Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Образац 4 Г

САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Филолошки факултет
Ужа научна, oдносно уметничка област: Палеославистика
Број кандидата који се бирају: један
Број пријављених кандидата: један
Имена пријављених кандидата:
1. проф. др Вања Станишић
................................................
II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Вања Светолика Станишић
- Датум и место рођења: 3. 5. 1961. Београд, Србија
- Установа где је запослен: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Звање/радно место: ванредни професор
- Научна, односно уметничка област: Палеославистика

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитетa у Београду
- Место и година завршетка: 1986. године
Мастер:
- Назив установе: --- Место и година завршетка: --- Ужа научна, односно уметничка област: --Магистеријум:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година завршетка: Београд, 1990. године
- Ужа научна, односно уметничка област: Балканологија
Докторат:
- Назив установе: Филолошки факултет Универзитета у Београду
- Место и година одбране: Београд, 2002. године
- Наслов дисертације: Фонолошка основа балканских језика и њихова графичка форма
- Ужа научна, односно уметничка област: Палеославистика
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
1987. асистент приправник
1990. асистент
2002. доцент
2008. ванредни професор
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3) Испуњени услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

oценa / број година радног искуства

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

1

2

Искуство у педагошком раду са студентима
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У педагошком раду са студентима, на часовима
предавања и вежбања, а по студентским анкетама,
кандидат је оцењен веома добро. Држи предавања на
основним и докторским студијама. Сарадња са
студентима је веома коректна.
Кандидат поседује дугогодишње искуство, прошао је
сва звања на Филолошком факултету у Београду, држао
лекторске часове, вежбања и предавања студентима
српског језика на универзитетима у Пекингу и Сеулу.
После петогодишњег научног ангажмана у
Балканолошком институту САНУ, у настави на
Филолошком факултету ради од 1992. године, прошао је
сва звања од асистента до ванредног професора.

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)

Број менторства / учешћа у комисији и др.
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Резултати у развоју научнонаставног подмлатка
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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

Успешно ангажовање у раду са студентима на мастер
студијама и на докторским студијама, менторство и
чланство у комисијама на мастер и магистарским
радовима и менторство на докторским дисертацијама.
Ангажовање младих сарадника као демонстратора на
основним и мастер студијама и сарадња са њима.
Учествовао је у комисијама за 2 мастер рада на Катедри
за српски језик Филолошког факултета у Београду и 1
магистарски рад на Филолошком факултету у
Бањалуци.
3 пута је био ментор при одбрани докторских
дисертација и такође 3 пута је био члан комисије при
одбрани докторских дисертација.

(заокружити испуњен услов за звање у
које се бира)
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Објављен један рад из категорије М20
или три рада из категорије М51 из
научне области за коју се бира.
(За звање редовног професора у
друштвено-хуманистичким
наукама.
Објављена
два
рада
са
листа
међународних часописа (М21, М22 или
М23) или три рада из категорије М24 и
два рада из категорије М51 из научне

Број радова,
сапштења,
цитата и др

M51 – 5
радова
М23 – 3
рада
М24 – 2
рада

Навести часописе, скупове, књиге и друго
„О неким културноисторијским слојевима словенске
писмености”, Зборник Матице српске за
славистику, 73, Нови Сад 2008, 403-414. М51 –
2
„Парадигматика и синтагматика старословенске
двоазбучности”, Научни састанак слависта у
Вукове дане, МСЦ 36/3 (13-16. 9. 2006), Београд
2008, 231-239. М51 – 2
„Писмо као «визуелни говор» и проблем његовог
дефинисања”, Научни састанак слависта у Вукове
дане, МСЦ 38/3 (4-7. 9. 2008), Београд 2009, 81-90.

2

области за коју се бира.)
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Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)

M31 – 1 рад
M33 – 4 рада
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Објављена два рада из категорије М20 или
пет радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области
за коју се бира.

M51 – 5
радова

М51 – 2
„Хазарски источници словенске писмености”, Научни
састанак слависта у Вукове дане, МСЦ 42/1 (1214. 9. 2012), Београд 2013, 13-21. М51 – 2
„О некоторых вопросах внутренней реконструкции
фонологического развития праславянского языка»,
Slawistyka 12/2012 (Słowiańszczyzna wczoraj i dziś),
Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, 66-76. (ISSN
1733-5817) М51 – 2
„Письмо между языком и культурой (1)”,
Коммуникология, Том 3, №4, Москва 2015, 148-165
[ISSN 2311-332 (online)]. М23 – 4
Б. Чигоя, В. Станишич, „Несколько замечаний о
кириллической письменности боснийских
францисканских писателей XVII века“,
Коммуникология 2017, 5/1, 31-49 [ISSN 2311-3332]
М23 – 4
„Разделение на идеографию и логографию и вопрос
ассоциативности графического знака“, Вопросы
эпиграфики. Университет Дмитрия Пожарского,
Москва (примљено за штампу у броју за 2018.
годину). М23 - 4
„Ортографија и револуција – судбина руске ћирилице у
реформаторским пројектима ΧΧ века“, (примљено
за штампу у часопису Српски језик за 2018). М24 –
4
“Развој писма између мита и стварности”, Српски језик
XX, 2015, 319-331. М24 – 4
„’Босанска буквица’ и Вукова ћирилица“, Вук
Стефановић Караџић (1787-1865-2014), САНУ, Научни
скупови, Одељење језика и књижевности, књ. 27, Београд
2015, 105-114 [ISBN 978-86-7025-673-6] М31 - 3
„О северним индоевропским везама албанског
језика», Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških
raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta
Bezlaja, Zbornik referatov z mednarodnega
znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.-18. septembra
2010 (uredili Metka Furlan in Alenka Šivic-Dular),
Ljubljana 2012, 199-211. (ISBN 978-961-254-386-0)
М33 – 1
“Slavic digraphia in the context of the Old Slavic literacy”,
Serbische und kroatische Schriftlinguistik. Geschichte,
Perspektiven und aktuelle Probleme (Hrsg. B. Brehmer & B.
Golubović), Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2010, 189-200.
М33 – 1
„Српско-албански фонолошки односи између утицаја и
ареалног јединства”, Теорија дијахронијске
лингвистике и проучавање словенских језика,
САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 4
(уредници Ј. Грковић-Мејџор, М. Радовановић),
Београд 2010, 159-176. [ISBN 978-86-7025-508-1]
М33 – 1
„Из досадашњих проучавања српско-албанских језичких
односа – топономастика и лексика”, Контрастивна
проучавања српског језика: правци и резултати,
САНУ, Одељење језика и књижевности, књ. 1
(уредници И. Клајн, П. Пипер), Београд 2010, 301315. [ISBN 978-86-7025-512-8]
М33 – 1
„О неким културноисторијским слојевима словенске
писмености”, Зборник Матице српске за
славистику, 73, Нови Сад 2008, 403-414. М51 – 2
„Парадигматика и синтагматика старословенске
двоазбучности”, Научни састанак слависта у
Вукове дане, МСЦ 36/3 (13-16. 9. 2006), Београд
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2008, 231-239. М51 – 2
„Писмо као «визуелни говор» и проблем његовог
дефинисања”, Научни састанак слависта у Вукове
дане, МСЦ 38/3 (4-7. 9. 2008), Београд 2009, 81-90.
М51 – 2
„Хазарски источници словенске писмености”, Научни
састанак слависта у Вукове дане, МСЦ 42/1 (1214. 9. 2012), Београд 2013, 13-21. М51 – 2
„О некоторых вопросах внутренней реконструкции
фонологического развития праславянского языка»,
Slawistyka 12/2012 (Słowiańszczyzna wczoraj i dziś),
Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, 66-76. (ISSN
1733-5817) М51 – 2

10

Оригинално
стручно
остварење
руковођење или учешће у пројекту
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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

12

13

14

15

16

17

18

или

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63.
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 ванр. проф)
Један рад са међународног научног
скупа објављен у целини категорије
М31 или М33. (за поновни избор ванр.
проф)
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије
М61 или М63. (за поновни избор ванр.
проф)
Објављен један рад из категорије М21,
М22 или М23 од првог избора у звање
ванредног професора из научне области
за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24
од првог избора у звање ванредног

Сарадник на пројекту Обрада старог српског
писаног наслеђа (шифра: 178030).

M 42 = 1
монографска
публикација

Письмо между языком и культурой, Москва: „Мир
философии“, 2018. Тираж 300. – Напомене и
библиографске референце уз текст. Библиографија:
стр. 231–250. Регистри. ISBN 978-5-9909860-1-5.
M42 – 5

„’Босанска буквица’ и Вукова ћирилица“, Вук
Стефановић Караџић (1787-1865-2014), САНУ, Научни
скупови, Одељење језика и књижевности, књ. 27, Београд
2015, 105-114 [ISBN 978-86-7025-673-6] М31 – 3
„О северним индоевропским везама албанског језика“,
Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob
stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, Zbornik
referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v
Ljubljani, 16.-18. septembra 2010 (uredili Metka Furlan in
Alenka Šivic-Dular), Ljubljana 2012, 199-211. (ISBN 978961-254-386-0)
М33 – 1

----------

----------

----------

M 24 (2)
М 23 (2)

Б. Чигоя, В. Станишич, „Несколько замечаний о
кириллической письменности боснийских

4

францисканских писателей XVII века“,
Коммуникология 2017, 5/1, 31-49 [ISSN 2311-3332]
М23 – 4
„Разделение на идеографию и логографию и вопрос
ассоциативности графического знака“, Вопросы
эпиграфики. Университет Дмитрия Пожарского,
Москва (примљено за штампу у броју за 2018.
годину). М23 - 4
„Ортографија и револуција – судбина руске ћирилице у
реформаторским пројектима ΧΧ века“, (примљено
за штампу у часопису Српски језик за 2018). М24 –
4
„Развој писма између мита и стварности”, Српски језик
XX, 2015, 319-331. М24 – 4

професора 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

19

20
21

22

23

24

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.
Два рада са међународног научног
скупа објављена у целини категорије
М31 или М33
Два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини категорије
М61 или М63
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...)

------

37 радова

Од избора у звање ванредног професора Вања Станишић
је објавио укупно 37 радова. Они су детаљно
наведени у Реферату комисије.

Напомена: Бодовани су само радови од избора у ванредног професора (од 2008. године).
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)
1. Стручно-професионални
допринос

2. Допринос академској и
широј заједници

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)
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.
[В. Станишић је више пута био ментор, а такође и члан у комисијама за израду
мастера, магистарских и докторских радова. Члан је редакције московског часописа
Коммуникология. Сарадник на пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа
(шифра: 178030).
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
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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.
[У оквиру наставних активности ван студијских програма одржао је више предавања
по позиву. У 2016. години одржао је предавање „Писмо као колективно памћење“ у
просторијама САНУНС (Платонеум, Нови Сад, 18. 03. 2016). На трибини у
организацији Друштва Свети Сава, одржао је предавање „Ћирилица између истока и
запада“ (у Педагошком музеју у Београду 2016. године). Учествовао је, такође, као
предавач на стручном скупу „Вукова реформа из угла језика, књижевности и
теологије“ (Манифестација „Дани Вука Караџића“ у организацији ОШ „Вук Караџић”
и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовања у Чачку, 5.
октобра 2017).]

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним пројектима и
студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у 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.
[Пет година је руководио Катедром за албанологију Филолошког факултета у
Београду и три године је био ангажован као гостујући професор на катедри за српски и
хрватски језик HANKUK Универзитета у Сеулу]

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Од избора у звање ванредног професора, Вања Станишић је објавио скоро 40 радова из области
палеославистике, индоевропеистике и теорије писма. Учествовао је на више научних скупова у земљи и
иностранству, био је стручни уредник једног зборника радова, и члан је редакције једног међународног
часописа. Сарадник је на пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа (шифра: 178030).
Учествовао је у знатном броју комисија за мастер и магистарске радове, као и комисијама за
преглед, оцену и одбрану докторских дисертација.
Својим ставом према науци, струци и настави др Вања Станишић је стекао углед савесног и вредног
професора и научника који не штеди труд ни време и снагу за успешан рад са студентима, као и за стално
усавршавање, доказивање и потврђивање у науци и струци.

На основу свега изложеног, закључујемо: Објављене књиге и радови, квалитетна реализација
наставе, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, чланство у уредништвима и редакцијама
часописа, учешће у бројним комисијама и бројне друге активности су довољни разлози да свесрдно и
једногласно предложимо Изборном већу Филолошког факултета да прихвати Извештај и упути предлог
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одговарајућем Стручном већу Универзитета у Београду да др Вању Станишића изабере у звање и на
радно место редовног професора за ужу научну област Палеославистика, предмети Упоредна
граматика словенских језика и Развој писма.

Место и датум: Београд, 15. 4. 2018.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Др Милан Стакић, ред. проф.
______________________________________________

Др Јасмина Грковић-Мејџор, ред. проф.
________________________________________________

Др Јелена Јовановић, ред. проф.
_________________________________________________
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