ИЗБОРНОМ ВЕЋУ И ДЕКАНУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Београд

На основу Одлуке Изборног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду
бр. 3560/1 од 16. 11. 2016. године, а у складу с чланом 70 Закона о високом
образовању Републике Србије и чланом 116 Статута Филолошког факултета
Универзитета у Београду, изабрани смо у Комисију за припрему извештаја о
кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор асистента за ужу научну
област Арабистика, предмет Арапски језик. Пошто смо размотрили конкурсни
материјал и заузели заједнички и јединствен став, част нам је да Изборном већу
поднесемо следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за једног асистента за ужу научну област Арабистика,
предмет Арапски језик, објављен 30. 11. 2016. године у листу Послови бр. 702,
пријавила су се два кандидата: Ивана Рајковић, мастер и Марко Гагић. Уз пријаву
кандидат су приложили и сва неопходна документа.
И. Рајковић је уз пријаву приложила: 1) радну биографију, 2) Диплому о стеченом
високом образовању и стручном називу дипломирани филолог АРАПСКОГ
ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, 3) Диплому о стеченом високом образовању и
академском називу мастер филолог, 4) Потврду о студирању на студијском
програму докторских академских студија, модул Језик, Филолошког факултета у
Београду, 5) библиографију и 6) фотокопију објављеног рада „Приступи опису
фонолошког система арапског језика“ (АФФ, 24, 2, 2012, 97-110).
Марко Гагић је приложио: 1) радну биографију, 2) Диплому о стеченом високом
образовању и стручном називу дипломирани филолог ОРИЈЕНТАЛНЕ
ФИЛОЛОГИЈЕ, 3) Потврду да је 27. септембра 2016. године одбранио докторску
дисертацију под насловом Исламска стварност Јемена – Културни, религијски и
политички аспект и тиме стекао научни степен Доктора наука-филолошке науке,
4) потврду о студирању на студијском програму докторских академских студија –
модул Култура, Филолошког факултета у Београду, 5) библиографију радова и 6)
фотокопију рада „Политичке промене у Јемену – Револуција компромисом”
(Политички живот: Часопис за анализу политике: Факултет Политичких наука у
Београду, 2013, 51-60).
Комисија је констатовала да оба кандидата испуњавају услове конкурса (члан 72
Закона о високом образовању).
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Кандидаткиња Ивана Рајковић рођена је 1. јуна 1985. године у Београду. Основну
школу похађала је у Истанбулу и Београду, а медицинску школу је завршила у
Београду. Године 2003. уписала се на Катедру за оријенталистику Филолошког
факултета у Београду – Група за арапски језик и књижевност, а дипломирала је
2008. године са просечном оценом 7.69. Следеће, 2009. године похађала је курс
арапског језика на The Bourguiba Institute of Modern Languages – University of Tunis
El Manar. Дипломске академске студије – мастер на студијском програму Арапски
језик и књижевност завршила је 2008. године са просечном оценом 9.83. Школске
2010. године Ивана Рајковић се на Филолошком факултету Универзитета у
Београду уписала на докторске академске студије, модул Језик, где је с високим
оценама положила све предвиђене испите.
Од школске 2010. године Ивана Рајковић је ангажована у настави на Катедри за
оријенталистику, на Групи за арапски језик, књижевност и културу (Уговор о
ангажовању за извођење вежбања), где ја изводила наставу из предметâ Савремени
арапски језик П1, П2, П3 и П4. За асистента за научну област Арабистика, предмет
Арапски језик изабрана је 2014. године и изводила је наставу из истих предмета, а
годину дана и из предмета Савремени арапски језик Г1.
Рад: „Приступи опису фонолошког система арапског језика“ (Анали Филолошког
факултета, 24, 2, 2012, 97-110) кандидаткиња је приложила и за претходни избор
и разматран је у реферат за њен избор у звање асистента за научну област
Арабистика, предмет Арапски језик од 22. 1. 2014.
Иако је већ седам година студент докторских академских студија, модул Језик,
кандидаткиња још увек није пријавила докторску тезу. Осим поменутог рада из
2012. године, кандидаткиња до сада ништа друго није објавила. На Међународној
научној конференцији ОРИЈЕНТАЛИСТИКА јуче, данас, сутра, одржаној 8. и 9.
децембра 2016, на Филолошком факултету у Београду, поводом деведесетог
рођендана Катедре за оријенталистику И. Рајковић није се ни појавила. Исто тако,
морамо констатовати да се број студената на предметима Савремени арапски језик
П1, П2, П3 и П4 знатно смањио.
Марко Гагић рођен је 27. 4. 1983. године у Београду. Године 2002. уписао се
на Катедру за оријенталистику Филолошког факултета у Београду, на Групи за
оријенталну филологију, а дипломирао је 2007. године, са просечном оценом 8.24.
Дипломске академске студије – мастер завршио је 2010. године на Факултету
политичких наука одбранивши рад Ислам и демократија – Студије случаја Јемена
(ментор: проф. др Вукашин Павловић). Докторске академске студије, модул
Култура, уписао је 2010. године, а докторску тезу Исламска стварност Јемена –
Културни, религијски и политички аспект одбранио је 27. 9. 2016. године (ментор:
проф. др Дарко Танасковић). О докторској дисертацији М. Гагића Комисија у
саставу др Д. Танасковић, ред. проф. Филолошког Факултета у Београду, др А.
Митровић, ред. проф. Филолошког Факултета у Београду, др Е. Миљковић, ред.
проф. Филозофског факултетау Нишу и др С. Јанковић, научни сарадник
Института за међународну политику и привреду у Београду, у закључку је изрекла
и следеће мишљење.
„С обзиром на комплексну природу ове студије, која је подељена на неколико
одвојених и сразмерно аутономних, а ипак узајамно органиски повезаних делова,
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на крају сваког поглавља дат је кратак закључак. У „Закључним разматрањима”
(237-241) аутор претходно изнете закључке спаја у једну синтетичку целину и тако
формира комплетну слику о Јемену као друштву богате културе и историје, али и
друштву које пати од изузетне фрагментираности и хетерогености, те наводи да то
увеку виду када се раде истраживања о овој земљи, њеној друштвеној стварности и
култури. Захваљујући овако постављеној и доследно реализованој структури и
композицији дисертације, она, као прва обухватна интердисциплинарна
(историографска, социолошка, политиколошка и културолошка) студија о Јемену у
нас, обезбеђује поуздано чињенично, методолошко и теоријско полазиште за
различито уже усредсређена будућа истраживања” (стр. 6).
Будући да код нас не постоје после докторске студије, Марко Гагић се поново
уписао на доктрске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у
Београду.
У више наврата боравио је у арапском свету – у Јемену (2006, 2009. и 2010) и у
Мароку (2015).
М. Гагић поседује прилично предавачко искуство будући да је три године радио
као асистент на Академији за дипломатију и безбедност у Београду, на предметима:
Општа историја религије и Религија и политика. Такође је предавао енглески језик
деци и адолесцентима у Robertson School of English (2008, 2012-2013).
Кандидат је навео да поседује и вишегодишње преводилачко искуство –
консекутивно превођење с арапског и енглеског језика при Високом комесаријату
УН за избеглице, као и десетогодишње искуство у истраживању друштвенополитичког живота Блиског истока и Северне Африке.
Марко Гагић је у библиографији навео два рада. У раду „Политичке промене у
Јемену – Револуција компромисом” (Политички живот: Часопис за анализу
политике: Факултет Политичкин наука у Београду, 2013, 51-60), кандидат детаљно
анализира догађања везана за Народну јеменску револуцију започету 2011. године,
која прелама кроз призму свеукупне стварности сложеног јеменског друштва и
ставља у шири контекст, поредећи јеменску револуцију са револуцијама у Тунису и
Египту. У раду је дат и краћи приказ тренутне политичке ситуације у Јемену.
Други рад „Ansar Allah – Protectors of Zaydi Islam or a Seed of Sectarian Struggle in
Yemen“ (Оријенталистичко знамење: Сећање на Марију Ђукановић, Београд :
Филолошки факултет, 2016, 387-406; ускоро излази из штампе) бави се религијском
доктрином и политичком идеологијом зајдитске побуњеничке групе Ансар Алах.
Центар ове групе која се још назива и Хути (Хутији) налази се у граду Сада, у
истоименој провинцији на северу Јемена. Питања која М. Гагић обрађује у раду су
од кључне важности за разумевање унутрашње нестабилности јеменске државе као
и њене позиције у догађањима на Арабијском полуострву и Блиском Истоку
уопште. И сама група Ансар Алах представља занимљив феномен јер фромално
припада зајдитском исламу, али показује знаке и другачије идеологије која је
донекле ближа дванаестоимамском шиитском исламу.
Марко Гагић је имао запажено излагање на Међународној научној конференцији
ОРИЈЕНТАЛИСТИКА јуче, данас, сутра, одржаној 8. и 9. децембра 2016, на
Филолошком факултету у Београду, поводом деведесетог рођендана Катедре за
оријенталистику, насловљено „Биљка кат као културни феномен јеменског народа”
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у коме се бавио неколиким аспектима конзумирања лишћа биљке кат и истакао да
њено жвакање представља једно од врло упечатљивих обележја јеменског друштва.
ЗАКЉУЧАК: Комисија констатује да оба кандидата испуњавају формалне услове
за избор у звање асистента за научну област Арабистика, предмет арапски језик,
али да Ивана Рајковић, нажалост, није испунила очекивања колега на Групи за
арапски језик, књижевност и културу, ни на научном и стручном нити на
педагошком плану. Руководећи се потребама наставе на Групи, на којој је
кадровски проблем перманентно присутан, Комисија сматра да ће Марко Гагић
својим научним степеном Доктора наука-филолошке науке, одличним познавањем
свеукупне стварности арапског света и знањем арапског језика далеко више
допринети унапређењу наставе и научно-истраживачког рада, као и побољшању
кадровске ситуације. Стога предлаже Изборном већу Филолошког факултета
Универзитета у Београду да Марка Гагића изабере у звање асистента за ужу научну
област Арабистика, предмет Арапски језик.
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