НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ
СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање
лектора, ужа научна област Специфични језици (русистика).
Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном
Сарајеву, број ННВ: 2974/19 од 15.10.2019. године, именовани смо у Комисију за разматрање
конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу, објављеном у дневном листу “Глас
Српске“ од 02.10.2019. године, за избор у академско звање лектора, ужа научна област
Специфични језици (русистика).
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне области,
научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, датума избора у
звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен:
1. Др Јелена Бајовић, доцент, предсједник
Научна област: Хуманистичке науке
Ужа научна област: Лингвистичка русистика
Датум избора у звање: 26.11.2014.
Универзитет: Универзитет у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици
Факултет: Филозофски факултет
2. Др Мирјана Лукић, доцент, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Ужа научна област: Опште студије књижевности
Датум избора у звање: 4.07.2019.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Филозофски факултет Пале
3. Др Вишња Вишњевац, члан
Научна област: Хуманистичке науке
Ужа научна област: Специфични језици (русистика)
Датум избора у звање: 13.04.2018.
Универзитет: Универзитет у Источном Сарајеву
Факултет: Филозофски факултет Пале

На претходно наведени конкурс пријавио се ЈЕДАН кандидат:
1. Иља Тјапков
22. ___________________________________
Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже
научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном
односу на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој
високошколској установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се
кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом.
2
Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).
1

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане
чланове3 77., 78. и 87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву,
Комисија за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у звања,
Наставно-научном вијећу Филозофског факултета Пале и Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву подноси сљедећи извјештај на даље одлучивање:

ИЗВЈЕШТАЈ
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке
На Филозофском факултету Пале, на 267. сједници Наставно-научног вијећа,
одржаној 24.09.2019. године донесен је приједлог одлуке о расписивању конкурса за
избор у звање лектора, ужа научна област Специфични језици (русистика). Одлука је
потврђена на редовној сједници Сената Универзитета у Источном Сарајеву,
27.09.2019. године.
Дневни лист, датум објаве конкурса
Глас Српске, 02.10.2019. године
Број кандидата који се бира
Један
Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је
конкурс расписан, списак предмета
Лектор, Специфични језици (русистика)
Број пријављених кандидата
Један

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА
ПРВИ КАНДИДАТ
1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Име (име једног родитеља) и презиме
Иља, Сергеј, Тјапков
Датум и мјесто рођења
22. јануар 1974.
Установе у којима је кандидат био запослен
Није наведено
3
4

У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.
У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.

Звања/радна мјеста
Научна област
Филологија, Руска и романо-германска филологија
Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима
2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије/студије првог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Ивановски државни универзитет
Назив студијског програма, излазног модула
Романо-германска филологија (енглески језик) – интегрисана диплома мастер
студија (петогодишње студије по старом програму)
Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив
8,93, филолог германских језика, наставник, преводилац
Постдипломске студије/студије другог циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка
Назив студијског програма, излазног модула
Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив
Наслов магистарског/мастер рада
Ужа научна/умјетничка област
Докторат/студије трећег циклуса
Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)
Ивановски државни универзитет
Наслов докторске дисертације
Руски симболизам у пријему англо-америчких и њемачких књижевних студија:
питања историје и теорије
Ужа научна област
Руска књижевност
Претходни избори у звања (институција, звање и период)
1.
26.
3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора
1. Языковая картина мира К.Д. Бальмонта, или был ли «предателем» «самый
нерусский из поэтов»//ХIX Международная научно-практическая
конференция. Вестник. Современный русский язык: функционирование и
проблемы преподавания. №28, Будапешт. 2014;
Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате
који се бирају у звање асистента и вишег асистента.
6
Навести све претходне изборе у звања.
5

http://www.wiki.pdfm.ru/36konferenciya/168027-1-funkcionirovanie-problemiprepodavaniya-budapesht-rkc-marta-2014-goda-takzhe-otobrannie-redkollegiey.php
2. «Есмь славянин и пребуду им»: славянское единство в творчестве К.
Бальмонта периода эмиграции//Сборник международной конференции
«Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект». –
Белград: Славистическое общество Сербии, 2013 г;
https://www.hse.ru/data/2013/09/30/1277446793/Russkoe_zarubezhje_2013.pdf
3. Экспликация национальных культурных смыслов языковой картины мира (на
материале газетных заголовков)// Сборник международного научного
симпозиума «Достижения и перспективы сопоставительного изучения
русского и других языков» – Белград: Славистическое общество Сербии, 2012.
В соавторстве с И.В. Тяпковой;
http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/dostizhenija_2012.pdf
4. Концепт «Дом» в романе К.Д. Бальмонта «Под новым серпом»: гармония
многообразия//ХVII Международная научно-практическая конференция.
Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы
преподавания. №26, Будапешт. 2012;
5. Концепт «Дом» в романе К.Д. Бальмонта «Под новым серпом»: дуальность
родного
и
вселенского//ХVI
Международная
научно-практическая
конференция. Вестник. Современный русский язык: функционирование и
проблемы преподавания. №25, Будапешт. 2011;
6. Паремиосфера славянских языков как отражение национально-культурных
кодов (на материале русских, сербских и польских паремий)//Русский язык
как инославянский. Современное изучение русского языка и русской
культуры в инославянском окружении. – Белград: Славистическое общество
Сербии, 2011. В соавторстве с И.В. Тяпковой;
7. Компаративистский взгляд на "родное" и "вселенское" в творчестве поэта
Константина Бальмонта: модус западной рецепции (США, Англия, Германия,
Франция)//Русская литература в мировом культурном и образовательном
пространстве, СПб. 2008;
https://www.ozon.ru/context/detail/id/21398658/
8. Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века.
Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 7. Иваново, 2006 – член редакционной коллегии
9. Бальмонт в работах западных литературоведов//Константин Бальмонт,
Марина Цветаева и художественные искания ХХ века: Межвуз. сб. науч. тр. –
Иваново: Ивановский государственный университет, 2004. Вып. 6 – член
редакционной коллегии;
10. «Эмпирии» и «эмпиреи» чеховского мифологизма: сопоставительный анализ
современной российской и западной литературоведческой рецепции.
Филологические штудии. Сб. научн. трудов. Вып. 5. Иваново, 2001;
11. Творчество К.Д. Бальмонта в англо-американском литературоведении (К
постановке вопроса). Творчество писателя и литературный процесс. Слово в
художественной литературе, стиль, дискурс. Межвузовский сборник научных
трудов. Иваново, 1999;
12. К. Д. Бальмонт в модусе "серебряного века": западная рецепция. Константин
Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. Межвуз. сб.
науч. тр. Вып. 4. Иваново, 1999;
13. Некоторые аспекты восприятия творчества В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта в

современном зарубежном литературоведении. Ивановский государственный
университет - 25 лет. Юбилейный сборник тезисов статей молодых учёных.
Иваново, 1998;
14. А. П. Чехов в модусе "серебряного века": западная рецепция (Новые подходы
в старом споре). Филологические штудии. Сб. научн. трудов. Вып. 2. Иваново,
1998.
Радови послије посљедњег избора/реизбора7

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора
Кандидат Иља Тјапков посједује широко филолошко образовање, бави се
истраживањима како руске, тако и романо-германске књижевне тематике. Посебно
треба истаћи анализу актуелних лингвокултуролошких тема, значајних у раду са
студентима.
Једна од основних области интересовања кандидата је свеобухватно истраживање
дјела пјесника К.Д. Баљмонта. На основу шпанске теме у стваралаштву Баљмонта,
актуализује се теза о неопходности обнављања истраживачке парадигме за
разумијевање дихотомије.
Затим, аутор истражује однос Баљмонта према револуционарним променама руске
историје и умјетничког осмишљавања историјских промјена са позиције носиоца
свјетске културне традиције; као и „словенску тему“ током емиграције у дјелима
наведеног писца. Посебан осврт се даје српском и југословесном аспекту тог питања.
Аутор два рада посвећује концепту Дом код Баљмонта – хармонији разноврсног и
дуалности домаћег и свјетског, наредни – модусу западне рецепције. Шире
истраживање дате теме је урађено у чланку посвећеном анализи стваралштва
Константина Баљмонта код западних теоретичара књижевности, а прије тога у
разматрању дјела анализираног пјесника у англо-америчкој књижевној мисли.
Као што је наведено, у круг интересовања кандидата спада и анализа језичке слике
свијета – експликација националног културног смисла на материјалу новинских
наслова. Аутор наводи разноликост културних вриједности у језичкој слици свијета
различитих националности, у којој концепти спознаје свих нивоа добијају самониклу
нијансу.
Иља Тјапков се у свом раду бавио и темом Чехова – западне рецепције писца у
модусу тзв. „сребрног вијека“ руске поезије.
Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора
5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА
Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са
Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника)
релевантних за избор кандидата у академско звање.
7

ознаком, период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).
Остале стручне дјелатности.

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата).
6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА8
На интервјуу одржаном у просторијама Филозофског факултета, 7. новембра 2019.
године, једини пријављени кандидат, Иља Тјапков, показао је академску зрелост и
спремност за наставни рад.
7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ
ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ
ЗА КОЈУ ЈЕ КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93.
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ9
III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове
за избор у звање или их не испуњава.
Иља Тјапков
Минимални услови за
испуњава/не
Навести резултате рада (уколико
избор у звање10
испуњава
испуњава)
Навести списак
минимално прописаних
услова
Завршен други циклус
испуњава
Кандидат посједује интегрисану
студија са најнижом
диплому о завршетку
просјечном оценом на
петогодишњих студија са
првом и другом циклусу
просјечном оценом 8,93
студија 8,00
Научни степен магистра
испуњава
Кандидат премашује наведени
наука
услов, посједује диплому доктора
наука (нострификована)
Објављени научни и
испуњава
Кандидат Иља Тјапков је објавио
стручни радови
више радова из русистике у
Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника
о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију
подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у просторијама
факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи
датум, вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)
9
Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским
установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи
предавање из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.
10
У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана
77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о
поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву
8

релевантним руским, српским и
европским часописима.
Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)
Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …
Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за
првог)
С обзиром на то да кандидат Иља Тјапков испуњава конкурсом предвиђене
услове, као и услове предвиђене Законом о високом образовању Републике
Српске и Правилником о избору академског особља Универзитета у Источном
Сарајеву, Комисија једногласно предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског
факултета Пале да кандидата Иљу Тјапкова изабере у звање лектора за ужу
научну област Специфични језици (русистика) на Катедри за русистику.

Ч Л А Н О В И К О М И С И Ј Е:
1.Доц. др Јелена Бајовић, предсједник
_______________________________
2.Доц. др Мирјана Лукић, члан
_______________________________

3.Доц. др Вишња Вишњевац, члан
_______________________________

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ
Уколико неко од чланова комисије није сагласан са приједлогом о избору дужан
је своје издвојено мишљење доставити у писаном облику који чини саставни дио
овог извјештаја комисије.
Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:
1. ________________________________
Мјесто: Пале
Датум: 18.11.2019.

