративног материјала у настави староруске културе и књижевности 

(апстракт). У: Motivation - attention - discipline : final program and abstracts / 7th International Scientific 

Conference, October 4-5, 2013, Subotica, Serbia ; [organized by] University of Novi Sad, Hungarian 

Language Teacher Training Faculty, Subotica ; [szerkesztő Czékus Géza], 2013, стр. 85. [978-86-87095-

37-3] M 34 

6) Суботић, И. Александар Блок у српској књижевној критици, Ирена Суботић, Интерграф, 

Нови Сад, 2013, 128.стр. [ISBN 978-86-916529-0-6] M 42 

7) Суботић, И. Општи преглед рецепције стваралаштва А. А. Блока у српској књижевној 

критици. В: А. Ю. Маслова (отв. ред.) (2014). Славянские диалоги: международный сборник 

научных статей молодых ученых. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014, стр. 141–153. [ISBN 978-5-

7103-3039-5] M 14 

8)  Суботић, И. Лаки свјетови Татјане Толстој. У: Научни скуп „Наука и стварност 2018“, 

Филозофски факултет, Пале, Књига резимеа, 2018, стр. 112–113.  

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/knjiga-rezimea.pdf M 34 

9) Суботић, И. О једном значајном путописном свједочанству из XV вијека. У: Book of 

abstracts / The Fourth International Conference "Interculturalism in education", Novi Sad, October 13th, 

2018 ; editor Violeta Petković, 2018, стр. 28. [ISBN 978-86-80707-70-9] M 34 

10) Суботић, И. Исток и Запад у романескном свијету Павла Крусанова. У: Научни скуп 

„Наука и стварност 2019“, Филозофски факултет, Пале, Књига резимеа, 2019, стр. 118. [ISBN 978-

99976-45-03-6] Knjiga rezimea.indd (rs.ba) M 34 

11) Суботић, И. Циклус молитава Кирила Туровског у Псалтиру с последовањем бр. 62 

манастира Свете Тројице код Пљеваља. У: Словенство и савремени свет: човек, језик, култура. 

Књига сажетака, 2022, стр. 97. Zbornik 2022.pdf (slavistickodrustvo.org.rs) М 34 

12) Суботић, Ирена, Циклус молитава Кирила Туровског у Псалтиру с последовањем бр. 62 

манастира Свете Тројице код Пљеваља. Саопштење са LX скупа слависта Србије, 2022 – у поступку 

рецензирања НЕ БОДУЈЕ СЕ 

 

9. Индекс компетентности:  

Категорија рада Број радова Број бодова Укупно 

М14 1 5 5 

М33 2 1 2 

М34 5 0,5 2,5 

М42 1 7 7 

М52 2 1,5 3 

М64 1 0,5 0,5 

Укупно: 11  19 
 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски    

            текстови и др). 

 

http://ff.ues.rs.ba/files/docs/users/Urednik/knjiga-rezimea.pdf
https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Knjigarezimea2019.pdf
http://slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/2021/Zbornik%202022.pdf
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XVI. ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  РАД              

            РАД: 

 
 

XVII. ОСТАЛО 

 Учешће у својству предавача на семинару за наставнике руског језика у организацији Подружнице 

Славистичког друштва Србије у Новом Саду 17.12.2012.г. са рефератом Пять лиц одного 

стихотворения; 

Похађање семинара за повишење квалификације наставника  руског језика  одржаних на Одсеку за 

славистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; 

Еразмус + координатор за међународну сарадњу са Одсека за славистику Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду од 19. 06. 2015. до 09. 03. 2018; 

Члан Организационог одбора за прославу јубилеја Филозофског факултета 2014.г; 

Члан Извршног одбора синдиката Филозофског факултета у Новом Саду; 

 

Учествовала у презентацији и популаризацији руског језика и руске културе на Филозофском 

факултету Универзитета у Новом Саду, као и широј јавности, приликом светског Дана језика, Дана 

отворених врата, Сајма науке и образовања; 

 

Превела са староруског језика циклус седмичних молитава Кирила Туровског са преписа СОЛ—1 (у 

рукопису, рукопис предат на увид комисији); 

 

Рашчитала петнаест српских преписа циклуса седмичних молитава Кирила Туровског – разрешена 

scriptura continua и разночтенија (у рукопису; фотокопија рукописа рашчитаних шест преписа 

предата на увид комисији); 

 

У оквиру ДАС развија и продубљује знања са усмерењем медиевистике. 

Открила досад непознат препис циклуса седмичних молитава Кирила Туровског (у Псалтиру с 

последовањем бр.62 из библиотеке манастира Св. Тројице код Пљеваља). 

XVIII. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Ирена Суботић рођена је 02.08.1972. године у Прњавору. Уписује  основне студије на Одсеку за 

руски језик на Филозофском факултету које завршава 2006. године (просечна оцена 9,08, а 

просечна оцена из предмета релевантних за избор 9,77). Мастер академске студије завршава 

2012. године, одбранивши рад са називом „Александар Блок у српској књижевној критици“.  

 

Ирена Суботић наводи да је похађала различите семинаре намењене за повећање квалификације, а 

који су прошли у организацији Филозофског факултета у Новом Саду. Члан је различитих одбора на 

Филозофском факултету, у више наврата је учествовала у различитим манифестацијама које 

организује поменути факултет, као и у координацији Eразмус + пројеката у трогодишњем периоду. 

Из наведеног проистиче да Ирена Суботић има велики број академских, како наставних, тако и 

ваннаставних, активности. Интересовања кандидаткиње сежу од медиевистике до руске 

књижевности периода симболизма, при чему је остварила индекс компетентности 19 (бодовано 

према важећем Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата) што сведочи о смислу за научноистраживачки рад.  Поред 

поменутог, Ирена Суботић наводи је посветила одговарајућу пажњу и питањима методике наставе, 

како староруске књижевности, тако  и руског језика на почетном нивоу. Коаутор је  Збирке 

вежбања за почетни ниво учења руског језика  са тестовима, која се у пракси потврђује као 

оптимална. 

Кандидаткиња има вишедеценијско радно искуство: вишегодишња настава у основним и средњим 

школама (од 1999. до 2007.), као и велико радно искуство у високошколској установи (од 2007. до 

2022. године на Филозофском факултету), те се може закључити да кандидаткиња поседује 

релевантно радно искуство за расписан конкурс.  
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XIX. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА   

    РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1 / 2 стране       

             куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

На основу горе наведеног, сви пријављени кандидати испуњавају формалне услове за избор у вишег 

лектора у складу са чланом 132 Статута Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.  

Комисија на основу детаљне анализе података из конкурсних пријава извлачи следеће закључке:  

 

- Лана Јекнић има звање мастер из уже научне области за коју је расписан конкурс, што је 

према члану 132 Статута Филозофског факултета у Новом Саду обавезан услов за избор у 

звање вишег лектора. Лана Јекнић  завршава основне академске студије са просечном 

оценом 8,78. Просечна оцена из предмета релевантних за избор у звање вишег лектора је 

8,93. Индекс компетентности кандидаткиње је 15. Истовремено, кандидаткиња Јекнић је 

активна у популаризацији књижевности, организовању и реализацији јавних предавања, 

скупова и сл. Комисија констатује да кандидаткиња не поседује релевантно радно 

искуство које је предвиђено за расписани конкурс. 

- Марија Кувекаловић има звање мастер из уже научне области за коју је расписан конкурс, 

што је према члану 132 Статута Филозофског факултета у Новом Саду обавезан услов за 

избор у звање вишег лектора. Кандидаткиња Кувекаловић завршава основне академске 

студије са просечном оценом 9,11. Просечна оцена из предмета релевантних за избор не 

може бити установљена, јер кандидаткиња није доставила потребну документацију. 

Индекс научне компетентности кандидаткиње је 19,5. Комисија констатује да кандидаткиња 

не поседује релевантно радно искуство које је предвиђено за расписани конкурс. 

- др Галина Лукић има звање доктор наука из уже научне области за коју је расписан конкурс, 

те према члану 132 Статута Филозофског факултета у Новом Саду испуњава услове за избор 

у звање вишег лектора. Галина Лукић завршава основне академске студије са просечном 

оценом 9,65. Просечна оцена из предмета релевантних за избор у звање је 9,7. Кандидаткиња 

Лукић прилаже сертификате које сведоче о стручном усавршавању. Индекс научне 

компетентности кандидаткиње је 17,3. Комисија констатује да кандидаткиња Лукић поседује 

релевантно радно искуство које је предвиђено за расписани конкурс.  

- Ирена Суботић завршава основне академске студије са просечном оценом 9,08, док је 

просечна оцена предмета релевантних за избор у поменуто звање 9,75. Кандидаткиња наводи 

да је члан је различитих одбора на Филозофском факултету, у више наврата је 

учествовала у различитим манифестацијама које организује поменути факултет, као и у 

координацији Eразмус + пројеката у трогодишњем периоду. Из наведеног проистиче да 

Ирена Суботић има велики број академских, како наставних, тако и ваннаставних 

активности. Индекс научне компетентности кандидаткиње је 19. Комисија констатује да 

кандидаткиња има богато радно искуство у високошколској установи.  

   

XI. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

Након детаљне анализе пристиглих пријава на конкурс за место вишег лектора уз додатни осврт на 

податке од посебног значаја за објективну процену њихових индивидуалних постигнућа, Комисија 

једногласно предлаже Изборном већу да изабере Ирену Суботић у звање вишег лектора, јер она 

испуњава формалне и суштинске услове за избор у звање вишег лектора. Од пријављених 

кандидата Ирена Суботић има највишу просечну оцену из предмета релевантних за избор у 

тражено звање. Кандидаткиња Суботић се издваја и по богатом радном искуству у 

високошколској установи, показала је  добар учинак у раду са студентима на почетним нивоима 

учења страног језика, као и на три књижевна предмета на којима држи вежбања. Комисија 

констатује профилисаност и оригиналност радова кандидаткиње, који се базирају на 

компаративном посматрању појава релевантних за књижевност, превасходно са дијахронијским 

приступом и освртом на староруску књижевност. Комисија се руководи потребама Одсека за 

сарадником, а касније и наставником, на предметима Стара руска књижевност I, Стара руска 
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књижевност II, Стара руска култура и култура 18. века, Руска књижевност 1, где се Ирена 

Суботић, на основу искуства у настави на поменутим предметима, интересовања, положених 

предмета на докторским академским студијама, издваја као најбољи кандидат. Комисија издваја 

активно учешће Ирене Суботић у различитим наставним и ненаставним активностима на 

Филозофском факултету у различитим облицима (члан комисије за пријемне испите, за одбрану 

мастер радова, за дијагностичку проверу знања, сарадник у Центру за стране језике, академски 

координатор за студенте, координатор за међународну сарадњу, сарадник у изради курикулума и 

спецификација, као и планова и програма модуларне наставе из Руског језика – страног језика по 

избору, као и на предметима из руске књижевности на ОАС). На основу горенаведеног Комисија 

предлаже Изборном већу Филозофског факултета да кандидаткињу Ирену Суботић поново изабере 

у звање вишег лектора за ужу научну област Русистика и да предложи декану Филозофског 

факултета да са њом заснује радни однос. 

                                                                                   

 

 

   ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

Нови Сад, 13.  јул 2022. 

                                                                    ____________________________________________________ 

                                    др Лазар Милентијевић, доцент, Филозофски факултет у Новом Саду 

председник комисије 

 

                                                                  _____________________________________________________ 

                                      др Мелина Панаотовић, доцент, Филозофски факултет у Новом Саду 

члан комисије 

 

_____________________________________________________ 

др Марија Стефановић, ванредни професор, Филозофски факултет у Новом Саду 

члан комисије 

 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају према 

правилнику надлежног министарства. 

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. 

 

 

 

 


