Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Филолошки факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Русистика, предмет Руска књижевност
Број кандидата који се бирају: један
Број пријављених кандидата: један
Имена пријављених кандидата:
1. др Снежана Јелесијевић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Снежана, Видомир, Јелесијевић
- Датум и место рођења: 6. фебруара 1973, Банатски Брестовац
- Установа где је запослен: Филолошки факултет
- Звање/радно место: доцент
- Научна, односно уметничка област: Русистика, предмет Руска књижевност

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет
- Место и година завршетка: Београд, 1996.
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет
- Место и година завршетка: Београд, 2005.
- Ужа научна, односно уметничка област: књижевне науке
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет
- Место и година одбране: Београд, 2013.
- Наслов дисертације: Изворна књижевна дела Кијевске Русије у српскословенској рукописној
традицији
- Ужа научна, односно уметничка област: књижевне науке
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
- асистент приправник, 1998.
- асистент, 2005.
- виши лектор, 2012.
- доцент, 2013.

3) Испуњени услови за избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
oценa / број година
радног искуства

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода

Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама

6

Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
7

8
9

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за коју
се бира.
Саопштен један рад на научном скупу, објављен
у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање доцента из научне
области за коју се бира.

реизбор
По протеклим годинама
оцене у студентским
анкетама крећу се
између 4.70 до 5.00.
У педагошком раду са
студентима кандидат је
стекао богато искуство.

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.
Кандидат још није имао
прилику да однегује
коју особу за
научнонаставни
подмладак.
Ана Живковић,
Филозофски факултет у
Приштини
Ана Јаковљевић
Радуновић, Филолошки
факултет, Београд

Број
радова,
сапштења,
цитата и др

Навести часописе, скупове, књиге
и друго

1

Славистика

10

Оригинално стручно остварење или руковођење
или учешће у пројекту

11

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63.

12
13

14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор доцента)

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33. (за
поновни избор доцента)

16

Један рад са научног скупа националног значаја
објављен у целини категорије М61 или М63. (за
поновни избор доцента)

17

Објављен један рад из категорије М21, М22 или
М23 од првог избора у звање доцента из научне
области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање доцента из научне области за
коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М21, М22 или М23 може, један за
један, да замени услов из категорије М24 или
М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М24 може, један за један, да замени
услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

18

19

20

1

Афон и славянский мир, Сборник I

1

Прилози за књижевност, језик,
историју и фолклор

1. К. Нихоритис, Нов препис от
службата за св. Арсений Сръбски
(ръкопис Z-55 от Великата Лавра,
XV в.), у: Пѣние мало Геwргию.
Сборник в чест на 65-годишнината
на проф. дфн. Георги Попов, София
2010, стр. 270. – С. Јелесијевић,
Један руски препис Службе светом
Арсенију, архиепископу српском,
Прилози за књижевност, језик,
историју
и
фолклор,
Књига
седамдесета, свеска 1–4, 2004,

Београд 2005, стр. 119–138.
2. К. Станчев, Исследования в
области средневековой литературы
православного
славянства,
Krakowsko-Wileńskie
Studia
Slawistyczne, Tom 7, Kraków 2012,
стр. 109. – С. Јелесијевић, Један
руски препис Службе светом
Арсенију, архиепископу српском,
Прилози за књижевност, језик,
историју
и
фолклор,
Књига
седамдесета, свеска 1–4, 2004,
Београд 2005, стр. 119–138.
3. Словарь книжников и книжности
Древней Руси. Вып. 2 (вторая
половина XIV–XVI в.). Часть 3.
Библиографические
дополнения.
Приложение, С.-Петербург 2012,
стр. 314–315. – С. Елесиевич,
«Служба преподобному Сергию»
священноинока Пахомия Серба и ей
предшествующие гимнографические
формы, Mеждународная научная
конференция
Троице-Сергиева
Лавра в истории, культуре и
духовной жизни России. Тезисы
докладов. 25-27 сентября 2002 г.,
Сергиев Посад 2002, стр. 3–4; С.
Елесиеввич, «Служба преподобному
Сергию» священноинока Пахомия
Серба и ей предшествующие
гимнографические формы, ТроицеСергиева Лавра в истории, культуре
и
духовной
жизни
России.
Материалы III Mеждународной
научной
конференции
25–27
сентября 2002 г., Сергиев Посад
2004, стр. 121–132.
4. Ђ. Трифуновић, О неким
питањима проучавања Поученија
изабраних у старим словенским
књижевностима,
Прилози
за
књижевност, језик, историју и
фолклор, књига LXXIX, 2013,
Београд 2013, стр. 9. – С.
Јелесијевић, Један руски препис
Службе
светом
Арсенију,
архиепископу српском, Прилози за
књижевност, језик, историју и
фолклор, Књига седамдесета, свеска
1–4, 2004, Београд 2005, стр. 119–
138.
5. С. Темчин, Афоно-сербский
оригинал супрасльского рукописного
комплекта
служебных
миней
середины XVI века и его дальнейшая

судьба, Афон и славянский мир.
Сборник
1.
Материалы
международной
научной
конференции, посвященной 1000летию присутствия русских на
Святой Горе. Белград, 16–18 мая
2013 г. Святая Гора Афон 2014, стр.
190. – С. Јелесијевић, Један руски
препис Службе светом Арсенију,
архиепископу српском, Прилози за
књижевност, језик, историју и
фолклор, Књига седамдесета, свеска
1–4, 2004, Београд 2005, стр. 119–
138.
6.
Каталог
памятников
древнерусской письменности XI –
XIV
вв.
(Рукописные
книги).
Ответственный редактор Д. М.
Буланин. Studiorum slavicorum orbis,
Вып. 7, Санкт-Петербург 2014, стр.
485, 486, 665. – С. Јелесијевић, У
Народној
библиотеци
Србије
целовит препис састава делимично
сачуваног у Изборнику из 1076,
Археографски прилози, 33, Београд
2011, стр. 61–78.
7. А. Милтенова, Късни отгласи от
така наречения Княжески изборник
в славянските литератури, Slověne,
Vol. 4, № 1, Part 1, Москва 2015, стр.
284. – С. Јелесијевић, У Народној
библиотеци Србије целовит препис
састава делимично сачуваног у
Изборнику из 1076, Археографски
прилози, 33, Београд 2011, стр. 61–
78.
8. М. Убипарип, В. Тријић, Зборници
параклиса
у
српскословенској
традицији, Археографски прилози,
37, Београд 2015, стр. 99. – С.
Елесиевич, Произведения Франциска
Скорины
и
святого
Кирилла
Туровского в сербской рукописи
монастыря
Никольца,
у:
XVIII Международные
КириллоМефодиевские Чтения. Книга в
формировании духовной культуры и
государственности
белорусского
народа.
Доклады
научнопрактической конференции 16–17
мая 2012 г., Минск 2012, стр. 85–92.
9. М. С. Мушинская, Изборник 1076
года. Текстология и язык, СанктПетербург 2015, стр. 12, 107. – С.

Јелесијевић, У Народној библиотеци
Србије целовит препис састава
делимично сачуваног у Изборнику из
1076, Археографски прилози, 33,
Београд 2011, стр. 61–78.
10. Житие Сергия Радонежского.
Пространная редакция. Подготовка
текста,
перевод,
комментарии,
исследование А. В. Духаниной.
Москва – Брюссель 2015, стр. 590. –
С.
Елесиевич,
«Служба
преподобному
Сергию»
священноинока Пахомия Серба и ей
предшествующие гимнографические
формы, Троице-Сергиева Лавра в
истории, культуре и духовной жизни
России.
Материалы
III
Mеждународной
научной
конференции 25-27 сентября 2002 г.,
Сергиев Посад 2004, стр. 121–132.
11. Русия, Атон и Рилският
манастир (XI – началото на XX в.).
Съставителство, превод и коментар
Ангел Николов, Тина Георгиева,
Йоанна Бенчева. София 2016, стр.
11. – С. Јелесијевић, Карејски типик
у препису јеромонаха Арсенија
Суханова, у: ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Књига II.
Зборник
у
част
Мирјане
Живојиновић, Београд 2015, стр.
513–526 + 2 ненумерисана листа са
снимцима страна из рукописа.
12. Т. Б. Карбасова, Тропари и
кондаки Кириллу Белозерскому в
автографе
Ефросина
и
месяцесловная часть сборника РНБ,
собр.
Кирилло-Белозерского
монастыря, № 6/1083, Труды
Отдела древнерусской литературы,
Т. 64, Санкт-Петербург 2016, стр.
228 –229, 230– 231. – С. Јелесијевић,
Служба успењу преподобног Сергија
Радоњешког. Историја настанка,
књижевноуметничке вредности и
трајање дела, Књига прва. Студија,
Београд 2005 (магистарски рад; у
раду Т. Б. Карабасове не наводе се
библиографски подаци магистарског
рада); С. Елесиевич, «Служба
преподобному
Сергию»
священноинока Пахомия Серба и ей
предшествующие гимнографические
формы, Троице-Сергиева Лавра в
истории, культуре и духовной жизни
России.
Материалы
III

Mеждународной
научной
конференции 25–27 сентября 2002
г., Сергиев Посад 2004, стр. 121–
132.
13. Святой Климент Охридский.
Общие службы. Подготовка текста,
исследование
И.
ХристовойШомовой. Перевод с болгарского О.
Трефиловой.
Перевод
со
старославянского
Р.
Станкова.
Москва – Брюссель 2018, стр. 12, 28,
29. – С. Елесиевич, К исследованию
общих
служб
в
славянской
кириллической
письменности,
Древняя
Русь.
Вопросы
медиевистики. 4 (34), декабрь 2008,
стр. 5–17.
14. Каталог славянских рукописей
афонских обителей. Составили А. А.
Турилов и Л. В. Мошкова. Под
редакцией профессора А.-Э. Н.
Тахиоса. Второе, исправленное и
дополненное издание, Београд 2016,
стр. 332, 339. – С. Јелесијевић, Извод
из „Слова брату столпнику“ у
хиландарском зборнику из XVIII
века, Филолошки преглед, XXXIX,
2012, 1, Београд, стр. 177–187; С.
Елесиевич, Хиландарский список
«Слова митрополита Киевского
Илариона к брату столпнику», у:
Афон и славянский мир, Сборник 1.
Материалы
международной
научной конференции, посвященной
1000-летию присутствия русских на
Святой Горе, Белград, 16–18 мая
2013 г., Издание Русского СвятоПантелеимонова
монастыря
на
Афоне, Святая Гора Афон 2014, стр.
223–234.
15. Љ. И. Пузовић, Обрасци за
писање
писама
црквеним
и
световним великодостојницима у
Молабнику
Софронија
Студеничанина
(РС
394),
Археографски прилози, 38, Београд
2016, стр. 198. – С. Јелесијевић,
Повеља руског патријарха Никона у
Архиву Српске академије наука и
уметности,
Прилози
за
књижевност, језик, историју и
фолклор, LXXVII, Београд 2011, стр.
53–73.
16. JELESIJEVIC S., 2008,
DREVNJAJA RUS VOPROS, V4, P5
The Common Canon for Cyril and

21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

23

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за
предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

24

1

Methodius. Analysis Problems and
Editorial Issues
Author(s): Tomelleri, VS (Tomelleri,
Vittorio Springfield)
Source:
STUDI
SLAVISTICI
Volume: 12 Pages: 7-39 Published:
2015.
ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ, Tome 2,Mélanges
offerts à Mirjana Živojinović

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-професионални
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или
зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима.

2. Допринос академској и
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа
и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних
удружења и институција, програми едукације наставника) или у
активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно

установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

земљи или иностранству, или звање гостујућег професора или
истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
Кандидат је учествовао у комисији за оцену и одбрану и одбрану мастер рада Ане Живковић на
Филозофском факултету у Приштини и члан комисије за оцену подобности теме докторанта Иване
Петковић. Била је члан комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације Ане Јаковљевић
Радуновић на Филолошком факултету у Београду. У два наврата водила студенте на студијски боравак у
Москву, на Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов“ и Институт руског језика „А. С. Пушкина“,
којом приликом је похађала наставу за предаваче.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Др Снежана Јелесијевић на основу свега изнетог испуњава услове за реизбор у звање доцента за ужу научну
област Русистика, предмет Руска књижевност. Њен педагошки и научни рад у периоду од избора за доцента
потврђује преданост струци и окренутост темељним проучавањима важних средњовековних тема, посебно
из области руске књижевности најстаријег периода. Стога свесрдно предлажемо Изборном и наставнонаучном већу Филолошког факултета Универзитета у Београду да реизабере др Снежану Јелесијевић у
звање доцента.

Место и датум: Београд, 10. 05. 2018.
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
др Томислав Јовановић, редовни професор

др Ирина Антанасијевић, ванредни професор
др Зоран Ранковић, ванредни професор

