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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ

На почетку XX veka, нарочито после мајског преврата 1903, стекли су се сви услови да Велика
школа прерасте у дуго, још од половине XИX века, жељени српски универзитет. Законом о
Универзитету, који је замишљен „као највише самоуправно тело за вишу стручну наставу и за
обрађивање наука”, предвиђено је пет факултета: уз дотадашња три са Велике школе, још
богословски и медицински.
Филозофски факултет, са нешто мањим бројем наставника и рационалнијом структуром,
понудио је 15 студијских група, од чега 5 – филолошких. Организационе јединице факултета у
којима се одвијао наставно-научни рад на пољу филологије биле су (поред Семинара за
класичне језике и стару историју): Српски семинар, Семинар упоредне књижевности, Семинар
немачког језика и Семинар француског језика. До Првог светског рата ови семинари
обезбеђивали су пуне четворогодишње студије из главних предмета, а била је предвиђена и
читава мрежа помоћних и споредних (углавном су то били савремени страни језици — нпр.
енглески, руски, пољски).
Балкански ратови 1912. и 1913. озбиљно су пореметили наставу на Универзитету, а у лето 1914.
она је, на пуних шест година, потпуно прекинута. Филозофски факултет је поново почео са
редовним радом тек у пролеће 1920. године. Четири године касније Филозофски факултет се
поново дели на два одсека: историјско-филолошки и природно-математички, али се при томе
не одустаје од концепције груписања предмета у ужестручне профиле. На почетку 1925/26.
школске године ступила је на снагу нова уредба о Филозофском факултету, у којој су
дефинисане „науке и научне гране” које се развијају и предају на факултету, међу којима су
ове филолошке: српски језик са јужнословенским језицима; упоредна граматика са
санскритом; историја српске књижевности с књижевностима јужнословенским; словенска,
класична, романска, германска филологија; упоредна књижевност с теоријом књижевности.
Уредба је предвиђала, поред раније већ предаваних језика, и наставу из италијанског,
румунског, мађарског, турског, арапског и арбанашког и њихових књижевности.
Године 1927. донет је дефинитиван распоред студијских група Филозофског факултета са
наставним плановима. Тада их је већ било 28, од чега 8 филолошких: народни језик; народни
језик и књижевност; народна књижевност; словенска; класична; оријентална; романска и
германска.
Између ратова утемељују се нове филолошке дисциплине, пре свега стране филологије
(оријенталистика, албанологија и италијанистика) или се подижу на виши ниво организације,
као што се збило са англистиком.
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Нови вишегодишњи прекид наставних активности донео је Други светски рат 1941-1945. И
поред настојања да се 1942. успостави редовна активност Београдског универзитета, он је,
заправо, све време био затворен за наставу.
Вољом случаја, Капетан-Мишино здање, у коме је био смештен и највећи део филолошких
семинара, током рата није претрпело тежа оштећења.
То, међутим, није била судбина Нове зграде Универзитета — оне у којој је данас Филолошки
факултет: она је у октобру 1944. године изгорела до темеља, а са њом, поред свега осталог, и
богата библиотека Словенског семинара.
Обновљени Филозофски факултет имао је 1945. године студијске групе, од тога 6 филолошких:
Славистичку, Групу за јужнословенске језике и књижевности, Романску, Германску
Оријентално-филолошку и Групу за класичну филологију.
После издвајања Природно-математичког факултета 1947. године, на Филозофском факултету
остало је 24 семинара и института. Од тога броја филолошких семинара је било 12. Од укупно
11 студијских група 6 је било филолошких, унутар којих се издвајало више специјалности
(филолошких укупно 13).
После реорганизације из 1948. Филозофски факултет је, уместо дотадашњих семинара, чинило
8 катедара, од чега 6 филолошких (за јужнословенске језике, јужнословенске књижевности,
источне и западне словенске језике и књижевности, романске језике и књижевности,
германске језике и књижевности, као и Катедра за класичну филологију). Уз то, постојала су и
три предмета са посебним статусом, међу њима два филолошка — оријентална филологија и
албански језик и књижевност.
Изменама статута из 1956. године број катедара као организационих јединица Филозофског
факултета увећан је на 16 (9 филолошких), а број студијских група на 20 (13 филолошких).
Фебруара 1958. донета је одлука о подели Филозофског факултета на два — Филозофскоисторијски (од 1962/63. поново Филозофски) и Филолошки. До ове поделе дошло је 1960.
године.
Почев од 1960/61. школске године Филолошки факултет је самостална наставна и научна
установа која се непрекидно развија и употпуњује у наставно-научном и кадровском погледу.
Непосредно по издвајању, Факултет је имао 11 наставних група:
1. Српскохрватски језик, 2. Југословенска књижевност, 3. Југословенска и светска књижевност,
4. Славистика, 5. Француски језик, 6. Италијански језик, 7. Енглески језик, 8. Немачки језик, 9.
Општа књижевност, 10. Оријентална филологија, 11. Албанологија.
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У оквиру тзв. „тростепене" високошколске наставе коју су подразумевали тадашњи прописи,
Филолошки факултет од школске 1961/62. уводи трећи степен наставе на свим својим
студијским групама: то је почетак постдипломских, односно магистарских студија.
Према статуту из 1961. године Факултет је чинило 10 одсека (за јужнословенске језике и општу
лингвистику; за југословенске књижевности; за славистику; за романистику; за германистику;
за англистику; за општу књижевност и теорију књижевности; за класичну филологију; за
оријенталистику; за албанологију) и Катедра за библиотекарство. Одсеци као организационе
јединице обједињавали су једну или више студијских група из своје наставно-научне области.
Овај је статут предвиђао укупно 22 студијске групе, али неке од њих никада нису уписале
студенте. Статутарне промене из 1961, па и оне које се тада нису могле спровести у живот,
послужиле су као добре смернице у ширењу Факултета (допринеле су, између осталога,
институционализацији дотад факултативне наставе румунског и шпанског језика и
књижевности).
Током шездесетих и седамдесетих година Филолошки факултет је пружао и велику помоћ у
оснивању и осамостаљивању бројних сродних наставно-научних институција у Србији и другим
републикама бивше Југославије — филозофским и филолошким факултетима у Новом Саду,
Приштини, Сарајеву, Скопљу, Нишу.
Од 1963. године на Факултету, у својству помоћне наставно-научне јединице, постоји и
Лабораторија за експерименталну фонетику и учење језика.
Године 1974. на Одсеку за оријенталистику почиње се са извођењем наставе кинеског језика и
књижевности, а две године касније, 1976, и јапанског језика и књижевности.
У оквиру Одсека за германистику 1979. године започиње настава норвешког језика, 1986.
отвара се посебна студијска група за скандинавске језике и књижевности, а 2003. године
основана је Група за холандски језик и књижевност.
Школовање високообразованих библиотекара, започето школске 1962/63, потом интегрисано
у друге наставне групе и смерове, настављено је 1990. године оснивањем Групе за
библиотекарство и информатику.
Током деведесетих година уведене су три нове студијске групе: 1992. Група за општу
лингвистику, а 1994. Група за мађарски језик и књижевност и Група за грчки језик и
књижевност. У оквиру Катедре за славистику 2002. године основана је Група за украјински
језик и књижевност.
Од 1996. године, као својеврсно оживљавање традиција Лицеја, почиње с радом Наставно
одељење у Крагујевцу са студијским групама за српски и енглески језик и књижевност.
Децембра 1997. Наставно одељење проширује се групама за француски, шпански и немачки
језик и књижевност.
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Статут Факултета, донет 1999. и потврђен 2000. године, предвиђа постојање 15 самосталних
катедара (Катедра за српски језик са јужнословенским језицима; Катедра за српску
књижевност са јужнословенским књижевностима; Катедра за славистику; Катедра за општу
књижевност и теорију књижевности; Катедра за англистику; Катедра за германистику; Катедра
за романистику; Катедра за иберијске студије; Катедра за италијанистику; Катедра за
оријенталистику; Катедра за библиотекарство и информатику; Катедра за општу лингвистику;
Катедра за неохеленске студије; Катедра за хунгарологију; Катедра за албанологију).
Важан наставно-научни нуклеус чини Семинар за друштвене науке, који обухвата опште
предмете (филозофију, психологију, културологију), обавезне у настави на свим студијским
групама.
Поред три одсека Секретаријата (за студентска питања, за опште и правне послове са
техничком службом, за финансијско и материјално пословање), на Факултету постоји још
дванаест центара наставног и научног карактера: Центар за постдипломске студије, Центар за
научноистраживачки рад, Центар за издавачку делатност, Међународни славистички центар
(МСЦ), Центар за српски као страни језик, Центар за стране језике, Центар за стално
образовање и евалуацију, Центар за текстолошка истраживања, Центар за примењену
лингвистику, Центар за информациону, дигиталну и медијску писменост, Центар за учење на
даљину и Центар за студије Азије.

Информатор о раду Филолошког факултета Универзитета у Београду ( у даљем тексту:
Факултет) направљен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја („Службени гласник РС“ број:120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и
објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68 из 2010.
године).
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у
Београду, групација факултета друштвено-хуманистичких наука.
Оснивач Факултета је Република Србија.
Назив: Филолошки факултет Универзитета у Београду.
Назив на енглеском језику: Faculty of Philology University of Belgrade
Седиште: Студентски трг 3, Београд.
Интернет адреса: www.fil.bg.ac.rs
Порески идентификациони број (ПИБ) Факултета: 100119438
Матични број Факултета: 07003161
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Факултет је уписан у судски регистар код Привредног суда у Београду под бројем регистарског
улошка 5-149-00, број решења VII.Fi br. 1816/01, od 18.04.2001. godine.
Факултет има Дозволу за рад издату од стране Министарства надлежног за високо
образовање, бр.612-00-02387/2013-04 од 21.11.2013. године.
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду: проф. др
Љиљана Марковић, декан Факултета.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
Филолошког факултета, www.fil.bg.ac.rs . Штампана верзија Информатора у виду брошуре,
каталога и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија
информатора (одштампани текст) уз накнаду нужних трошкова штампања.

За ажурирање Информатора о раду задужен је дипл. правник Милош Станић, управник Одсека
за опште и правне послове уз техничку подршку администратора Драгана Вранешевића и
Александра Благојевића, ИТ техничара.
Tel: + 381 2021608
e-mail: it@fil.bg.ac.rs

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом Факултета утврђене су организационе јединице у оквиру Факултета.
Факултет остварује своју делатност преко радних јединица.
Радна јединица је организациони део јединственог процеса рада, формиран на основу
природе делатности која се у њој обавља.
Радна јединица нема правну способност у правном промету са трећим лицима.
Радне јединице Факултета су: катедре, центри, семинар и одсеци.

- Катедре:
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима;
Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима;
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Катедра за славистику;
Катедра за општу књижевност и теорију књижевности;
Катедра за англистику;
Катедра за романистику
Катедра за германистику;
Катедра за иберијске студије;
Катедра за италијанистику;
Катедра за оријенталистику;
Катедра за библиотекарство и информатику;
Катедра за општу лингвистику;
Катедра за албанологију;
Катедра за хунгарологију;
Катедра за неохеленске студије;
Семинар за друштвене науке;
УПРАВНИЦИ И СЕКРЕТАРИ КАТЕДАРА, СЕМИНАРА И ЦЕНТРА У ШКОЛСКОЈ 2018/19.
КАТЕДРА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
Управник:
проф. др Рајна Драгићевић 011/2021-784
Секретар:
Александра Драгутиновић 011/2021-785
Библиотекари:
Ивана Спасојевић и Томислав Матић 011/2021-787
Студијски програми:
(01) Српски језик и књижевност
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(04) Бугарски језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ СА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА
Управник:
проф. др Бошко Сувајџић, кабинет 42, 011/2021-770
Секретар:
Валентина Тасић, кабинет 39, 011/ 2639-149, 011/2021-640
Библиотекари:
Боривој Везмар, Борисав Милошевић и Љиљана Дукић 011/2021-637
Студијски програми: (05) Српска књижевност и језик
(06) Српска књижевност и језик са компаратистиком

КАТЕДРА ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ
Управник:
проф. др Јован Попов, кабинет 115, 011/2021-690
Секретар:
Љиљана Врачарић, кабинет 112, 011/2638-252, 011/2021-697
Библиотекари:
Драган Врачарић и Урош Беговић 011/2021-718
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(08) Општа књижевност и теорија књижевности

КАТЕДРА ЗА СЛАВИСТИКУ
Управник:
проф. др Ксенија Кончаревић, кабинет 15, 011/2021-624
Секретар:
кабинет 14, 011/2021-618, 011/2639-550
Библиотекари:
др Ана Голубовић, Тамара Жељски, Душана Братић 011/2021-620
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Језик, књижевност, култура
09) Руски језик, књижевност, култура
(10) Пољски језик, књижевност, култура
(11) Чешки језик, књижевност, култура
(12) Словачки језик , књижевност, култура
(38) Украјински језик, књижевност, култура
Лекторат за белоруски језик

КАТЕДРА ЗА ИТАЛИЈАНИСТИКУ
Управник:
проф. др Снежана Милинковић, кабинет 332, 011/2021-665
Секретар:
Никола Јелић, кабинет 313, 011/2021-651, 011/2630-663
Библиотекари:
Предраг Бојанић 011/2021-666
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(13) Италијански језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА РОМАНИСТИКУ
Управник:
проф. др Веран Станојевић, 011/2021-727
Секретар:
Јана Павловић, 011/2021-724, 011/2638-716
Библиотекари на студијском профилу Француски језик, књижевност, култура: Милка Павковић,
Вера Врачар 011/2021-730;
Библиотекар на на студијском профилу Румунски језик, књижевност, култура: Мирела Белада,
011/2021-710
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профили: (14) Француски језик, књижевност, култура
(16) Румунски језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА ИБЕРИЈСКЕ СТУДИЈЕ
Управник:
проф. др Јелена Филиповић
Секретар:
Изабела Бељић, анекс између II и III спрата 011/2021-708
Библиотека:
анекс између III и IV спрата 011/2021-675
Телефон зборнице
011/2021-693
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(15) Шпански језик, хиспанске књижевности, култура
Лекторат:
Лекторат за португалски језик и Лекторат за каталонски језик.

КАТЕДРА ЗА ГЕРМАНИСТИКУ
Управник:
проф. др Анете Ђуровић, кабинет 416, 011/2638-622, локал 133
Секретар:
Весна Стојановић Војводић, кабинет 434, 011/2021-628
Библиотекари:
Милан Тодоровић 011/2021-698
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профили: (17) Немачки језик, књижевност, култура
(18) Скандинавски језици, књижевност, култура
(37) Холандски језик, књижевност, култура
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КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ
Управник:
проф. др Ненад Томовић, кабинет 213, 011/2021-670
Секретар:
Никола Станојевић, кабинет 212, 011/2021-672, 011/2639-553
Библиотекари:
Бојана Поповић, Сања Јоксимовић-Пајић и Катарина МиладиновићОжанић, 011/2021-719
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(19) Енглески језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА ОРИЈЕНТАЛИСТИКУ
Управник:
проф. др Анђелка Митровић, кабинет 312, 011/2021-650
Секретар:
мр Татјана Којић, кабинет 331, 011/2021-714, 011/2630-166
Библиотекари
(арапски језик,књижевност,култура и турски језик, књижевност,
култура): Снежана Генчић, Јелена Анић
Библиотекари
(јапански језик, књижевност, култура и кинески језик, књижевност,
култура): Бранислав Вучуровић и Далибор Врцељ 011/2021-715
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профили: (20) Арапски језик, књижевност, култура
(21) Турски језик, књижевност, култура
(23) Јапански језик, књижевност, култура
(24) Кинески језик, књижевност, култура
Лекторат:
Лекторат за корејски језик
Лекторат за персијски језик

КАТЕДРА ЗА АЛБАНОЛОГИЈУ
Управник:
проф. др Весна Половина, 011/2021-701
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(25) Албански језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ
Управник:
проф. др Јасмина Московљевић Поповић, кабинет 518, 011/2021-702
Секретар:
кабинет 516, 011/2021-610, 011/181-438
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(26) Општа лингвистика

КАТЕДРА ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Управник:
проф. др Александра Вранеш, каб. 535, 011/2021-602
Секретар и
библиотекар:
Зорица Ивковић-Савић, кабинет 529, 011/2021-619
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(27) Библиотекарство и информатика

КАТЕДРА ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ
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проф. др Предраг Мутавџић, кабинет 125, 011/2021-609
Ана Милосављевић, кабинет 514, 011/2021-606
Иван Грујић, кабинет 125, 011/2021- 609
Језик, књижевност, култура
(28) Грчки језик, књижевност, култура

КАТЕДРА ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ
Управник:
проф. др Марко Чудић, кабинет 014, 011/2021-711
Секретар:
кабинет 014, 011/2021-711
Студијски програм:
Језик, књижевност, култура
Студијски профил:
(29) Мађарски језик, књижевност, култура

СЕМИНАР ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Управник:
проф. др Александар Петровић, кабинет 412, 011/2021-706, 2021-627
Секретар:
Изабела Бељић 011/2021-708
ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ КАО СТРАНИ ЈЕЗИК
Управник:
проф. др Весна Крајишник

МЕЂУНАРОДНИ СЛАВИСТИЧКИ ЦЕНТАР
Управник:
проф. др Драгана Мршевић Радовић
- Центри:
Центар за постдипломске/мастер студије (специјалистичке студије и докторске);
Центар за научноистраживачки рад;
Међународни славистички центар (МСЦ);
Центар за српски језик као страни;
Центар за стално образовање и евалуацију;
Центар за издавачку делатност;
Центар за стране језике;
Центар за текстолошка истраживања;
Центар за примењену лингвистику;
Центар за информациону, дигиталну и медијску писменост;
Центар за учење на даљину;
Центар за студије Азије.
-

-
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ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Органи Факултета су:
стручни органи,
органи управљања,
органи пословођења,
Студентски парламент.

Стручни органи одлучују о питањима наставе, научноистраживачког рада и другим питањима
везаним за основну функцију Факултета.
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3.1. Орган управљања – Савет Факултета
Савет Факултета има двадесеттри члана, од којих петнаест бирају запослени на
Факултету (дванаест бира Веће, из реда наставе и три представника бирају ненаставни
радници, четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета.
Чланове савета ненаставног особља бира Збор ненаставног особља Факултета. Збор
одлучује ако је присутно више од половине запослених у ненастави. Одлуке се доносе
већином гласова присутних.
Чланове Савета Факултета из реда оснивача именује Влада.
Мандат чланова Савета Факултета траје три године, а мандат представника студената
траје једну годину.
На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова
Савета и бира председника и заменика председника.
Савет Факултета:
1) доноси Статут Факултета;
2) усваја финансијски план, извештаје о пословању и годишњи обрачун Факултета;
3) одлучује о коришћењу средстава Факултета за инвестиције;
4) доноси годишњи програм рада Факултета;
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5) доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог
Већа Факултета;
6) бира и разрешава декана и продекане Факултета;
7) бира председника и заменика Савета;
8) усваја пословник о свом раду.
Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова а о питањима
из тачке шест и седам одлучује тајним гласањем.
Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова а о питањима
из тачке шест и седам одлучује тајним гласањем.

3.2. Орган пословођења – Декан
Декан руководи радом Факултета као његов руководилац и орган пословођења.
Одлуком Савета Филолошког факултета број 934/1 од 22. априла 2016. године, др
Љиљана Марковић, редовни професор, изабрана је за декана Филолошког факултета
Универзитета у Београду за мандатни период 2016-2019. године.
Избор декана обавља се без конкурса, на три године, из реда редовних професора који
су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, са могућношћу једног поновног
избора.
Декана Факултета бира и разрешава Савет Факултета на предлог Наставно-научног
већа.
Мандат за декана траје три године са могућношћу још једног избора.
Правилник о избору декана доноси Савет Факултета.
Факултет има највише три продекана и студента продекана.
Декан предлаже кандидате за продекане Факултета, а бира их Савет већином укупног
броја гласова.
Избор продекана обавља се без конкурса на три године из реда наставника који су у
радном односу са пуним радним временом на Факултету.
Функција декана је утврђена Законом о високом образовању („Службени гласник РС“
бр.76/05, 100/07, 97/08, 44/10), а надлежност Статутом Универзитета и Статутом Факултета, као
и Законом о раду („ Службени гласник РС “ бр .24/08 и 61/05) и др.

3.3. Стручни органи – Већа
Наставно-научно веће делује у два сазива:
а) Наставно-научно веће (у даљем тексту Веће Факултета) и
б) већа за избор сарадника, за избор доцената, за избор ванредних професора и за
избор редовних професора (у даљем тексту: Изборно веће).
Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета. Веће чине
наставници, асистенти и лектори, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на
Факултету.
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Декан и продекани су чланови Већа Факултета по функцији.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
При расправљању, односно одлучивању, о питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
утврђивања броја бодова, у раду Већа учествују представници студената, које бира Студентски
парламент Факултета.
Број студентских представника, укључујући представнике сарадника у настави, износи
20% од укупног броја чланова оба сазива већа.
Мандат представника студената траје једну годину.
Веће Факултета обавља следеће послове:
1) утврђује предлог Статута Факултета;
2) предлаже Савету Факултета кандидате за избор декана;
3) предлаже студијске програме студија који се организују на факултету;
4) одлучује о организовању докторских студија и облицима стручног образовања и
усавршавања на страном језику;
5) одобрава теме докторских дисертација;
6) предлаже оснивање или укидање катедара и центара;
7) доноси правилнике о раду организационих јединица;
8) разматра и усваја извештаје управника центара;
9) бира представнике у стручним органима и телима Универзитета;
10) бира представнике за Савет Факултета и Савет Универзитета;
11) предлаже Универзитету матичност Факултета за основне, дипломске и
постдипломске студије;
12) даје мишљење Универзитету о броју студената који се уписују у прву годину
основних, дипломских и постдипломских студија, чије се образовање финансира из
буџета, као и они који плаћају школарину;
13) утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
14) најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних
истраживања који доноси Факултет;
15) разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета;
16) Разматра извештај сталног тела Факултета о квалитету студијских програма и
испуњености рада Филолошког факултета (самоевалуација)
17) прима обавештење о избору управника катедре;
18) доноси пословник о свом раду;
19) обавља и друге послове утврђене Законом о Универзитету и Статутом.
Веће одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова Већа.
Одлука се доноси ако се за предлог изјасни више од половине укупног броја чланова
Већа.
Када се на дневном реду налазе питања везана за Статут Факултета, као и за избор и
опозив декана Факултета, Веће одлучује ако је присутно више од две трећине чланова
Наставно-научног већа, а одлука се доноси ако се за предлог изјасни натполовична већина
чланова Већа.
О раду Већа води се записник.
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Веће за обављање послова из своје надлежности може образовати сталне и повремене
комисије.
Веће образује сталне комисије:
1) Комисија за развој;
2) Комисија за признавање стране високошколске исправе и вредновање страног
студијског програма;
3) Комисија за праћење квалитета наставе и испуњености услова за делатност
Факултета.
Комисије се бирају на три године.
Веће сваке године образује Централну уписну комисију.
Одлуком о образовању комисија одређује се број чланова и делокруг рада.
Комисије подносе извештај о свом раду и предлоге Већу Факултета.
Изборна већа Факултета чине наставници, асистенти, виши лектори и лектори, (за
сараднике: доценти, ванредни професори и редовни професори) који су у радном односу са
најмање 70% радног времена на Факултету и имају исто или више звање од онога за које се
предлаже избор или расписује конкурс.
Декан је председник Изборног већа по функцији.
Надлежност Изборног већа:
- расписивање конкурса за избор наставника и сарадника
- формира комисије за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и
сарадника, која се састоји од најмање три наставника, односно истраживача, са научним
звањем из уже научне области, за коју се кандидат бира, од којих бар један мора бити изван
радног састава Факултета.
- утврђује предлог за избор у звање наставника;
- врши избор у звање сарадника.
Кворум чине 2/3 укупног броја чланова одговарајућег Већа.
Одлука је пуноважна ако за њу гласа више од половине укупног броја чланова
одговарајућег изборног већа.
Веће катедре и семинара сачињавају сви наставници и сарадници катедре и семинара.
Веће Катедре организује и координира рад наставних група.
Веће катедре предлаже:
- студијски програм и план извођења наставе основних, дипломских и
постдипломских студија (специјалистичких и докторских);
- чланове комисије за припрему реферата за избор наставника и сарадника;
- истакнутог научног, стручног, културног радника ван радног састава Факултета за
остваривање дела наставе на Факултету;
- расписивање конкурса за избор наставника и сарадника;
- утврђује план извођења наставе;
- утврђује однос предиспитних и испитних обавеза за сваки предмет;
- утврђује уџбенике и литературу из предмета наставног плана катедре,
- утврђује план научног рада и развоја катедре,
- организује и друге облике рада.
Веће катедре бира управника и заменика управника Катедре на период од три године
са могућношћу још једног избора.
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3.4. Студентски парламент и студент продекан
Декан именује комисију за спровођење избора за студентски Парламент која утврђује
поступак избора у року од два месеца од дана доношења Статута Факултета.
Састав и избор Студентског Парламента Факултета
1) Студентски Парламент факултета (у даљем тексту: Парламент) је орган преко којег
студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.
2) Парламент бирају студенти Факултета уписани у школској години у којој се врши избор.
3) Избор чланова Парламента одржава се у априлу, најкасније до 10-ог дана у месецу.
4) Свака студијска група у саставу Факултета чини засебну изборну јединицу.
5) Студентски Парламент чине по један, два, односно три изабрана студента са сваке студијске
групе у саставу Факултета, у зависности од укупног броја уписаних студената на датој групи, а у
циљу обезбеђивања одговарајуће репрезентативности студената, као и представници
студентских организација регистрованих на факултету.
6) О конкретном броју студената чланова Парламента одлучује Комисија за избор Парламента.
7) Избор чланова Парламента врши се непосредно, тајним гласањем по студијским
групама.
8) Студентске организације регистроване на Факултету бирају своје представнике у
Студентском Парламенту из редова свог чланства.
9) Конститутивна седница новог сазива Парламента одржава се 1. октобра.
10) Мандат чланова Парламента траје годину дана.
11) Члану Парламента коме је престао статус студента на студијском програму који се
остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса, а допунски избори се
спроводе у року од 15 дана на одговарајућој студијској групи.
Студентски Парламент Факултета:
1) доноси општа акта о свом раду,
2) усваја годишњи план и програм активности студентског Парламента и усваја извештај о
свом раду,
3) усваја финансијски план и финансијски извештај студентског Парламента,
4) бира и разрешава представнике студената у органима Факултета,
5) предлаже Савету кандидата за студента продекана;
6) учествује у самоевалуацији Факултета,
7) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ,
развој мобилности студената, подстицање научноистраживачког рада студената,
сарадњу са тржиштем рада, дефинисање критеријума за оцењивање активности
и знања студената у наставном процесу, заштиту права студената и унапређење
студентског стандарда,
8) покреће иницијативе за доношење или промену прописа од интереса за студенте,
9) покреће иницијативе за доношење или измену одлука других органа Факултета које се
односе на положај студената у наставном процесу и управљању Факултетом.
Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтев
пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на
организацију и начин извођења наставе.
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Студент продекан учествује у раду Деканског колегијума, Већа Факултета и Савета
Факултета, као и телима која се баве контролом квалитета и евалуацијом рада Факултета кад
су на дневном реду питања од интереса за питања студената.
Одлуком Савета Филолошког Факултета Универзитета у Београду за студента продекана
изабран је Лазар Грушановић, студент Катедре за германистику.

4.

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Факултет заступа и представља декан Факултета, проф. др Љиљана Марковић.
e-mail: dekanat@fil.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 2638666
Декану у раду помажу продекани:




Продекан за наставу: проф. др Љиљана Бајић
e-mail: dekanat@fil.bg.ac.rs
телефон: +381 11 2638666
Продекан за науку: проф. др Јелена Филиповић
e-mail: dekanat@fil.bg.ac.rs
телефон:
Продекан за међународну сарадњу: проф. др Јулијана Вучо
e-mail: dekanat@fil.bg.ac.rs
телефон: +381 11 2638666

Секретар Факултета је дипл. правник Милован Кнежевић
e-mail: sekretar@fil.bg.ac.rs
телефон: +381 11 2021656

5.

ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Рад Факултета је јаван. Јавност рада Факултета уређена је Статутом Универзитета и Статутом
Факултета. Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног
информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет страници, на
огласним таблама и сл. Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном и када се подаци
не могу саопштавати.
Све седнице стручних органа (Наставно-научног и Изборног већа) су јавне, као и седнице
Савета. Заинтересована лица могу поднети захтев за присуство седници, осим ако је одлучено
да се седница или део седнице одржи без присуства јавности.
Материјали за седница Изборног већа доступни су на сајту Факултета.
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Факултет као високошколска установа ради праћења квалитета целокупног наставног, научног
и стручног процеса формирао је Комисију за обезбеђење квалитета. Чланови Комисије су
наставно, ненаставно особље и студенти. Рад Комисије је јаван и сви подаци који се односе на
Систем обезбеђења квалитета доступни су на интернет страници Факултета www.fil.bg.ac.rs .

Подаци од значаја за јавност рада Факултета:
Адреса Факултета: Студентски трг 3
Порески идентификациони број (ПИБ) Факултета: 100119438
Интернет адреса Факултета: www.fil.bg.ac.rs
E-mail: filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs
Радно време Факултета: сваког дана у седмици од 5.30 до 22 часа
Радним календаром за школску 2018/2019.годину, који је усвојен на септембарском Већу 2018.
године, одређене су наставне недеље, колоквијумске недеље, испитни рокови, ненаставни
дани, распуст.
Радно време заједничких служби написано је испод сваког одсека/службе. Имена запослених
налазе се на сајту Факултета http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/sluzbe-i-odseci/ .
Имена запослених наставника налазе се на сајту Факултета (пример Катедра за неохеленистику
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/neohelenske-studije/zaposleni/ )
Радно време катедри: 8-22 часа, у зависности од одвијања наставе. Распоред наставе за сваки
предмет/катедру дат је на сајту.
Распоред испита за сваки предмет дат је на сајту Факултета.
Факултет нема овлашћена лица за сарадњу са новинарима и јавним гласилима. Сва
заинтересована лица јављају се у кабинет декана Факултета, где, у зависности од предмета
разговора, декан именује лице које ће дати званичну информацију или информацију даје
лично. Не издају се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за новинаре
при изради прилога.
Факултет нема своја аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са
правилима и одлукама у вези са јавношћу рада.
Остали подаци од значаја за јавност рада, телефони и електронске адресе по катедрама,
њихово радно време објављени су на сајту Факултета www.fil.bg.ac.rs катедре и центри.
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У просторијама Факултета је дозвољено аудио и видео снимање уз претходну најаву и договор
са деканом. Допуштено је снимање зграде Факултета, активности студената као и сва снимања
поводом организовања стручних, научних и међународних догађаја на Факултету.

Контакт адресе наставног особља Филолошког факултета:
Annette Đurović

annette.djurovic@fil.bg.ac.rs

Ада Шоштарић

ada.sostaric@fil.bg.ac.rs

Адријана Марчетић

adrijana.marcetic@fil.bg.ac.rs

Александар Ђокановић

аleksаndаr.djokаnovic@fil.bg.аc.rs

Александар Јерков

аleksаndаr.jerkov@fil.bg.аc.rs

Александар Леви

аleksаndаr.levi@fil.bg.аc.rs

Александар Милановић

аleksаndаr.milаnovic@fil.bg.аc.rs

Александар Петровић

аleksаndаr.petrovic@fil.bg.аc.rs

Александра Вранеш

аleksаndrа.vrаnes@fil.bg.аc.rs

Александра Вукотић

aleksandra.vukotoc@fil.bg.ac.rs

Александра Вуловић

Aleksandra.vulovic@fil.bg.ac.rs

Александра Јовановић

аleksаndrа.jovаnovic@fil.bg.аc.rs

Александра Корда Петровић

аleksаndrа.kordа.petrovic@fil.bg.аc.rs

Александра Лазић Гавриловић

аleksаndrа.lаzic.gаvrilovic@fil.bg.аc.rs

Александра Угреновић

Aleksandra.ugrenovic@fil.bg.ac.rs

Ана Батас

ana.batas@fil.bg.ac.rs

Ана Ђорђевић

ana.djordjevic@fil.bg.ac.rs

Ана Елаковић-Ненадовић

ana.elakovic.nenadovic@fil.bg.ac.rs

Ана Јаковљевић Радуновић

ana.jakovljevic.radunovic@fil.bg.ac.rs

Ана М. Јовановић

ana.m.jovanovic@fil.bg.ac.rs

Ана А. Јовановић

ana.a.jovanovic@fil.bg.ac.rs
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Ана С. Јовановић

ana.s.jovanovic@fil.bg.ac.rs

Ана Коларић

ana.kolaric@fil.bg.ac.rs

Ана Кузмановић- Јовановић

аnа.kuzmаnovic.jovаnovic@fil.bg.аc.rs

Ана Томовић

аnа.tomovic@fil.bg.аc.rs

Андреј Бјелаковић

21rigit.bjelаkovic@fil.bg.аc.rs

Андријана Аничић

andrijana.anicic@fil.bg.ac.rs

Андријана Броћић

аndrijаnа.brocic@fil.bg.аc.rs

Анђела Миливојевић

аndjelа.milivojevic@fil.bg.аc.rs

Анђела Стошић

andjela.stosic@fil.bg.ac.rs

Анђелка Митровић

аndjelkа.mitrovic@fil.bg.аc.rs

Анђелка Пејовић

andjelka.pejovic@fil.bg.ac.rs

Анка Рађеновић

аnkа.rаđenovic@fil.bg.аc.rs

Антонина Костић

Antonina.kostic@fil.bg.ac.rs

Балша Стипчевић

balsa.stipcevic@fil.bg.ac.rs

Биљана Дојчиновић

biljаnа.dojcinovic@fil.bg.аc.rs

Биљана Ђорић Француски

biljаnа.djoric.frаncuski@fil.bg.аc.rs

Биљана Марић

biljаnа.mаric@fil.bg.аc.rs

Биљана Чубровић

biljаnа.cubrovic@fil.bg.аc.rs

Бобан Ћурић

bobаn.curic@fil.bg.аc.rs

Бојан Ђорђевић

bojаn.djordjevic@fil.bg.аc.rs

Бојана Будимир

bojаnа.budimir@fil.bg.аc.rs

Бојана Гледић

bojаnа.gledic@fil.bg.аc.rs

Бојана Калањ

bojаnа.kаlаnj@fil.bg.ac.rs

Бојана Сабо

bojana.sabo@fil.bg.ac.rs

Борко Ковачевић

borko.kovacevic@fil.bg.ac.rs
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Бошко Сувајџић

bosko.suvajdzic@fil.bg.ac.rs

Бранислав Ивановић

branislav.ivanovic@fil.bg.ac.rs

Бранислава Стојановић

branislava.stojanovic@fil.bg.ac.rs

Бранислава Шaндрих

branislava.sandrih@fil.bg.ac.rs

Бранка Гератовић Ивановић

branka.geratovic.ivanovic@fil.bg.ac.rs

Бранко Вранеш

branko.vranes@fil.bg.ac.rs

Бранко Ракић

brаnko.rаkic@fil.bg.аc.rs

Валентина Илић

valentina.ilic@fil.bg.ac.rs

Весна Васић-Ал Схаикхсалама

vesnа.vаsic.аl.shаikhsаlаmа@fil.bg.аc.rs

Вања Станишић

vаnjа.stаnisic@fil.bg.аc.rs

Вељко Брборић

veljko.brboric@fil.bg.аc.rs

Веран Станојевић

verаn.stаnojevic@fil.bg.аc.rs

Весна Дицков

vesnа.dickov@fil.bg.аc.rs

Весна Елез

vesnа.elez@fil.bg.аc.rs

Весна Крајишник

vesnа.krаjisnik@fil.bg.аc.rs

Весна Ломпар

vesnа.lompаr@fil.bg.аc.rs

Весна Николић

vesna.nikolic@fil.bg.ac.rs

Весна Половина

vesnа.polovinа@fil.bg.аc.rs

Виктор Савић

viktor.sаvic@fil.bg.аc.rs

Владимир Дајовић

vladimir.dаjovic@fil.bg.аc.rs

Владимир Карановић

vladimir.kаrаnovic@fil.bg.аc.rs

Војкан Стојичић

vojkаn.stojicic@fil.bg.аc.rs

Вук Петровић

vuk.petrovic@fil.bg.аc.rs

Габриела Гајић

gabrijela.gаjic@fil.bg.аc.rs

Горан Коруновић

gorаn.korunovic@fil.bg.аc.rs
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Гордана Ђоковић

gordаnа.djokovic@fil.bg.аc.rs

Гордана Стокић-Симончић

gordаnа.stokic.simoncic@fil.bg.аc.rs

Greta Goetz

greta.goetz@fil.bg.ac.rs

Далибор Клиčковић

dаlibor.klickovic@fil.bg.аc.rs

Далибор Соколовић

dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs

Данијела Бабић

dаnijelа.bаbic@fil.bg.аc.rs

Данијела Васић

dаnijelа.vаsic@fil.bg.аc.rs

Данило Алексић

dаnilo.аleksic@fil.bg.аc.rs

Dajana Ayoub

dajana.ayoub@fil.bg.ac.rs

Дивна Глумац

divnа.glumаc@fil.bg.аc.rs

Дивна Тричковић

divnа.trickovic@fil.bg.аc.rs

Дина Дмитровић

dinа.dmitrovic@fil.bg.аc.rs

Дина Томић Анић

dinа.tomic.аnic@fil.bg.аc.rs

Доријан Хајду

dorijаn.hаjdu@fil.bg.аc.rs

Драгана Вељковић- Станковић

drаgаnа.veljkovic.stаnkovic@fil.bg.аc.rs

Драгана Вукићевић

drаgаnа.vukicevic@fil.bg.аc.rs

Драгана Грујић

drаgаnа.grujic@fil.bg.аc.rs

Драгана Ђорђевић

drаgаnа.djordjevic@fil.bg.аc.rs

Драгана Керкез

drаgаnа.kerkez@fil.bg.аc.rs

Драгана Радојевић

drаgаnа.rаdojevic@fil.bg.аc.rs

Драгана Ткалац

dragana.tkalac@fil.bg.ac.rs

Дуња Душанић

dunjа.dusаnic@fil.bg.аc.rs

Душица Тодоровић

dusicа.todorovic@fil.bg.аc.rs

Душка Кликовац

duskа.klikovаc@fil.bg.аc.rs

Ђорђе Божовић

djordje.bozovic@fil.bg.аc.rs
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Ема Петровић

ema.petrovic@fil.bg.ac.rs

Желимир Вукашиновић

zelimir.vukаsinovic@fil.bg.аc.rs

Жељка Јанковић

zeljkа.jаnkovic@fil.bg.аc.rs

Жељко Донић

zeljko.donic@fil.bg.аc.rs

Жељко Ђурић

zeljko.djuric@fil.bg.аc.rs

Зона Мркаљ

zonа.mrkаlj@fil.bg.аc.rs

Зора Пазић

zorа.pаzic@fil.bg.аc.rs

Зоран Пауновић

zorаn.pаunovic@fil.bg.аc.rs

Зоран Скробановић

zorаn.skrobаnovic@fil.bg.аc.rs

Зорана Крсмановић

zorаnа.krsmаnovic@fil.bg.аc.rs

Зорица Бечановић Николић

zoricа.becаnovic.nikolic@fil.bg.аc.rs

Зорица Витић

zoricа.vitic@fil.bg.аc.rs

Зорица Ковачевић

zoricа.kovаcevic@fil.bg.аc.rs

Зорица Несторовић

zoricа.nestorovic@fil.bg.аc.rs

Зорица Томић

zoricа.tomic@fil.bg.аc.rs

Зузана Чижикова

zuzаnа.cizikovа@fil.bg.аc.rs

Ива Драшкић Вићановић

ivа.drаskic.vicаnovic@fil.bg.аc.rs

Иван Књижар

ivаn.knjizаr@fil.bg.аc.rs

Ивана Вучина Симовић

Ivana.vucina.simovic@fil.bg.ac.rs

Ивана Давитков

ivаnа.dаvitkov@fil.bg.аc.rs

Ивана Кочевски

ivаnа.kocevski@fil.bg.аc.rs

Ивана Глигоријевић

ivаnа.gligorijevic@fil.bg.аc.rs

Ивана Милојевић

ivаnа.milojevic@fil.bg.аc.rs

Ивана Симић Ћорлука

ivаnа.simic.corluka@fil.bg.аc.rs

Ивана Трбојевић Милошевић

ivаnа.trbojevic.milosevic@fil.bg.аc.rs
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Ивана Чорбић

ivаnа.corbic@fil.bg.аc.rs

Иман Ел Хабаши

imаn.el.hаbаsi@fil.bg.аc.rs

Ирена Плаовић

irena.plaovic@fil.bg.ac.rs

Ирена Шпадијер

irenа.spаdijer@fil.bg.аc.rs

Ирина Антанасијевић

irinа.аntаnаsijevic@fil.bg.аc.rs

Јаромир Линда

jаromir.lindа@fil.bg.аc.rs

Јасмина Јовановић

jаsminа.jovаnovic@fil.bg.аc.rs

Јасмина Московљевић Поповић

jаsminа.moskovljevic.popovic@fil.bg.аc.rs

Јасмина Николић

jаsminа.nikolic@fil.bg.аc.rs

Јасна Стојановић

jаsnа.stojаnovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Арсић

jelenа.аrsic@fil.bg.аc.rs

Јелена Бабић

jelenа.bаbic@fil.bg.аc.rs

Јелена Брајовић

jelenа.brаjovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Вујић

jelenа.vujic@fil.bg.аc.rs

Јелена Гинић

jelenа.ginic@fil.bg.аc.rs

Јелена Гледић

jelenа.gledic@ fil.bg.аc.rs

Јелена Дрљевић

jelenа.drljevic@fil.bg.аc.rs

Јелена Јовановић Симић

jelenа.jovаnovic.simic@fil.bg.аc.rs

Јелена Јовић

jelenа.jovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Костић-Томовић

jelenа.kostic.tomovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Кусовац

jelenа.kusovаc@fil.bg.аc.rs

Јелена Матић

jelenа.mаtic@fil.bg.аc.rs

Јелена Петровић

jelenа.petrovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Пилиповић

jelenа.pilipovic@fil.bg.аc.rs

Јелена Јочић

jelenа.jocic@fil.bg.аc.rs
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Јелена Тричковска

jelena.trickovska@fil.bg.ac.rs

Јелена Филиповић

jelenа.filipovic@fil.bg.аc.rs

Јелисавета Милојевић

jelisаvetа.milojevic@fil.bg.аc.rs

Јелица Новаковић Лопушина

jelicа.novаkovic.lopusinа@fil.bg.аc.rs

Јован Делић

jovаn.delic@fil.bg.аc.rs

Јован Попов

jovаn.popov@fil.bg.аc.rs

Јован Чудомировић

jovаn.cudomirovic@fil.bg.аc.rs

Јована Стојановић

jovana.stojanovic@fil.bg.ac.rs

Jonathan Pendlebury

jonathan.pendlebury@fil.bg.ac.rs

Јулиа Поповић

juliа.popovic@fil.bg.аc.rs

Јулијана Вучо

julijаnа.vuco@fil.bg.аc.rs

Каyoko Yаmаsаki

kаyoko.yаmаsаki@fil.bg.аc.rs

Xiаolei Јin

xiаolei.jin@fil.bg.аc.rs

Кsenijа Аykut

ksenijа.аykut@fil.bg.аc.rs

Катарина Беговић

kаtаrinа.begovic@fil.bg.аc.rs

Катарина Завишин

kаtаrinа.zаvisin@fil.bg.аc.rs

Катарина Митрићевић- Штепанек

kаtаrinа.mitricevic.stepаnek@fil.bg.аc.rs

Катарина Расулић

kаtаrinа.rаsulic@fil.bg.аc.rs

Корнелија Ичин

kornelijа.icin@fil.bg.аc.rs

Корнелије Квас

kornelije.kvаs@fil.bg.аc.rs

Кристина Манић

Kristina.manic@fil.bg.ac.rs

Ксенија Богетић

ksenijа.bogetic@fil.bg.аc.rs

Ксенија Вранеш

ksenijа.vulovic@fil.bg.аc.rs

Ксенија Кончаревић

ksenijа.koncаrevic@fil.bg.аc.rs

Луиза Валожић Ненадић

luiza.valozic.nenadic@fil.bg.ac.rs
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Лука Меденица

lukа.medenicа@fil.bg.аc.rs

Љиљана Бајић

ljiljana.bаjic@fil.bg.аc.rs

Љиљана Вуловић

ljiljana.vulovic@fil.bg.аc.rs

Љиљана Ђурић

ljiljana.djuric@fil.bg.аc.rs

Љиљана Марковић

ljiljana.mаrkovic@fil.bg.аc.rs

Љиљана Чолић

ljiljana.colic@fil.bg.аc.rs

Љубица Ђурић

ljubica.djuric@fil.bg.ac.rs

Људмила Поповић

ljudmilа.popovic@fil.bg.аc.rs

Мeysun Ghаrаibeh Simonović

meysun.ghаrаibeh.simonovic@fil.bg.аc.rs

Маjа Ђukаnović

mаjа.djukаnovic@fil.bg.аc.rs

Маjа Маtić

mаjа.mаtic@fil.bg.аc.rs

Маjа Мiličević

mаjа.milicevic@fil.bg.аc.rs

Маја Баћић

maja.bacic@fil.bg.ac.rs

Маjа Саvić

mаjа.sаvic@fil.bg.аc.rs

Маriаnа Даn

mаriаnа.dаn@fil.bg.аc.rs

Марија Милошевић

marija.milosevic@fil.bg.ac.rs

Марија Поповић

marija.popovic@fil.bg.ac.rs

Марина Јовић Ђаловић

mаrinа.jovic.djаlovic@fil.bg.аc.rs

Марина Колесар

mаrinа.kolesаr@fil.bg.аc.rs

Марина Милошевић

marina.milosevic@fil.bg.ac.rs

Марко Гагић

marko.gagic@fil.bg.ac.rs

Марко Грубачић

mаrko.grubаcic@fil.bg.аc.rs

Марко Чудић

mаrko.cudic@fil.bg.аc.rs

Мерима Кријези

merimа.krijezi@fil.bg.аc.rs

Maurizio Barbi

maurizio.barbi@fil.bg.ac.rs
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Meysun Gharaibeh Simonović

Meysun.gharaibeh.simonovic@fil.bg.аc.rs

Мила Самарџић

milа.sаmаrdzic@fil.bg.аc.rs

Милан Алексић

milаn.аleksic@fil.bg.аc.rs

Милан Радовановић

milаn.rаdovаnovic@fil.bg.аc.rs

Милена Владић Јованов

milenа.vlаdic.jovаnov@fil.bg.аc.rs

Милена Ивановић

milenа.ivаnovic@fil.bg.аc.rs

Милена Поповић Пизари

milenа.popovic.pizаri@fil.bg.аc.rs

Милијана Ђорђевић

milijаnа.djordjevic@fil.bg.аc.rs

Милица Винавер Ковић

milicа.vinаver.kovic@fil.bg.аc.rs

Милица Динић Маринковић

milica.dinic.marinkovic@fil.bg.ac.rs

Милица Јотов

milicа.jotov@fil.bg.аc.rs

Милица Витаз

milicа.vitaz@fil.bg.аc.rs

Милица Спремић Кончар

milicа.spremic@fil.bg.аc.rs

Мило Ломпар

milo.lompаr@fil.bg.аc.rs

Милош Ковачевић

milos.kovаcevic@fil.bg.аc.rs

Милош Утвић

milos.utvic@fil.bg.аc.rs

Мина Ђурић

minа.djuric@fil.bg.аc.rs

Минерва Трајловић Кондан

minervа.trаjlovic.kondаn@fil.bg.аc.rs

Миодраг Вукчевић

miodrаg.vukcevic@fil.bg.аc.rs

Миодраг Лома

miodrаg.lomа@fil.bg.аc.rs

Мирела Радосављевић

mirelа.rаdosаvљevic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Вучковић

mirjаnа.vuckovic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Даничић

mirjаnа.dаnicic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Костић- Голубичић

mirjаnа.kostic.golubicic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Маринковић

mirjаnа.mаrinkovic@fil.bg.аc.rs
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Мирјана Павловић

mirjаnа.pаvlovic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Теодосијевић

mirjаnа.teodosijevic@fil.bg.аc.rs

Мирјана Ћорковић

mrijаnа.corkovic@fil.bg.аc.rs

Мирна Стевановић

mirnа.stevаnovic@fil.bg.аc.rs

Михаило Шћепановић

mihаilo.scepаnovic@fil.bg.аc.rs

Михајло Пантић

mihаjlo.pаntic@fil.bg.аc.rs

Mohamed Bilal

mohamed.bilal@fil.bg.ac.rs

Моника Бала

monikа.bаlа@fil.bg.аc.rs

Нађа Ђурић

nаdjа.djuric@fil.bg.аc.rs

Наиље Маља-Имами

nаilje.mаljа.imаmi@fil.bg.аc.rs

Наталија Панић Церовски

nаtаlijа.pаnic.cerovski@fil.bg.аc.rs

Наташа Вукајловић

natasa.vukajlovic@fil.bg.ac.rs

Наташа Илић

nаtаsа.ilic@fil.bg.аc.rs

Наташа Јанићијевић

nаtаsа.jаnicijevic@fil.bg.аc.rs

Наташа Ристивојевић- Рајковић

nаtаsа.ristivojevic.rаjkovic@fil.bg.аc.rs

Наташа Станковић Шошо

natasa.stankovic.soso@fil.bg.ac.rs

Наташа Шофранац

nаtаsа.sofrаnаc@fil.bg.аc.rs

Небојша Маринковић

nebojsа.mаrinkovic@fil.bg.аc.rs

Невена Цековић

nevenа.cekovic.rаkonjаc@fil.bg.аc.rs

Немања Радуловић

nemаnjа.rаdulovic@fil.bg.аc.rs

Ненад Крцић

nenad.krcic@fil.bg.ac.rs

Ненад Николић

nenаd.nikolic@fil.bg.аc.rs

Ненад Томовић

nenаd.tomovic@fil.bg.аc.rs

Никица Стрижак

nikicа.strizаk@fil.bg.аc.rs

Никола Миљковић

nikola.miljkovic@fil.bg.ac.rs
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Никола Радосављевић

nikolа.rаdosаvљevic@fil.bg.аc.rs

Нора Безера

nora.bezera@fil.bg.ac.rs

Олга Богуновић

olga.bogunovic@fil.bg.ac.rs

Олга Савеска

olgа.sаveskа@fil.bg.аc.rs

Оливера Дурбаба

oliverа.durbаbа@fil.bg.аc.rs

Пау Бори Санз

pau.bori.sanz@fil.bg.ac.rs

Петар Буњак

petаr.buњаk@fil.bg.аc.rs

Првослав Радић

prvoslаv.rаdic@fil.bg.аc.rs

Предраг Бребановић

predrаg.brebаnovic@fil.bg.аc.rs

Предраг Дилпарић

predrаg.dilpаric@fil.bg.аc.rs

Предраг Мирчетић

predrаg.mircetic@fil.bg.аc.rs

Предраг Мутавџић

predrаg.mutаvdzic@fil.bg.аc.rs

Предраг Обућина

predrаg.obucinа@fil.bg.аc.rs

Предраг Петровић

predrаg.petrovic@fil.bg.аc.rs

Радивоје Микић

rаdivoje.mikic@fil.bg.аc.rs

Радојка Вукчевић

rаdojkа.vukcevic@fil.bg.аc.rs

Радосав Микић

rаdosаv81@gmаil.com

Радосав Пушић

rаdosаv.pusic@fil.bg.аc.rs

Рајна Драгићевић

rаjnа.drаgicevic@fil.bg.аc.rs

Ранко Козић

rаnko.kozic@fil.bg.аc.rs

Ружица Ивановић

ruzicа.ivаnovic@fil.bg.аc.rs

Ружица Радојчић

ruzicа.rаdojicic@fil.bg.аc.rs

Светлана Голyак

svetlаnа.golyаk@fil.bg.аc.rs

Sandor Matuglia

sandor.matuglia@fil.bg.ac.rs

Сандра Буљановић Симоновић

sаndrа.buљаnovic.simonovic@fil.bg.аc.rs
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Сандра Јосиповић

sаndrа.josipovic@fil.bg.аc.rs

Сања Огњановић

sаnjа.ognjаnovic@fil.bg.аc.rs

Сара Комосар

sara.komosar@fil.bg.ac.rs

Саша Брадашевић

sаsа.brаdаsevic@fil.bg.аc.rs

Саша Марјановић

sаsа.mаrjаnovic@fil.bg.аc.rs

Саша Модерц

sаsа.moderc@fil.bg.аc.rs

Svetlana Golyak

svetlana.golyak@fil.bg.ac.rs

Светлана Миливојевић Петровић

svetlаnа.milivojevic.petrovic@fil.bg.аc.rs

Сергеј Мацура

sergej.mаcurа@fil.bg.аc.rs

Симона Попов

simona.popov@fil.bg.ac.rs

Славко Петаковић

slаvko.petаkovic@fil.bg.аc.rs

Смиља Срдић

smiljа.srdic@fil.bg.аc.rs

Смиљана Ристић Бојанић

smiljаnа.ristic.bojanic@fil.bg.аc.rs

Снежана Вучковић

snezаnа.vuckovic@fil.bg.аc.rs

Снежана Јелесијевић

snezаnа.jelesijevic@fil.bg.аc.rs

Снежана Калинић

snezаnа.kаlinic@fil.bg.аc.rs

Снежана Поповић

snezаnа.popovic@fil.bg.аc.rs

Снежана Милинковић

snezаnа.milinkovic@fil.bg.аc.rs

Снежана Самарџија

snezаnа.sаmаrdzijа@fil.bg.аc.rs

Соња Петровић

sonjа.petrovic@fil.bg.аc.rs

Софија Биланџија

sofijа.bilаndzijа@fil.bg.аc.rs

Срђа Сарделић

srdjа.sаrdelic@fil.bg.аc.rs

Срђан Петровић

srdjan.petrovic@fil.bg.ac.rs

Стефан Милошевић

Stefan.milosevic@fil.bg.ac.rs

Стефан Стојановић

stefаn.stojаnovic@fil.bg.аc.rs
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Стефана Пауновић Родић

stefаnа.pаunovic.rodic@fil.bg.аc.rs

Тамара Аралица

tаmаrа.аrаlicа@fil.bg.аc.rs

Тамара Бритка

tаmаrа.britkа@fil.bg.аc.rs

Тања Гаев

tаnjа.gаev@fil.bg.аc.rs

Тања Поповић

tаnjа.popovic@fil.bg.аc.rs

Тања Ракић

tаnjа.rаkic@fil.bg.аc.rs

Tarik Duran

tarik.duran@fil.bg.ac.rs

Татјана Самарџија Грек

tаtjаnа.sаmаrdzijа.grek@fil.bg.аc.rs

Тихомир Брајовић

tihomir.brаjovic@fil.bg.аc.rs

Томислав Јовановић

tomislаv.jovаnovic@fil.bg.аc.rs

Hugo Маrcos Blаnco

hugo.mаrcos.blаnco@fil.bg.аc.rs

Цветана Крстев

cvetаnа.krstev@fil.bg.аc.rs

Charles Robertson

charles.robertson@fil.bg.ac.rs

Clare Ann Zubac

clare.ann.zubac@fil.bg.ac.rs

Yulia Dragojlović

ya.dragojlovic@fil.bg.ac.rs

6.

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ
ЗНАЧАЈА

Од Факултета се најчешће траже информације у вези уписа на Факултет на све студијске
програме које Факултет организује на сва три нивоа студија (основне академске студије,
мастер академске студије и докторске студије), режима студирања, припремне наставе за упис
на академске студије, висини школарине, условима за прелаз са друге високошколске
установе, да ли је Факултет акредитован и сл.
Начин тражења информација је углавном телефонски позив, или директно информисање у
просторијама Факултета. У истом периоду, правна лица су поднела неколико писаних захтева

32

Ажурирано: март 2019.

Универзитет у Београду

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Филолошки факултет

који су се односили на проверу диплома стечених на Факултету за своје запослене, о чему их је
Факултет након провере обавестио у писаној форми. Такође, тражени су подаци о најбољим
студентима које је правно лице желело да награди, које је Факултет такође проследио.
Тражени су и подаци у вези са бројем и структуром запослених и студената (Републички завод
за статистику), који су достављени у траженој форми.
Одговори на сва ова питања доступни су на сајту Факултета на следећим линковима:
http://www.fil.bg.аc.rs/lаng/sr/nаstаvа/osnovne-аkаdemske-studije/upis/
http://www.fil.bg.аc.rs/nаstаvа/zа-buduce-studente/
http://www.fil.bg.аc.rs/lаng/sr/nаstаvа/mаster-аkаdemske-studije/
http://www.fil.bg.аc.rs/lаng/sr/nаstаvа/doktorske-аkаdemske-studije/
http://www.fil.bg.аc.rs/lаng/sr/fаkultet/sluzbe-i-odseci/
Одговарајуће службе Факултета пружају одговоре на питања, а начини тражења информација
су углавном путем телефонског позива или информисање у просторијама Факултета.
Радно време Стручних служби Факултета је сваког радног дана од 8 до 16 часова.
Секретар: Милован Кнежевић, дипл. правник
Одсек за студентска питања:
Управник: Татјана Миленковић
самостални стручнотехнички сарадници за студије и
студентска питања.: Добринка Грујић, Данило Обренић;
стручнотехнички сарадници за студије и студентска
питања:, Јованка Крсмановић, , Иван Самарџић,
Снежана Љубеновић

Телефони за
информације:
011 / 2021-731
011 / 2021-732
011 / 2021-737

E-mail: studije@fil.bg.ac.rs

Оdsek zа opšte i prаvne poslove:
Управник: Милош Станић, дипл. правник
Снежана Лovre, правно кадровски аналитичар (органа
управљања)
Катарина Живановић, дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
Гордана Благојевић, самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности (координатор за
акредитацију и опште делатности)
011/ 2021694

E-mail: pravna@fil.bg.ac.rs

Тел: 011 / 2638-943
011 / 2638-622 локал
101

pravna2@fil.bg.ac.rs
kaca@fil.bg.ac.rs

daktilo@fil.bg.ac.rs
filoloski.fakultet@fil.bg.ac.rs
tatjana@fil.bg.ac.rs

Татјана Пејновић-Максимовић, стручнотехнички сарадник
за остале делатности
Архива
Maja Дрoбњaк, самостални стручнотехнички сарадник за
остале делатности (у писарници)
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Одсек за финансијско и материјално пословање:
руководилац финансијско-рачуноводствених
послова: Снежана Васојевић
дипломирани економиста за финансијскорачуноводствене послове: Тања Кафеџић
референт за финансијско-рачуноводствене послове :
Драгица Марковић,
благајник Јока Гузијан,
магационер/економ Станка Стаменковић,

Тел: 011 / 2635-543
011 / 2638-622 локал 264

E-mail: racunovodstvo@fil.bg.ac.rs

Тел: 011 / 2021-608

E-mail: laza@fil.bg.ac.rs
E-mail: coldtea@fil.bg.ac.rs
E-mail: djura@fil.bg.ac.rs
E-mail: blagoje@fil.bg.ac.rs
E-mail: nadja@fil.bg.ac.rs

Служба за IТ (it@fil.bg.ac.rs):
Шеф: Горан Лазички, дипл. инг.
Драган Вранешевић, администратор информационих
система и технологија
Драган Ђурђевић, техничар одржавања информационих
система и технологија
Александар Благојевић, техничар одржавања
информационих система и технологија
Нађа Солдатић, пројектант информационих система и
програма

Техничка служба
Владимир Димитријевић, портир, шеф Техничке службе 2638622, лок. 167
Владимир Данковић, портир, 2638622, лок. 167
Миленко Цаковић, домар/мајстор одржавања
Васо Савчић, домар-мајстор одржавања (столар), тел. 2021795
Душанка Комљеновић, портир, тел. 2638622, лок. 130
Нада Дробњак, портир, тел. 2638622, лок. 130
Драгић Словић, техничар штампе, тел. 2021664, лок. 164
Игор Мирковић, комерцијалиста, 2021682, лок. 182
Вељко Кнежевић, самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности (у
скриптарници), тел. 2021682, лок. 182

7.

ОПИСИ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Факултет, као високошколска установа, обавља послове у оквиру своје основне делатности
односно у области високог образовања за сва три нивоа студија и у складу са дозволом за рад.
У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научноистраживачку и издавачку
делатност, обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и
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истраживачког рада. Факултет реализује програме образовања континуиране едукације, као и
друге програме стручног усавршавања.
Основна делатност Факултета је Високо образовање, шифра делатности: 8542




Основне академске студије;
специјалистичке/мастер академске студије и
докторске академске студије.

Делатности Факултета су високо образовање у области друштвених наука – шифра 8542,
истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама – шифра 73201,
истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама – шифра 73202,
издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација – шифра 22110;
трговина на мало књигама и уџбеницима у Скриптарници – књижари.

8.

ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И
ОБАВЕЗА

Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу следећих
закона:
1. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07, 97/08,44/10,
93/12,89/13);
2. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 50/06, испр.
18/10
3. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10, 55/13);
4. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09);
5. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр.52/11)
6. Факултет поступа и на основу других прописа који ће бити наведени у следећем поглављу.
Факултет сваке године израђује план рада за наредну годину и припрема извештај о раду за
протеклу годину, што се може видети на сајту Факултета.

9.

НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

9.1. Акта Републике Србије
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
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2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05), подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и
73/2018),
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06, 18/10),
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10, 55/13),
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09),
7. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11)
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“
бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља),
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр.
43/01, 101/07, 92/2011),
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11, 119/12),
16. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011, 99/2011),
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13),
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09, 32/13),
19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05 - подзаконска
акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду),
20. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“
бр. 30/10),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 –
одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље:
Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13),
23. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр.,
57/11, 110/12,119/12),
24. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр.
34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др. Закона, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13),
26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за делатности
које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и
110/07),
27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02,
61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06,
82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и
54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14,
58/14),
28. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09),
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29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.
54/07, 104/09, 36/10),
30. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12),
31. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 110/13),
32. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12,62/13,63/13,108/13),
33. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13),
34. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
35. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12), - уредба о
одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза евидентирања промета
преко фискалне касе („Службени гласник РС“ бр. 61/10 101/10, 94/11),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11
– одлука Уставног суда, 67/13, 112/13),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 55/13),
38. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09),
39. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 12/09, 9/12 споразум),
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени
гласник РС“ бр. 40/09, 69/11),
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника,
сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 21/06),
43. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске
установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 73/11,101/12, 103/12, 13/14),
45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),
46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 112/08, 70/11,101/12, 13/14),
47. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника,
Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр. 30/07),
48. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр.
30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – испр., 44/13).

9.2. Правна акта Универзитета у Београду
1. Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18),
2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 200/17),
3. Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 183/15),
4. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса,
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 206/18),

5. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду, 09 („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 135/07),
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6. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у
саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела
наставе („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06),
7. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
132/06), измене и допуне („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/09),
8. Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
139/07),
9. Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 140/08),
Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 168/12),
10. Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
11. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 136/07, 168/12),
12. Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 160/11),
13. Правилник о признавању страних високошколских исправа, („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 145/08),
14. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
15. Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 134/07, измене 150/09 и 158/10, 164/11, 165/11),
16. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 137/06),
17. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 133/07),
18. Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 153/2010),
19. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну
школску годину основних и мастер студија („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
134/07),
20. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 157/2010),
21. Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 149/09),
22. Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 163/2011),
23. Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак радног
односа редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65 година
живота

9.3. Општа акта Факултета
Сва правна акта Факултета се налазе на сајту Факултета:
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1. Правилник о ближим условима избора у звање наставника на Филолошком факултету
2. Статут Филолошког факултета и Одлука о изменама и допунама Статута
3. Правилник о додели награде најбољим студентима основних академских студија
Филолошког факултета
4. Правилник о докторским академским студијама
5. Правилник о издавачкој делатности
6. Правилник о јавним набавкама мале вредности
7. Правилник о начину промене акредитованог студијског програма Филолошког
факултета
8. Правилник о организацији буџетског рачуноводства Филолошког факултета
9. Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених на
Филолошком факултету у Београду
10. Правилник о раду библиотека Филолошког факултета
11. Правилници о раду центара Филолошког факултета
12. Правилник о раду етичког комитета Филолошког факултета у Београду (Етички кодекс)
13. Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета и поступку самовредновања
14. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Филолошког факултета
15. Систематизација послова и радних задатака запослених на Филолошком факултету
16. Правилник о студирању
17. Правилник о вредновању ваннаставних активности студената
18. Пословник о раду Научно наставног већа Филолошког факултета
19. Пословник о раду Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
20. Стратегија обезбеђења квалитетета
21. Акциони план Филолошког факултета 2014

10.

УСЛУГЕ КОJЕ ФАКУЛТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Факултет нуди укупно десет студијских програма, од тога четири програма основних
академских студија, пет студијских програма мастер академских студија и један студијски
програм докторских студија. Факултет на одговарајући начин информише студенте о начину,
времену и месту одржавања наставе, циљевима, методама и садржајима наставе, о
садржајима, методама, критеријумима и мерилима испитивања, о начину обезбеђивања
јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате, као и о другим питањима од
значаја за студенте.
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се
уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом, Статутом Факултета и
Правилником о упису.
Универзитет расписује конкурс за упис на студије.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу
пријемни испит. Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу
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општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту.
Основне академске студије се завршавају полагањем свих предвиђених испита и
испуњавањем осталих студијских обавеза, предвиђених студијским програмом, и израдом и
одбраном завршног рада.
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним студијама и времена студирања на основним
студијама.
Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и испуњавањем
осталих студијских обавеза, предвиђених студијским програмом, и израдом и одбраном
завршног рада у складу са студијским програмом.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште
просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених
научних резултата, н а начин предвиђен општим актом Факултета који је у складу са општим
актом Универзитета.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита, израдом и јавном
одбраном докторске дисертације.
Студијски програми свих нивоа студија, које реализује Факултет, усклађени су са задацима и
циљевима Факултета и Законом о високом образовању. Сваки предмет из студијског програма
исказује се бројем ЕСП бодова. Обим студија изражава се збиром ЕСП бодова. Број ЕСПбодова
потребних за стицање дипломе, уређује се законом. Iзмеђу различитих студијских програма
може се вршити преношење ЕСП бодова.

1. Услуге студија на Филолошком факултету:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДIJЕ
СТУДIJСКI ПРОГРАМ
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик са
компаратистиком
Jезик, књижевност, култура

СТУДIJСКI ПРОГРАМ
Српски језик
Српска књижевност
Jезик, књижевност, култура
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Уверење од
Допуна Уверења од
29.05.2009.
28.10.2011.
Уверење од
Допуна Уверења од
29.05.2009.
28.10.2011.
Уверење од
Допуна Уверења од
29.05.2009.
28.10.2011.
Уверење од
Допуна Уверења од
7.05.2009.
8.07.2011.
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДIJЕ
Уверење од
22.01.2010.
Уверење од
22.01.2010.
Уверење од
27.01.2010.

Допуна Уверења од
28.10.2011.
Допуна Уверења од
28.10.2011.
Допуна Уверења од
8.07.2011.

Уверење од
06.02.2015.
Уверење од
06.02.2015.
Уверење од
6.02.2015.
Уверење од
17.04.2015.

Уверење од
06.02.2015.
Уверење од
06.02.2015.
Уверење од
22.02.2016.
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Конференцијско, стручно и
аудиовизуелно превођење
Културе у дијалогу
Српски језик као страни

СТУДIJСКI ПРОГРАМ
Jезик, књижевност, култура
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Уверење од
05.03.2015.
Уверење од
17.04.2015.
Уверење од
08.05.2015.
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДIJЕ
Уверење од
2.07.2010.

Уверење од
22.02.2016.

Уверење од 17.04.2015.

2. Услуге издавачке делатности
Уџбеници, практикуми, монографије, часописи, збирке задатака, остала наставна литература
3. Библиотечке услуге
4. Услуге организовање научних и стручних скупова
5. Услуге организовања курсева континуиране едукације
6. Услуге организовања припремне наставе
7. Сертификовање знања језика
8. Услуге истраживања и развоја у друштвеним и хуманистичким наукама
9. Услуге трговине на мало књигама.
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11. ИЗВЕШТАJ О РАДУ ФIЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У 2017. ГОДИНИ
Филолошки факултет Универзитета у Београду је, током календарске 2017. године, остварио
значајне резултате у оквиру деловања свих својих организационих јединица, наставног и
ненаставног особља, студената и њихових удружења.

НАСТАВНА, НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Са задовољством можемо да закључимо да се настава на Филолошком факултету
одвијала регуларно, у складу са предвиђеним плановима и студијским програмима на
основним, мастер и докторским студијама и уз одговарајући и очекивани упис на почетне и
више године студија на свим нивоима:
Број студената у школској
2017/2018 години
Студенти који се финасирају из буџета

Студенти који се сами
финасирају

815
829
741
1219

672
401
399
2908

3604
325
27
3956

4380
847
102
5329

2451+ старих 457

Подаци о студентима који су завршили студије на основу студијских програма донесених после
ступања на снагу Zакона о високом образовању из 2005. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Укупно завршило основне академске студије од оснивања Факултета
Завршило основне академске студије у школској 2014/2015. години
Укупно завршило основне струковне студије од оснивања Факултета
Завршило основне струковне студије у школској 2014/2015. години
Укупно завршило интегрисане академске студије од оснивања Факултета
Завршило интегрисане академске студије у школској 2014/2014
Укупно завршило мастер академске студије од оснивања Факултета
Завршило мастер академске студије у школској 2014/2015.
Укупно завршило специјалистичке академске студије од оснивања
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Факултета
Завршило специјалистичке академске студије у школској 2014/2015.
години
Укупно завршило специјалистичке струковне студије од оснивања
Факултета
Завршило специјалистичке струковне студије у школској 2014/2015.
години
Укупно завршило докторске академске студије од оснивања Факултета
Завршило докторске академске студије у школској 2014/2015.

Факултет је задржао опредељење да акредитује четири наставна програма на
основним студијама (Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са компаратистиком; Jезик, књижевност, култура), три наставна програма
на мастер студијама (Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Jезик,
књижевност, култура), и један студијски програм на докторским студијама (Jезик, књижевност,
култура). У 2015. години акредитована су и два нова студијска програма мастер академских
студија: Културе у дијалогу и Српски језик као страни. Катедре су делимично модификовале
своје обавезне и изборне предмете, преиспитујући и наново утврђујући међусобну
условљеност, изборност и категоризацију предмета зависно од искуства и радних резултата
претходне акредитације.
Поред редовних наставних активности у учионици, на Факултету је организовано и
учење на даљину, а евидентно је да је у анализираном периоду порастао број електронски
доступних курсева, као и број полазника. Сектор за информатичко-технолошки развој, у
сарадњи са секретарима катедара, заслужан је за нови сајт Филолошког факултета. Сектор за
информатичко-технолошки развој у сарадњи са Центром за српски језик као страни и
Катедром за српски језик са јужнословенским језицима ради на новим курсевима за учење на
даљину српског језика као страног и на повећању присуства нових предмета и наставних
материјала у виртуелном окружењу. Наставници и сарадници Филолошког факултета са
нарочитом пажњом и интересовањем користе ресурсе учења на даљину.
Наставно-научно веће и Савет Филолошког факултета
Током 2018. године одржано је 10 седница Наставно-научног већа (24. jануара, 7.
марта, 22. марта, 25. априла, 30. маја, 21. јуна, 4. јула, 12. септембра, 31. октобра и 5.
децембра) и 5 седница Изборног већа (24. јануара, 7. марта, 4. јула, 31. октобра и 5. децембра)
као и 5 седница Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду (25. јануара, 28.
фебруара, 26. марта, 11. јуна и 22. јуна).

Спроведено је укушно 21 поступака јавних набавки.
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Наставнички кадар
У 2018. години завршена је процедура избора у звања наставника и сарадника и то:

-

у звање редовног професора изабрана су 2 наставника,
у звање ванредног професора изабрано је 5 наставника,
у звање доцента изабрано је 17 наставника,
у звање асистента изабрано је 5 сарадника,
у звање вишег лектора изабрано је 11 сарадника,
у звање лектора изабрано је 12 сарадника,
у звање сарадника у настави изабрано је 3 сарадника.

Завршен је и поступак за избор у звање једног научнoг сарадника.
По добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја
закључени су уговори са 34 страна лектора за школску 2018/2019. годину (29 уговора о раду на
одређено време и 5 уговора о ангажовању за извођење наставе) којима су посредством
Националне службе за запошљавање издате радне дозволе.
У 2018. години у пензију су отишли др Предраг Пипер, редовни професор, др Љубомир
Жиропађа, редовни професор, др Јелена Рајић, редовни професор, др Марија Циндори
Шинковић, редовни професор, др Милена Јовановић, редовни професор, др Душан Глишовић,
ванредни професор, др Мариана Алексић, мр Вукосава Ђапа Иветић, виши лектор, ванредни
професор, Милан Крсмановић, самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
или центрима (секретар катедре), Миловац Милија, стручнотехнички сарадник за студије и
студентска питања, Драган Стошић, портир, Ненад Стефановић, самостални стручнотехнички
сарадник за остале делатности (координатор за интерни надзор).

Научни рад наставника
Нарочито треба нагласити да је 14 радова наших наставника и сарадника заступљено у
научној периодици на цитатним листама (у прилогу). Чланови нашег наставног кадра активно
су учествовали на научним конференцијама у земљи и иностранству уз значајну подршку
Факултета.
Професори Филолошког факултета на листама које издаје Thomson Reuters Scientific Inc,
Philadelphia а које обухватају:
 три цитатна индекса (SCIexpanded - Science Citation Index Expanded ; SSCI - Social Science
Citation Index ; AHCI - Arts and Humanities Citation Index )
 две секције зборника радова са конференција (CPCI-S Conference Proceedings Citation
Index - Science ; CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index - Social Science &
Humanities )
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две секције Journal Citation Reporta (JCR Science Edition ; JCR Social Sciences Edition)
Аутори (година), назив рада, часопис, странице
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
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M

Vukcevic, Miodrag(2015), Martin Schubert (Eds.): Write Locations of the german
Middle Ages: Scriptoria-Works-Patrons
STUDIA NEOPHILOLOGICA Volume: 87 Issue: 1 Pages: 123-128
Jacimovic, Jelena; Krstev, Cvetana; Jelovac, Drago (2015), A Rule-Based System for
Automatic De-identification of Medical Narrative Texts
INFORMATICA-JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATICS Volume: 39 Issue: 1
Pages: 43-51
Stankovic, Ranka; Krstev, Cvetana; Lazic, Biljana; et al.(2015), A bilingual digital
library for academic and entrepreneurial knowledge management
Edited by: Spender, JC; Schiuma, G; Albino, V
Conference: 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD)
Location: Polytechn Univ Bari, Bari, ITALY
Vranes, Aleksandra (2015), World Heritage. From the Manuscript to the Digital
Form
EUROPEAN REVIEW Volume: 23 Issue: 3 Pages: 354-360 .
Jerkov, Aleksandar (2015), Is the New Paradigm in the Balkans Old Enough? An
Introduction to Postpoetics, the First Step
EUROPEAN REVIEW Volume: 23 Issue: 3 Pages: 386-395
Vulovic, Ksenija (2015), Male or Female Time? Milorad Pavic's Dictionary of the
Khazars and Gabriel Garcia Marquez's One Hundred Years of Solitude
EUROPEAN REVIEW Volume: 23 Issue: 3 Pages: 396-405
Markovic, Ljiljana (2015), Japan, the First Quest of Modernization in East Asia
EUROPEAN REVIEW Volume: 23 Issue: 3 Pages: 421-425
Vranes, Branko (2015), A Literary Philtrum or the Last Cultural Intimacy
EUROPEAN REVIEW Volume: 23 Issue: 3 Pages: 379-385
Stojilkov, Andrea (2015), Life(and)death in Harry Potter: The Immortality of Love
and Soul
MOSAIC-A JOURNAL FOR THE INTERDISCIPLINARY STUDY OF LITERATURE Volume:
48 Issue: 2 Pages: 133-148
Stankovic, Iva; Stefanova, Elka; Ziropadja, Ljubomir; et al.(2015), Transcranial
midbrain sonography and depressive symptoms in patients with Parkinson's
disease
JOURNAL OF NEUROLOGY Volume: 262 Issue: 3 Pages: 689-695
Stamenkovic, Dusan; Jacevic, Milan (2015), Time, Space, and Motion in Braid: A
Cognitive Semantic Approach to a Video Game
GAMES AND CULTURE Volume: 10 Issue: 2 Pages: 178-203
Stefanova, Elka; Ziropadja, Ljubomir; Stojkovic, Tanja; et al. (2015), Mild Cognitive
Impairment in Early Parkinson's Disease Using the Movement Disorder Society Task
Force Criteria: Cross-Sectional Study in Hoehn and Yahr Stage 1
DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS Volume: 40 Issue: 3-4 Pages:
199-209
Vranes, Aleksandra ; Markovic, Ljiljana (2015), Implementation of Blended
Learning at the phd Level of Study on the Example of the Faculty of Philology
(University of Belgrade)
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Proceedings [Elektronski izvor] / 9th International Technology, Education and
Development Conference, Madrid (Spain), 2nd - 4th March, 2015. - Barcelona :
International Association of Technology, Education and Development (IATED),
2015. - ISBN 978-84-606-5763-7. - Str. 5086-5092.
Vranes, Aleksandra ; Markovic, Ljiljana (2015), Serbian as a Foreign Language at
the Faculty of Philology of the University of Belgrade in Online Learning Format
Proceedings [Elektronski izvor] / 7th International Conference on Education and
New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th - 8th July, 2015. - Barcelona :
International Association of Technology, Education and Development (IATED),
2015. - ISBN 978-84-606-8243-1. - Str. 7966-7975.

M33

Страни лектори
По добијању сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја
закључени су уговори о раду са 32 страних лектора за школску 2018/2019. годину:
Daniel Aeberli
Antoaneta Petrova Alipieva
Mino Amari
Nichka Georgieva Becheva
Juliana Benova
Edit Bogar
Francisco Capilla Martin
Ignace De Bruyn
Jean-Baptiste Demarigny
Melissa Fani
Renske Feenstra
Lea Feliu Pujol
Bertrand Fonteyn
Anika Freese
Jan Lennart Grape
Mareen Berg Grimstad
Li Guo
Tatsuya Hirano
Mihaela Monica Hutanu
Petr Janeš
Theodoros Koukos
Svetlana Kuznetsova
Ana-Maria Radu-Pop
Saeed Safari
Natallia Siantsiurava
Anna Jadwiga Sokulska
Stefanie Steiner
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Solmaz Taghdimi
Anastasiia Tepšić
Tanja Tomazin
Ioanna Tzima
Kanako Yamasaki Vukelic

Гостовања наставника на Филолошком факултету
На Факултету је гостовало више наставника и истраживача из иностранства.

Проф. Жозет Реберол са Универзитета Тулуз - Зан Жорес, одржао два предавања из
француске лингвистике на Филолошком факултету у Београду:
7. марта 2017. Quelques constructions syntaxiques du français parlé.
8. марта 2017. Le figement : une approche syntaxique du lexique.
7. марта 2017. године. г. Бертран Фонтејн, представник белгијске агенције WBI у
Србији и белгијски лектор на Катедри за романистику Филолошког факултета, одржао
предавање на тему Верхарен у контексту.
7. марта 2017. године, г. Францк САЈОУС са (Université Toulouse – Jean Jaurès / CNRS,
održala predavanje na temu Les dictionnaires aujourd’hui. Par qui, pour qui et pour quoi?
13. марта 2017. године, предавање колеге Ханса Рихарда Бритнахера с Универзитета
Берлин – Слободни универзитет у Берлину (Немачка)
27. априла 2017. године, професорка Dipannita Data са Универзитеа у Калкути, одржала
је гостујуће предавање студентима треће године студија англистике на тему „Of
Translatology and Inter-Cultural Practices“
4. маја 2017. године, професорка Data је одржала предавање „‘On Outsiders’ in
Feminism – in Creating Theories (Certain Postcolonial Thoughts in the Global Era)“
studentima doktorskih studija.
4. маја 2017. године на Катедри за хунгарологију, др Петер Като (Kató Péter) одржао
предавање на енглеском језику под насловом Ruler Cult, Ancient and Modern - a
Comparative Perspective
18.05.2017. године, господин Mayor је одржао презентацију за насе студенте, лекторе
и професоре на тему Global Scale of English (GSE) project and the revision and upgrade of
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
19. маја 2017. године предавање одржао господин Николај Мухин, један од највећих
религиозних уметника данашњице, на тему “Византијски мозаик” – са детаљним
описом пројекта декорације Храма Светог Саве.
30. маја 2017. године предавања одржала Татјана Андрејевна Михаилова, професор на
Катедри келтске и германске филологије МГУ и водећи научни сарадник у ИЯ РАН на
Одељењу за анатолијске и келтске језике на тему: "Кельтские языки: проблема
классификации и локальной реконструкции“
7. јуна 2017. проф. др Antonio Lopes, професор Универзитета Алгарвеа из Фароа,
Португалија, одржао предавање на тему “A methodological framework for the design of
ICT-based tasks in language learning”
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Од 12. до 16. јуна 2017. године, проф. Никитас Н. Караниколас, Dept. of Informatics,
Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece, у оквиру свог боравка у
Београду по програму Erasmus+ mobility одржао три предавања
24. октобра 2017. године, одржао предавање савремени канадски писац Дејвид Хомел
(David Homel) на Катедри за англистику: How to Write a Best-Seller: Trends and
Tendencies in the Canadian Novel Today
25. и 26. октобра 2017, др Ержебет Штробл, доценткиња на Универзитету “Gašpar
Karoli” (Будимпешта) одржала два предавања на Катедри за хунгарологију
12. децембра 2017, професор Пер Јакобсен, оснивач Катедре за српскохрватски језик
Универзитета у Копенхагену, члан Данске краљевске академије наука и инострани
члан САНУ, одржао предавање Три типа текстова код Иве Андрића
12. децембра 2017, др Горан Радоњић, професор Филозофског факултета у Никшићу
одржао предавање на тему Постмодерна књижевност и филм
14. децембра 2017. године предавање на Катедри за оријенталистику одржао
господин Гил Ховав на тему Изреал, јуче, данас, сутра
19. децембра 2017, представљање истраживачког пројекта проф. Тобије Занона (Tobia
Zanon) с Универзитета у Падови TRANSLATION AND LYRICAL TRADITION BETWEEN ITALY
AND FRANCE (19th-21st CENTURY)
професор Х. Џејмс Биркс, гостујући професор Филолошког факултета, је у више
наврата одржао предавања за студенте свих нивоа академских студија на Факултету

Научни пројекти
Филолошки факултет координира 29 пројеката научних истраживања одобрених од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на којима је ангажовано 95
наставника и сарадника.

Списак пројекaта
које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ПРОЈЕКАТ
Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог/ 178003
Српски језик и њeгови ресурси: теорија, опис и примене/ 178006
Поетика српског реализма/ 178025
Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века / 178026
Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године /
178029
Моторни и немоторни симптоми паркинсонизма, клиничке, морфолошке и молекуларногенетичке корелације / 175090
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Представе идентитета у уметности и вербално-визуелној култури новог доба / 177001
Средњовековно наслеђе Балкана: институције и култура / 177003
Српска нација – интегративни и дезинтегративни процеси / 177014
Народна култура Срба између Истока и Запада / 177022
Европа и Срби (1804-1918): подстицаји и искушења европске Модерне / 177031
Језици и културе у времену и простору / 177002
Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања / 178004
Српска књижевност у европском културном простору / 178008
Језик, фолклор, миграције на Балкану / 178010
Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду/ 178011
Динамика структура савременог српског језика / 178014
Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст /
17016
Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални и
европски регионални оквир / 178018
Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе / 178019
Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог/178021
Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске
редакције / 178030
Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву
оријетисаном на европске интеграције / 179018
Фундаментални когнитивни процеси и функције / 179033
Српска теологија у 20. веку: Фундаменталне претпоставке теолошќих дисциплина у европском
контексту - историјска и савремена перспектива / 179078
Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције / 47011
Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије: Израда
мултимедијалног интернет портала "Појмовних српске културе" / 47016
Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене / 47020
Инфраструктра за електонски подржано учење у Србији / 47003

Факултет води и пројекте који су наставно, културолошки и друштвено корисни, као
што су:
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-

промотивне активности везане за основне делатности Факултета (Дан отворених
врата, сајмови образовања у Београду, Новом Саду и Нишу, посете школама, Сајам
књига);

-

различити облици праксе у основним, средњим школама и на факултетима
(хоспитовање студената, волонтирање у настави страних језика у школама,
волонтирање у оквиру акције Студенти студентима, сарадња са министастарствима
и привредним институцијама)
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истраживања читања, информационе и медијске писмености међу ученичком и
студентском популацијом;

промоције филолошких наука (округли столови, предавања, обележавања
јубилеја и значајних датума, попут Дана матерњег језика у сарадњи са Домом омладине, Дана
књиге, Дана страних језика, Дана Факултета, манифестације Ноћ музеја).

НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СТРУЧНИ СКУПОВИ
У претходној календарској години Филолошки факултет је организовао и у своме
простору одржао више конференција међународног и националног значаја, као и бројна
предавања по позиву, семинаре и округле столове.

Филолошки факултет је у 2017. организовао следеће међународне научне
конференције:
Canada Filmed – Le Canada Au Cinema
22-23 April 2017 – 22-23 Avril 2017
БИБЛИОИНФО
18. мај 2017. године
Култура и/или наука
47. СКУП СЛАВИСТА СЕМИНАР
СРПСКОГ ЈЕЗИКА, КЊИЖЕВНОСТИ И
КУЛТУРЕ
47. Међународни научни састанак
слависта у Вукове дане
“Револуција и уметност: 1917 – 2017″
Први Симпозијум Академских студија
Пута свиле
1st International Simpozium of Silk Road

MELISSA (Museums, Ethics, Library and
Information Science, Studies, Archives)
29. септембар – 01. октобар 2017. године

Поводом обележавања 55 година од
покретања наставе библиотекарства на
високошколском нивоу
од 01. до 03. јуна 2017. године
од 1. до 21. септембра 2017.
од 14. до 18. септембра 2017.
20 – 24. септембар 2017.
22. и 23. септембра 2017. у Невшехиру,
Турска, коорганизатор Филолошки
факултет
Председавајући проф. др Љиљана
Марковић
16. међународна научна конференција на
тему Транскултуралност и библиотеке

У сарадњи сa Амбасадом Републике
Пољске у Србији, Поводом 85-годишњице
Капушћињски – реалност, фикција и
рођења и 10-годишњице смрти Ришарда
легенда
28. октобар 2017
Капушћињског, пољског „цара
репортаже“, публицисте, филозофа и
песникa
У сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања Републике Србије,
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Филолошки факултет је био домаћин два семинара Европског центра за модерне језике
из Граца (који, према уговору са земљама чланицама Србији донира два стручна
семинара годишње): Интегрисана настава језика и других садржаја, април, 2017;
Квалитетно образовање наставника ромског језика, септембер, 2017.
Сви наставници и сарадници су активно објављивали научне резултате у
домаћој и страној периодици, у монографским публикацијама различитих издавача,
као и у издањима Филолошког факултета.
Филолошки факултет носилац је укупно 5 пројеката научних истраживања
одобрених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја:
Књижевност и визуелне уметности: руско-српски дијалог/ 178003
Српски језик и њeгови ресурси: теорија, опис и примене/ 178006
Поетика српског реализма/ 178025
Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века / 178026
Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године / 178029

Нарочито треба нагласити да је 18 радова наших наставника и сарадника
заступљено у научној периодици на цитатним листама. Чланови нашег наставног кадра
активно су учествовали на научним конференцијама у земљи и иностранству уз
значајну подршку Факултета.
Аутори, назив рада, наслов часописа/зборника, странице
1.

2.

3.

4.

5.
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Stanković R., Krstev C., Vitas D., Vulović N., Kitanović O. (2017)
Keyword-Based Search on Bilingual Digital Libraries.
In: Calì A., Gorgan D., Ugarte M. (eds) Semantic Keyword-Based Search on
Structured Data Sources
Savic, Maja; Popovic, Masa; Andelkovic, Darinka (2017)
Verbal aspect in Serbian children's language production.
PSIHOLOGIJA Volume: 50 Issue: 4 Pages: 427-444
Bugarski, Ranko (2017)

М
M33

М21

Ethnicity and mother tongue in population censuses: from Yugoslavia to
Serbia and Montenegro

М21

JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL
DEVELOPMENT Volume: 38 Issue: 8 Pages: 742-752
Stojilkov, Andrea (2017) Translating Values: Evaluative Concepts in
Translation
TARGET-INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION STUDIES
Volume: 29 Issue: 2
Akhmadeeva, Magdalena Anna; Radovanovic, Jelena (2017)

М21

DIFFICULTIES IN THE ACQUISITION OF GRAMMATICAL GENDER
IN SLAVIC LANGUAGES
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QUID-INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA Issue: 28 Special
Issue: SI Pages: 280-285 Published: JUL-DEC 2017

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Bori, Pau; Petanovic, Jelena (2017)
The representation of immigrant characters in Catalan as a second language
textbooks: a critical discourse analysis perspective
LENGUA Y MIGRACION-LANGUAGE AND MIGRATION Volume: 9
Issue: 2 Pages: 61-75 Published: JUL-DEC 2017
Puric, Danka; Vuksanovic, Jasmina; Chondrogianni, Vasiliki (2017)
Cognitive advantages of immersion education after 1 year: Effects of amount
of exposure
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY Volume: 159
Pages: 296-309
Milicevic, Maja; Kras, Tihana (2017)
Translation Between L2 Acquisition and L1 Attrition: Anaphora Resolution
in Italian by English-Italian Trainee Translators
APPLIED LINGUISTICS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 21-42
Milentijevic, Lazar (2017)
CREATOR AND THING IN CRIME AND PUNISHMENT
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU-MATICA SRPSKA
JOURNAL OF SLAVIC STUDIES Volume: 91 Pages: 23-36
Kocevski Ivana (2017)
EPISTEMIC SEARCH AS AN ILLUSTRATION OF THE TOPOS OF THE
JOURNEY
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU-MATICA SRPSKA
JOURNAL OF SLAVIC STUDIES Volume: 91 Pages: 115-134
Duric Boban (2017)
Boris Savinkov's letter to King Aleksandar Karadordevic (1921)
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU-MATICA SRPSKA
JOURNAL OF SLAVIC STUDIES Volume: 91 Pages: 217-229
Sokolovic Dalibor (2017)
Demographic, social and geographical features as a factor of the maintenance
of Slavic minority languages
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA SLAVISTIKU-MATICA SRPSKA
JOURNAL OF SLAVIC STUDIES Volume: 91 Pages: 231-242
Bogetic Ksenija (2017)
Language is a 'Beautiful Creature', not an 'Old Fridge' Direct metaphors as
corrective framing devices
METAPHOR AND THE SOCIAL WORLD Volume: 7 Issue: 2 Pages:
190-212
Soldatic Nada, Petric Bojana, Markovic Ljiljana, Kacapor Kemal (2017)
Teaching Methodology in Virtual Environment Experience in Blended
Learning
INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION
AND DEVELOPMENT CONFERENCE, (2017), vol. br. , str. 291-291
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Ljiljana Markovic, Aleksandra Vranes, Milica Jelic Mariokov (2017)
Fostering Digital Literacy Within the Serbian Education System
Proceedings [Elektronski izvor] / 9th International Conference on Education
and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3 - 5 July, 2017. Barcelona : International Association of Technology, Education and
Development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-3777-4. - Str. 2016-2023.
Aleksandra Vranes, Ljiljana Markovic (2017)
Study programs for joint degrees - theoretical and empirical findings of the
University of Belgrade
Proceedings [Elektronski izvor] / 10th International Conference on
Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 16 - 18 November,
2017. - Barcelona : International Association of Technology, Education and
Development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Str. 7659-7665.
Ljiljana Markovic, Milica Jelic Mariokov (2017)
Web technologies for disseminating relevant knowledge on the example of
the international dunhuang project: the silk road online
Proceedings [Elektronski izvor] / 11th International Technology, Education
and Development Conference, Valencia(Spain), 6- 8 March, 2017. Barcelona : International Association of Technology, Education and
Development (IATED), 2016. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Str. 9738-9746.
Aleksandra Vranes, Ljiljana Markovic (2017)
Transculturality in the context of digital humanities
Proceedings [Elektronski izvor] / 11th International Technology, Education
and Development Conference, Valencia(Spain), 6- 8 March, 2017. Barcelona : International Association of Technology, Education and
Development (IATED), 2016. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Str. 9647-9653.
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Филолошки факултет је имао запажену издавачку делатност. По расписаном
јавном Конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије за откуп
публикација за библиотеке за 2017. годину о избору публикација, односно њихових
издавача, које ће бити откупљене за потребе јавних библиотека на територији
Републике Србије, и на основу Решења министра бр. 401-01-242/2017-03 од 8.6.2017.
године, Филолошки факултет Универзитета у Београду је заинтересованим
библиотекама испорочио укупно 225 публикација, издања Филолошког факултета.
Филолошки факултет континуирано одржава комуникацију са амбасадама
земаља чији се језици проучавају у оквиру наших студијских програма, а у оквиру тога
и циклус предавања у првом семестру, њихових екселенција амбасадора нордијских
земаља акредитованих у Републици Србији.
У периоду од краја фебруара 2016. до краја 2017. године, укупно је по
програмима мобилности, боравило у иностранству 107 студената, 35 наставника и 24
административна радника. На нашем Факултету је гостовало: 40 страних студената, 38
наставника и 2 административна радника.
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Признања
Доц. др Милица Винавер Ковић добитник је Ордена академских палми у рангу витеза,
за допринос ширењу француске културе.
Проф. др Слободан Грубачић за своје научне заслуге добио je награду за научна
истраживања која носи Хумболтово име (Alexander von Humboldt – Preis), Election for
the Research Award, Bamberg 1995. Ова награда се додељује “за изузетна научна
достигнућа у области културне и духовне историје”.
Проф. др Адријана Марчетић добитница је награде Културно-просветне заједнице
Републике Србије ''Милан Богдановић'' за књижевну критику за 2017. годину.
Покровитељ књижевне награде ''Милан Богдановић'' је Министарство културе и
информисања Републике Србије, а професорка Марчетић је награду добила за критику
''Златно доба српске културе'', објављену у Београдском књижевном часопису о књизи
''У тражењу новог. Индивидуализам и либерални дух у српској култури (1894 до 1914)''
Леона Којена.
Проф. др Рајна Драгићевић, управник Катедре за српски језик са јужнословенским
језицима, обавештава да је књига др Иване Давитков, доцента за бугарски језик,
''Граматични трансформации при художествен превод (срьбско-бьлгарски паралели)''
награђена на конкурсу за књигу младог научника из области лингвистике Софијског
универзитета ''Св. Климент Охридски'' и Фондације ''Захарий Стоянов''. Књига је
настала на основу докторске дисертације коју је др Ивана Давитков одбранила у мају
прошле године на Факултету за словенске филологије Софијског универзитета ''Св.
Климент Охридски''. Књига је издата 2016. године. Издавачи су Народна библиотека
''Детко Петров'', Димитровград, и Универзитетско издаваштво ''Св. Климент
Охридски'', Софија, Бугарска. Награда ће јој бити уручена на свечаности поводом дана
Софијског универзитета, у суботу 25.11.2017.
Проф. др Јулијана Вучо обавештава да је пројекту PETALL – Pan European Task
Activities for Language Learning, Agreement number: 530863-LLP-1-2012-1-NL-KA2KA2MP додељена годишња награда португалске Ерасмус – агенције European
Languages Label (ELL).
Културно-просветна заједнице Србије и Министарство спољних послова Републике
Србије – Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, а под покровитељством
Министарства културе и информисања Владе Републике Србије, доделили су проф. др
Љиљани Марковић признање Златна значка Културно-просветне заједнице Србије за
2017. годину, за дугогодишњи допринос развијању културних делатности – за
несебичан, предан и дуготрајан рад.
Проф. др Јелени Пилиповић додељена је награда „Никола Милошевић“ за књигу о
Сапфи.
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Хор слависта поводом прославе 10 година постојања доделио је Захвалницу
Филолошком факултету Универзитета у Београду за сарадњу на пољу очувања и
ширења културе словенских народа.
Одбор Задужбине Веселина Лучића доделио је професору др Кајоко Јамасаки Награду
''Веселин Лучић'' за књигу Светлосна обала као најбоље књижевно остварење
наставника и сарадника Универзитета у Београду, објављено у 2016. години.
Остала делатност
- ангажовање на завршним припремама 16. Међународног конгреса слависта у
својству продекана Факултета и члана Председништва Међународног комитета
слависта (активности у оквиру Програмског одбора и Организационог комитета на
састанку одржаном 16. новембра на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу;
обезбеђивање материјалних средстава за конгресне активности код надлежних
министарстава, Секретаријата за културу Града Баограда, Градске скупштине и друго);
- преузимање награде „Звезда Београда за 2016. годину”, коју је доделио Град
Београд Међународном славистичком центру Филолошког факултета (март 2017);
- уручивање награде „Данило Киш” Ивани Голубовић за најбољи мастер рад
одбрањен на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког
факултета у Београду за 2015. и 2016. годину (април 2017);
- поздравна реч на предавању Пера Јакобсена, госта Универзитета у Београду
поводом обележавања јубилеја 100 година данско-српских дипломатских односа (12.
децембар 2017);
- отварање 47. семинара српског језика и књижевности у оквиру Међународног
састанка слависта Међународног славистичког центра Филолошког факултета у
Београду (1. септембар 2017);
- отварање научног скупа (округлог стола) поводом обележавања 1847. године
(11. децембар 2017);
- отварање финала Олимпијаде руског језика и књижевности, посвећене
стваралаштву Максима Горког, поводом 150 година од рођења руског писца (11.
децембар 2017);
- отварање Међународног научног скупа посвећеног књижевном делу Добрице
Ћосића (30. август 2017);
- отварање Међународне научне конференције „Револуција и уметност 19172017” (20. септембар 2017);
- уручивање награде „Петар Ђукановић” Ани Коларевић за најбољи мастер рад
из дијалектологије одбрањен на Катедри за српски језик Филолошког факултета у
Београду (децембар 2017).
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БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Укупан фонд библиотека Филолошког факултета износи 898200 јединица.
Укупан фонд монографских публикација у библиотекама Филолошког факултета
износи: 892800.
Укупан фонд серијских публикација у библиотекама Филолошког факултета: 161626.
Укупан фонд некњижне грађе у библиотекама Филолошког факултета износи преко
10.000.
Поред електронског каталога у употреби су и лисни каталози за стари фонд
(алфабетски, предметни или стручни, аналитички). У плану је дигитализација старих лисних
каталога.
У библиотекама се израђују и библиографије истраживача, електронски уз помоћ
програмске опреме КОБИС2/Каталогизација, библиографије истраживача.
Укупан број засебних читаоница са референсном збирком: 15
Укупан број засебних читаоница са референсном збирком и дежурством од 60 сати
недељно: 12
Укупан број евидентираних корисника: 18350, од којих: наставника и истраживача:
1300, студената: 17050
Годишњи прираст фонда, у просеку за цео факултет: 19200 јединица
Укупан број изложби у библиотекама: 22 годишње
Укупан број библиотека-целина: 17.
Библиотеке-целине Павла Поповића и Ватрослава Јагића Републичка комисија је
прогласила за национално добро од великог значаја, истичући да смо власници више наслова
који представљају изузетне реткости, међу њима и књиге Bartholomaeo Cassic - Institvtionvm
lingve Illyrica, J 2242 (2204) из 1604. године, која у свету постоји у још само четири примерка.

ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Дигитална библиотека Филолошког факултета настоји да буде чинилац већег пројекта,
под руководством Математичког института САНУ, који тежи успостављању Србија форума,
преко кога дигитализована грађа треба да буде и другим претраживачима (попут Google)
апсолутно и вишестрано доступна. Кроз Србија форум, који ће обухватити 100 институција,
нудиће се јединственост уласка у дигиталну културну баштину Србије, а истовремено
презентирање на дванаест језика описа истакнутих артефаката и рукописа наше културне
баштине. За сада Филолошки факултет је организовано, промишљено и системски уједначено
дигитализовао, учинио претраживим и апсолутно доступним 127.000 страна сопствених
издања, чиме је далеко надмашио реализацију пројекта од стране свих других чланица овог
пројекта.
Разумевајући поруку да је писмо које не пронађе своје место на интернету осуђено на
пропаст, не желећи да се ћирилица доживљава као симбол супротстављања европским
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интеграцијама и модернизацији друштва, као пренаглашени националистички исказ, већ као
израз различитости, као детерминирајући и кохезиони фактор нације, која користи два писма,
а на Факултету осведочене мултикултуралности и мултилингвалности, омогућили смо
корисницима претраживање на језику и писму оригиналног текста и равноправно коришћење
ћирилице и латинице у унетим упитима. Желећи да дигитално обличје нашег научног прилога
буде привлачно по форми, одговарајуће задатку који се пред њега поставља, употребљиво за
све истраживаче, наставнике и студенте и у тзв. „виртуелном свету организовања знања“,
надамо се да смо испунили барем четири задатка: олакшан приступ, каткад тешко доступним
публикацијама: заштиту од хабања при коришћењу, увођење наставних материјала за учење
на даљину, оснажење присуства наше науке, нашег Факултета и Универзитета и нашег писма
на Интернету.
Филолошки факултет је иницирао захтеван подухват припреме Целокупних дела Иве
Андрића. То је озбиљан и одговоран чин националног, научног и академског чувања наше
баштине у сврху развоја научних истраживања, а на наше велико незадовољство можемо
скрушено да признамо да је мали број писаца у нашем народу чије је стваралаштво
заокружено критичким издањем целокупних дела. Лично, као библиограф који се тим послом
бави више од 30 година, рад на реализацији пројекта критичког издања Целокупних дела Иве
Андрића доживљавам као привилегију.
Филолошки факултет, у сарадњи са Задужбином "Иво Андрић", Српском академијом
наука и уметности, Андрићевим институтом, Народном библиотеком Србије, Институтом за
књижевност и уметност, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, Филозофским
факултетом у Новом Саду, Филозофским факултетом у Нишу и Филолошко-уметничким
факултетом у Крагујевцу, први пут на овај начин посвећује пажњу целокупним делима Иве
Андрића. На Филолошком факултету је основан Центар за текстолошка истраживања; прва
фаза рада на Целокупним делима била је дигитализација Андрићевог Личног фонда, што не
само да је испуњено, већ су у електронски облик стављени и сви материјали који припадају
другим фондовима, а везани су за Андрића; обезбеђен је научни и друштвени легитимитет
овом пројекту. Пројекат се одвијао, под покровитељством Председника Републике Србије и
заједнички је пројекат Србије и Републике Српске. Задужбина нам је уступила право да
дигитализујемо Свеске Задужбине Иве Андрића, Каталог Личног фонда, чији су аутори Олга
Мучалица и Анђелија Драгојловић и, надасве најважније, рукописну заоставштину Иве
Андрића, сачувану у Ариву САНУ. Факултет се уговором и, наравно, својом академском чашћу,
обавезао да своју дигиталну библиотеку, чији сегмент треба да буде дигитализована
рукописна заоставштина Иве Андрића, учини бесплатно доступном корисницима Задужбине
Иве Андрића. Истовремено, тачније 3. јула 2012. године, Филолошки факултет је, на предлог
Архива САНУ, добио одобрење Извршног одбора САНУ да може приступити дигитализацији
рукописне заоставштине Иве Андрића, уз поштовање посебних услова, какви су: рад техничког
особља у просторима читаонице Архива САНУ, непрекидна стручна сарадња са архивистима у
дефинисању атрибута којима се описује сваки документ, потпуна посвећеност послу и
педантност обраде. Стална професионална ангажованост стручњака Архива САНУ, господина
Милета Савића обезбедила је потпуну тачност и максималну информативност одредница.
Дигитализација Андрићевих рукописа, данас са задовољством можемо да кажемо,
завршена је у потпуности. Обављена је према прописима који се односе на архивска
документа у програму Спидер.нет, који је резултат рада стручњака фирме MFC "Mikrokomerc"
и већ је примењен за потребе Музеја Николе Тесле, Министарства за државну управу,
Министарства за људска и мањинска права, Националне службе за запошљавање, Градске
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управе Града Београда, Београдских електрана, Рајфајзен банке, Термоелектране „Костолац“ и
бројних других установа.
Сарадња са MFC "Mikrokomerc" обезбедила нам је високу професионалност, тачност и
одговарајуће капацитете, што потврђују до сада реализовани пројекти дигитализације на
Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Дигитализација грађе, у којима је и она која до сада није објављивана, драгоцена је за
историјско, политичко и књижевно закључивање. У електронску форму стављени су и бројни
Андрићеви текстови који културној јавности уопште нису познати. Укупан обим
дигитализованих рукописа доступних у Архиву САНУ износи 118100 докумената и они су
претраживи по упитима: каталошки број, група докумената, подгрупа докумената, архивска
кутија и опис документа, чиме се прати структура каталога личног фонда, која наравно у
потпуности одговара организацији фонда у Архиву САНУ.
Даља употреба дигитализованог рукописног материјала биће условљена заједничком
одлуком Задужбине „Иво Андрић“, Архива САНУ и Филолошког факултета. Његова изврсност и
јединственост чине га преко потребним нашој научној заједници. Пројекат дигитализовања
рукописне заоставштине Иве Андрића значајан је као целина, али је такође, прва и огледна
база рукописних докумената једног писца у Србији, а слична нам није позната ни у свету. По
овом обрасцу се даље отвара пут за заштиту и дигизализовање других личних фондова наших
писаца. Дигитализацијом Андрићеве рукописне заоставштине омогућили смо заштиту фонда,
олакшан приступ драгоценим материјалима, већ подложним озбиљнијим оштећењима,
посвећено научно истраживање и текстолошке анализе које нису ограничене радним
временом Архива, заинресованошћу другог корисника за исти документ, или нечитљивошћу
рукописа, који се не може довољно увеличати како би био прочитан, као и пласман наше
културне баштине и наше науке у електронском окружењу.
Пројекат дигитализације Андрићевог Личног фонда реализујемо захваљујући и
подршци Министарства културе, Министарства просвете и Нафтне индустрије Србије.
На тај начин стварамо основу за текстолошка истраживања и обезбеђујемо чување,
заштиту и квалитетно претраживање рукописног материјала. То је јединствена дигитална
библиотека у земљи и окружењу, а нама није позната ниједна дигитална библиотека тог
значаја, обима и профила, везана за једног аутора.
Претходне године започета је дигитализација старе и ретке и књиге из фондова
посебних библиотека Ватрослава Јагића и Павла Поповића и наставиће се и током 2015.
године.
БИБЛИОТЕКА „ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ“
Обликовањем и објављивањем на руском језику едиције Језик и књижевност, која се
састоји од три кола: Српска књижевност, Студије о језику и књижевности и Руска емиграција
у Београду. Овом Библиотеком омогућавамо представљање српске усмене и средњовековне
књижевности и српске и руске науке о књижевности и културним везама на изузетно
престижном Сајму књига у Москви. Ове књиге сведоче о прожимањима руског и српског језика
и књижевности и наше две научне заједнице на добробит развоја наших земаља, науке,
културе и образовања. То такође значи да ће студенти руског језика у овим књигама имати
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драгоцен едукативни материјал, а наставници и научници антологијске поетске и прозне
изборе и хрестоматије критичких текстова као упоришта својим истраживањима. Чланови
Научног савета и Уређивачког одбора, као и рецензенти, научници су светског гласа, међу
њима су и чланови и Руске и Српске академије наука. Аутори и приређивачи књига су
професори Филолошког факултета у Београду, док су преводиоци књига на руски језик угледни
наставници, научници и матерњи говорници руског језика, чији је рад даноноћно и будно,
предано координирала и контролисала, често пожуривала и подстицала, секретар редакције
Вукица Ђапа Иветић, којој смо сви захвални на сарадњи. Замишљено је да едиција обухвати 31
књигу, а за сада је објављено 14.
СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Студентски парламент руководи изузетно запаженим акцијама, самостално и у
сарадњи са деканским колегијумом и Одсеком за студентска питања. Тако су студенти имали
веома активну улогу при: информисању о студијским програмима у средњим школама и
гимназијама; упознавању будућих колега са факултетским активностима, простором
Факултета, као и са процедуром пријављивања на конкурс; организовању уписа; учествовању
при предаји докумената за домове и кредите; активном ангажовању у препознавању и
решавању свих студентских проблема; организовању студентских посета страним и домаћим
универзитетима. Студенти су показали велико задовољство због коришћења студентског
сервиса, који омогућава електронску пријаву испита и проверу досијеа.

Преглед рада Студентског парламента Филолошког факултета за 2017. годину

Студентски парламент
После спроведених избора, Студентски парламент Филолошког факултета предложио је Јелену
Видовић за кандидата за избор студента продекана, а Савет Филолошког факултета донео је
24. јануара одлуку да се Јелена Видовић изабере за студента продекана. Председник
Студентском парламента је Емил Зороњић.
Студентски парламент руководио је изузетно запаженим акцијама, самостално и у сарадњи са
деканским колегијумом и Одсеком за студентска питања. Тако су студенти имали веома
активну улогу при: информисању о студијским програмима у средњим школама и
гимназијама; упознавању будућих колега са факултетским активностима, простором
Факултета, као и са процедуром пријављивања на конкурс.
Студентски парламент је иницирао и развио активну сарадњу са Црвеним крстом Србије,
пресудно допринео успешном раду Црвеног инфо портала, и организовао редовне и бројне
акције давања крви са Заводом за трансфузију града Београда.
Студенти и запослени Филолошког факултета Универзитета у Београду су организовали
прикупљање слаткиша за пакетиће у оквиру 12. Новогодишње акције фондације Осмех на
дар.

59

Ажурирано: март 2019.

Универзитет у Београду

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Филолошки факултет

Филолошки факултет је, и 2017. године, на свечаности поводом обележавања Дана Факултета
уручио Похвале најбољим студентима свих студијских профила на Факултету.
Одржавање зграде и опреме
Спроведено је укупно 19 поступака јавних набавки.
Делатност Факултета у овом подручју одвијала се у складу са законским прописима и Планом
јавних набавки.
Реновиране су просторије МСЦ-а, што је веома важно због одржавања XVI Међународног
конгреса слависта 2018. године.

Активности декана Факултета одвијале су се по правима и обавезама која су утврђена
Законом о високом образовању, Законом о раду, као и Статутом Факултета.
Драмска секција
Појединачни успеси спортских екипа

НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ
Факултет је организовао и обележавање Дана Факултета, који је одржан 6. октобра
2015. године и том приликом успешним студентима и заслужним институцијама и
појединцима уручио је одговарајућа признања и повеље захвалности.
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Име студента
Јелисавета Симић
Софија Вујчић
Софија Симовић
Барбара Делић
Мирјана Мидић
Нина Стефановић
Исидора Гуџић
Наташа Кесеровић
Марија Буквић
Андријана Кузмановић
Марина Миленковић
Иконија Дабижљевић
Невена Рађеновић
Маријана Томић
Марина Крџавац
Јелена Видовић
Михајло Бијорац
Предраг Јеленковић
Јана Милосављевић
Катарина Андољшек
Мина Кисић
Вања Нешић
Aна Ђорђевић
Ивана Ђукановић
Андрија Милошевић
Тина Петковић
Кристина Шкипина
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Студијски програм
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик
са компаратистиком
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура
Језик, књижевност, култура

Студијски профил
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик
са компаратистиком
Бугарски језик, књижевност, култура
Општа књижевност и теорија књижевности
Руски језик, књижевност, култура
Пољски језик, књижевност, култура
Чешки језик, књижевност, култура
Словачки језик, књижевност, култура
Италијански језик, књижевност, култура
Француски језик, књижевност, култура
Шпански језик, хиспанске књижевности и културе
Румунски језик, књижевност, култура
Немачки језик, књижевност, култура
Скандинавски језици, књижевности, културе
Енглески језик, књижевност, култура
Арапски језик, књижевност, култура
Турски језик, књижевност, култура
Јапански језик, књижевност, култура
Кинески језик, књижевност, култура
Албански језик, књижевност култура
Општа лингвистика
Библиотекарство и информатика
Грчки језик, књижевност, култура
Мађарски језик, књижевност, култура
Холандски језик, књижевност, култура
Украјински језик, књижевност, култура

ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Пружање услуга високог образовања (академске студије):
1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога квота, припрема текста конкурса и
објављивање)
2. Организовање пријемног испита
3. Израда радног календара
4. Израда распореда наставе
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5. Израда распореда испита по студијским групама и нивоима студија
6. Извођење наставе (предавања, вежбе, консултације)
7. Стручна пракса
8. Организација испита (усменог, писменог, практичног)
9. Електронска пријава испита
10. Студентски веб сервис
11. Израда и одбрана завршних радова
12. Израда и одбрана семинарских теза
13. Израда и одбрана докторских дисертација
14. Пружање административних услуга корисницима
14.1. Упис године
14.2. Издавање уверења о статусу студента
14.3. Издавање уверења о положеним испитима
14.4. Издавање уверења о дипломирању
14.5. Издавање индекса, дупликата индекса
14.6. Издавање диплома, додатака диплома и дупликата
14.7. Пружање административних услуге у вези са конкурсом за студентским смештајем и
студентским кредитима и стипендијама
15. Пружање услуга истраживања
15.1. Планирање истраживања
15.2. Израда пројеката
16. Организовање стручног усавршавања
16.1. Планирање конференција, семинара, курсева
16.2. Извођење конференција, семинара, курсева
16.3. Издавање сертификата о стручном усавршавању
17. Пружање посебних интелектуалних услуга
17.1. Услуге рецензије
17.2. Услуге експертизе
18. Пружање услуге библиотеке
18.1. Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван ње
18.2. Коришћење библиотечког простора-учионице
18.3. Коришћење електронског каталога библиотеке за претраживања каталога
18.4. Коришћење КОБСОН сервиса и услуга приступа електронским базама часописа
18.5. Коришћење Дигиталне библиотеке Филолошког факултета
18.6. Организовање тематских изложби
18.7. Издавање потврде о незадужености
18.8. Физичка обрада, каталогизација и класификација библиотечке грађе
18.9. Израда библиографија наставника и сарадника
18.10. Израда тематских библиографија и каталога
18.11. Библиотечка размена књига
19. Издавачка делатност
19.1. Издавање наставне литературе
19.2. Издавање часописа
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ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Студијски програми основних академских
студија
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик са компаратистиком
Језик, књижевност, култура
Студијски програми мастер академских
студија
Српски језик
Српска књижевност
Језик, књижевност, култура
Језици, пословање и међународна трговина
Дидактика наставе француског језика
Студијски програми докторских академских
студија
Језик, књижевност, култура

Трајање
4 године
4 године
4 године
4 године
Трајање
1 годину
1 годину
1 годину
1 годину
1 годину
Трајање
3 године

Бодова
Број
по ЕСПБ студената
240
120
240
90
240
65
240
1100
Бодова
Број
по ЕСПБ студената
60
100
60
100
60
700
60
25
60
50
Бодова
Број
по ЕСПБ студената
180
150

Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
претходне 4 школске године у оквиру акредитованих студијских програма.
Примери добре сарадње нашег Факултета са домаћим институцијама су: сарадња са ресорним
Министарством,
Министарством
иностраних
послова,
бројним
дипломатским
представништвима, Скупштином града Београда, Балканолошким институтом (при САНУ),
Институ за књижевност и уметност Београда, Народном библиотеком Србије, Библиотеком
града Београда, као и бројним библиотекама широм Србије, вишегодишња сарадња са
Дипломатском академијом, изузетна сарадња са сродним факултетима широм земље, као и са
осталим факултетима сарадња са гимназијама и школама у вези хоспитовања студената.
Факултет има и развијену сарадњу са научно-истраживачким организацијама широм Европе и
света, што резултује заједничким пројектима и честим гостовањима познатих светских
стручњака из разних области језика, књижевности, културе, као и бржом и успешнијом
дисеминацијом резултата истраживања. Добри примери плодне међународне сарадње
Филолошког факултета су: организовање наставе на Факултету за студенте – стране држављане
(у оквиру пројеката Свет у Србији и Србија за Србе из региона), организација гостовања
страних професора (проф. Џејмс Биркс, проф. Пол Џаџ и бројни други сарадници из региона,
Европе и света), гостовања дипломатских представника у нашој земљи итд.
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Филолошки факултет Универзитета у Београду студентима обезбеђује уџбенике и другу
литературу, неопходну за савладавање градива, у потребној колични и на време. За сваки
предмет, у оквиру студијских програма, почетком сваке школске године, Наставно-научно веће
Факултета одређују обавезну и допунску литературу. Ти подаци су свим студентима доступни
преко сајта Факултета.
Највећи део литературе Факултет обезбеђује издавањем уџбеника и другог наставног и
испитног материјала. Издавачка делатност Филолошког факултета Универзитета у Београду
веома је богата. Од 2009. до данас Факултет је објавио 176 монографских публикација и
обезбедио редовно излажење научних серијских публикација. Факултет је покренуо и нове
едиције: Класици светске књижевности (2010), Пријемни испит (2011), Ксенофилија (2012) и
Монографије (2013).
У оквиру Едиције Пријемни испити до сада је објављено 43 публикације које садрже основне
информације око уписа студената као и примере тестове са пријемних испита из ранијих
година.
Едиција Монографије је после краћег прекида у излажењу поново обновљена и садржи
прерађене одбрањене докторске дисертације на Филолошком факултету Универзитета у
Београду.
Уџбеници и друга литература продају се у Скриптарници Факултета.

Библиотечко-информациони систем Филолошког факултета Универзитета у Београду састоји се
од 19 семинарских библиотека везаних за уже наставно-научне области катедара за
проучавање: српске књижевности и јужнословенских књижевности, српског језика са јужнословенским језицима и општом лингвистиком, славистике, романистике, румунског језика и
књижевности, хиспанистике, италијанистике, англистике, германистике, албанског језика и
књижевности, оријенталистике, опште књижевности са теоријом књижевности, библиотекарства и информатике, скандинавистике, хунгарологије. Децентрализовани облик организације
факултетских библиотека према лингвистичком принципу, какав је на Филолошком факултету
примењен, типичан је и у свету за сродне високошколске установе, које се баве изучавањем
језика, књижевности и културе.
Свака од поменутих библиотека набавља и чува литературу, обрађује је, даје на коришћење,
врши селективну дисеминацију информација и обавља библиографска истраживања за
наставнике и студенте Филолошког факултета, а уз посебну препоруку и за научне раднике ван
Факултета. Библиотечка грађа се од 2003 године обрађује у систему COBISS (Co-operative Online
Bibliographic System & Services). Публикације обрађене у систему Пергам који је раније био у
употреби, конвертоване у систем ЦОБИСС почетком маја 2008. године. Конвертовани записи су
доступни само у локалној бази и у току је њихово похрањивање у узајамну базу података. Као
координатори за рад свих библиотека и имплементацију COBISS-а, задужене Зорица ИвковићСавић, библиотекар Катедре за библиотекарство и информатику и Гордана Ђоковић, асистент
на Катедри за библиотекарство и информатику.
Поред електронског каталога, који се у библиотекама Филолошког факултета израђује од 2003.
године, за старије публикације користе се лисни каталози (алфабетски, предметни и стручни)
Филолошки факултет је по библиотечком фонду, свакако најбогатија високошколска установа у
Србији. У просеку око 70% текуће набавке фонда чини куповина, око 20% поклон, а 10% остали
видови набавке (размена и локални примерак – магистарски радови, докторске тезе и
факултетска издања). Факултетске библиотеке поседују 25 драгоцених легата истакнутих
професора, теоретичара и историчара књижевности и језика. То су легати: Ватрослава Јагића
(купљена 1919. године, чине је 11.824 инвентарне јединице); Љубе Стојановића (2.974 инв.
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јединица); Живка Стефановића (1.665 наслова са 3.586 свезака, од којих је 57 наслова
часописа); Радосава Бошковића (447 инв. јединице), Михајла Стевановића (462); Берислава
Николића (530); Библиотека Више педагошке школе; Драга Ћупића (1532); Павла Поповића
(око 20.000 јединица); Владана Недића (око 400 јединица); Велибора Глигорића (око 250
јединица); Мирољуба Тодоровића (око 150 јединица); Миодрага Поповића (око 530 јединица);
Живана Живковића; Ивана В. Лалића (око 4.100 јединива); Александра Вучо (око 100
јединица); Тање Крагујевић (око 316 јединица); Нане Богдановић (око 1865 јединица); Јара
Рибникара (око 176 јединица); Миодрага Ибровца, Светозара Русића, Ивана Димића, Бранка
Јелића, Мирослава Караулца (који заједно броје 5293 публикација); Саве Бабића (1027
јединица)

БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Библиотечка делатност на Филолошком факултету, уобличена је кроз семинарске
библиотеке, које се међусобно не повезују у веће организационе јединице. Филолошки
факултет има највећи број семинарских библиотека (18 обликованих, углавном, према
лингвистичком принципу) везаних за наставу на катедрама за: српску књижевност и српски
језик, за српски језик са јужнословенским језицима и општу лингвистику, славистику,
романистику, румунски језик и књижевност, италијански, иберијске студије, енглески,
германистику са скандинавистиком, албански језик и књижевност, оријенталистику, општу
књижевност са теоријом књижевности, библиотекарство и информатику, хунгарологију и
неохеленистику. Свака од поменутих библиотека набавља и чува литературу, обрађује је, даје
на коришћење и обавља све остале библиотечке послове потпуно самостално, уз
координацију на пољу имплементације COBISS-a, за шта су, као координатори за рад свих
библиотека, задужене Зорица Ивковић-Савић, библиотекар Катедре за библиотекарство и
информатику и Гордана Ђоковић, доцент на Катедри за библиотекарство и информатику.
Библиотечка грађа се од 2003 године обрађује у систему COBISS (Co-operative Online
Bibliographic System & Services). Публикације обрађене у систему Пергам који је раније био у
употреби, конвертоване у систем COBISS почетком маја 2008. године. Конвертовани записи су
доступни само у локалној бази и у току је њихово похрањивање у узајамну базу података.

Укупан број библиотека на Филолошком факултету: 18.
Укупан фонд библиотека Филолошког факултета (монографске и серијске публикације)
износи: 898200.
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Укупан фонд монографских публикација у библиотекама Филолошког факултета износи:
736503.
Укупан фонд серијских публикација у библиотекама Филолошког факултета: 161626.
Укупан фонд некњижне грађе у библиотекама Филолошког факултета износи: 5200.
Врсте каталога које се у библиотекама израђују зависно од потреба корисника:
алфабетски, предметни или стручни, аналитички.
У библиотекама се израђују и библиографије истраживача, електронски уз помоћ
програмске опреме ЦОБИСС2/Каталогизација, библиографије истраживача.
Укупан број засебних читаоница са референсном збирком: 15
Укупан број засебних читаоница са референсном збирком и дежурством од 60 сати
недељно: 12
Укупан број евидентираних корисника: 18350, од којих: наставника и истраживача: 1300,
студената: 17050
Годишњи прираст фонда, у просеку за цео факултет: 19200 јединица
Укупан број изложби у библиотекама: 22 годишње
Укупан број запослених библиотекара: 23

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА
Фонд библиотеке Катедре за српски језик састоји се из монографских и серијских
публикација. Набавка библиотечке грађе врши се куповином и поклоном. Библиотечка грађа
је распоређена у више целина. Поред Семинарске библиотеке, у њеном фонду се налазе и
библиотеке целине: Библиотека Ватрослава Јагића (купљена 1919. године, чине је 11.824
инвентарне јединице); поклон библиотеке: Љубе Стојановића (2.974 инв. јединица), Живка
Стефановића (1.665 наслова са 3.586 свезака, од којих је 57 наслова часописа), Радосава
Бошковића (447 инв. јединице), Михајла Стевановића (462), Берислава Николића (530),
Библиотека Више педагошке школе и најновија библиотека Драга Ћупића.

Библиотека има 110837 наслова монографских публикација и 1001 наслов серијских
публикација (32818 свезака). Значајан део фонда ове библиотеке чине речници (932 наслова) и
велики број сепарата (преко 6.000 наслова). Због вредног и обимног фонда сврстава се у ред
најбогатијих библиотека ове врсте на Балкану.
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Библиотека је до 2003. године водила само лисне књиге инвентара (једна инвентарна
књига за серијске и монографске публикације). Од 2003. до 2008. године вођене су књиге
инвентара и у лисном и у електронском облику, а од 2008. године библиотечка грађа се
инвентарише искључиво електронски у систему COBISS (сваки фонд има своју инвентарну
књигу). Фонд библиотеке могуће је претражити преко лисних каталога у самој библиотеци, за
фонд који је набављен до 2003. године (ауторски и предметни каталог), док је новији фонд,
набављен после 2003. године могуће претражити искључиво преко електронског каталога
(http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=70501&dept=01&id=2348038775154310).

Корисници библиотеке Катедре за српски језик јесу студенти и професори Филолошког
факултета (пре свега студенти Група 01, 02 и 36, али и остали студенти којима је српски језик
изборни предмет). Услуге ове библиотеке користе и сарадници Универзитета у Београду, као и
сарадници научних института.

У библиотеци Катедре за српски језик запослена су два библиотекара: Ивана Спасојевић
и Томислав Матић.
Библиотекар Ивана Спасојевић дипломирала је на Катедри за библиотекарство и и
информатику 2003. године. Стручни библиотекарски испит положила је у новембру 2007.
године. У претходном периоду похађала је курсеве у Народној библиотеци Србије:
Коришћење програмске опреме COBISS2/Позајмица,
COBISS2/Каталогизација-Серијске публикације,
COBISS2/Каталогизација-Библиографије истраживача,
COBISS2/Каталогизација-Редакција.
Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд
Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд
Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-серијске публикације

Библиотекар Томислав Матић дипломирао је на Катедри за српски језик и од 1. јануара 2008.
ради на овој Катедри.
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БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ СА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ КЊИЖЕВНОСТИМА

Библиотека Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима је
драгоцена по својим збиркама као и Библиотека Катедре за српски језик.
У библиотеци раде 4 библиотекара са пуним радним временом (Небојша Павличић,
Борисав Милошевић и Боривој Везмар, Љиљана Дукић). Сви имају положен стручни испит, а
двоје библиотекара има и лиценцу за COBISS.
Библиотека има велики број корисника: преко 6000 студената и професора и стручних
сарадника и других научних радника.
Читаоница има 45 места.
Књижни фонд: библиотека има 109900 наслова монографских публикација и 730
наслова (35918 свезака) серијских публикација.
Библиотека поседује и 1000 примерака старих и ретких књига, као и вредне легате:
Павла Поповића (око 20.000 јединица), Владана Недића (око 400 јединица), Велибора
Глигорића (око 250 јединица), Мирољуба Тодоровића (око 150 јединица), Миодрага Поповића
)око 530 јединица) и Живана Живковића и најновије Ивана В. Лалића (око 4.100 јединива) и
Александра Вучо (око 100 јединица).

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ОПШТУ КЊИЖЕВНОСТ И ТЕОРИЈУ КЊИЖЕВНОСТИ
Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности располаже са 34859
наслова монографских публикација и 5069 свезака серијских публикација (60% фонда чине
теоријски текстови и референтна збирка, а 40% белетристика).
Од 2009. године до данас, фонд библиотеке је увећан за 1635 наслова монографских
публикација и 251 свеском периодике као и са једном библиотеком целином: библиотеком
Тање Крагујевић (око 316 јединица).
Библиотека има преко 5000 активних и око 1500 потенцијалних корисника.
(Стални корисници библиотеке су студенти све четири године група 01, 05, 06, 08, 13, 25,
36, као и студенти свих осталих група упућени на књижевно критичку литературе и преводе
књижевних дела које изучавају на матичним катедрама)
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У библиотеци раде два библиотекара Драган Врачарић и Урош Беговић и обојица поседују
лиценцу за рад у COBISS-у и редовно посећују све облике стручног усавршавања библиотекара
у овој области.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА СЛАВИСТИКУ
Библиотека Катедре за славистику поседује грађу разврстану у целине према језицима: руски,
пољски, чешки, словачки, украјински, лужичкосрпски, белоруски, српски и остали светски
језици. Библиотечку грађу чине монографске, серијске публикације и некњижна грађа.
Библиотека у свом фонду има:
- 107811 наслова монографских публикација
- 11165 наслова серијских публикација;

-

422 јединица некњижне грађе.

Од 2009. године до данас, фонд библиотеке је увећан са две библиотеке целине:
библиотеком Нане Богдановић (око 1865 јединица) и библиотеком Јара Рибникара (око 176
јединица)
У библиотеци су запослена три библиотекара: Биљана Чудомировић (виши
библиотекар), мр Ана Голубовић, Тамара Жељски и све три поседују лиценцу за рад у COBISS-у.
Корисници фонда Библиотеке су:
- студенти пет језичких група Катедре за славистику;
- професори (рачунајући и професоре у пензији), асистенти и сарадници у настави запослени
на Катедри;
- професори (рачунајући и професоре у панзији), асистенти и сарадници у настави запослени
на БУ;
Фондове Библиотеке Катедре за славистику користе постдипломци, студенти мастер
студија и докторанти, како Филолошког факултета, тако и других факултета БУ.

БИБЛИОТЕКЕ КАТЕДРЕ ЗА РОМАНИСТИКУ

Библиотека Групе за француски језик и књижевност
Библиотека Групе за француски језик и књижевност тренутно има 57326 наслова
монографских публикација, и 207 наслова страних и домаћих серијских публикација или 5215
свезака серијских публикација.
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Библиотека има и пет легата (легате професора Миодрага Ибровца, Светозара Русића,
Ивана Димића, Бранка Јелића и Мирослава Караулца) који заједно броје 5293 публикације и
75 наслова докторских дисертација одбрањених на Катедри.
Библиотекари воде пет инвентарних књига: за монографске публикације, за серијске
публикације, за магистарске и докторске радове, за некњижну грађу и за легате.
Библиотечка грађа се од 2003 године обрађује у систему COBISS (Co-operative Online
Bibliographic System & Services). Публикације обрађене у систему Пергам који је раније био у
употреби, конвертоване у систем COBISS почетком маја 2008. године. Конвертовани записи су
доступни само у локалној бази и у току је њихово похрањивање у узајамну базу података.
Претраживање старог фонда (до 2003. године) могуће је преко лисних каталога
(ауторског и предметног каталога).
Од 2009. године до данас, фонд библиотеке је увећан са две библиотеке целине:
библиотеком Бранка Јелића и библиотеком Мирослава Караулца.
У библиотеци групе за француски језик и књижевност запослена су два библиотекара
који имају лиценцу за рад у систему COBISS: мр Милка Павковић и Вера Врачар.
Библиотекар Милка Павковић магистрирала је на Катедри за романистику у јуну 2005.
године. Стручни библиотекарски испит положила је у новембру 2007. године (просечна оцена
5). У претходном периоду похађала је курсеве у Народној библиотеци Србије: Коришћење
програмске опреме COBISS2/Позајмица, COBISS2/Каталогизација-Серијске публикације и
COBISS2/Каталогизација-Библиографије истраживача, планира даље усавршавање на курсу
COBISS2/Каталогизација-Редакција и COBISS2/Каталогизација – Интегративни извори, Употреба
програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд, Употреба програмске опреме
COBISS3/Фонд и Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-серијске публикације.
Библиотекар Вера Врачар ради у библиотеци Катедре за романистику од 1. јуна 2006.
Године. Похађала је курс Коришћење програмске опреме COBISS2/Каталогизација-Почетни,
COBISS2/ Каталогизација - Серијске публикације, COBISS2/Каталогизација-Библиографије
истраживача и COBISS2/Каталогизација – Интегративни извори.
Библиотекари се баве и израдом библиографија истраживача за све запослене на
Катедри које се израђују на основу узајамног електронског каталога COBISS.SR у складу са
међународним стандардима ИСБД-а и доступне су самим истраживачима, али и свима који
желе да се упознају са резултатима рада појединих истраживача, на сајту Народне
библиотеке Србије, на адреси:
http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t&co=srb&lang=srb
Корисници библиотеке Групе за француски језик и књижевност јесу студенти и
професори Филолошког факултета (Катедра за романистику има око 550 студената основних,
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мастер и постдипломских студија), мада услуге ове библиотеке користе и сарадници
Универзитета у Београду, као и сарадници научних института.
Библиотека групе за румунски језик и књижевност
Библиотека групе за румунски језик и књижевност је млада библиотека првенствено
намењена студентима групе за румунски језик и књижевност са укупним фондом од 11018
наслова монографских публикација и 232 свеске серијских публикација.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ИБЕРИЈСКЕ СТУДИЈЕ
Библиотека Катедре за иберијске студије има 14503 монографских публикација:
уџбеника, приручника и лектире према студијским програмима, већином на шпанском језику,
као монографске публикације на португалском језику. Део фонда чини референсна збирка –
речници, енциклопедије, значајније монографске студије. Такве публикације означене су
словом Р у локалној библиографској бази података и позајмљују се само за рад у читаоници.

У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (преводна
књижевност), затим на каталонском, галисијском и баскијском језику. Фонд библиотеке чини и
52 наслова серијских публикација са укупно 1289 свезака, већином на шпанском језику.
Број студената уписаних на студијски програм Катедре за иберијске студије: у просеку
годишње броји око 500.
Од почетка 2004. године каталогизација приновљеног фонда библиотеке се обавља у узајамној
библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR, тако да су библиографски подаци свих
новонабављених монографских публикација доступни и претраживи он-лине (на адреси:
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=70501&dept=09&id=0128306236065220)
Библиотека Катедре за иберијске студије има читаоницу са 20 места и 5 компјутера, сви са
интернет везама (4 у читаоници и 1 у соби библиотекара).
У библиотеци раде један библиотекар (мр Марина Љујић) и један хонорарни сарадник –
студент постдипломац.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА АЛБАНОЛОГИЈУ
Библиотека Катедре за албански језик и књижевност има 14204 наслова монографских
публикација и 1428 свезака периодике. Фондове ове библиотеке користе студенти
оријенталистике и балканологије.
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У библиотеци од септембра 2012. године ради Валентина Тасић која је основне и мастер
студије завршила на Катедри за библиотекарство и информатику. Похађала је све курсеве
COBISS:
Коришћење програмске опреме COBISS2/Позајмица,
COBISS2/Каталогизација-Серијске публикације,
COBISS2/Каталогизација-Библиографије истраживача,
COBISS2/Каталогизација-Редакција.
Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд
Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд
Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-серијске публикације
И поседује лиценцу за рад.
У Библиотеци је током 2012. године рађена ревизија библиотечког фонда када је фонд
сређен по Универзалној децималној класификацији и започето је уношење у електронску базу
података. Очекује се да ће у наредних годину дана библиотекарка Валентина Тасић унети
целокупан фонд у узајамни електронски каталог.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ГЕРМАНИСТИКУ
Библиотека Катедре за германистику поседује у свом фонду 65340 монографских
публикација и 17603 свеске серијских публикација или 221 наслов. Часописи, као и већина
књига, резултат су домаћих и страних донација.
Корисници Библиотеке су, углавном, професори и студенти германистике.
У Библиотеци раде 2 библиотекара, која поседују лиценцу за COBISS и доста су оптерећени
будући да воде и библиотеку за холандски језик и књижевност која је у оснивању.
У читаоници Библиотеке постоје 3 компјутера која служе студентима за претраживање.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ОРИЈЕНТАЛИСТИКУ
Библиотека Катедре за оријенталистику (групе за арапски, турски, оријенталну
филологију) има укупно 41164 монографских публикација и око 15.254 свезака часописа на
свим светским језицима, а претежно на арапском, турском, персијском, енглеском, руском,
француском, немачком и српском. Фонд је разврстан према језицима, односно
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књижевностима на арапски, турски, персијски и тзв. разно и распоређен је по нумерус цуренсу у оквиру засебних сигнатура. Све књиге које су заведене у књизи инвентара су и обрађене и
подаци о њима се налазе у неколико врста каталога, како лисних, тако и електронских.
Библиотека је до 1991. године водила 4 врсте лисних каталога и то: каталог аутора,
односно наслова, предметни, удк – односно стручни каталог и топографски за интерне
потребе. Врши се и аналитичка обрада часописа релевантних за Катедру. Од 1991.г. започиње
се са инвентарисањем и обрадом књига у електронском библиотечком програму „Пергам“. У
овом програму је обрађено 3.967 записа и они се могу претраживати преко електронског
каталога интерног типа за Филолошки факултет. За те записе је извршена конверзија у нови
систем COBISS, на који се прелази 2003.године. Од тада се све новоприспеле књиге заводе и
обрађују у библиотечком програму COBISS. Библиотека Катедре за оријенталистику, као једна
од библиотека Филолошког факултета улази у систем виртуелне библиотеке Србије.
Укључењем у овај програм, први пут се омогућује корисницима библиотеке да претражују
каталог
путем
интернета
преко
сајта
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=BASE&bno=70501&dept=11&id=0156520133435772
Потреба студената за коришћењем библиотеке је из године у годину све већа, а посебно
то долази до изражаја са преласком на болоњски начин студирања и према урађеним
статистикама број корисника ове библиотеке све више расте.
У библиотеци раде 2 библиотекара: Снежана Генчић – арабиста и Јелена Анић- турколог.
Обе су дипломирале на одговарајућим групама Катедре за оријенталистику и положиле
стручне библиотекарске испите у Народној библиотеци Србије, а који су обавезни као
предуслов за запошљавање у библиотеци.
Снежана Генчић, сада виши библиотекар, дипломирала је на Групи за арапски језик и
књижевност Катедре за оријенталистику Филолошког факултета и стекла звање дипломираног
професора арапског језика и књижевности. Стално је запослена у библиотеци Катедре за
оријенталистику од 10.03.1987.године. Стручни библиотекарски испит је положила 27.11.1987
године.
Јелена Анић је дипломирала на Групи за турски језик и књижевност.Катедре за
оријенталистику Филолошког факултета и стекла звање дипломираног професора турског
језика и књижевности. Стално је запослена у библиотеци Катедре за оријенталистику од
новембра 2001.године. Стручни библиотекарски испит је положила 04.06. 2003.године.
Библиотекарке су прошле комплетну обуку за рад у библиотечком програму COBISS која
је подразумевала више курсева у протеклих неколико година у Народној библиотеци Србије и
стекле лиценцу, као и одговарајућа овлашћења у систему као редактори.

73

Ажурирано: март 2019.

Универзитет у Београду

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Филолошки факултет

Библиотека Групе за јапански језик и књижевност
Библиотека Групе за јапански језик и књижевност је међу најмлађим библиотекама на
Факултету. Она броји 17336 монографских публикација, 1228 свезака серијских публикација и
2700 јединица некњижне грађе. У библиотеци је запослен један библиотекар, иначе на мастер
студијама оријенталистике, са положеним стручним испитом. Како је ово једина јапанолошка
библиотека у региону, број корисника је око 3000.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА АНГЛИСТИКУ
Библиотека Катедре за англистику располаже фондом од 79969 монографских
публикација и 2134 наслова часописа или 15595 свезака, као и 452 касете и ЦД-ромова.
Посебан фонд чини 646 књига откупљених од проф. др Љубомира Михаиловића.
Фонд се превасходно састоји од књига на енглеском језику и покрива области енглеског
језика, енглеске и америчке књижевности, опште лингвистике и књижевне историје, теорије и
критике, а укључује и значајан број публикација из разних других области. Фонд библиотеке се
увећава куповином и поклоном.
Библиотека је сређена по Дјуијевој децималној класификацији и поседује два каталога:
ауторско-насловни и предметни. Од 1995. године библиотекари раде на аутоматизацији
библиотеке у програмском пакету ПЕРГАМ, а од 2004. упоредо са ПЕРГАМОМ користи се и
програмски пакет COBISS. Електронски су обрађени и сви наслови часописа.
На Катедри за англистику у просеку студира око 1000 студената на основним студијама и
око 250 студената уписаних на мастер студије, а ради 45 наставника и сарадника. Библиотеку
могу да користе и студенти и наставници свих других катедара и семинара на Факултету.
У библиотеци тренутно раде један виши библиотекар и два библиотекара (сви са
положеним стручним библиотекарским испитом и лиценцом за коришћење програмског
пакета COBISS).

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ИТАЛИЈАНИСТИКУ
Библиотека Катедре за италијанистику поседује укупно 27822 монографске публикације
и 10284 свеске серијских публикација. У библиотеци су запослена два библиотекара (Зоран
Радисављевић, Предраг Бојанић), од којих је један положио стручни испит.
Фонд се већином састоји од књига на италијанском језику и покрива области
италијанског језика, италијанске књижевности, опште лингвистике и књижевне историје,
теорије и критике, а укључује и значајан број публикација из разних других области. Фонд
библиотеке се увећава куповином и поклоном
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БИБЛИОТЕКА ГРУПЕ ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ
Библиотека Групе за хунгарологију броји 4968 монографских публикација, 710 свезака
серијских публикација и 526 јединица некњижне грађе. Библиотека чува и легат проф. Саве
Бабића (1027 јединица). У библиотеци ради један библиотекар која је уједно и секретар
Катедре Јулијана Бала.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ
Библиотека Катедре за библиотекарство и информатику поседује 9448 монографских
публикација и 105 наслова периодике са различитих језичких подручја, односно 4082 свеске
периодике, као и мањи број видео трака. Фонд Библиотеке уклапа се у потребе студената и
професора Катедре, па се тако у њему налазе референсна збирка, литература из области
библиотекарства, информатике, историје књиге и библиотека, музеологије, културологије,
архивистике, известан број публикација домаће и стране белетристике. Наслови периодичних
публикација такође прате потребе студената библиотечко-информатичког профила, те их је у
Библиотеци осим на српском, и на другим језицима европских народа (руском, енглеском,
холандском, македонском ...). Осим куповином, до књига и наслова периодике долазили смо
прихватањем легата, донација, поклона појединаца и установа. Један од највећих дародаваца
стране књиге и периодике била је у више наврата Амбасада САД. У ове сврхе нарочито су били
значајни сусрети са колегама из других земаља на научним и стручним конференцијама, какве
и сами готово деценију организујемо на Катедри уз помоћ Министарстава културе и науке.
Библиотекар Катедре Зорица Ивковић-Савић руководи и електронском библиотеком
Филолошког факултета и обавља и функцију координатора за коришћење COBISS-a,
библиотечког информатичког програма за рад у библиотекма Филолошког факултета.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНИСТИКУ
Библиотека Катедре за неохеленистику броји 10024 монографских публикација и 680
јединица периодике.
Библиотекар Катедре за неохеленистику је ма Иван Грујић.
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БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА СКАНДИНАВИСТИКУ
Библиотека Катедре за скандинавистику је у оснивању и броји 16211 монографских
публикација, 2461 серијску публикацију и преко 3000 јединица некњижне грађе (географске
карте, музикалије, видео записе ...).
Библиотека нема запосленог библиотекара.

БИБЛИОТЕКА КАТЕДРЕ ЗА ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ
Библиотека Катедре за општу лингвистику броји укупно 4003 монографске публикације
и 597 свезака серијских публикација. Библиотека нема запосленог библиотекара па се
студенти често користе и фондом Библиотеке Катедре за српски језик и јужнословенске језике.

COBISS У БИБЛИОТЕКАМА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
У циљу повезивања библиотечких фондова земаља бивше Југославије у систем узајамне
каталогизације преко рачунарског програма COBISS, који развија Институт информацијских
знаности (IZUM) из Марибора, Филолошки факултет је препознао свој интерес, те је 2004.
године донета одлука да COBISS буде једини прогам који ће се користити у нашим
библиотекама, а Филолошки факултет пуноправна чланица система COBISS. Оваква одлука
била је мотивисана и чињеницом да су готово све велике библиотеке Србије ( Народна
библиотека Србије, Универзитетска библиотека, Библиотека Матице српске, библиотеке
Универзитета у Београду) већ увелико радиле у овом програму.
Данас су следеће катедарске библиотеке укључене у узајамни електронски каталог COBISS.SR:
Библиотека Катедре за српски језик са јужнословенским језицима
Библиотека Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности
Библиотека Катедре за славистику
Библиотеке Катедре за романистику
Библиотека Катедре за иберијске студије
Библиотека Катедре за албанологију
Библиотека Катедре за германистику
Библиотека Катедре за оријенталистику

76

Ажурирано: март 2019.

Универзитет у Београду

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Филолошки факултет

Библиотека за кинески и јапански језик
Библиотека Катедре за англистику
Библиотека Катедре за италијанистику
Библиотека Катедре за библиотекарство и информатику
Библиотека катедре за неохеленистику
Библиотека Катедре за скандинавистику

БИБЛИОТЕКЕ-ЦЕЛИНЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Библиотеке Филолошког факултета поседују значајан број изузетно драгоцених
библиотека-целина, због чије важности и јединствености на територији Балкана. Факултет,
библиотекари, стручна и научна јавност њима посвећују посебну пажњу.
Високошколске библиотеке, иначе, наглашавају информативну, а не архивску функцију
својих фондова. Пратећи развој научних дисциплина, оне теже да читаоцима пласирају
актуелну и валидну информацију, да учине доступном референсну и уџбеничку литературу у
адекватном броју примерака. Ипак, многе од њих већ поседују, или су спремне да преузму и
развијају библиотечке целине са старим и ретким књигама, личним институционалним или
завичајним збиркама, чиме се удаљују од своје примарне намене и циља. Специјалне
колекције у фондовима факултетских и универзитетских библиотека истовремено су потврда
утемељености библиотеке у сопствено окружење и привржености појединаца и институција
који им своје збирке предају на чување и коришћење. Стога су оне, било као персоналне
библиотеке, музејске (депозитне) збирке организација или заједница, завичајни фондови или
трезори старих и ретких рукописних или штампаних извора, не само драгоцени извори за
историјска и тематска изучавања, већ и потврда оснивања и израстања библиотека и угледа
који ове институције имају у друштву. Прихватајући ове фондове, високошколске библиотеке
се обавезују да их на адекватан начин чувају, обрађују и учине доступним корисницима. У
Србији бројне академске библиотеке поседују специјалне колекције, али се универзитетска
библиотека „Светозар Марковић” и семинарске библиотеке Филолошког факултета међу
њима, свакако, издвајају по бројности, богатству и старини посебних збирки.
Посебне библиотеке Филолошког факултета могу се, пре свега, поделити на:
1. библиотеке које се више не попуњавају текућом продукцијом (укупно двадесет четири
библиотеке) и
2. библиотеке чији се обим фонда проширује.
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Најзначајнији критеријум сигурно је културна вредност једне збирке, коју је могуће одредити
према профилу књижног фонда, према личностима којима су библиотеке припадале и онима
који су били донатори.
Уколико је одлучујући критеријум за процену легата карактер књижевног фонда, морају се
узети у обзир следећи елементи: 1. време настанка публикација које чине легат, тј. степен
њихове старости; 2. тематика оријентисаности збирке; 3. одсликавање личности власника
библиотеке на њен профил.
Сваки од ових критеријума посебне библиотеке Филолошког факултета у потпуности
задовољавају.
Изузетно је важно нагласити да се у фонду Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић»
чува у ризници грађа која представља ретроспективу писане речи још од 13. века: збирка
ћирилских штампаних и рукописних књига, која је и данас власништво Филолошког факултета.
Због неадекватних услова за њено чување на факултету и због безбедности фонда смештена је
у Универзитетску библиотеку. Сигнатуром Ћор обележена је 31 инвентарска јединица, коју
чине 28 рукописних, две старе штампане књиге и један досије од 26 листова из разних старих
рукописних књига, који су раније били власништво Лесновског манастира. То је колекција коју
је Универзитетској библиотеци „на чување и употребу” 5. јануара 1956. године уступио
Семинар за историју југословенске књижевности „како би ова збирка на тај начин имала
повољније услове за чување и била приступачнија научним радницима, а остала и даље у
оквиру Београдског универзитета коме припада”. Тадашњи управник Катедре за југословенске
књижевности, професор др Видо Латковић, прецизирао је у своме допису да су рукописи
махом из 15. и 16. века, а један је настао чак и половином 14. века, док су штампане књиге:
Октоих првогласник из штампарије Црнојевића са Цетиња из 1494. године и Јеванђеље
штампано у Мркшиној цркви из 1562. године. Комплетан библиографски опис ових рукописа,
сачинила је, приликом примопредаје, комисија, чији су чланови били асистент универзитета,
библиотекар и кустос збирке Универзитетске библиотеке, који су се руководили исцрпним
археографским описом професора Владимира Ћоровића, објављеним 1936. године у Зборнику
за историју Јужне Србије, због чега ова збирка и носи сигнатуру Ћор. У записнику о утврђивању
стања и примопредаји старих српских рукописних књига и штампаних србуља забележено је
да су многе од њих оштећене од влаге и болести хартије, тако да су листови често иструлели,
слепљени и поцепани. Мада збирку чини 31 сигнатура, Универзитетској библиотеци је, том
приликом, предато само 28 јединица. У Библиотеци Семинара за југословенске књижевности
остао је Минеј за јулиавгуст, који ће Семинар званично прикључити матичној збирци 1973.
године.2 Према речима Анђе Маслеше, овој збирци недостају још две јединице.
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БИБЛИОТЕКЕ-ЦЕЛИНЕ У ФОНДОВИМА БИБЛИОТЕКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Библиотеке-целине на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
На Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета,
чува се легат Павла Поповића (1868-1925) у коме је део фонда, посебно референсна збирка,
био својина Богдана Поповића. Ова богата библиотека броји 10.532 публикације, чија је
вредност 1948. године процењена на 1.363.320 динара, не укључујући и вредне књиге из 16.
века. Лик професора ерудите, демократичног у односима према студентима и спремног да
универзитетска предавања приближи и људима из провинције, осветљавају сећања, која је,
поводом годишњице Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор, часописа чији је
оснивач био Павле Поповић, а који у личној библиотеци није сачуван, обелоданио професор
Ђорђе Живановић. Значење које су за њега имале библиотеке уопште, па самим тим и његова
лична библиотека, најбоље ће се спознати кроз две-три цртице професора Ђорђа Живановића.
Павле Поповић, који је у Првом светском рату као добровољац распоређен у штаб Дунавске
дивизије, заједно је са додељеном му пионирском четом, спасавао разбацане и оштећене
књиге из бомбардоване библиотеке Српског семинара Филозофског факултета и преносио их у
зграду на Косанчићевом венцу, помињући пострадалу библиотеку и у некрологу Николи
Антули, упућеном Бранку Лазаревићу, уреднику Крфских новина. По згаришту је прикупљао и
библиографску грађу за српску ретроспективну библиографију за период од 1867. до 1905.
године, на којој је претходних година радио са својим сарадницима и студентима. Оправдано
сматрајући „да је једино пропала она књига која се чува у магацинима, а да је корисна свака
она која оде у руке читалаца”,1 залагао се да књига буде свима доступна. Отуда је сасвим лако
разумети његово залагање да се установи Универзитетска библиотека, за коју су књиге, по
његовом савету, прикупљане под окриљем Српског семинара, као и да приликом
оформљавања Катедре за италијанистику издвоји из фонда библиотеке свога семинара све
што је везано за италијански језик и књижевност. Колико му је било тешко да отуђи те књиге,
показују речи професора Ђорђа Живановића да је Поповић сваку књигу брижљиво разгледао и
више пута одмеравао у чији фонд да је укључи. И поред те колебљивости, опште добро
надилазило је личне интересе и књиге су уступане библиотекама у којима ће их читаоци чешће
користити.
Утилитарност сакупљене грађе навела га је да своју библиотеку завешта Српском семинару још
1939. године. Библиотека која је зналачки скупљана више од 30 година, преузета је тек 10
година након смрти Павла Поповића, тј. 1948. године. Инвентарисање ове библиотеке
започето је 25. октобра 1948. године. Неке књиге доспевале су у библиотеку и накнадно, па су
унете под бројевима 10527-10532, на странама 499. и 500. под датумом 20.11.1951. године до
10.3.1959. године. На пословима инвентарисања пре преношења библиотеке у семинар радио
је Урош Џонић, бивши управник Универзитетске библиотеке, који је 7.11.1984. године, поднео
извештај Семинару за јужнословенске књижевности о текућим пословима везаним за
преузимање књига. Том приликом је нагласио да инвентарисање врши по редним бројевима
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како их је Павле Поповић оставио, и то из више очигледних разлога: „тако се контролише да ли
је свака књига на месту; поштује се жеља да се задржи распоред професора Поповића, како би
могло да буде све при руци”.2
Ова жеља Павла Поповића, као и његове браће Богдана, Димитрија и Љубомира, о чувању
библиотеке као целине „онако како је иза њега остала у посебној соби” у потпуности је
поштована.
У извештају о почетку инвентарисања Урош Џонић истиче научно-образовни карактер ове
збирке: „(...) није потребно нарочито наглашавати да ће Семинар библиотеком Павла
Поповића добити велику и драгоцену збирку књига за проучавање и наше и стране
књижевности, као и помоћних наука”.3 На многим књигама забележене су посвете аутора, као
и примедбе Павла Поповића, које често представљају „сажете импресије и критике, а некад
дате исправке, допуне, забележени недостаци”.4 О белешкама на маргинама самог Павла
Поповића и посветама других аутора на поклоњеним књигама, које чине петину ове
библиотеке, писала је Мира Милинчевић, библиотекар Одсека за југословенске
књижевности.5 У претходно поменутом извештају Урош Џонић је указао да у фонду
Поповићеве библиотеке недостају неке књиге: од 1.040 пописаних књига, колико је Џонић
урадио до 7.11.1948. године, на месту није било 15 примерака. Стога је Семинар за
јужнословенске књижевности замолио Управу Универзитетске библиотеке да за извесно
време додели комисији као помоћ Ружу Туцаковић, сестричину покојног Павла Поповића,
„која би у име породице присуствовала тој примопредаји и давала комисији потребна
објашњења о књигама које су раније чланови породице Павла Поповића позајмљивали
приватним лицима”.6 Никаква документација са изјавама Руже Туцаковић, ако је и постојала,
није сачувана. Број публикација које овој библиотеци недостају у ствари је много већи (око
352), посебно када се зна, да су управо то неке од највреднијих књига из „Павлове
библиотеке”. На поједине значајне наслове из тог фонда, које су задржали Поповићеви
наследници, указала је, такође, још 1972. године, Мира Милинчевић.
О легату Павла Поповића, као својини семинарске библиотеке за југословенске књижевности,
сведоче две инвентарне књиге: у првој је на 500 страна пописано 5.000 књига са бројевима од
1-5.000, док су у другој, на 654 стране, евидентиране књиге од 5001 до броја 10.532.
Инвентарисање је завршено за свега 11 месеци 1949. године, захваљујући преданом раду
Уроша Џонића. Сналажење у овој библиотеци олакшава и самостални алфабетски каталог.
Ипак, то није најкомплетнији попис ове библиотеке. Једини исцрпан попис начинила је
Поповићева рођака Савка Туцаковић још за живота Павла Поповића, у осам свезака, које се
чувају у кући у којој је библиотека и поникла,7 сведочећи о богатству збирке српске,
словеначке и хрватске књижевности. О ширини његових интересовања сведоче бројна поетска
и прозна остварења енглеских (246), француских (423), руских (76), италијанских (64), немачких
(113), пољских (11), чешких (324), бугарских (29) и грчких (10) писаца, сачувана у његовој
библиотеци; општа историјска и књижевно-историјска литература (око 300 јединица); радови
библиографског карактера; дела из других научних области, такозваних „помоћних наука"; из
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области филозофије, етнографије (око 60 јединица), географије (око 130 публикација),
сликарства и музике (десетак књига); периодичне публикације, углавном књижевног
карактера, које су излазиле током 19. и у првој половини 20. века под називима: часопис,
новине, лист, календар, магазин, ревија, летопис, гласник. Посебну драгоценост ове
библиотеке чине старе и ретке књиге из 16, 17. и 18. века; једна рукописна књига на грчком
језику, евидентирана у инвентарској књизи под бројем 8.808. на страни 381, а без сопствене
сигнатуре.
Библиотека Павла Поповића има још једну особеност: адлигате, које срећемо и у збирци
раритета семинарске библиотеке, као и у још неким личним библитекама његовог доба. Не
зна се разлог због кога су публикације, које, иначе, немају ништа заједничко, коричене
заједно. Веома често као разлози се наводе скромност и штедљивост сопственика библиотеке,
особине донекле несхватљиве за власнике, чије библиотеке броје на хиљаде свезака.
Поједини од адлигата у том облику се чак брже и оштећују, јер представљају спој публикација
различитог формата и дебљине који су ретко обједињени персоналном или тематском
сродношћу.
Поставља се питање: да ли је боље овакве адлигате чувати као целину, јер они одражавају
личност сопственика библиотеке, или их треба раздвојити због лакшег чувања и коришћења
појединачних публикација. На ово питање је тешко одговорити, али је за сада присутна само
пракса поштовања целине адлигата.
У легату се не налази ниједан од многобројних самостално објављених историјских и
критичких радова Павла Поповића.
Легат Владана Недића (1920-1975), пажљивог истраживача у архивима и библиотекама,
цењеног наставника народне књижевности на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, чине публикације, које су, после његове смрти, остале у његовом кабинету. Мада се
чува у одвојеним орманима под бројевима 22, 26, 27 и 28, ова грађа није пописана у
посебним, већ је укључена у општу инвентарску књигу. Снежана Самарџија, тадашњи асистент
Филолошког факултета за предмет Народна књижевност, сачинила је, у две свеске формата А4, попис публикација према месту на коме се налазе. На основу инвентарских књига,
поменутог пописа и постојећег стања фонда може се рећи да библиотека Владана Недића
броји 1.146 наслова монографских, серијских публикација и сепарата, од којих су 62 наслова
периодике (часописа, листова и зборника) и 38 фасцикли са исечцима из новина, као и
једанаест фасцикли са фотокопијама.
Целокупни књижни фонд тематски се односи на народно књижевно стваралаштво. Чине га,
углавном, публикације из 20. века, али и 37 примерака објављених у прошлом веку. Фасцикле
са исечцима из новина представљају тематске целине везане за поједине књижевнике и
сложене су по алфабету. Од једанаест фасцикли са ксероксираним материјалом, осам садрже
копије књига објављених у другој половини 19. века.
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Поклон Ристе Одавића (1870-1932) није заведен у посебну инвентарску књигу, већ у ону која
одражава редовни општи фонд библиотеке, под редним бројевима од 13.001 до 13.159 и
27.169. Ова лична библиотека песника, приповедача, драмског писца и публицисте садржи
литературу друштвено-историјског карактера, а има и књижевних радова домаћих, немачких,
руских и француских писаца. Већи део грађе је објављен на француском језику, па би ова
библиотека могла бити веома корисна наставницима и студентима Одсека за романистику.
Заступљено је и неколико превода Ристе Одавића са немачког и француског језика.
Велибор Глигорић (1899-1977), који је, између осталог, био управник Народног и
Југословенског драмског позоришта, редовни професор југословенске књижевности на
Филолошком факултету, потпредседник Удружења књижевника Србије, председник САНУ,
поклонио је Катедри за југословенске књижевности 275 књига. Књиге су из области књижевне
теорије и критике и позоришне критике. Евидентиране су у јединственој инвентарској књизи
општег фонда на бројевима од 66.464 до 66.756 и 68.716. Не чувају се као посебна целина, већ
су уклопљене у општи фонд, чиме је вредност овог поклона потцењена. С обзиром на значај
Велибора Глигорића за историју југословенских књижевности, принцип посебности и
целовитости библиотеке дародавца и у овом случају би морао бити поштован.
Семинарска библиотека Одсека за југословенске књижевности је од Института за
српскохрватски језик при Српској академији наука добила на поклон део легата Аните
Мезетове (1913-1980), оперске и концертне певачице. Дар се састоји од 82 књиге заведене у
општу инвентарску књигу од броја 67.683 до 67.765 на странама од 127 до 135. Фонд чине
монографске публикације, углавном из књижевности, домаће и стране, објављене на
словеначком језику. Грађа је веома хетерогена и представља лектиру Аните Мезетове.
У библиотеци Одсека за српску књижевности чува се и из периода 16-19. века 981 публикација
(књиге и часописи) под посебним условима, у челичној каси, с обзиром да представљају
драгоценост за културу српског народа. О њиховом постојању не сведочи инвентарска књига,
већ алфабетски каталог, сачињен од каталошких листића са старим библиографским описом,
писаних руком. У каталогу је разрађен систем упутница, и то, најчешће, за преводиоце, с
обзиром на карактер наше књижевности 18. и прве половине 19. века, која је више преводна,
него оригинална; на наслове магазина, календара, новина (чији је главни каталошки листић
подведен под појам часописа); као и за друго дело које је саставни део адлигата.

Библиотеке-целине Катедре за српски језик са јужнословенским језицима

У фонду библиотеке Катедре за српски језик са јужнословенским језицима налазе се четири
посебне библиотеке: Ватрослава Јагића, Љубе Стојановића, Живка Стефановића и Берислава
Николића. Само је библиотека Ватрослава Јагића набављена куповином, а остале
представљају поклоне.
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Ватрослав Јагић (1838-1923), секретар ЈАЗУ, редовни професор компаративне граматике на
универзитетима у Одеси, Берлину, Петрограду и Бечу, члан ЈАЗУ, Чешког научног друштва,
Краковске академије, Петроградске академије, почасни доктор Петроградског универзитета,
дописни члан Берлинске академије, Бечке академије наука, Чешке академије и Српске
академије наука, пред крај живота, по одласку у пензију, живео је веома скромно, чак
сиромашно. И поред свих признања и почасти које је заслужено стекао живећи у туђини, био је
принуђен да своју личну библиотеку понуди на продају прво једном антиквару, потом чешкој
влади и на крају Београдском универзитету, који и постаје њен власник. Од 1923. године ова
библиотека је својина и понос Српског семинара Филозофског факултета.
О разлозима који су га навели да отуђи своју библиотеку, о осећањима која су га том приликом
раздирала и о потешкоћама при проналажењу будућег власника библиотеке писао је Јагић у
аутобиографском спису Спомени мојега живота.1 Да не би „пао у дугове или трпео глад”, како
пише у Споменима, Јагић је своју „лепу библиотеку” понудио једном чешком антиквару за
20.000 швајцарских франака претпостављајући да Београд, Загреб и Праг већ имају већину
дела која се налазе у његовој библиотеци. У међувремену је Јагић од професора Пастрнека у
Прагу сазнао да би чешка влада хтела да купи његову библиотеку за Брнски универзитет, што
му је, као научнику, било милије и уговор је био склопљен 1919. године. О тешкоћама при
исплаћивању, које су и биле предуслов да библиотека коначно доспе у Београд, у Споменима
пише следеће: „Нажалост, наплата није се тако глатко извршила како ја мишљах. Место да
добијем у руке главницу, која би за мене била само неприлика, хтео сам да њеним каматама
потпомажем моје скучено господарство, али чешко министарство финансија није хтело код
тако мале суме на то пристати. Док су се договори, који су се водили посредовањем професора
Пастрнека, развлачили, то се обазна у Београду, те чешка влада би замољена да уступи
библиотеку за Београдски универзитет. О томе се расправљало иза моји леђа, јер се у
Београду мислило да библиотека није више моје власништво; него то није било тако, јер је
уговор с чешким министарством био доиста у теорији склопљен, али није био још
ратифициран”.2 Захваљујући предузимљивости бившег чешког посланика у Београду Калине,
чешки министар просвете је пристао да библиотека не припадне чешкој, већ српској влади.
Јагић је београдском министарству просвете понудио своју библиотеку под истим условима
као и чешкој влади. О примопредаји библиотеке сведочи и преписка Ватрослава Јагића са
Љубом Стојановићем, професором Филолошког факултета и представником српске владе из
периода од 1919. до 1921. године. У првоме писму, у коме се библиотека помиње, од 13/25.
јануара 1919. године Љуба Стојановић је обавестио Јагића да је тадашњи министар просвете
Давидовић пристао да за Београдски универзитет откупи понуђену библиотеку по цени од
20.000 франака; из писма од 25. маја 1919. године сазнаје се да је Давидовић преузео на себе
обавезу да дипломатским путем утиче на чешку владу да Јагића разреши обавезе према њима.
Сачињен је и прелиминарни уговор, који је цитиран у Споменима: „1-во ја продајем целу своју
библиотеку Београдском министарству просвете за двадесет тисућа швајцарских франака; 2-го
ја имам право захтевати исплату главнице после двомесечног отказа; 3-ће док не буде
исплаћена главница од двадесет тисућа швајцарских франака, ја ћу добивати годишњу ренту у
износу, почевши с годином 1920, од 5.000 динара, а за време од г. 1924. на даље, тај је износ
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био подигнут на 10 тисућа динара; 4-то ја сам имао право да један део књига до смрти
задржим код себе, али оне су власништво Београдског министарства”.3
Највећи део Јагићеве библиотеке је пренет у Београд и Љуба Стојановић га у писму 15. маја
1921. године обавештава да „библиотека не лежи у сандуцима, већ је одавно распакована и
постављена у ормане и ја сам се већ њоме користио”.4 Међутим, исплаћивање библиотеке
није ишло тако глатко као њено преношење. И о томе сведоче Стојановићева писма:
- 25. новембар 1919: „То је скандал шта се с вама чини! Није то бирокрација, већ анархија”!5
- 27. новембар 1919: „Ту нема ни трунке какве зле воље од ма ког министра, већ је једини
узрок хаос, који влада у целој нашој администрацији”.6
- 23. октобар 1920: „Код нас је у свима ресорима такав неред да се ја чудим како државна
машина још функционише (...). Тако се изгубило и решење Министарског савета о откупу ваше
библиотеке и уговор, и пре десетак дана ја добијем писмо из Министарства просвете који ме
питају знам ли ја што о томе”. Стојановић даље коментарише да се за то не могу кривити ни
Маринковић, ни Светозар Прибићевић из Министарства просвете „(...) јер се они разумеју у
пословима као магарци у кантару, а и персонал је готово сав нов, невешт (...)”.7
Па ипак, све камате до краја 1923. године Јагићу су исплаћене, а годишњи износ од 10.000
динара, који је очекивао у 1925. години, није доживео.
Одвајање од библиотеке Јагићу је веома тешко пало: „Ко може помислити што за учењака
значи његова библиотека, тај ће лако разумети какав је то ударац за мене био што сам се
растао са својом библиотеком. Ја сам од тога доба као душевно узет, мој је научни рад постао
готово немогућ, ја осећам да сам за науку и за живот излишан”.8
Ово нису биле речи човека који је сентиментално везан за своју библиотеку, већ израз искрене
туге научника, чија библиотека представља ризницу информација из области филологије,
књижевности, историје, права, етнографије и палеографије.
Своју библиотеку Јагић је почео да ствара још као ученик. У њој има трагова кајкавске
библиотеке његовог деде,9 као и пријатних успомена из његових ђачких дана. Највише
публикација је из области науке о језику, и то: историје језика, фонетике, морфологије,
акцентологије, дијалектологије, синтаксе, лексикологије. Пошто је на универзитетима у Одеси,
Берлину и Бечу био професор компаративне граматике, набављао је литературу о многим
страним језицима, а не само матерњем, српскохрватском, чијим се проучавањем највише
бавио. Отуда у његовој библиотеци постоје књиге, које поред енглеског, руског, немачког,
француског, италијанског, бугарског, грчког, пољског, чешког, обрађују и илирски,
старословенски, црквенословенски, санскрит, литвански, латински, албански и украјински
језик.
Јагићева библиотека обухвата: средњовековну, народну књижевност, књижевност од
ренесансе до рационализма, историју, компаративну филологију, компаративну митологију,
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У Јагићевој библиотеци је сачуван и известан број штампаних публикација из 17. (око 40) и 18.
века (око 200), као и једно протестантско Јеванђеље и Дела апостолска писана глагољицом,
мада, каже Јагић „нисам био, и принципијелно нисам хтео да будем, цоллецтионнеур”.10
Често је до предмета својих истраживања Јагић долазио сасвим случајно, што је и описао у
Споменима, али дешавало се и да вредне рукописне књиге, које је својим средствима откупио,
управо из пређашњег разлога што није имао жара сакупљача, поклони после завршених
истраживања некој библиотеци.
Неке од књига штампане пре 1700. године већ су биле предмет истраживања Невенке Ђурић,
библиотекара Одсека за јужнословенске језике и општу лингвистику.
Значајно место у Јагићевој библиотеци заузимају часописи и сепарати. Часопис који је Јагић
покренуо 1875. године и уређивао до краја 1920. године, Арцхив фур слависцхе Пхилологие
сачуван је од прве до последње свеске. О богатству Јагићеве библиотеке посредно сведочи
његова констатација да докле год ју је имао није осећао потребу да користи библиотеку
„Славенскога семинара”,11 коју је у Бечу створио.
Инвентарисање Јагићеве библиотеке започето је 6.09.1948. године. У првој инвентарској
књизи уписано је 5.900 јединица, од којих 327 наслова часописа са 2.509 свезака и 5.573 књиге
у 8.080 свезака. У другој инвентарској књизи, која је започета 19.10.1948. године, а завршена
26.6.1971, тј. 16.02.1981, евидентирано је од 591. до 1.179. стране и на још две додате дупле
стране, 5.341 књига, 76 новина са 266 свезака и 322 часописа са 7.790 свезака.
Љуба Стојановић (1860-1929), ученик Стојана Новаковића и Фрање Миклошића, а касније
цењени филолог и професор, као и успешни политичар и државник, завештао је своју
библиотеку Одељењу за лингвистику Српског семинара тестаментом од 16. јануара 1928.
године. Инвентарисање библиотеке Љубе Стојановића започето је 8.12.1948. године и
завршено 22.10. 1957. године. Према засебној инвентарској књизи, библиотека садржи 2.974
инвентарска броја са 8.100 књига, часописа, брошура и сепарата. Међу часописима је 59
страних и 96 домаћих наслова, у ствари, 2.586 свезака. Већина периодичних публикација је из
области књижевности и лингвистике. Профил монографских публикација је нешто разуђенији
од профила серијских и обухвата, поред филологије и етнографије, и дела везана за религију,
медицину, право, математику, социологију и музику. Библиотека је делом и стихијски
попуњавана. Таквог су порекла извештаји о раду Учитељске школе, Универзитета, Народног
земаљског глазбеног завода, као и око 30 дела из области пољопривреде и двадесетак
медицинских публикација. Литература везана за религију, историју, историју цркве и описе
рукописа манастирских библиотека Стојановићу је, вероватно, била извориште за изучавање
средњовековне књижевности, док су музичка дела, њих свега десетак, живописно и
упечатљиво осветљавала народну књижевност. У циљу продубљивања сазнања о народној и
средњовековној књижевности, у библиотеку су доспели и историјски прегледи и правна
документација, који заједно броје око 400 примерака.
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Студије из области етнографије, мада их има свега педесетак, представљају зналачки сачињен
избор највреднијих радова Веселина Чајкановића, Павловића, Јована Цвијића, Тихомира
Ђорђевића.
Најобимнији део фонда Стојановићеве библиотеке заузимају књижевна дела и лингвистичке
студије. У библиотеци је сачувано и више радова самог Љубомира Стојановића. Веома је
значајна и збирка граматика и речника страних језика. Публикације, које су сачуване у овој
библиотеци потичу из 19. и прве половине 20. века и углавном су на српском језику.
Отприлике трећину фонда чине издања на страним језицима, и то на: руском, немачком,
француском, чешком, словачком, пољском, бугарском, енглеском и румунском.
У састав библиотечког фонда Катедре за српски језик са јужнословенским језицима улази и
лична библиотека гимназијског професора Живка Стефановића, која се састоји од 1.664
наслова са 3.586 свезака, од којих је 57 наслова часописа са 897 свезака и 1.607 књига са 2.689
свезака. Сакупљена грађа датира, углавном, с почетка 20. века, осим 168 књига објављених у
19. веку. Мада већину фонда чини домаћа белетристика, постоји и мањи број часописа на
руском, пољском, чешком, енглеском и француском језику.
Писани документ који сведочи о фонду ове библиотеке - целине је инвентарска књига
подељена на два дела: на првих 19 страна су заведени часописи, а на наредних 161 страну
књиге. Пописивање Стефановићевог поклона је започето 27. јуна 1952, а завршено 6.
децембра исте године.
Поред библиотека Љубе Стојановића и Живка Стефановића Одсеку је дарована и библиотека
Берислава Николића (укупно 481 публикација) чије је завођење започето 17.3.1982. и
завршено 15.4.1987. године.
1.0.1 Библиотеке-целине Катедре за славистику
У библиотеци Катедре за славистику чувају се три легата: професора Радована Лалића,
Душанке Перовић и Ане Михаиловне - Мухине, чија грађа није заведена у посебним
инвентарским књигама, већ је укључена у општи фонд семинарске библиотеке. Тако су, сходно
времену приспећа, од броја 37.851 до 38.724 уписане књиге Радована Лалића; од редног броја
40.808 до 40.970 Ане Михаиловне - Мухине; а од 40.987 до 41.600 Душанке Перовић.
Најзначајнија и најобимнија у овој семинарској библиотеци је заоставштина професора
Радована Лалића, која се састоји од 873 инвентарске јединице, од којих је 130 публикација на
чешком језику, четири на српском, две на немачком, једна на француском, а све остале на
руском језику. На свим књигама на прелиминарној страни стоји потпис, а на полеђини
насловне стране „еx либрис” Радована Лалића, који је израдио академски сликар Небојша
Митрић.
Библиотека је вредан извор за изучавање руске књижевности од романтизма до модерне.
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За разлику од Лалићевог, легат Ане Михаиловне - Мухине је скромнији по обиму: садржи свега
162 публикације и све се односе на изучавање руског језика.
Мада је по броју инвентарских јединица богатија (613), ни лична библиотека Душанке Перовић
не достиже значај Лалићеве библиотеке. Значајнији део фонда ове библиотеке чине
публикације на пољском језику (око 170), као и референсна збирка, која се састоји од око 140
свезака енциклопедија и речника.
1.0.2 Библиотеке-целине Катедре за романистику
У библиотеци Катедре за романтистику Филолошког факултета чува се лична библиотека
Миодрага Ибровца (1885-1973), коју су 16. новембра 1974. године Факултету понудиле на
поклон његове сестричине Слобода и Гордана Богић. Био је то само француски део његове
библиотеке, како се наводи у писму захвалности Одсека за романистику упућеног Ибровчевој
породици 21. јануара 1975. године. Према речима Мирослава Пантића, архивска грађа из
Ибровчеве библиотеке, којој припада и његова кореспонденција са истакнутим Французима,
смештена је у Српску академију наука и уметности. Осим тога, у време када су поклоњене,
извесне књиге су представљале дупликат фонда библиотеке Одсека за романистику, па их је
Одсек понудио Народној библиотеци Србије, која није желела да их прихвати. Књиге, које су
имале драгоцене белешке на маргинама, продаване су антикварницама и приватним лицима.
Тако је библиотека Миодрага Ибровца умногоме осиромашена.
Библиотека Миодрага Ибровца чува се као посебна целина, а правни документ којим је
утврђено садашње власништво Одсека за романистику над овом библиотеком и овом
приликом је инвентарска књига, која је започета 15.4.1977. године, а завршена 3.9.1981.
године. У књизи инвентара је пописано укупно 2.310 примерака књига и часописа. Сакупљена
литература углавном је из прве половине 20. века. Библиотека садржи и око 115 јединица
објављених у другој половини 19. века. Библиотека Миодрага Ибровца је значајна јер
представља зналачки начињен избор француске књижевности, и то оригиналних дела на
француском језику и дела преведених на српски језик. Значајан део фонда сачињавају
књижевно-теоретска и критичка остварења. Дела домаћих аутора о француској књижевности
писана француским језиком у превази су над студијама на српском језику. Ту је и око 90
радова самог Миодрага Ибровца. Компаративне студије о књижевностима на француском,
италијанском и српском језику заузимају видно место у библиотеци Миодрага Ибровца. Из
области психологије и филозофије сакупљено је око 60 књига, уметност је заступљена са 30
наслова, док географска и историјска грађа чини само десети део Ибровчеве библиотеке.
1.0.3 Библиотеке-целине Катедре за оријенталистику
Лична библиотека професора Фехима Барјактаревића (1889-1970), који је 1926. године основао
самосталну катедру за оријенталну филологију, од 1970. године је власништво тога одсека.
Откупљена је од професора непосредно пред његову смрт за скромну суму од 5.500.000
динара, али му из куће за живота није преузимана. Монографске и серијске публикације ове
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библиотеке заведене су у посебној књизи у периоду од 9. јула 1970. године до 16. новембра
1983. Укупно има 3.389 јединица од којих 339 свезака исте сигнатуре.
Професор Барјактаревић је посвећивао посебну пажњу развоју семинарске библиотеке своје
катедре. Његова библиотека је тематски оријентисана на турску књижевност, јер је сматрао да
је „ради бољег изучавања нашег језика, историје, фолклора и књижевности нужно систематско
изучавање турског језика, књижевности и историје.
Библиотека садржи литературу на српском, енглеском, француском, руском, немачком,
турском, италијанском и чешком језику. Сачувано је и четрдесетак радова Фехима
Барјактаревића. Из 19. века потиче 385 публикација, од којих је ретких 31, датираних годинама
муслиманске (хиџра) ере, у инвентарској књизи прерачунате према данашњем календару.
Са поносом истичемо да је Управни одбор Народне библиотеке Србије на предлог
Филолошког Факултета Универзитета у Београду одлуком бр. 6/3 од 26.03.2014. године
прогласио Библиотеку целину Павла Поповића као и Библиотеку целину Ватрослава
Јагића за културна добра од великог значаја.

Студенти Филолошког факултета свих наставних група у потпуности имају подршку своме
образовном и научно-истраживачком раду у својим катедарским библиотекама, с обзиром да
су оне настајале од тренутка када су групе оформљаване, да су их обликовали библиотекари у
сарадњи са наставницима и студентима. Захваљујући томе, као и чињеници да су угледни
професори остављали своје приватне библиотеке катедрама на којима су провели животни
век, можемо рећи да су библиотечке колекције Филолошког факултета богате, стручно
обрађене, доступне и студентима и наставницима и у потпуности одговарајуће потребама
својих корисника.
Квалитет библиотечких ресурса у библиотекама на Филолошком факултету обезбеђује се
редовном контролом квалитета рада библиотеке, сталним богаћењем библиотечког фонда,
развојем библиотечке делатности, и иновирањем библиотечког пословања кроз
имплементацију нових технологија. Сваке године, Факултет одваја одређена средства за
обнављање библиотечких фондова.
Семинарске библиотеке набављају штампане домаће научне часописе на наставног кадра и
студената Катедре. Страни часописи су доступни у електронском облику преко сервиса
КОБСОН. Студенти могу приступити сервису из рачунарске учионице, а запослени, као и
стипендисти Министарства науке, мастер студенти и докторанди имају приступ и од куће уз
одговарајуће лиценце.
Укупан број библиотека на Филолошком факултету: 19. Укупан број запослених библиотекара
је 27, од којих 3 виша библиотекара, 23 библиотекара и 1 библиотекар приправник. Сви
запослени библиотекари имају високу стручну спрему и положен стручни испит у библиотечкоинформационој делатности а већина и лиценце за рад у COBISS систему: Коришћење
програмске опреме COBISS2/Позајмица; COBISS2/Каталогизација-Серијске публикације;
COBISS2/Каталогизација-Библиографије истраживача;
COBISS2/Каталогизација-Редакција;
Употреба програмске опреме COBISS3/Преузимање записа и фонд; Употреба програмске
опреме COBISS3/Фонд; Употреба програмске опреме COBISS3/Фонд-серијске публикације.
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Корисницима Дигиталне библиотеке Филолошког факултета омогућено је претраживање на
језику и писму оригиналног текста и равноправно коришћење ћирилице и латинице у унетим
упитима. Ово је прва „open source“ научна и образовна библиотека у клауд окружењу у Србији,
према подацима и мајкрософта.
Желећи да дигитално обличје нашег научног прилога буде привлачно по форми, одговарајуће
задатку који се пред њега поставља, употребљиво за све истраживаче, наставнике и студенте и
у тзв. „виртуелном свету организовања знања“, испунили смо четири задатка:
олакшан приступ, каткад тешко доступним публикацијама;
заштиту од хабања при коришћењу,
увођење наставних материјала за учење на даљину,
снажење присуства наше науке и образовања, нашег Факултета и Универзитета и нашег писма
на Интернету.

Планирамо да Дигиталну библиотеку Филолошког факултета сваке календарске године
богатимо просечно са 400.000 страна чиме бисмо значајно обезбедили квалитетну базу за
учење на даљину, као и за повећање присутности наших научних радова у индексима
цитатности.
Пројекат Дигитална библиотека Филолошког факултета технички је до сада био ослоњен на
ангажовање MFC „Mikrokomerc“, која је своја софтверска решења обликовала према нашим
инструкцијама и која је према уговору била ангажована за обављање посла дигитализације,
обраде и складиштења материјала, о чему прилажемо документацију.

Филолошки факултет Универзитета у Београду има част да вам представи пројекат Дигиталне
библиотеке Филолошког факултета. Мада је дигитализовани облик само сурогат оригинала,
настао је са жељом да се запамти његова тренутна слика, како јој спољни утицаји не би могли
наудити, и да се отвори, у просторном, временском, правном смислу коришћење тога
примерка.
На састанку у Лунду 2001. године закључено је да „дигитализација обезбеђује кључни
механизам за коришћење јединственог европског наслеђа и за подршку културној
разноликости, образовању и стварању индустрије садржаја“. У жељи да се свака држава
приближи захтевима Акционог плана за е-Европу, препоручено је да земље чланице:
„установе стални форум за координацију; подрже развој европског погледа на политику и
програме у овој области; развијају механизме за промовисање практичних вештина; кроз
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сарадњу постигну да европско културно и научно наслеђе буде видљиво и доступно у
дигиталном облику“. У процесу смо стварања дигиталног оквира научног и културног наслеђа
Србије, који би требало да обједини све досадашње напоре, како оне институционализоване,
али самостално пројектоване, тако и оне предвиђане и планиране од стране Националног
центра за дигитализацију, који би и овим пројектом Филолошког факултета требало да добије
нови подстрек.
Филолошки факултет Универзитета у Београду, баштинећи двестогодишњу традицију високог
школства у Србији, видан и јединствен на образовној мапи Србије, па и Европе, по бројности
језика који се на њему изучавају (укупно 34 језика, укључујући српски, и њима припадајуће
књижевности и културе, затим библиотекарства, информатике, архивистике и музеологије),
иницирао је и започео формирање своје дигиталне библиотеке.
120000 дигитализованих страница објављених факултетских издања: истакнутих периодичних
публикација (Анала Филолошког факултета, Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор,
Књижевности и језика, Српског језика, Италике Белграденсие, Научног састанка слависта у
Вукове дане, Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима,
Филолошког прегледа...), едиције докторских дисертација одбрањених на Филолошком
факултету, зборника радова са међународних научних конференција, монографских
публикација, антологија, збирки, уџбеника. Потреба је и жеља Филолошког факултета да се
нашој научној продукцији обезеди пуна видљивост, промоција и доступност преко сајта
Филолошког факултета. Сви дигитализовани садржаји су потпуно и унакрсно претраживи, како
по ауторском, насловном, стручном, предметном, хронолошком критеријуму, тако и по свакој
речи из текста, чиме се омогућавају разноврсна и широка лингвистичка, лингвостилистика,
књижевно-теоријска и књижевно-историјска истраживања.
Корисницима Дигиталне библоиотеке Филолошког факултета омогућено је претраживање на
језику и писму оригиналног текста и равноправно коришћење ћирилице и латинице у унетим
упитима. Ово је прва „опен соурце“ научна и образовна библиотека у клауд окружењу у
Србији, према подацима и мајкрософта.
Желећи да дигитално обличје нашег научног прилога буде привлачно по форми, одговарајуће
задатку који се пред њега поставља, употребљиво за све истраживаче, наставнике и студенте и
у тзв. „виртуелном свету организовања знања“, испунили смо четири задатка:
-

олакшан приступ, каткад тешко доступним публикацијама;
заштиту од хабања при коришћењу,
увођење наставних материјала за учење на даљину,
снажење присуства наше науке и образовања, нашег Факултета и Универзитета и нашег
писма на Интернету.

Планирамо да Дигиталну библиотеку Филолошког факултета сваке календарске године
богатимо просечно са 400.000 страна чиме бисмо значајно обезедили квалитетну базу за
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учење на даљину, као и за повећање присутности наших научних радова у индексима
цитатности.
Пројекат Дигитална библиотека Филолошког факултета технички је до сада био ослоњен на
ангажовање MFC „Mikrokomerc“, која је своја софтверска решења обликовала према нашим
инструкцијама и која је према уговору била ангажована за обављање посла дигитализације,
обраде и складиштења материјала, о чему прилажемо документацију.
Други део пројекта односи се на дигитализацију рукописних заоставштина истакнутих писаца:
1) аутора чије рукописно наслеђе власништво је Филолшког факултета; 2) аутора за чију је
дигитализацију рукописно наслеђе Филолошки факултет потписао уговоре о сарадњи. Првој
категорији припадају заоставштине Ивана В. Лалића и Александра Вуча. У другој категорији је
рукописна заоставштина Иве Андрића, за чију је дигитализацију Факултет потписано уговор о
сарадњи са Задужбином Иво Андић и Архивом САНУ и чија је дигитализација тренутно у току
према прописима који се односе на архивска документа. Овакав приступ заштити и ширењу
знања о рукописном наслеђу наших књижевника први је предуслов за рад на њиховим
целокупним делима. Иницијативу за рад на Целокупним делима Иве Андрића покренуо је
Филолошки факултет. Такође, то је озбиљан и одговоран чин националног, научног и
академског чувања наше баштине у сврху развоја научних истраживања.

Техничке карактеристике и технологије пројекта

Решење је засновано на Microsoft .NET платформи.
Веб сајт који представља клијентски део решења је развијен на ASP.NET MVC платформи.
База података која садржи индексе о садржајима смештеним у Дигиталној библиотеци је
смештена у SQL Azure бази података, док се дигитализовани садржај налази на Azure Blob
Storage-u. Индекси који су смештени у SQL бази података су формирани у Lucene формату.
Флеxибилност решења за крајње кориснике се огледа у томе што је wеб сите и садржај
доступан коришћењем из свих најчешће коришћених Internet Browsera – MS IE, Mozzila Firefox,
Google Chrome, Opera, Safari.
Решење Дигитална библиотека, због инсталације у цлоуд окружењу, није захтевала велико
ангажовање запослених ИТ сектора Факултета, јер се сва администрација своди на
администрацију корисника. Обука администратора је трајала 1 дан. За кориснике
апликације постоји он-лине корисничко упутство, где корисник након аутентикације може
пронаћи све потребне информације за коришћење апликације.
С обзиром да је решење орјентисано ка крајњим корисницима, измерено је знатно краће
време које протекне од тренутка појављивања потребе за неким садржајем (публикацијом,
чланком) до тренутка конзумације садржаја.
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Објашњење суштине техничког решења и детаљан опис пројекта са
карактеристикама, укључујући и пратеће илиустрације налази се у
прилогу.

Предности употребе техничког решења Дигиталне библиотеке

Након инсталације и обавештавања корисника да је решење доступно, уочене су следеће
предности:
а.
Стално повећавање нових чланова Дигиталне библиотеке,
б.
Смањење примедби на недоступност садржаја који се налазе у традиционалној и
Дигиталној библиотеци – садржаји у дигиталној библиотеци немају ограничење приступа
бројем примерака,
в)
Притисак корисника на проширење фонда Дигиталне библиотеке због једноставног и
брзог приступа траженом садржају,
г) Очување публикација које представљају културну и научну баштину, јер коришћење
дигитализованих публикација чува оригинале од хабања и оштећења.
Нови систем омогућава приступ траженој публикацији са било ког места где
заинтересовани корисник има приступ рачунару и Интернет конекцију, не постоји
ограничење коришћења публикације бројем примерака који се налазе у библиотеци, као и
могућност да корисник на свом рачунару сачува контролисану копију целе публикације или
њеног дела. Такође, корисници библиотеке исказују задовољство кроз смањење утрошка
времена за проналажење одговарајућег садржаја.
Захваљујући све већем броју корисника Дигиталне библиотеке, смањује се број посета
традиционалној библиотеци, чиме запослени у библиотеци имају више времена на
располагању за класификацију материјала, као и уређење публикација које се свакако чувају
ради свог културног и научног значаја, за факултет и за очување културне и научне
баштине Републике Србије.

14.

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Филолошки факултет у Београду је државни факултет и његово финансирање у принципу
гарантује Оснивач, односно Министарство просвете и науке, у складу са одредбама Закона о
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високом школству. Према пракси, последњих година, Оснивач покрива само део свих расхода
Факултета (рачунавши ту и средства од републичких пројеката). Остале расходе Филолошки
факултет финасирао је из сопствених средстава (школарине и остали приходи). С обзиром, да
Оснивач има одлучујућу реч и у формирању висине школарине, можемо констатовати да
управо Оснивач може нашој установи дугорочно обезбезбедити финансијска средства
неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистрачивачких пројеката,
уметничких и професионалних активности. Филолошки факултет може само у ограниченом
обиму допринети, средњерочној, финансијској стабилности Факултета путем међународних и
домаћих пројеката (треба, међутим, имати у виду да су таква средства у случају филолошких
факултета неупоредиво нижа од пројектских прихода које могу реализовати факултети који су
на основу своје научне области повезани са привредом и производњом, т.ј. факултета који
реализују тзв. „комерцијалне пројекте).
Основни материјални услови квалитетног рада управо су дугорочно гарантован редован
прилив средстава, у обиму који покрива сложене потребе обављања наставно-научног
процеса, као и покривање режијских трошкова и инвестиционих улагања у зграду и опрему
Факултета од стране Оснивача. При томе, неопходна је транспарентност услова и критеријума
којим Оснивач гарантује стабилност финансирања, а паралелно са тим, и надзор
рационалности и коректности финансијског пословања управе Факултета од стране Оснивача,
студената и запослених. Важан прилог професионалном вођењу финансијског пословања је
благовремено достављање плана и програма за финансирање Факултета за актуелну школску
годину од стране ресорног Министарства (на основу плана видљиви су услови и критеријуми
финансирања наше установе).

Филолошки факултет у Београду стиче средства за рад из следећих извора финансирања:
1. средства која обезбеђује оснивач;
2. школарине;
3. средства за финансирање научноистраживачког рада од оснивача;
4. донације, поклони и завештања;
5. други извори у складу са законом.
Подаци за 2018. и 2019. годину
Филолошки факултет у Београду стиче средства за рад из следећих извора финансирања:
1. средства која обезбеђује оснивач;
2. школарине;
3. средства за финансирање научноистраживачког рада одо снивача;
4. донације, поклони и завештања;
5. други извори у складу са законом.
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Подаци за 2018. годину
Прилог:
Савет Филолошког факултета у Београду на седници одржаној дана 25. јануара 2019. године
усвојио је Финансијски план Филолошког факултета у 2019. години.
Подаци за 2019.
Прилог:
Савет Филолошког факултета у Београду на седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године
усвојио је Финансијски извештај о пословању Факултета у 2018. години.
Информатор о раду Филолошког факултета можете преузети са интернет странице
факултета на следећој адреси:
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/fakultet/dokumenta/

Средства која обезбеђује оснивач, односно Република Србија, Факултет стиче дугорочно за
спровођење одобрених, односно акредитованих студијских програма. Средства за обављање
делатности у току једне школске године обезбеђују се на основу програма рада Факултета, а на
основу Уредбе о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за
делатности које се финансирају из буџета Републике (Сл. гласник РС, бр. 15/02, 100/04, 26/05 и
38/07). У случају да Оснивач у потпуности и редовно испуњава преузете обавезе, ова средства
би била довољна за обезбеђење несметаног извођења наставе најмање за период законом
прописаног трајања студијских програма који се остварују на Факултету.

Подаци о приходима и расходима у складу са Законом о буџетском систему налазе се код
Управе за трезор Републике Србије.

15.

ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са Законом о јавним набавкама, и програмом пословања Филолошког факултета у
Београду као индиректног буџетског корисника јавних средстава, пословодни орган доноси
годишњи План набавки као обавезан законски нормативни акт а у прилог што рационалнијег
трошења јавних средства.
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Да би се планска активност набавки што боље спровела, Законом је предвиђено да их треба
планирати како обимом, тако и њиховом структуром као саставним делом програма
пословања па тако и несметаног одвијања процеса наставе и научноистраживачког рада на
Факултету.
Филолошки факултет спроводи јавне набавке по Закону о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/2012. године). Сви релевантни подаци се налазе на порталу за јавне
набавке Филолошког факултета http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/obavestenja/javne-nabavke/

16.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Факултет као индиректни буџетски корисник, у складу са чл. 27 Закона о буџетском систему, не
пружа помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду
државних органа („Службени гласник РС" бр. 68/10).
Међутим, Филолошки факултет Универзитета у Београду, као друштвено одговорна установа,
уназад већ неколико година за редом у оквиру новогодишње акције Прве студентске
хуманитарне фондације „Осмех на дар“ организује прикупљање слаткиша, одеће, књига и
играчака за децу са Косова.
Секретаријату за социјалну заштиту града Београда за друштвене центре у пет
новоформираних ромских насеља на територији града Београда Филолошки факултет је
донирао 5 рачунара конфигурације: (procesor 2,6GHz; RAM 2GB; HDD 320GB; DWDRW; monitor
TFT 18,5 ; tastatura, miš).

ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
17.

Обрачун зарада за запослене Факултета врши се у складу са Уредбом и нормативима и
стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из
буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007), Уредбом
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о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС“ бр 44/2001, 15/2002, 79/2009) и Појединачним колективним уговором Факултета.
Преглед основних нето плата запослених на Факултету према радном месту за фебруар 2019.
године:

Радно место

Нето
зарада из
Буџета

Нето зарада
из
сопствених
средстава

Укупна нето
зарада
исплаћена у
2018.

Декан

129.569,03

101.119,05

230.688,08

Продекан за наставу

122.202,56

81.175,88

203.378,00

Продекан за међународну сарадњу

120.498,82

81.175,88

201.674,70

Продекан за науку

125.997,75

82.281,02

208.278,77

Секретар Факултета

64.477,72

46.964,35

111.442,07

Руководилац финансијскорачуноводствених послова

56.504,58

41.885,80

98.390,35

Управник Правне службе

59.249,10

35.612,88

94.861,91

Управник Студентске службе

57.166,80

33.801,02

90.967,82

Управник И.Т. сектора

61.545,07

33.801,02

95.346,09

Руководилац јавних набавки

54.393,00

35.612,81

90.006,59

111.852,98

52.581,75

164.434,73

Управник катедре – ванредни проф.

99.750,98

44.857,44

144.608,42

Управник катедре – доцент

95.514,41

38.389,48

133.903,89

Редовни професор

97.015,03

37.212,50

134.327,53

Ванредни професор

88.409,36

30.29,55

118.705,91

Доцент

78.344,35

21.366,23

99.710,58

Виши лектор

63.114,93

22.904,14

86.019,07

Лектор

61.487,36

19.287,70

80.775,06

Управник катедре - редовни проф.
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Асистент са докторатом

64.608,14

22.201,06

86.809,20

Асистент

60.949,49

20.180,42

81.129,91

Сарадник у настави

54.910,68

16.622,96

71.533,64

VII степен

58.028,94

26.881,63

84.910,00

VI степен

51.523,31

25.582,83

76.836,14

IV степен

40.092,21

20.080,24

60.172,45

ВКВ

33.464,59

16.746,49

50.211,08

НКВ

23.484,86

14.512,25

37.997,11

18.

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Филолошки Факултет Универзитета у Београду са седиштем на адреси Студентски трг
бр. 3, Београд располаже простором у 3 зграде : Студентски трг бр.3, Кнез Михаилова бр.40 и
Улици 1300 каплара бр.1. Катастарска општина Стари Град, број катастарске парцеле 1812.
Студентима је обезбеђен одговарајући простор за извођење наставе и реализацију
наставних програма ( опремљене учионице, кабинети, семинарске учионице са доступним
рачунарима и приступом интернету, рачунарске учионице, фонетске лабораторије и тд.), као и
опрему базирану савременим информационо-комуникационим технологијама, због потрбе
извођења наставе на Факултету.
Простор у највећој мери задовољава урбанистичке, техничко-технолошке, безбедносне
и хигијенске услове потребне за рад Факултета.

Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са
површином објеката (амфитеатри,
учионице, лабораторије, организационе јединице,
службе)
Редни
број
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Просторија

1.

Амфитеатар

2.

Слушаонице, учионице

3.

Вежбаонице

4.

Лабораторије (фонетске)

Број

Број
места

2

1307

1.345,00

37

2515

5.742,84

4

108

278,43

Површина m2
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5.

Компјутерске лабораторије

1

18

46,50

6.

Радионице

2

2

190,02

7.

Библиотеке

8

256

736,87

8.

Читаонице

9.

Сале

2

290

263,55

10.

Студентски клуб

1

136

69,39

11.

Институт Конфуције

1

26

64,17

12.

Аула

1

13.

Ходници, степеништа, тоалети

280,56
8.363,67

УКУПНО
1

Наставни кабинети

2

Лабораторије за рад наставног
особља

3

Секретаријат

8

71

453,23

4

Студентски парламент

1

15

60,98

843

2.612,95
/

7829 20.508,16

УКУПНО
1
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и
Географски
факултет користе укупно

______2,62_____
m2/студенту

4.192,00
24.700,16

УКУПНО

Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном процесу и
научноистраживачком раду
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

98

Назив и тип
Founder-laptop
Asus-laptop
Asus F5RL-laptop
Toshiba-laptop
Acer 5744-laptop
HP630-laptop
Toshiba qosmio
HP DeskJet 5150
HP DeskJet 5740
HP DeskJet 5470
HP DeskJet 5940
HP DeskJet 656c

Намена
настава
настава
настава
настава
настава
настава
настава
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад

Број
10
1
2
3
1
1
4
8
6
1
1
2
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13.
19.
20.
21.
24.
25.
26.
27.
28.
31.
32.
34.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
53.
54.
55.
56.
57.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
70.
72.
73.
77.
78.
79.
81.
82.
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HP DeskJet 3745
HP DeskJet 1015
HP DeskJet P1006
HP DeskJet M1522NF
HP DeskJet 1005
HP DeskJet 1018
HP DeskJet 1200
HP DeskJet 1100
HP DeskJet 1102
HP DeskJet 1000
HP DeskJet 1150
HP DeskJet 1120
HP DeskJet 3300
HP DeskJet CP1525n
HP DeskJet 1022
HP DeskJet P4015n
Samsung ML-2850D
Samsung ML-1520
Samsung ML-1210
Samsung ML-1610
Samsung ML-2525
Samsung ML-2010
Canon 5200
Canon LBP3010
CanonLBP810
Lexmark E120
Lexmark E325dn
Lexmark S1815
Lexmark X2560
Epson DX4450
Epson LX-300
Epson M 1200
Epson LQ-300
Xerox Phaser 3117
Esosys C5015
Page Pro 1350W
Epson FX2190
Epson LX1170II
Kyocera C5051M
PC-desktop
Fotokopir Sarp5316
Fotokop.ICR2380i
Fotokop.Kon.min.163hub
Fotokop.Samsung4521
Fotokop.Canon np6112
Fotokop. Nasuatec 1205

Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
Научно истр.рад
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1
1
2
1
3
3
4
2
2
1
1
20
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
3
6
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
259
1
1
1
1
1
1
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95
96.
97.
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
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Fotokop. Samsung4Z16F
Fotokop.Sharp SF 2218
Projektor Faunder
Projektor Acer dlp
Projekt. HitachiCP-rx78
Projektor Epson
Projektor LG
Projektor Toshiba
Projektor Sony
Projektor Optoma
Interaktivna tabla
Server HP Inspur NF290
Server HP DL 380
Server HP ML 110
PC-desktop
Laptop
Štampač
PC-desktop
PC-desktop
Interaktivna tabla
Server
Fotokopir aparat
Projektor

Научно истр.рад
Научно истр.рад
Настава
Настава
Настава
Настава
Настава
Настава
Настава
Настава
Настава

Настава
Настава
Научно истр.рад
Настава
Научно истр.рад
Настава

Настава
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1
1
5
2
6
7
5
2
2
1
2
2
1
3
73
22
91
73
259
2
6
12
30

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити структуру опреме

19.

ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној и електронској
форми. Папирна верзија докумената који се чувају налази се у архиви Факултета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију и архивирање,
смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање регистраторског
материјала уређено је Правилником о канцеларијском пословању (бр. 144/2 од 31.01.2005.
године), а у складу са Законом о културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94).
Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе категорија
регистатурског материјала са роковима чувања ( бр. 144 од 31.01.2005. године), за коју постоји
сагласност Архива Србије 02 бр. 807/2 од 2.11.2010. године).
Подаци који се користе у оквиру и информационих система и база података се чувају и
заштићени су по свим правилима савремених информационих технологија.
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Свакодневно се обавља копирање и чување добијених информација. Овај процес је заштићен
и обавља се аутоматски, без додатних акција запослених.
На интернет презентацији факултета објављују се информације које су настале у раду или у
вези са радом, активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за
јавни интерес. Они на презентацији остају док траје њихова примена или актуелност.
Презентација се редовно одржава, а заштићена је од нелагалног приступа по правилима
савремених технологија.
Обавља се редовно одржавање и унапређивање свих софтверских система.
На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези са
радом, активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни
интерес. Они на сајту остају док траје њихова примена или актуелност. Сајт се редовно
одржава.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите.

20.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Факултет у свом поседу располаже информацијама које су настале у раду или у вези са радом
Факултета, а у оквиру регистроване делатности:
1. Матичне књиге уписаних студената
2. Матичне књиге дипломираних студената
3. Матичне књиге издатих диплома и додатака диплома
4. Записници о полагању испита
5. Подаци о пријављеним и одбрањеним магистарским тезама и докторским дисертацијама
6. Пријаве кандидата на конкурс за упис студената
7. Ранг листе студената
8. Подаци о спроведеним конкурсима за избор у звање
9. Подаци о спроведеним поступцима јавних набавки
10. Подаци о научноистраживачким пројектима
11. Документација о издавачкој делатности
12. Документација о организованим научним и стручним скуповима на Факултету
13. Евиденција запослених
14. Записници са седница стручних органа и органа управљања
15. Подаци о евалуацији и контроли квалитета
16. Општа акта Факултета
17. Разне молбе запослених и студената
18. Подаци који се односе на финансије у складу са прописима које регулишу ову област
19. Други подаци који произилазе из рада Факултета.
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ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП

Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом,
Факултет ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену
информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04,54/07, 104/09 и 36/10),
осим када су се, према овом Закону, према Закону о заштити података о личности („Службени
гласник РС“ број: 97/08) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09),
стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб
презентацији Факултета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити
остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији
која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“.
Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима
текућих рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган
власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног
значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица
на које се тражена информација лично односи“.
Факултет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или
давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед
Факултета. У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће
образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
22.

22.1.

Подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев), може да поднесе
свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу
информација од јавног значаја. Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом
захтева у Архиви Факултета, сваког радног дана од 8 до 16 часова.
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Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца
који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет
писмено.
Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације (име,
презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације
која се тражи и начин достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,
односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у
одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су
такви да се по захтеву не може поступити Факултет ће донети закључак о одбацивању захтева
као неуредног.

У прилогу је дат образац за подношење захтева.
Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.
Лице задужено за информације од јавног значаја је Милован Кнежевић, секртар Факултета.
22.2. Одлучивање

по захтеву

У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева
тражиоца обавести:
-

О поседовању информације
Стави му на увид документ који садржи информацију
Изда му или упути копију тог документа.

Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Факултета.
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, Факултет ће поступити по захтеву најкасније у року од 48
сати од пријема захтева.
Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема
захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести
тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема
захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја.
Факултет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који
садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу
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време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних
трошкова израде копије документа.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
Факултета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго
време од времена које му је одредио Факултет. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши
увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ
пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће издати посебно решење, него ће о томе
сачинити службену белешку.
Ако Факултет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда,
односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи,
као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог
решења.
Када Факултет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом
знању, документ налази.
Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од
јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.
Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену
информацију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену информацију
издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају
упућивања, и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и
упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на
основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се
налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06).

22.3. Захтев за добијање информација од јавног значаја
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
БЕОГРАД
Студентски трг 3
ЗА Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја
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ИНФОРМАТОР О РАДУ
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УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Филолошки факултет

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07,104/09 и 36/10), од Факултета захтевам:
□ обавештење да ли поседује тражену информацију;
□ увид у документ који садржи тражену информацију;
□ копију документа који садржи тражену информацију;
□ достављање копије документа који садржи тражену информацију:
□ поштом
□ електронском поштом
□ факсом
□ на други начин:
_____________________________________________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
Тражилац информације
У___________________

Дана, _______________

______________________________
име и презиме
______________________________
адреса
______________________________
други подаци за контакт
______________________________
потпис
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