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МАРКОВИЋ Љиљана
ГРУБАЧИЋ Марко
Филолошки факултет, Универзитет у Београду

НОВА ПАРАДИГМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЈАПАНА
Јапан је динамичним развојем у последњих 150 година подарио човечанству један нови образац модернизације и превазилажења проблема
заосталости у друштвеном, економском и културном развоју.
Јапан је 1868. године омогућио да се Земља излазећег Сунца развија
на основу три водећа принципа. Први је меритократија, што значи да
су кадрови који су изнели модернизацију бирани искључиво на основу
њихових талената, способности и спремности да беспоштедно и несебично раде на модернизацији и успону своје земље. Други принцип је
био освајање највиших нивоа знања западне науке у оним центрима у
којима је та наука била највише развијена и најбоље заступљена. Прилагођавање потребама јапанског друштва, привреде и образовања и развоја
Јапана као земље тих освојених сазнања, јер све оно што се у оквирима
науке Запада, што је технологија Запада попримила као своју примењену научну дисциплину, то је било неопходно прилагодити специфичним
јапанским условима, односно различитој комбинацији фактора развоја и
фактора производње. У Јапану је била веома развијена предмодерна производња, предмодерно банкарство, предмодерно образовање и то је дало
јаку полазну основу за примену врхунских сазнања западне науке у пракси, уз најниже трошкове у имплементацији. То значи да је било потребно
увести знање, освојити знање и прилагодити га сопственим потребама и
ресурсним комбинацијама.
И, трећи стуб јапанске успешне модернизације био је образовни систем, јер сва ова врхунска знања у оквирима западне науке и технологије која су усвојена су кроз изузетно квалитетан образовни систем брзо,
заправо у току неколико генерација, пренета су на читаву радну снагу
Јапана, на све оне младе људе који су полако достизали годиште у коме
улазе у радну снагу, почињу да раде и дају свој допринос развоју. Пример
који најбоље илуструје брзину модернизације је да је од 1868-1878. године, у банкарско-финансијском систему, основана Централна банка Јапана, као и 178 комерцијалних банака које су имале задатак да прикупљају
штедњу становништва и да је усмеравају ка великим индустријским и
развојним пројектима. Затим, исто тако, образовање инжењера, лекара,
биолога, научника, историчара, књижевника, правника, све је истом том
брзином за 10-12 година, за један циклус школовања, од најдуже 16 година, до завршетка универзитета, спроведено у раздобљу од 1868. до 1888.
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Зборник резимеа

године, Јапан је већ тада превалио лавовски корак у модернизацији, јер
се све одвијало систематично, јер се све одвијало јако брзо и веома рационално, а искључиво су кадрови бирани по принципу њиховог знања,
квалитета и спремности да раде. У периоду Меиђи је у тих неколико
генерација постављен темељ модернизације Јапана и данашњег високо
развијеног Јапана, земље у којој су развијане и друге одлике модерног
друштва, као што је изузетно добра комбинација традиционалног и модерног сектора, као што је повећање демократских права становништва,
као што је добра дистрибуција дохотка, што се рефлектује у чињеници
да 98% Јапанаца за себе сматра да припадају средњој класи. То је дало
и даљи подстрек развоју, јер је сваки Јапанац видео своју личну шансу и
шансу своје породице у развоју и успону своје земље.
Кључне речи:
модернизација, развој, меритократија

MARKOVIĆ Ljiljana
GRUBAČIĆ Marko
Philological Faculty, University of Belgrade
THE NEW PARADIGM OF JAPAN’S MODERNIZATION
With its dynamic development in the past 150 years, Japan has provided
mankind with a new model for modernization and overcoming problems of
backwardness in the social, economic and cultural sphere.
In 1868 Japan made it possible for the Land of the Rising Sun to develop on
the basis of three key principles. The first was meritocracy, which meant that
the people who led the modernization were exclusively chosen for their talents,
capabilities and readiness to work tirelessly and selflessly to modernize and
develop their country. The second principle was the acquisition of the highest
levels of knowledge in Western centers of education, where the sciences were
most developed and represented. What was required was the adaptation of
this knowledge to the needs of Japanese society, economy and education, as
all Western technologies needed to be adapted to the specific circumstances
of life in Japan and the different combination of factors of development and
factors of production. Japan had a highly developed premodern production,
premodern banking system, premodern education and this provided a good
starting point for the application of the highest achievements of Western
14
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science in practice, at the lowest possible cost of implementation. This
meant that it was necessary to introduce knowledge, acquire it and adapt it to
domestic needs and combinations of resources.
The third pillar of Japanese modernization was the education system as all
this valuable Western knowledge and technologies were adopted through a
very efficient educational system in the span of a few generations and passed
on to the entire workforce in Japan, particularly to the young people who were
reaching working age and becoming contributing members of a developing
society. The example which best illustrates the speed of modernization is the
fact that from 1868 to 1878 within the banking and finance system of Japan,
the Central Bank of Japan was established, as well as 178 commercial banks,
aiming to collect the savings of the population and to direct them towards large
industrial and development projects. Similarly, the formation of engineers,
doctors, biologists, scientists, historians, writers, lawyers was achieved in
the short period of 10-12 years, one academic cycle (to the age of 16 or the
university level) in the years between 1868 and 1888. During the mentioned
period, Japan had completed the greatest phase in modernization as everything
was undertaken systematically, and therefore quickly and rationally, while
workers were chosen only on the basis of their knowledge, their qualities
and their readiness to work. In the Meiji period, during several generations,
the foundations of modern Japan and today’s highly developed Japan were
placed. Japan became a country in which all the other elements of modern
societies were developed, in a well-balanced combination of traditional and
modern elements, such as the democratic rights of the population and a good
distribution of profits, reflected in the fact that 98% of Japanese consider
themselves members of the middle class. This spurred on development as all
Japanese saw a personal opportunity and an opportunity for their family and
their country.
Key words:
modernization, development, meritocracy
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ВРАНЕШ Александра
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
ВАЖНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ПУТУ СВИЛЕ
Свила, која је преношена трансверзалом од Медитерана до Источне
Азије, постала је симбол повезаности између Истока и Запада, метафора за различите митове и легенде, веза између источњачких и западних
културних концепата и модела развоја, који су и дан данас далеки. Књига, написана и чувана на овим путевима, сведочила је о транскултурном
знању, о уметности, филозофији, религији, законима, обичајима народа.
Библиотеке су истински центри културе и светионици и метафоре културног развоја. Мултидисциплинарна истраживања библиотека на Путу
свиле, на диагоналном и синхронијском новиу, потребна су како би се
нагласиле везе између култура, на којима се развијају цивилизацијски,
економски и политички контакти. Две хиљаде година стара историја је
2017 године инспирисала уметнике, који своје искуство света, културе и
традиције преносе путем објектива фотоапарата, да сакупе 16 „изгубљених“ библиотека на Путу свиле. Путовање књига, заједно са путовањем
људи, свиле и других предмета, у облику трговинске размене, као и данашње миграције са Истока на Запад, још увек је пуно непознаница и
захтева истраживање савремених научника, међу којима је и аутор овог
текста.
Кључне речи:
библиотеке, култура, Пут свиле, транскултуралност
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VRANEŠ Aleksandra
Faculty of Philology, University of Belgrade
THE SIGNIFICANCE OF LIBRARIES ON THE SILK ROAD
Silk, transmitted by the transversal of the Mediterranean to East Asia, has
become a symbol of the connection between the East and the West, a metaphor
of various myths and legends, the link between the Eastern and Western cultural
concepts and models of development that are still distant today. The book,
written and guarded along these roads, testified about transcultural knowledge,
of art, philosophy, religion, laws, customs of nations. Libraries are true cultural
centers and lighthouses and metaphors of cultural ascent. Multidisciplinary
research on libraries on the Silk Road, at a diagonal and synchronous level,
is necessary in order to emphasize the clues between cultures, on which
civilizational, economic and political contacts are developed. Two thousand
years long history in 2017 inspired artists, who transpose their experience of
the world, culture and tradition through the camera’s lens, gathering 16 “lost”
libraries from the Silk Road. The journey of books, along with the journey of
people, silks and other goods, in former trade contacts, as well as in today’s
migrations from the East to the West, is still full of unknowns and requires the
commitment of contemporary researchers, among whom is the author of this
text.
Key words:
Libraries, Culture, Silk Road, Transculturality.
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СИНАНОВИЋ Наталија
Радио-телевизија Србије
КУЛТУРНЕ И ОБРАЗОВНЕ ВЕЗЕ
Значајан допринос истраживању културе, књижевности и научне историје Јапана даје и Kатедра за јапански језик Филолошког факултета
Универзитета у Београду.
Настава јапанског језика на просторима Југоисточне Европе почела је
управо на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Лекторат је
убрзо прерастао у групу за јапански језик, а данас је то студијски профил
јапанског језика, књижевности, културе. Пре 42 године, када је почео да
се изучава код нас, слушало га је 15 студената, сада их има 600 годишње.
Наши дипломци сада предају у Русији, Америци, Грчкој… Уџбеник
јапанског језика наших професора „Канђи“, осим на српском, објављен
је и на руском и енглеском језику. У сарадњи са руским колегама на универзитету Ломоносов у Москви, као и Тјумену и Вороњезу наши јапанолози направили су заједничко српско-руско издање на руском језику. Са
Универзитетом у Кобеу објавили су издање за наставу јапанског језика
страним студентима. Ту је још једно издање на енглеском прилагођено
настави јапанског широм света /користи се на 50 универзитета/.
Све то сведочи о признању наше јапанологије у свету, а чему доприносе и честа предавања страних професора. А пројекат Пут свиле спаја
17 универзитета у Јапану, са нашим универзитетима који су партнери
дуж Пута свиле. Трговинске и економске везе се брже шире, али су културне и образовне трајније.
Кључне речи:
књижевност, култура, наука, језик, Јапан, уџбеник, професори, студенти, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Пут свиле
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SINANOVIĆ Natalija
Radio Television of Serbia
CULTURAL AND EDUCATIONAL TIES
A significant contribution to the research of culture, literature and scientific
history of Japan is given by the Department of Japanese Language of the
Faculty of Philology, University of Belgrade.
The teaching of the Japanese language in the area of Southeastern

Europe
began an inquiry at the Faculty of Philology at the University of Belgrade. The
lectorate soon grew into a Japanese language group, and today it is a study
profile of the Japanese language, literary, and culture. About 42 years ago,
when he started studying with us, he was listened to by 15 students, now he
has 600 per year.
Our graduates now hold lectures to Russia, America, Greece ... The
textbook of the Japanese language of our professor “Kandji”, except in
Serbian, was published in both Russian and English. In cooperation with
Russian colleagues at the Lomonosov University in Moscow, as well as
Tyumen and Voronezh, our Japanese experts made a joint Serbian-Russian
edition in Russian. With the University of Kobe, they published a publication
for teaching Japanese language to foreign students. There is another edition in
English-based Japanese language teaching / used at 50 universities.
All this testifies to the recognition of our Japanese philosophy in the
world, which is also contributed by frequent lectures by foreign professors.
And the silk route project connects 17 universities in Japan, with our partner
universities along the silk route. Trade and economic ties are spreading more
rapidly, but cultural and educational are more permanent.
Key words:
literature, culture, science, language, Japan, textbook, professors, students,
Faculty of Philology, University of Belgrade, Silk Road
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ТРИЧКОВИЋ Дивна
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ
У ЈАПАНСКОМ ЈЕЗИКУ КРОЗ 150 ГОДИНА
Личне заменице представљају подврсту заменица која је обично стабилан, ако не и најстабилнији лексички део језика. Међутим, у јапанском
језику личне заменице су подложне друштвеним променама и изузетно
су подложне тренутно заступљеној језичкој и друштвеној моди. Кроз
време су се разликовале не само заменице које су за исто лице коришћене
у различитим ситуацијама, већ и су оне неретко међусобно мењале места
и из учтивих прелазиле у неучтиве и слично. У раду ће бити приказан
дијахронијски развој ових речи са освртом на сферу и период њиховог
коришћења, као и синхронијски преглед речи у употреби данас.
Кључне речи:
личне заменице, јапански, српски, учтиво, неучтиво, неутрално,
друштвени статус
TRIČKOVIĆ Divna
Faculty of Philology, University of Belgrade
PERSONAL PRONOUNS
IN JAPANESE LANGUAGE THROUGH 150 YEARS
Personal pronouns are a type of pronouns which commonly represent a
stable, if not the most stable lexical aspect of language. However, in the case
of Japanese language, personal pronouns are subject to societal alterations,
and are immensely influenced by prevailing language and societal trends.
Over time, various pronouns had been used to denote the same person in
different situations; furthermore, it was not uncommon for such words to
trade places, to make the transition from polite into impolite speech, and so
forth. This paper will present a diachronic evolution of personal pronouns
with a reflection on the domain and period of their use, as well as a synchronic
overview of the words used today.
Key words:
personal pronouns, Japanese, Serbian, polite, impolite, neutral, social status
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ЈОВИЋ ЂАЛОВИЋ Марина
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
КОРЕНИ ОБРАЗОВАЊА У ПЕРИОДУ МЕИЂИ
Корени образовања периода Меиђи у Јапану везани су како за западне
моделе образовања тако и за традиционални, десетовековни конфуцијански приступ образовању. Разматра се генеза конфуцијанског образовања
и европски модели који су били углед новом моделу образовања. Приказује се развој образовања у периоду Меиђи.
Кључне речи:
Јапан, конфуцијанизам, образовање, период Меиђи, модернизација

JOVIĆ ĐALOVIĆ Marina
Faculty of Philology, University of Belgrade
ORIGINS OF JAPANESE EDUCATION IN MEIJI PERIOD
Origins of Japanese education in Meiji period are closely associated to
western models of education, as well as to the traditional confucian approach
to education. Genesis of Confucian education and European models for
the new Japanese model of education are considered. The development of
education in the Meiji period is presented.
Key words:
Japan, Japan, Confucianism, education, Meiji period, modernization
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АЛЕКСИЋ Светлана
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
ОДРАЗ ЈАПАНСКЕ ЕСТЕТИКЕ У ДЕЛИМА НОБЕЛОВАЦА
ЈАСУНАРИ КАВАБАТЕ И КАЗУА ИШИГУРОА
У раду се разматра присуство јапанских естетских категорија у делима код оба аутора, нобеловаца Јасунари Кавабате и Казуа Ишигуроа. Естетске категорије формулисане прво у поезији, касније су постале иконе
читаве јапанске кутуре и прозе. Један од најстаријих традиционалних
јапанских естетских идеала је Мијаби чија је суштина у елегантности,
префињености и истанчаности. Мијаби ,можда није распрострањен као
Ики или Ваби-Саби, али је често повезан са концептом „Моно Но Аваре“
који се може схватити као „неизрецива тужна лепота“ или „тужна очараност стварима“.Та свест о пролазности и непостојаности ствари, некада
блиставо, некада неупадљиво, извор је животне снаге и поетике у делима
Кавабате и Ишигуроа. Истражује се да ли у њиховим делима постоји
карактеристика јапанских класика «суптилна емоционалност» везана
са преживљавањем лепоте хармоније (товаби), туге (хиаиби), грациозности (јуби) и емоционалног узбуђења (кандоби), без којих је немогуће
схватити Моно Но Аваре. Разматра се и тумачи како бескрајна лепота
пролазности света у њиховим делима код читалаца изазива саосећајност
и подстиче радост живљења. Проучава се каква је рецепција и одраз
урањања у свет класичних идеала Ваби-саби, Југени Шиори код Кавабате, а какав код Ишигуроа и како они исказују традиционални начин
разумевања лепоте.
Кључне речи:
јапанска естетика, Јасунари Кавабата, Казуо Ишигуро, Мијаби, Моно
Но Аваре,пролазост, Ваби-саби, Југен, Шиори
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ALEKSIĆ Svetlana
Faculty of Philology University of Belgrade
JAPANESE ESTHETICS IN THE WORKS OF NOBEL LAUREATES
YASUNARI KAWABATA AND KAZUO ISHIGURO
This paper examines the presence of Japanese esthetical categories in the
works of the Nobel laureates Yasunari Kawabata and Kazuo Ishiguro. The
esthetic categories are first formulated in poetry and later become icons of
Japanese culture and prose. One of the oldest traditional Japanese esthetic
ideals is Miyabi, whose essence is elegance, sophistication and refinement.
Miyabi may not be as widespread as Iki or Wabi-sabi but it is linked to the
concept “Mono no aware”, which might be understood as “unutterably sad
beauty” or “the sad enchantment of things”. This awareness of transience and
impermanence, sometimes radiant, sometimes inconspicuous, is the source of
live force and poetics in the works of Kawabata and Ishiguro. We investigate
whether in the works of these authors there are features of Japanese classics
“subtle emotionality”, linked to the survival of the beauty of harmony (towabi),
sadness (hiaibi), grace (yubi) and emotional excitement (kandobi), without it
not possible to understand Mono no Aware. Also analyzed is the manner in
which infinite beauty of transience in their works provokes compassion and a
joie de vivre in their readers. Also studied is the reception of their works and
the immersion into the world of classical ideals such as Wabi-sabi, Yugen and
Shiori in the works of Kawabata and Ishiguro and in what way they express
the traditional way of understanding beauty.
Key words:
Japanese esthetics, Yasunari Kawabata, Kazuo Ishiguro, Miyabi, Mono
No Aware, transcience, Wabi-sabi, Yugen, Shiori
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ЈАЛАП Хакан
Универзитет Невшехир Хаџи Бекташ Вели, Турска
ИСКУСТВО МОДЕРНИЗАЦИЈЕ У ТУРСКОЈ И ЈАПАНУ
Отоманско царство се много угледало на јапанску брзу модернизацију
после 1868. и Турска је учинила све да научи како да се модернизује угледајући се на јапанско искуство.
Допринос велике поморске мисије Отоманског царства јапанском
двору представљају многе добре тековине које су утабале пут турске модернизације. Улога међународне сарадње, реформа система образовања,
административне реформе, законодавне реформе и инжињерска достигнућа били су важни елементи у обликовању будућег пута Турске као модерне земље.
Кључне речи:
модернизација, Јапан, Турска, законодавне реформе, образовни систем

YALAP Hakan
University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Turkey
MODERNIZATION EXPERIENCE IN TURKEY AND JAPAN
The Ottoman empire was greatly influenced by Japans swift modernization
after 1868, and Turkey did everything it could to learn the know-how of
modernization from the Japanese experience.
The contribution of a great naval mission of the Ottoman empire to the
Japanese court brought many good developments back to forming the
Turkish path to modernization. The role of the international cooperation, the
educational system reforms, the administrative reforms, the legal reforms, and
engineering achievements were all very important in shaping the future path
of Turkey as a modernizing nation.
Key words:
Modernization, Japan, Turkey, legal reforms, educational system
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БОЖОВИЋ Марко
Филолошки Факултет, Универзитет у Београду
ПРОБЛЕМАТИКА РЕФОРМЕ ЈАПАНСКОГ ЈЕЗИКА
НАКОН РЕСТАУРАЦИЈЕ МЕИЂИ
Након рестаурације Меиђи долази до неколико покрета чији је циљ
био реформа јапанског језика. Један од важнијих циљева ових покрета
је била реформа јапанског писма. Направићемо приказ културолошких и
лингвистичких аспеката реформе јапанског језика.
Кључне речи:
јапански језик, језичке политике, језичке реформе, рестаурација Меиђи

BOŽOVIĆ Marko
Faculty of Philology, University of Belgrade
LANGUAGE REFORMS IN JAPAN AFTER
THE MEIJI RESTORATION
After the Meiji Restoration we have several attempts to reform Japanese
language. We will present differences between cultural and linguistic aspects
of the movements for these reforms.
Key words:
Japanese language, language policies, language reforms, Meiji restoration
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ГОЛУБОВИЋ ТАСЕВСКА Милица
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ФАСЦИНАЦИЈА МОДЕРНИЗАЦИЈОМ ЈАПАНА - РЕАКЦИЈЕ
ЗАПАДНОЕВРОПСКОГ ДЕЛА ПУТА СВИЛЕ
Jaпанска уметност и култура први пут су представљене западној цивилизацији на Cветској изложби 1867. године у Паризу, годину дана пре
завршетка владавине династије шогуна Токукава, дуге два ипо века. Одушевљење изложеним артефактима изазива снажну реакцију у уметничким, образовним, па чак и индустријским круговима. Фабрика порцелана
у Севру све више је инспирисана јапанским мотивима, а Сацума порцелан ће током Међи периода постати један од најпознатијих и највише
извожених јапанских производа. Не смемо заборавити ни описе Јапанске
железнице које Лоти упућује браћи Гонкур.
Како би на једној од наредних светских изложби, која се поново одржавала у Паризу, показала све сегменте богате Јапанске цивилизације,
Јапанска царска комисија издаје обимну публикацију Јапан на светској
изложби 1878. Запад ће одговорити објављивањем двотомне студије
Уметност Јапана, већ 1883. године, а од 1881. до 1891. године излазиће
богато илустровани часопис Уметнички Јапан који је имао за циљ да промовише утицај принципа јапанског дизајна међу европским уметницима.
Запад пак утиче на јапанске књижевнике Кавабату и Јокомица, који
су у своја дела и чланке уносили елементе дадаизма, експресионизма
и других књижевних стилова, а Јапан на француске, међу којима је најпознатији Пјер Лоти и његова трилогија о Јапану, чији је први део скоро
у целости послужио као либрето за оперу Мадам Батерфлај, чија је премијера одржана 1904. године у Миланској скали.
Клод Моне је мостове баште из Живернија, из серије Водених љиљана, насликао управо инспирисан јапанском формом, а не смемо да заборавимо да поменемо и један од његових ранијих радова, Јапанку са
лепезом. У цртежима и пастелима Едгара Дега изражена је рефлекcија јапанског композиционог стила, а дизајн широких површина у једној боји
налазимо код Гогена и Тулуз Лотрека.
Кључне речи:
књижевност, једноставност, слике, рефлексија, фасцинација, утицај
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GOLUBOVIĆ TASEVSKA Milica
Ministry of Education, Science and Technological Development
FASCINATION WITH MODERNIZATION OF JAPAN REACTIONS OF WEST EUROPEAN PART OF THE SILK ROAD
Japanese art and culture were presented for the first time to the Western
civilization on the World’s Fair on 1867 in Paris, one year before the end of
two and a half century Tokugawa shogunate. Enthusiasm for exposed artefacts
provokes a powerful reaction in artistic, educational and even in industrial
circles. The porcelain factory in Sèvres is increasingly inspired by Japanese
motifs and Satsuma porcelain will become one of the most famous and most
exported Japanese products during the Meiji period. Also, we must not forget
the descriptions of the Japanese Railway that Loti sends to the Goncourt
brothers.
In order to show all segments of the rich Japanese civilization at one of
the next World Fair, which was re-held in Paris, Japan’s Imperial Commission
publishes a voluminous and detailed book entitled Japan on the World Fair
in 1878.
The West responds by publishing a two-part study Art of Japan, on 1883,
and a richly illustrious magazine, Artistic Japan, is printed from 1881 to 1889.
The West, on the other hand, affects the Japanese writers of Kawabata
and Yokomitsu, who in their works and newspaper articles have introduced
elements of Dadaism, Expressionism and other literary styles, and Japan
influences French writers, among whom Pierre Loti and his trilogy about
Japan, whose first part almost entirely, served as the libretto for the opera
Madame Butterfly, whose premiere was held in 1904 in the Milan Scale.
The bridges of Giverny garden, from the series of Water Lilies, Monet
painted exactly inspired by the Japanese form, and we must not forget to
mention one of his earlier works, the Japanese with a spade. In the drawings
and pastels of Edgar Degas, a reflection of the Japanese compositional style
is expressed, and the design of wide surfaces in one color is found in Paul
Gauguin and Toulouse-Lautrec work.
Key words:
literature, simplicity, paintings, reflection, fascination, influence
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КРНЕТА Наталија
Универзитет Ломоносов, Москвa

ЈЕЗИК ЈАПАНСКИХ ЖЕНА У ПЕРИОДУ МЕИЂИ
За време периода Меиђи (1868-1912) Јапан пролази брзу модернизацију по западному моделу. Ова епоха се карактеризује радикалним
политичким променама, брзим развојем индустрије, стварањем капиталистичког и буржуазног друштва, експанзијом у Кореји и Кини. Рађа се
јапанска нација и стандардни јапански језик. И истовремено се рађа женски језик, који ће се у познијим периодима разматрати као саставни део
јапанске културе, који је постојао још у далекој прошлости.
Мит о древности женског језика је био један од елемената консолидације јапанског друштва. Он је био призван да обједини јапанске жене и
помогне у стварању идеалне „Добре жене и мудре мајке” (Ryo:sai kembo),
која ће бити подржка своме мужу, градиоцу новог јапанског друштва, и
која ће васпитати нових достојних грађана тог друштва.
До периода Меиђи само су одвојене групе жена у Јапану користиле
посебне елементе у свом језику, који су њихову реч чинили различитим
од речи мушкараца. То су биле дворске даме, девојке и жене из знатних
самурајских родова, гејше. Њихови језички подсистеми су се разликовали не само од мушког језика, него и међу собом. Од средине периода
Едо (1600-1868) почиње да се спроводи систематизација језика дворских
дама и представница класе самураја, издају се уџбеници и опште препоруке, како треба да говори права дама. У периоду Меиђи ове препоруке
почињу да се насађују свим Јапанкама кроз систем образовања и штампана издања.
С друге стране, младе Јапанке, које су добиле могућност школовати се
и завршити средњу школу и факултет, обогаћују свој језик новим елементима, например, речима позајмљеним из страних језика, честицама, које
су се традиционално сматране мушким (например, wа, yо). Оне говоре
мање учтиво, него што се од њих очекује у друштву. Студенткиње стварају такозвани teyo-dawa kotoba „језик тејо-дава”, који оштро критикују
не само консерватори него и представници других слојева. Али елементи
овог језика, као језика нове интелектуалне елите женског дела друштва,
спајају се са званично признатим женским језиком. Рађа се језик јапанских жена, који ће се надаље сматрати наслеђем правог јапанског духа и
постати саставним делом живота јапанског друштва.
Кључне речи:
Јапан, модернизација, језик јапанских жена
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KRNETA Natalija
Lomonosov Moscow State University
THE LANGUAGE OF JAPANESE WOMEN IN THE MEIJI PERIOD
During the Meiji period (1868-1912) Japan went through rapid modernization
following the Western model. This period is characterized by radical political
changes, the swift development of industry, the creation of a capitalist and
bourgeois society, expansion in Korea and China. The Japanese nation is born as
well as the standard Japanese language. At the same time, the language of women
appears, which will become considered an integral part of Japanese culture.
The myth of the antiquity of the female language was one of the elements
of consolidation of Japanese society. It was called upon to unite all Japanese
women and to help in the creation of the ideal “good wife and wise mother”
(Ryo:sai kembo), who will support her husband, the builder of the new
Japanese society and who will raise the new generation of worthy members
of that society.
Up until the Meiji period only certain groups of women in Japan used
special linguistic elements in their language, making their language distinct
from that of men. These were court ladies, girls and women from certain
samurai families, geishas. Their linguistic subsystems were different not only
from the language of men but amongst each other. From the middle of the
Edo period (1600-1868) a systematization of the language of court ladies and
samurai women begins to cake place, textbooks and rulebooks are published
specifying how a true lady should speak. During the Meiji period these
recommendations begin to be imposed on all women through the education
system and printed works.
On the other hand, young Japanese women, who have the possibility to
be educated and finish high school and university, enrich their language with
new elements, for example, loan words from other languages, and particles
which were traditionally considered male (e.g wa and yo). These women begin
to speak less politely than was expected of them by society. Female students
create the so-called teyo-dawa kotoba “the tejo-dawa language”, which is
heavily criticized by not only the traditionalists but also other classes of society.
The elements of this language, as the language of the new female intellectual
elite get mixed with the officially recognized female language. A new language
of Japanese women is born and it will become to be considered the heir of the
true Japanese spirit and become an integral element of Japanese society.
Key words:
Japan, modernization, female language
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ЖУПАН Весна
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду
ГРАЂА О ЈАПАНУ У ФОНДОВИМА АКАДЕМСKOГ
БИБЛИОТЕКАРСТВА СРБИЈЕ
Поглед из нашег дигиталног окружења
Јапан је одавно постао симбол високе технологије, развијене економије, као и упечатљиве културе. Све то Јапан негује у условима под
којима цунами као сеизмичка појава редовно омета његовe грађане. Овај
рад се концентрише на библиотечку грађу о Јапану у академском библиотекарству Србије, а имајући на уму штампану грађу као и савремене
тенденције у Друштву 3.0.
Има се на уму чињеница да је већина академских библиотека Србије
укључена у систем COBISS (Кооперативни он-лајн библиографско-информациони систем и сервиси). Теоријски оквир овога рада јесте библиотечко-информациони. Коришћени метод је емпиријско-статистички.
Циљ овога рада јесте да приближи ресурсе академског библиотекарства
Србије о Јапану стварним и потенцијалним корисницима који су заинтересовани за његову стварност.
Ресурси академског библиотекарства наше земље нуде грађу набављану у складу са типом поменутих библиотека. Стручна и научна литература могу се позајмљивати у штампаној форми, а из оне библиотеке
која је од централног значаја за Универзитет у Београду. То је Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ која, поред осталога, има и
међубиблиотечку позајмицу са иностранством.
Фондови и услуге домаћих библиотека позитивно доприносе
унапређењу научно-истраживачког рада тим пре што су е-каталози
у слободном приступу, а грађа се каталогизира и класификује de visu.
Oсим тога, корисници имају приступ е-часописима у комплетном тексту
из свих научних области. Отворени репозиторијуми јесу извор корисне
грађе за оне које занима Јапан са свих становишта - нарочито у доба Прве
модернизације на Путу свиле.
Кључне речи:
Јапан, библиотеке, Србија, окружење, дигитализација.
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ŽUPAN Vesna
University Library “Svetozar Markovic” in Belgrade
MATERIALS ON JAPAN IN THE COLLECTIONS OF SERBIAN
ACADEMIC LIBRARIANSHIP
An outlook from our digital environment
Japan became the symbol of high technology, developed economy and a
remarkable culture. All of that is being maintained by Japan under the condition
where tsunami as a seismic phenomenon disturbs its ۥcitizens. This paper
concentrates on library materials on Japan in Serbian academic librarianship
having in mind printed materials as well as contemporary tendencies in a
Society 3.0.
The fact that the majority of Serbian academic libraries are included into
COBISS (Cooperative On-line Library and Information System and Services)
system is had in mind. The theoretical framework of this paper is a libraryinformation one. A method used is an empirical-statistical one. The aim of
this paper is to make the resources of Serbian academic librarianship on Japan
closer to the real and potential users who are interested in its ۥreality.
The resources of the academic librarianship of our country offer the
materials acquired in accordance with the type of the libraries mentioned.
Professional as well as scientific literature can be borrowed in a printed form
from the library of central importance for The University of Belgrade. It is
The “Svetozar Marković” University Library which, after all, has also an
interlibrarian loan service with abroad.
The collections and services of local libraries contribute in a positive way
to the improvement of scientific and research work particularly because the
e-catalogues are in free access and the materials are being catalogued and
classificated de visu. Except that, library users have an access to the e-journals
in full text from all scientific fields. Open repositories are the resource of
usefull materials for those who are interested in Japan from all points of view
-particularly in the Age of The First Modernization on the Silk Road.
Key words:
Japan, libraries, Serbia, environment, digitization.
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ПОПИЋ МИЈАТОВИЋ Павлина
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
КОНФЛИКТ МОДЕРНОГ И ТРАДИЦИОНАЛНОГ У ФИЛМУ
ТОКИЈСКА ПРИЧА ЈАСУЂИРА ОЗУА
Великан јапанског модерног филма, Јасуђиро Озу, у својим филмовима често оживљава вредности јапанске традиције, градећи тако мостове
између прошлости и садашњости, старог и модерног. Рад ће се базирати
на проналажењу елемената традиционалне јапанске културе, естетике
зен будизма и модерних егзистенцијалистичких струја синергијски обједињених у филму Токијска прича који је најбољи показатељ Озуовог узвишеног стила.
У време када је Озу стварао, Јапан је већ пролазио кроз транзициони
период. Индустријализација и глобализација дошле су у пратњи америчких застава. Материјалне вредности сукобиле су се са духовним. Традиционални Јапан полако се стапао са технолошким иновацијама. Талас
модернизације преплавио је некадашње вредности што је нарочито уздрмало темеље јапанске породице. Сведочећи овим драстичним променама
Озу иронизује амерички сан и окреће се зену и традицији, уточиштима
од модерног конформизма и секуларизма.
Токијска прича је потресно сведочанство о међугенерацијским тензијама, урушавању породичних вредности и отуђености људи у модерном Јапану. У свом ремек-делу, Озу се служи сијасетом идиосинкратских, иновативних визуелних техника како би свакодневницу обичних
људи издигао на трансцендентални ниво. Токијска прича ставља фокус
на индивидуалну породицу и бави се питањима као што су брак, генерацијски сукоб, разочарање и смрт у послератном Јапану. У овом филму Озу критикује западне архетипе и холивудске стандарде. Фокусиран
на зен, режисер проналази лепоту у једноставности и баналности свакодневних задатака, јер су то „догађаји” који чине највеćи део људских
живота. Отуђивање од традиције, глорификовање зен будизма, ламентирање над прошлошћу и критика американизованог друштва доминанирају Озуовим филмом. Симболичним инкорпорирањем зен учења у филм
Озу опомиње на могућност губитка духовности у механичком свету, а
његов минималистички стил подсећа на коначност људског живота.
Кључне речи:
Јасуђиро Озу, Токијска прича, модернизација, јапанска породица,
зен, јапански филм
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POPIĆ MIJATOVIC Pavlina
Faculty of Philology, University of Belgrade
THE CONFLICT BETWEEN THE TRADITION AND MODERNITY
IN YASUJIRO OZU’S TOKYO STORY
A giant of Japanese modern film, Yasujiro Ozu, often reinvigorates the
values of Japanese tradition in his films, building bridges between the past and
the present, the old and the modern. The purpose of this paper is to find the
elements of traditional Japanese culture, the aesthetics of Zen Buddhism and
modern existentialist aspects that intercat synergically in his masterpiece the
Tokyo story, which serves as the best indicator of Ozu’s exalted style.
Ozu witnessed the turbulent times of Japan’s transition period. Rapid
industrialization and globalization came followed by US flags. The
materialistic values clashed with the spiritual ones. Traditional Japan was
slowly merging with technological innovations. The wave of modernization
flooded the former beliefs, which particularly challenged traditional Japanese
family values. Ozu therefore ironifies the American dream and turns to Zen
and tradition, seeking refugees from modern conformism and secularism.
Tokyo story is a sad testimony of intergenerational tensions, the erosion of
family values and the alienation of people in modern Japan. In his masterpiece,
Ozu uses a wide range of idiosyncratic, innovative visual techniques to bring
ordinary people’s everyday life to a transcendental level. Tokyo story focuses
on an individual family and deals with issues such as marriage, generational
gaps disappointment and death in post-war Japan. In it, Ozu criticizes
western archetypes and Hollywood standards. Focused on Zen, the director
finds beauty in the simplicity and banality of everyday tasks, as these are
the very “events” that make up the largest part of human life. The alienation
from tradition, the glorification of Zen Buddhism, the lamentation over the
past and the critique of an Americanized society dominate Ozu’s film. By
symbolically incorporating Zen teachings into the film, the director reminds
us of the possibility of losing spirituality in the mechanical world, while his
minimalist style serves as a reminder for the finiteness of human life.
Key words:
Yasujiro Ozu, Tokyo story, modernization, Japanese family, Zen, Japanese
film
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ПОПОВИЋ Сава
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
МОДЕРНОСТ У ЈАПАНУ НА ПОЧЕТКУ МЕИЂИ ПЕРИОДА
У овом раду указаћемо на посебне начине путем којих је Јапан успео
да се, од предмодерног аграрног друштва, развије у модерно друштво у
првим деценијама Меиђи периода. Осврнувши се на Меиђи рестаурацију
и прве деценије Меиђи периода истаћи ћемо механизме који су потпомогли модернизацију у Јапану и потражити нове потенцијалне ситуације
које су могле допринети успону модернизације са краја XIX века. Користећи се моделима Западних институција као инспирацијом, нова Меиђи
влада је имала шаблон за успешну и свеобухватну модернизацију. Путем
успостављања институционалних и друштвених промена, као што су
масовно образовање, обавезно служење војног рока и поновно успостављање царске власти, Јапану се указала прилика да “прескочи” одређен
развојни период кроз који је Западна Европа пролазила вековима. Јапан
је могао да научи на њиховим грешкама и да за деценију прође кроз оно
што је Европа пролазила вековима. Промене на институционалном, културном и политичком плану биле су нужне како би Јапан какав ми данас
познајемо могао да исплива из изолованог предмодерног Едо периода.
Поред наведених и добро утемељених механизама промене, ми ћемо
истражити и следећа питања: колико су били битни “људи од талента”,
нова политичка и интелектуална елита, у овим почетним променама? Да
ли је веза између њих била камен темељац за успех који Јапан и данас
постиже? И на крају, да ли је идеја модерности ових талентованих људи
оно што је усмерило Јапан ка успеху?
Кључне речи:
Меиђи период, Јапан, модернизација, модерност, политичка и интелектуална елита
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POPOVIĆ Sava
Faculty of Philology, University of Belgrade
THE FOUNDATIONS OF SUCCESS:
MODERNITY IN JAPAN AT THE OUTSET OF THE MEIJI ERA
In this paper we will look at some of the specific ways Japan has managed
to develop from a pre-modern agrarian society into a modern world power
just a few decades after the Meiji Restoration. By returning to the period of
the Restoration and the first decades of the Meiji Era, we aim to reestablish
known mechanisms of modernization in Japan and aim to re-affirm them,
while also looking for new potential momentum that could have contributed to
this modernizing boom at the end of the 19th century. With the use of Western
institutions as inspiration, the new Meiji government had a blueprint for a
successful and all-encompassing modernization. By employing institutional
and societal changes such as mass education, a conscript army and the
restoration of imperial rule, Japan had the opportunity to “jump over” a certain
developmental period that Western Europe went through over centuries; to
learn from their mistakes and use this knowledge to leapfrog a century with
every decade. All these institutional and political changes were a necessity in
order for modern Japan to emerge from the isolated pre-modern Edo period
Japan. But how important were the “men of talent” in this initial change, the
new political and intellectual elite? Was their relationship a major building
block for this success Japan is enjoying to this day? And finally, was the idea
of modernity in these men of talent what steered Japan to success? These are
the questions this paper seeks to address.
Key words:
Meiji Era, Japan, modernity, modernization, political and intellectual elite
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МОСКВИНА Анастасиjа
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
ФЕНОМЕН ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
РЮНОСКЭ АКУТАГАВЫ В ЭПОХУ МЭЙДЗИ
В период Мэйдзи вопрос о феномене относительности был активно
поднят не только в японской культуре, но и во всём образованном мире.
Особенно ясно это просматривается на конкретных примерах из областей науки, культуры и географии, в работах Альберта Эйнштейна, у писателей мирового уровня, таких как Рюноскэ Акутагава, Фёдор Михайлович Достоевский, Стендаль, Бранко Милькович и у других.
Философия отсутствия абсолютной истины затрагивает умы людей
всё активнее.
Мы остановимся на одном из самых ярких примеров, иллюстрирующих относительность восприятия одной и той же ситуации, рассмотренной её разными участниками, рассказывающими о ней. Рассказ «В чаще»
Рюноскэ Акутагавы иллюстрирует одно событие с разных точек зрения.
Такое восприятие мира явилось результатом встречи Восточной и Западной цивилизаций и, как следствие, попыток создания их сосуществования в русле политическом и дипломатическом.
Вопрос, поставленный представителями великих умов эпохи XIX века,
остаётся актуальным вплоть до наших дней, мировые проблемы непонимания истины и справедливости не изменились. И даже те истории Акутагавы, где автор проливает свет на события более ранних веков, лишь
доказывают, что во все времена подобные вопросы оставались важными.
«Порой слово убивает быстрее меча» - это революционное выражение, подчёркивающее основные человеческие изменения в душе человека, хрупкость, образовавшуюся в душе человека, потерявшего уверенность в истинности мировых законах поведения ментального и душевного, а также в манере думать и действовать.
Поскольку новая волна смешения разнородных культур была с психологического угла не очень глубоко исследована, такие великие шедевры
в мировом научном и литературном наследии зачастую принадлежали
авторам весьма чувствительным, авторам, которые уходили от нас молодыми.
Ключевые слова:
относительность, психология, Акутагава, Мэйдзи, “В чаще”, различные культуры.
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MOSKVINA Anastasya
Faculty of Philology, University of Belgrade
THE PHENOMENON OF RELATIVITY
ON THE EXAMPLE OF THE LITERATURE
BY RYUNOSUKE AKUTAGAWA IN MEIJI ERA
During the period of Meiji, the question of the phenomenon of relativity
took place not only in Japanese culture, but in the whole educated world. It is
especially visible in concrete examples of science, culture and geography, the
works of Albert Einstein, world writers like Ryunoseke Akutagawa, Fiodor
Mikhailovich Dostoyevsky,Stendhal, Branko Miljković and others.
The philosophy of the absence of the absolute truth touches people’s mind
more and more actively.
We will focus your attention on one of the most evident examples
illustrating the relativity of the perception of the same situation viewed by
different participants telling about it. The story “In a Grove” by Ryunoseke
Akutagawa shows the same event from several points of view.
Such world perception is resulted due to the meeting of Western and Eastern
civilizations and as consequence the attempts of creating their political and
diplomatic coexistence.
The question put by the greatest minds of the epoch of the XIX century
remains topical until today, world problems of misunderstanding of truth or
justice are still the same. Even those stories of R.
Akutagawa which put light to the events of earlier centuries relatively to
his modern epoch, just prove that humen’s problems rested actual in all times.
“Some people may kill with words faster than with a sword” is the
revolutionary expression underlining the general changes of people’s soul,
of the fragility appeared on the base of people’s no more assurance of world
mental and spiritual laws of behavior and way of thinking and acting.
As such new wave of mixing multiple cultures was psychologically weakly
explored, such great masterpieces in world scientific and art heritage very
often belonged to sensible authors who died young.
Key words:
relativity, psychology, Akutagawa, Meiji, “In a Grove”, multiple cultures.

37

Зборник резимеа

СИМИЋ Драго
Филолошки факултет, Универзитет у Београду
ТРАДИЦИОНАЛНИ КУЛТ ДРВЕТА КАО ПОДЛОГА
ГЛОБАЛНИХ ЕКОЛОШКИХ ПАРАДИГМИ
- СЛУЧАЈ НИККО И СЛУЧАЈ САВИНАЦ,
КУЛТУРОЛОШКА ПАРАЛЕЛА
Модернизација Јапана од почетка Меиђи периода (1868. година)
до данас одвија се у виду континуираног процеса хармонизовања
прозападних модерних достигнућа у технологији, уметности, правном
и политичком устројству друштва и државе са традиционалним
вредностима аутохтоне јапанске културе, филозофије и религије.
Модернизација јапанског права инкорпорила је традиционалне правне
обичаје гири и ђори у одредбе правних регула модерне државе, што је
омогућило да у сфери заштите природне баштине и биодиверзитета Јапан
седамдесетих година 20. века преузме улогу авангарде. Случај Никко,
када је Токијски суд 1973. године уважио аргументе јавности и локалног
шинто-храма и пресудио против Министарства грађевинарства и натерао
власт да измени трасу аутопута – чиме су сачувана „света стабла“ стара
600 година, наишао је на широк одјек и одобравање светске јавности.
Конвенције УН о заштити културне и природне баштине биле су тек
у повоју; Паришка је донесена у новембру 1972. а Архуска у јуну1998.
године.
У успоредби са случајем Савинац из 2015. случај Никко има карактер
парадигме.
Кључне речи:
модернизација, Јапан, природна баштина, конвенције УН, култ дрвета
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SIMIĆ Drago
Faculty of Philology, University of Belgrade
TRADITIONAL CULT OF TREE AS BACKGROUND OF GLOBAL
ECOLOGICAL PARADIGM - NIKKO AND SAVINAC CASE,
CULTURAL PARALLEL
The modernization of Japan, since the beginning of the Meiji Era in 1868
until today, is accomplished through the continuous process of harmonization
of Western modern achievements in technology and art, in legal and political
establishment of the state and society with traditional values of autochthonous
Japanese culture, philosophy and religion. The modernization of Japanese
law has incorporated the traditional legal customs of giri and jori into the
legal provisions of modern state, which enabled Japan to take over the role
of avantgarde in the sphere of natural heritage and biodiversity protection
during the 1970s. The legal case of Nikko from 1973, when the Tokyo Court
appreciated the public and local Shinto shrine arguments and ruled against
Ministry of Construction thereby forcing authorities to modify highway route
- thus enabling the preservation of the "holy trees" 600 years old, was well
received and approved by the world public.The UN Conventions concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage were in its infacy,
World Heritage Convention was adopted in 1972, and Aarhus Convention in
1998.
In comparasion with Savinac case from 2015, Nikko case represents a
paradigm.
Key words:
modernization, Japan, natural heritage, the UN Convention, the cult of
wood
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ВИШЊИЋ ЖИЖОВИЋ Соња
АИ Кокоро
ПРОЈЕКАТ „ФУЂИ” - УТИЦАЈ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЈАПАНА
НА ПРЕДСТАВУ И СИМБОЛИКУ ПЛАНИНЕ ФУЂИ
У епохи модернизације Јапана, планина Фуђи је одиграла значајну
улогу у обезбеђивању конкурентности Јапана у односу на Запад. Наиме, симболизам који је у њу уграђиван још у најстаријој прошлости
и средњем веку, у периоду Међи (од 1867) доживљава свој пуни развој.
Тада у Јапану долази до велике промене - он се након више од два и по
века отвара према Западу и креће у реформацију свих институција да би
равноправно ступио на светску политичку сцену. Иако се чини да је планина Фуђи одувек била симбол Јапана, а посебно у свету, она је то постала тек у протеклих 150 година, а држава је најнепосредније учествовала
у том пројекту. Такође, улога странаца у „извозној” слици планине Фуђи
била је веома велика и значајна. Сâма планина се није мењала, али се
кроз векове мењало то како су је људи доживљавали и какав су јој смисао
давали - она је била и пребивалиште таоистичких светаца, али и шинтоистичких божанстава; била је метафора љубави, али и будистичке самилости; била је симбол јединства народа, али и великодржавности и милитантности, да би на крају постала и симбол мирољубивог и демократског
Јапана. Ипак, она се увек доживљавала као непобедива, неосвојива, временом неподложна тврђава. Као таква, континуалност њене симболике
обезбеђује и континуитет и постојаност јапанске културе уопште.
Кључне речи:
планина Фуђи, модерни Јапан, период Меиђи, индустријализација,
прогрес, национални идентитет
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VIŠNJIĆ ŽIŽOVIĆ Sonja
PA Kokoro
PROJECT "FUJI" - THE INFLUENCE OF THE
MODERNIZATION OF JAPAN IN RELATION TO
SYMBOLISM OF MOUNT FUJI
In the era of Japanese modernization Mount Fuji had a significant role in
providing a symbolic representation to the West of Japan's competitiveness.
Actually, symbolism that evolved in Mount Fuji since ancient past and Middle
Ages, had his full development in Meiji period (since 1867). In that time, Japan
was going through big changes - after more that two and the half centuries Japan
opened itself to western countries and began reformation of all its institutions
in order to step up equally in the world political scene. Although it seems that
Mount Fuji was a symbol of Japan from the beginning (especially for the rest
of the world) it has become that just in the last 150 years, and the state directly
participated in that project. Also, the role of foreigners in "exporting" this
image of Fuji was very important and significant. The mountain itself didn't
change, but through out the centuries it was changing how people experienced
it and what meaning they gave to it. Fuji was abode of Taoist sages, but also of
Shinto gods; it was metaphor of love, but also of Buddhist compassion; it was
symbol of unity of nation, but also idea of big statedness and militancy, and,
finally Fuji became symbol of peaceful and democratic Japan. Nevertheless,
Fuji was always considered to be unbeatable, unconquerable, timeless fortress.
That is the reason why continuity of its symbolism ensure continuity and
stability of Japanese culture in general.
Key words:
Mount Fuji, modern Japan, Meiji period, industrialization, progress,
national identity.

41

БИОГРАФИЈЕ

CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae

АЛЕКСИЋ Светлана
Светлана Алексић је рођена у Аранђеловцу 05.11.1983.године. Она
је професор енглеског језика и књижевности дипломирањем на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2010. године. Светлана је
стекла звање мастер професор језика и књижевности на Филолошком
факултету Универзитета у Београду 2012. године. Тренутно похађа завршну годину докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одсек Савремене студије културе.
Светлана је од 2008-2013. године стално запослена на Радио телевизији Србије као уредник и водитељ емисија у забавном и информативном
програму.
Од 2013.године стално запослена на телевизији Пинк као уредник и
водитељ Јутарњег програма, емисије 011, емисије Свитање
Живи и ради у Београду

ALEKSIĆ Svetlana
Svetlana Aleksić was born in Arandjelovac on November 5, 1983. She
acquired the degree of Teacher of English Lanugage and Literature at the
Philological Faculty, University of Belgrade in 2010. She obtained her master’s
title of Teacher and Language and Literature at the Philological Faculty at the
University of Belgrade in 2012. At the moment she is attending the final year
of her doctoral studies at the Philological Faculty, University of Belgrade,
at the Department for Contemporary Studies of Culture. From 2008 to 2013
Svetlana was employed full-time at Radio and Television of Serbia as the
editor and presenter of entertainment and news programs. From 2013 she has
been employed at Pink Television as the editor and presenter of the Morning
Program, the 011 television show and the Svitanje program. She lives and
works in Belgrade, Serbia.
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БОЖОВИЋ Марко
Дипломирао 2011. године на Универзитету у Београду, Филолошком
факултету, Катедри за Оријенталистику, Смеру за јапански језик и књижевност. Након завршених мастер студија, 2012. године, уписује Докторске академске студије, модул култура. Од септембра 2015. до августа
2017. борави на Универзитету Васеда у Токију, Јапан, као гостујући истраживач. Пријавио је докторску тезу чија је израда у току.

BOŽOVIĆ Marko
In 2011. Graduated from the University of Belgrade, Faculty of Philology,
from the Department for Oriental Studies, Japanese language and literature.
After receiving his Masters degree, he continued his studies at the PhD level.
He spent two years at the University of Waseda, Tokyo, Japan, as a visiting
researcher. He is currently working on his PhD thesis.
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ВИШЊИЋ ЖИЖОВИЋ Соња
Сoњa Вишњић Жижoвић рoђeнa је 25.07.1977, у Бeoгрaду. Диплoмирaлa 2000. гoдинe нa Филoлoшкoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду,
нa Групи зa jaпaнски jeзик и књижeвнoст. Двa путa (2002. и 2005. гoдинe) билa стипeндистa Jaпaнскe фoндaциje и бoрaвилa у Кaнсaи цeнтру
у Oсaки. Нa Филoлoшкoм фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду мaгистрирaлa 2008. нa тeму „Eлeмeнти прирoдe у пoзнoм ствaрaлaштву Maцуo
Бaшoa”, a дoктoрирaлa 2014. гoдинe нa тeму „Moтив Лeптирoвoг снa у
пoeзиjи Maцуo Бaшoa“. Пoкрeтaч je и jeдaн oд урeдникa издaвaчкe кућe
Кoкoрo у oквиру кoje je прeвeлa и oбjaвилa прeкo 70 нaслoвa, углaвнoм
вeзaних зa умeтнoст, културу, филoсoфиjу и трaдициjу Jaпaнa. Jeдaн je oд
урeдникa чaсoписa зa умeтнoст, културу и књижeвнoст, „Либeр“.

VIŠNJIĆ ŽIŽOVIĆ Sonja
Sonja Višnjić Žižović, born in Belgrade (1977). Graduated (2000) from
Faculty of Philology at University of Belgrade, Department of Oriental
Studies, Japanese Language and Literature Group.. At the Faculty of Philology
in Belgrade completed postgraduate studies, literature major, with the M.A.
thesis entitled “Elements of Nature in the Late Period of Matsuo Basho’s
Poetry” in 2008, and PhD thesis “Motif of Butterfly Dream in the Poetry of
Matsuo Basho” in 2014. Two times (in 2002. and 2005) stayed in Kansai
center in Osaka as scholar of Japanese Foundation. She is one of the founders
and editors of Publishing Agency Kokoro, where she translated and published
more than 70 titles regarding Japanese art, culture, philosophy and tradition.
She is one of the editors of Magazine of Art, Culture and Literature – Liber.
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ВРАНЕШ Александра
Александра Вранеш (Београд, I960). Редовни професор Филолошког
факултета Универзитета у Београду. Управник Катедре за библиотекарство и информатику (2000-2005); током двогодишњег периода начелник
Одељења за развој библиотечке делатности у Србији Народне библиотеке Србије. Магистрирала 1989, докторирала 1996. Аутор више књига,
бројних студија; учесник конференција у земљи и иностранству; иницијатор и организатор међународних и националних конференција; главни уредник Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића,
Јавних библиотека и Библиотекара (2004-2009), члан републичких комисија за стручне испите, за унапређивање у више стручно звање, за културне манифестације и награде, за пројекте у области библиотекарства.
Председник Библиотекарског друштва Србије (2004-2009); декан Филолошког факултета Универзитета у Београду (2010 - 2016). На предлог
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
проф. др Александра Вранеш изабрана је за члана Националног већа за
високо образовање (2018).

VRANEŠ Aleksandra
Aleksandra Vraneš (born in Belgrade, I960), Professor at the Faculty of
Philology University of Belgrade. Head of the Department of Librarian- ship
and Informatics (2000-2005), and during two years period of time was Head
of Department for Development and Growth of Librarianship in Serbia under
the auspices of National Library of Serbia. M.A from 1989, and had her PhD in
1996. Author of several books, numerous studies, participated in conferences
in our country and abroad, initiated and or-ganized ten international and
three national meetings, editor in chief of the journal Meetings of the
Bibliographers in the memory of late Dr. Geor- gije Mihailović and Public
Libraries and Librarian (2004-2009), member of Republic Commissions for
State Professional Exam in Librarianship; Pro¬motion into Higher Level of
Vocation; Cultural manifestations and Prizes; Projects in Library Science.
President of the Association of Serbian Librar¬ians (2004-2009); Dean of the
Faculty of Philology, Belgrade University (2010-2016). At the proposal of the
Ministry of Education, Science and Technological Development of Serbia,
Prof. Dr. Aleksandra Vraneš, PhD was elected for a member of the National
Council for Higher Education of Serbia (2018).
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ГОЛУБОВИЋ ТАСЕВСКА Милица
1992, Филолошки факултет Универзитета у Београду, стечено звање
професора француског језика и књижевности
1997, Диплома о стицању звања симултаног и консекутивног преводиоца школе „Мултилингва“
2003, Диплома ментора - инструктора у области методике наставе
француског језика (Стипендија Француске Републике)
2018, Филолошки факултет Универзитета у Београду, стечено звање
докторa филолошких наука
Професор француског језика у Oсновној школи „Владислав Рибникар“ (1993 - 2004)
Koаутор уџбеничких комплета за француски језик у издању „Завода
за уџбенике“, Београд :
Images, Couleurs, Mots, Jours, Images de France 1, Images de France 2,
Images de France 3, Images de France 4, Présent и Hier et demain.
Координатор Републичке комисије за развој двојезичне наставе (2004
- 2007)
Начелник одељења за међународну сарадњу, програме и пројекте у
образовању (2008 - 2011)
Аутор и реализатор обука „Настава француског језика на раном узрасту“, „Комуникативна метода у настави француског језика“, и других.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Саветник у Сектору за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте
у образовању и науци (задужена за сарадњу са СР Немачком, Мађарском
и Црном Гором, национална контакт особа за област Europe in a changing
world:inclusive, innovative and reflective societies програма Horizon 2020, итд.)
Међународна конференција „Србија између истока и запада: наука,
образовањe, култура и уметност“, 27. септембар 2013. године - Србија и
Јапан из пера Пјера Лотија, Народна Библиотека Србије
Међународна научна конференција „Хуманизам, култура или илузија“
Филолошки факултет Београд, 15. мај 2014. године Хуманизам Франсоа
Раблеа у делу Албера Камија
Међународна конференција „Први светски рат у култури и библиографији“, 25. септембар 2014. Реализам или експресионизам: Пруст и
Црњански о Првом светском рату
Међународна конференција „Културе у преводу“ , 5. мај 2015. Граматичке и синтаксичке форме – превод, адаптација и / или контекстуална
измена значења
Међународна конференција „Дигитална хуманистика“ Филолошки
факултет, Београд, 25. септембар 2015. Дигитализација културне баштине као неминовност савременог европског простора
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Међународна конференција „Филологија културе“ Филолошки факултет, Београд, 10. јун 2016. Филологија у настави садашњег времена у
првом, трећем, петом и седмом разреду основне школе у Србији
Међународна конференција „Рано и почетно учење страних језика у
формалном образовању“ Филолошки факултет, Београд, 8. октобар 2016.
Настава презента у првој, другој и трећој години учења француског као
страног језика.
Стручна усавршавања у иностранству: Институт „IMEF“, Монпеље,
1995., учешће на 10. Светском конгресу професора француског језика,
Париз, 2000., Институт „ACCORD“, Париз, 2002., Институт „СLA“ ,
Безансон, 2004., учешће на годишњој конференцији професора страних
језика у организацији европског центра за језичка питања „ALTE“ и
међународног центра за језике „CIEP“ - Париз, 2007. и други.
Матерњи језик - српски Други језици - француски, италијански, енглески, немачки

GOLUBOVIĆ TASEVSKA Milica
1992, University of Belgrade, Faculty of Philology, Romance studies,
Professor of French Language and Literature
1997, Ceritificate of Simultaneous and Consecutive Interpreter (Multilingua
School, Belgrade)
2003, Teacher Trainer Certificate (Trainer of French Language Teaching
Methodology)
2018, University of Belgrade, Faculty of Philology, Doctor of philology
sciences
Professor of French Language in Elementary School „Vladislav Ribnikar“,
Belgrade, (1993-2004.)
Co-author of the textbooks for French as a foreign language „Zavod za
udžbenike“, Belgrade : Images, Couleurs, Mots, Jours, Images de France 1,
Images de France 2, Images de France 3, Images de France 4, Présent and
Hier et demain.
Coordinator of the Republic Committee for Development of the Bilingual
Education (2004-2007.)
Chief of the Section for International Collaboration in Education (2008 –
2011.)
Author of workshops „Teaching French language to young pupils”,
„Methodology of the Communication in the Teaching of French language, etc.
Ministry of Education, Science and Technological Development - Advisor
in Department for European Integration and R&D programs and projects in
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Education and Science, cooperation with Germany, Hungary, Montenegro,
NCP for Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective
societies, Program Horizon 2020, etc.
International conference “Serbia between the East and West science,
education, culture and art “27th of September 2013, Serbia and Japan from the
feather of Pierre Loti, National Library of Serbia, and workshop about Balkan
melting pot in Serbia – base for the cultural diplomacy, Cultural heritage –
how to make our dialogue stronger- what is done in Serbia, Lectors of Serbian
language in foreign Universities.
International conference, Humanism, Culture or Illusion, Faculty of
Philology, Belgrade, 15th of May 2014, The Humanism of François Rabelais
in the Works of Albert Camus
International conference, World War One in the culture and bibliography,
th
25 of September 2014, Realism or Expressionism: Proust and Crnjanski on
World War One
International Conference, Cultures in Translation, 5th of May 2015,
Grammatical and syntax forms – translation, adaptation and/or contextual
change in meaning
International Conference, Digital Humanities, 25th of September 2015,
Digitalization of the cultural heritage as a necessity of contemporary Europe
International Conference, Philology of culture, 10th of June 2016, Philology
in teaching the present in the first, third, fifth and seventh grade in Serbia
International Conference, Early learning of foreign language in the formal
education, 8th of October 2016, Teaching the present in the first, second and
third year on the French as foreign language
Education and trainings -Institute IMEF, Montpellier, 1995., World
Congress for Professors of the French language, Paris, 2000., Institute
ACCORD, Paris, 2002., Institute СLA, Besancon, 2004., ALTE and CIEP,
Conference for the French Language Professors, Paris, 2007. etc.
Mother tongue – Serbian
Other languages – French, Italian, English
and German
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ГРУБАЧИЋ Марко
Марко Грубачић, доцент на Катедри за оријенталистику Филолошког Факултета у Београду, где је запослен од 2009. године. Бави се изучавањем јапанске културе и уметничке баштине Азије.
Рођен је 1979. у Београду, где је завршио основну школу и Филолошку
гимназију. Дипломирао је на Факултету ликовних уметности Универзитета уметности у Београду 2004. године, стекавши звање дипломираног
вајара ликовних уметности.
Мастер студије је завршио из области библиотекарства и информатике
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши рад под
називом „Библиографија радова о будистичкој уметности” 2008. године.
Докторску дисертацију из Јапанологије, под називом „Уметност и
друштво у превирању – јапанска авангарда 60-тих и 70-тих година XX
века”, одбранио је на Филолошком факултету 2014. године.
Добитник је стипендије за младе таленте Националне службе за запошљавање и стипендије јапанске ИТО фондације за међународну образовну размену. Боравио је на токијском универзитету Хосеи као гостујући
истраживач на Одсеку за интеркултуралну комуникацију. Учествовао је
на више међународних конференција, стручних курсева и семинара у
земљи и иностранству.
Главни радови и публикације:
1. Библиографија радова о будистичкој уметности, магистарски
рад, одбрањен 2008. на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
2. Будистичко учење у корејским легендама, „Летописи Филолошког
факултета ” XXI, Београд: Филолошки факултет, 2009, стр. 39 – 63.
3. Перцепција јапанске културе у модернизацији: Лéонард Фоујита - Уметник на раскршћу култура, са међународне конференције
„Културе у дијалогу,” том. 1, Београд: Филолошки факултет, Универзитет
у Београду, стр. 15-35.
4. Мори Огаи и Лаза Лазаревић: Естетски сусрет Истока и Запада, “Serbia Between East and West: Science, Education, Culture, Art,” thematic edition in 4 books, book no.3, “Literature in a comparative and interdisciplinary context,” Belgrade: Faculty of Philology University of Belgrade,
2014, pp. 29-39.
5. Уметност и друштво у превирању – јапанска авангарда 60-тих и
70-тих година XX века, докторска дисертација, одбрањена 2014. година
на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
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6. Појава и развој мултимедијалних и дигиталних уметности у
Јапану, “Digital Humanities,” Thematic Edition of Collected Works in two
volumes, Belgrade: Faculty of Philology, 2015, str.47-57.
7. Визије Раја и Пакла у визанстијској и будистичкој (јапанској)
традицији, рад изложен на 23. конгресу Византијских студија, Београд
2016.
8. Парадокс модернизма - Повратак традицији и предмодернистичким уметничким стратегијама у Јапану 20-ог века, рад изложен
на међународној конференцији “Japanese Studies – Tradition and Future
Quests,” Belgrade, 3/2016.
9. Уметност и идентитет, рад изложен на “ICOPEC 2017: International
Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and
Governance in the 21st Century,” Belgrade, 6/2107.
10. Bridging the Gaps - a Look at Tokyo Fluxus and Early Japanese
Conceptual Art, рад изложен на 15. међународној конференцији Европске асоцијације јапанологија, Лисбон, 9/2017.

GRUBAČIĆ Marko
Education:
2009-2014

Educational institution: Faculty of Philology, 			
University of Belgrade
Name of Degree: Doctor of Philology
PhD thesis: Art and Society in Upheaval: Japanese 		
Avant-Garde in the 60's and the 70's
2009-2011
Educational institution: Hosei University, Tokyo, Japan
		
Foreign researcher, Faculty of Intercultural 			
		Communication
		
Research topic: Interculturality through Media of Art
2008-2009
Educational institution: Faculty of Philology, University of
		Belgrade
Name of Degree: Master of Library and Information 		
Science
Master thesis: Bibliography of Works on Budhhist Art
1998-2004
Educational institution: Faculty of Fine Arts, University of
Arts, Belgrade
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1994-1998

Field of study: Sculpture
Name of Degree: Bachelor in Fine Arts
Educational institution: Philological High School
First language: Japanese
Second language: English

Other education:
September of 2008
UNESCO Training the Trainers in Information Literacy 		
Workshop, Ankara, Turkey. Obtained a Certificate of 		
Completion.
Scholarships:
2009-2011 ITO Foundation Scholarship for Internatioanl Education Exchange,
Tokyo, Japan
2004-2005 Scholarship for Young Talents – National Employment Agency,
Serbia
Language skills:

Language

Reading

Writing

Serbian
English
Japanese

Mother tongue
excellent
excellent
good
good

Conversation
excellent
excellent

Employment:
2015-present Faculty of Philology , University of Belgrade. AssistantProfessor, Japanese Studies
2009-2015 Faculty of Philology , University of Belgrade. Assistant-Lecturer,
Japanese Studies
2007-2008 Founder and manager of "Velvet Media", video and sound design
studio.
Other working experiences:
2007-2008 volunteer work at the Museum of Yugoslav History
Acted as a member of organizing commettees of various scientific conferences
at the University of Belgrade
Major works and publications:
Bibliography of Works on Buddhist Art, Master thesis, defended 9/2008,
Faculty of Philology, University of Belgrade.
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Buddhist Learning in Korean Legends, “Annals of the Faculty of
Philology” XXI, Belgrade: Faculty of Philology, 2009, pp. 39 – 63.
Perception of Japanese Culture in Modernization: Léonard Foujita
- Artist at the Intersection of Cultures, proceedings from the international
conference “Cultures in Dialogue,” Vol. 1, Belgrade: Faculty of Philology,
University of Belgrade, pp. 15-35.
Mori Ogai and Laza Lazarević: Aesthetic Encounter Between East
and West, “Serbia Between East and West: Science, Education, Culture,
Art,” thematic edition in 4 books, book no.3, “Literature in a comparative
and interdisciplinary context,” Belgrade: Faculty of Philology University of
Belgrade, 2014, pp. 29-39.
Art and Society in Upheaval - Japanese Avant-Garde in the 1960's and
1970's, PhD Thesis, defended 12/2014, Faculty of Philology, University of
Belgrade.
The Emergence and Development of Multimedia and Digital Arts in
Japan, “Digital Humanities,” Thematic Edition of Collected Works in two
volumes, Belgrade: Faculty of Philology, 2015, pp.47-57.
Visions of Heaven and Hell in Byzantine and Buddhist (Japanese)
Tradition, paper presented at the 23rd International Congress of Byzantine
Studies, Belgrade, 8/2016.
The Paradox of Modernism - Return to Tradition and Pre-modern Artistic
Strategies in the 20th-Century Japan, paper presented at the International
Conference “Japanese Studies – Tradition and Future Quests,” Belgrade,
3/2016.
Art and Identity, paper presented at “ICOPEC 2017: International
Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power, and
Governance in the 21st Century,” Belgrade, 6/2107.
Bridging the Gaps - a Look at Tokyo Fluxus and Early Japanese
Conceptual Art, paper presented at the 15th International Conference of the
European Association of Japanese Studies, Lisbon, 9/2017.
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ЖУПАН Весна
Весна Жупан је рођена 1966. у Београду где је завршила основну и
средњу школу. Завршила је студије економије на Економском факултету
у Београду стекавши диплому магистра економских наука 1994. Говори
енглески, француски, немачки и шпански језик. Стекла је Certificate of
Proficiency in English Универзитета у Кембриџу (Уједињено краљевство).
Три године касније стекла је Le Diplôme Approfondi de Langue Française
Француског министарства националног образовања.
Весна Жупан ради као академски библиотекар од 1992. Постала је
информатор-саветник 2004. Аутор је бројних стручних радова из библиотекарства и информатике, маркeтинга и међународне економије. Осим
тога, била је учесник конференцијa и конгреса у земљи и иностранству
(Загреб, Ријека, Сарајево, Љубљана, Софија, Беч, Атина, Будимпешта,
Болоња, Лимерик, Праг, Париз, Билбао, Сиђес, Берлин, Франкфурт,
Осло). Њена књига Маркетинг у библиотекама објављена 2001., освојила
је награду „Стојан Новаковић“ Библиотекарског друштва Србије. Весна
Жупан је 2010. године објавила монографију на српском – „Економска
стварност Мексика: два века након почетка Рата за независност и век
након избијања Мексичке револуције“. Ова монографија је преведена на
енглески и објављена за Lambert Academic Publishing у Немачкој. Објавила је 2011. књигу под насловом „Економска стварност Француске: 222
године од проглашења Декларације о правима човека и грађанина и пола
века од уласка у ОЕЦД“.
Весна Жупан је 2016. објавила књигу “Језичка структура економске грађе у академском библиотекарству Србије: поглед кроз призму
COBISS-а” (CD издање). До сада је написала неколико стручних радова на енглеском из домена квалитативних и квантитативних метода у
библиотекама. Ови радови су објављени у зборницима са међународних
скупова. Осим тога, објавила је такође и неколико компјутерских презентација на енглеском (Загреб, Атина, Франкфурт, Праг).
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ŽUPAN Vesna
Vesna Župan was born in 1966 in Belgrade where she also received her
education. She finished her studies at the University of Belgrade with the
Master of Science Degree in economics in 1994. Vesna Župan speaks English,
French, German and Spanish. In 1994 she got the Certificate of Proficiency
in English of Cambridge University (United Kingdom). Three years later she
obtained Le Diplôme Approfondi de Langue Française issued by the French
National Ministry of Education.
Vesna Župan works as an academic librarian since 1992. In 2004 she
became an informator-adviser. She is the author of numerous academic papers
in librarianship and informatics, marketing and international economy. Except
this, she was the participant at conferences and congresses in Serbia and
abroad (Zagreb, Rijeka, Sarajevo, Ljubljana, Sofia, Vienna, Athens, Budapest,
Bologna, Limerick, Prague, Paris, Bilbao, Sitges, Berlin, Frankfurt, Oslo).
Her book Marketing u bibliotekama (Marketing in the Libraries), published
in 2001, won a prize „Stojan Novaković“ by The Serbian Association of
Librarians. In 2010 Vesna Župan published a monography in Serbian “Economic Reality of Mexico: two centuries after the beginning of the War
of Independence and a century after the beginning of Mexican Revolution”.
This monography is translated into English and published for Lambert
Academic Publishing in Germany. It is in 2011 that she published a book
entitled “Economic Reality of France: 222 years since the proclamation of
The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen and half a century
since an access to OECD” (Serbian).
In 2016 Vesna Župan published a book “Linguistic Structure of the
Economic Materials in the Academic Librarianship of Serbia: navigating
through COBISS” (Serbian; CD edition). Until today she wrote several
professional papers in English in the domain of qualitative and quantitative
methods in libraries. These papers are published in international conference
books. Except that, she published also several computer presentations in
English (Zagreb, Athens, Frankfurt, Prague).
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ЈАЛАП Хакан
Рођен је 10. децембра 1982. године у Гилсехиру. Радио је на Универзитету у Београду, на Филолошком факултету. Запослен је као професор
на Универзитету Невшехир Хаџи Бекташ Вели, Факултет за образовање.
Његова научна област је турски језик и књижевност али се такође бави
истраживањем класичне турске књижевности, модерне турске књижевности, филозофијом суфизма, историјом суфизма, Месневи коментарима, анализом поезије, књижевних уметности, поетиком, отоманским језиком и рукописима. Професор Јалап је аутор многих радова објављених
у научним часописима из области језика, књижевности, лингвистике и
историје турског језика и наставе туркологије.

JALAP Hakan
He was born on 10th of December, 1982 in Gülşehir. He worked in
University of Belgrade, Faculty of Philology. He works as Prof. Dr at
University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Faculty of Education His scientific
area is Turkish Language and Literature, but he also researches in Classical
Turkish Literature, Modern Turkish Literature, Sufism Philosophy, Sufism
History, Mesnevî Commentary, Poetry Analysis, Literatury Arts, Poetica,
Ottoman Language and Manuscripts. Prof. Yalap is autor of many articles in
scientific papers in the field of languages, literature, linguistic and history of
Turkish and Turcology education.
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ЈОВИЋ ЂАЛОВИЋ Марина
Марина Јовић Ђаловић, рођена је и одрасла у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Катедри за
оријенталистику, групи за јапански језик и књижевност 1994. године.
Магистарски рад са темом «Женски ликови у делима Јасунарија Кавабате» одбранила је истом факултету у мају 2006. године, док је докторску дисертацију под насловом “Поимање модерног у јапанској књижевности између два светска рата» одбранила у априлу 2010. године.
Запослена на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Катедри за оријенталистику, јапански језик, књижевност и културу у звању
ванредног професора.
Области истраживања и интересовања обухватају цивилизацију, културу и књижевност Јапана:
- Цивилизација Јапана - развој и манифестације
- Јапанска култура и традиција и њихов утицај на јапанску књижевност
- Утицаји страних култура на развој аутохтоне јапанске културе
- Утицај будизма на културу Јапана
Стручна усавршавања: Васеда универзитет у Токију 2006-2007. године, Институт Кансаи Јапанске фондације у Осаки, 2000. године.
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JOVIĆ ĐALOVIĆ Marina
Marina Jovic Djalović was born and raised in Belgrade. She graduated
from the Faculty of Philology at the University of Belgrade, Oriental Philology
Department – Japanese Language and Literature Division in February 1994.
At the Faculty of Philology in Belgrade she completed postgraduate studies,
literature major, with the M.A. thesis entitled “Female Characters in the Works
of Yasunari Kawabata” in 2006, and PhD thesis “The concept of ‘modern’ in
Japanese literature in interwar period” in 2010. Since June 1999 she has been
working at University of Belgrade, Faculty of Philology, Oriental Philology
Department, Japanese Language, Literature and Culture Division. Current
position: Associate Professor in Japanese language and literature.
Current Research Field - Japanese Civilization, Culture, and Literature:
History of Japanese Civilization; Japanese Culture and Tradition and influences
on Japanese Literature; Influences of Foreign cultures on the Development of
Autohtonous Japanese Culture; Influence of Buddhism on Japanese Culture
Fellowships:
- 2006 - 2007. ������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������
Waseda University, Exchange Researcher; Topic of Research: Japanese Cultural History, Japanese Literature, Japanese Calligraphy
- Heian period.
- 2000 - Japan Foundation Kansai Institute; Topic of Research: Japanese
Language and Literature - Kawabata Yasunari
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КРНЕТА Наталија
Наталија Крнета је дипломирала на Филолошком факултету Београдског
Универзитета, катедра Оријенталистике, јапански језик и књижевност
(1991-1994),
магистратура у Институту држава Азије и Африке
Московског државног универзитета, катедра Јапанске филологије (19961998); докторске студије у Институту држава Азије и Африке Московског
државног универзитета, катедра Јапанске филологије (1998-2001).
Дипломирала на Финансијској академији при Влади Руске Федерације,
међународни економски односи (1998-2000)
Каријера: Источни Универзитет (Москва, Русија), асистент (20052012); Институт држава Азије и Африке Московског државног
универзитета, Катедра Јапанске филологије (2002-), доцент.
Област истраживања: гендерна истразивања језика, мушки и
женски језици у јапанском језику, личне заменице у јапанском језику,
социолингвистицка истраживања, промене у језику и језичка реформа у
период Меиђи.
Језици: српски, јапански, руски, енглески

KRNETA Natalija
Natalija Krneta graduated at the Philological Faculty of the University of
Belgrade, Department of Oriental Studies, Japanese Language and Literature
(1991-1994). She received her master’s degree at the Institute of Asian and
African States at the Moscow State University, Department of Japanese
Philology (1996-1998). She completed her doctoral studies at the Institute
of Asian and African States at the Moscow State University, Department of
Japanese Philology (1998-2001). She graduated at the Financial Academy of
the Government of the Russian Federation, International Economic Relations
(1998-2000).
Academic positions: Eastern University (Moscow, Russia), assistant
lecturer (2005-2012); Institute of Asian and African States at the Moscow
State University, Department of Japanese Philology (2002-present), assistant
professor.
Area of research: gender language studies, male and female languages in
Japanese, personal pronouns in Japanese, social linguistic studies, changes in
language and language reform in the Meiji period.
Languages: Serbian, Japanese, Russian, English
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МАРКОВИЋ Љиљана
Проф. Љиљана Марковић је професор и декан, председница Већа докторских студија Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Образовање је стекла на Универзитету у Кембриџу (дипломирала на
Факултету економских и политичких наука и Факултету оријенталних
студија, на коме је и магистрирала), и Универзитету Ћуо у Токију, на
коме је докторирала. Године 2010. Влада Јапана доделила јој је Награду Министра спољних послова Јапана (Гаиму даиђин шо), за посебан
допринос у развоју јапанологије као научне дисциплине и унапређивању културних веза између Јапана и Србије. За четрдесет година рада
на Филолошком факултету Универзитета у Београду (од 1976. године до
данас), проф. др Љиљана Марковић, извела је преко 530 дипломираних
јапанолога, више десетина магистара и мастера јапанологије, као и петнаестак доктора наука.
Написала је велики број књига и научних радова, који осветљавају
различите аспекте цивилизације Јапана и указују на њену непоновљиву
виталност.
Проф. др Љиљана Марковић је изабрана у звање Специјално постављеног редовног професора Факултета за језике и културе Универзитета
у Осаки као и гостујућег професора Факултета за јавне политике Универзитета у Осаки, Јапан. Међународни комитет слависта је проф. Марковић именовао за председника Комисије за словенски свет и културе на
Путу свиле за период 2018-2023. година.
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MARKOVIĆ Ljiljana
Prof. Ljiljana Marković is a Full professor and Dean, Chairperson of the
Doctoral Studies Program at the Faculty of Philology of the University of
Belgrade.
Educated at Cambridge University (graduated from Faculty of Economics
and Political Science and Faculty of Oriental Studies, where she obtained her
Master’s Degree), and Chuo University, Tokyo, where she did her Doctorate.
Awarded the Minister of Foreign Affairs Prize in 2010 by the Government of
Japan (Gaimu Daijin Sho), for a special contribution to development of Japanese Studies as an academic discipline and furthering of cultural ties between
Japan and Serbia.
Prof. Ljiljana Markovic is a Specially Appointed Professor at the Graduate School of Languages and Cultures, Osaka University and she is appointed
as Visiting Professor at the Graduate School of International Public Policy,
Osaka University, Japan. Prof. Markovic is appointed as Visiting Professor at
Gabrielle d’Annunzio University, Chieti-Pescara. Prof. Dr. Ljiljana Markovic
was also elected as a president of the Committee for Slavic World and Cultures at the Silk Road, on a project with the International Slavic Committee.
In the course of forty years of work at the Faculty of Philology, University
of Belgrade (since 1976), Professor Markovic has educated over 530 Japanese
Studies Major students, tens of Magisters and Masters in Japanese Studies and
in the field of Language, Literature and Culture, as well as 15 PhD candidates.
She is author to a large number of academic publications in the field of different aspects of Japan’s civilisation testifying to its unique vitality.
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МИЈАТОВИЋ ПОПИЋ Павлина
Павлина Мијатовић Попић (рођена 1984. године у Скопљу), дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри
за оријенталистику, Групи за јапански језик и књижевност, 2012. године.
Мастер студије у оквиру студијског програма Језик, Култура, Књижевност је завршила на Филолошком факултету Универзитета у Београду
2015. године, одбранивши рад под називом Јапанска кухиња-уметничко
дело или есенција здравља. Године 2008. и 2014. радила је у Сједињеним Америчким Државама и усавршавала енглески језик. Од 2014. године предаје енглески и јапански језик у приватној школи за стране језике и активно се бави књижевним превођењем и превођењем у области
друштвених наука. Од 2015. године је докторанд Филолошког факултета
Универзитета у Београду и бави се истраживањем јапанске уметности,
естетике и религије. Објавила је неколико научних радова и учествовала
је на више домаћих и међународних конференцијских и научних скупова.

MIJATOVIĆ POPIĆ Pavlina
Pavlina Mijatović Popić (born in 1984 in Skopje) graduated from the
Faculty of Philology, University of Belgrade, Department of Oriental Studies
- Japanese Language and Literature in 2012. Obtained her Master’s Degree in
Language, Literature and Culture in 2015, upon defending her thesis entitled
Japanese cuisine-an art form or the essence of health. During 2008 and
2014 worked in the United States with a goal to enhance English language
proficiency. Since 2014, she has been teaching English and Japanese language
at a private school for foreign languages and is actively engaged in literary
translation and translation in the field of social sciences. Currently pursuing
her Ph.D. Ph.D. studies in Language, Literature and Culture at University of
Belgrade and her main research interest lies in Japanese art, aesthetics and
religion. She has published several scientific papers and has participated in
many local and international conferences and scientific meetings.
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МОСКВИНА Анастасиjа
Анастасия Сергеевна Москвина, рождённая в России в городе Москве
в 1990 году, окончила гуманитарную гимназию ГОУ№1579 в 2007 году, а
затем выпустилась с двумя дипломами из Московского государственного лингвистического университета в 2012-м с Факультета французского
языка (специальность: теория и методика преподавания иностранных
языков и культур, лингвист, преподаватель французского и английского
языков, диплом на кафедре Общего языковедения защищён с отличием)
и с Переводческого факульета (специальность: перевод в сфере профессиональных коммуникаций (психология), французский язык, лингвист,
переводчик французского языка), диплом защищён хорошо). Преподавая французский язык с 2009-го года в деловых учреждениях международных компаний, частно, в ГОУ№1579 (в качестве учебной практики
преподавала детям от 7 до 15 лет английский, немецкий и французский
языки), в МГЛУ (в качестве учебной практики преподавала французский язык студентам Факультета по обучению иностранных граждан) и
в МГИМО(У), в 2015-м году Анастасия Москвина переехала в Белград,
Сербию и начала сотрудничать с Филологическим факультетом Белградского государственного университета, Институтом Азии, в качестве секретаря центра, а также независимого научного исследователя и переводчика учебной литературы с сербского языка на русский для вузов её
Родины.
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MOSKVINA Anastasia
Anastasia Moskvina, born in 1990 in Moscow, Russia, is graduated from
Gymnasium #1579 (human science profile) in Moscow in 2007, then finished
two faculties of Moscow State Linguistic University: The Faculty of French
Language, department of General Linguistics, excellent note for the first
diploma, profession: linguist, teacher of french and english languages and
cultures, and The Faculty of Translation, department of Professional Translation
(psychology), good note for the additional diploma, profession: linguist,
translator of french language in the sphere of professional communications.
Having taught french language since 2009 at business sectors of international
enterprises, privately, at her Gymnasium #1579 (as academical practice
taught french, english and german languages to pupils from 7 years old to
15 years old), at Moscow State Linguistic Universtity (as academical pratice
taught french for the Faculty of Education for Foreigners) and at Moscow
State University of International Relationships, in 2015 Anastasia Moskvina
moved to Belgrade, Serbia and started her cooperation with the Philological
Faculty of Belgrade State University at the Institute of Asia as an independent
scientific researcher and translator of serbian study-books into russian for the
universities of her country.

66

Curriculum vitae

ПОПОВИЋ Сава
Сава Поповић рођен је 30. априла 1989. године у Београду, Србији.
Завршио је Трећу београдску гимназију 2008. године, након чега је примљен на Универзитет Калифорније, Беркли (University of California,
Berkeley) са пуном спортском стипендијом (веслање). Дипломирао је
2013. године као дипломирани политиколог. После студија радио је за
АЕР Ворлдвајд (AER Worldwide), компанијом која се бави рециклажом
електронског отпада и заштитом података у Фримонту, Калифорнији, након чега се вратио у Београд. Своје студије наставио је на Филолошком
факултету Универзитета у Београду, на катедри за оријанталистику, одсек Јапанологија, од октобра 2013. године. Мастер диплому стекао је
одбранивши тезу „Конфуцијанске вредности и олимпијска начела у борилачким вештинама”. Докторске студије наставио је на истом факултету 2014. године. Био је стипендиста Нипон Фондације - Сасакава фонда
за младе лидере (Sasakawa Youg Leaders Fellowship Fund) 2016. године.
Као стипендиста ИТО фондације 2017. године, провео је годину дана на
Универзитету Васеда (Waseda University) као гостујући истраживач уз
менторство професора Кеићија Кубоа на Факултету политичких наука.
Тренутно је четврта година докторских студија. Његова истраживања усмерена су на изучавање јапанске културе и друштва. Посебно га занима
Меиђи период и модерност и модернизација у 19. веку у Јапану. Поред
тога бави се и упоредним изучавањем Јапана и Србије, као и концептом
модерности и модернизације. У оквиру ове теме посебно истиче интересовање за изучавање улоге образовања, интелектуалне елите и институције ова два друштва.
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POPOVIĆ Sava
Sava Popović was born on April 30th 1989 in Belgrade, Serbia. He graduated
from the Third Belgrade Gymnasium in 2008, after which he was admitted to the
University of California, Berkeley on a full Athletic Scholarship (Men’s Crew).
He graduated in 2013 with a BA degree in Political Science. After graduation
he worked for an e-recycling a data security company in Fremont, California,
before returning to Belgrade. He enrolled into the Faculty of Philology at the
University of Belgrade in October 2013 to pursue a MA degree in Japanese
Studies. He attained his MA degree with the thesis “Confucian values and
Olympic principles in Martial Arts”. He continued to pursue his Ph. D. in
the same institution in 2014. He was a Nippon Foundation Sasakawa Youg
Leaders Fellowship Fund Fellow in 2016. As an ITO Foundation Scholarship
recipient in 2017, he spent a year at Waseda University as a Visiting Research
Fellow under Professor Keiichi Kubo, at the Graduate School of Political
Science. He is currently in his fourth year of Ph. D. studies. His research
includes studies of Japanese culture and society. He is especially interested in
the Meiji period and modernity and modernization in 19th century Japan. He
is currently working on a comparative study of modernity and modernization
of Japan and Serbia, with a concentration on education, intellectual elites and
institutions of the two countries.
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СИМИЋ Драго
Рођен у Маглају, БиХ где је завршио основну школу и Гимназију.
Диломирао на Економском факултету у Сарајеву 1987. године.
Магистрирао на БК Универзитету, 2016. године.
Сада пише докторску тезу на Филолошком факултету Универзитета у
Београду, Област културологија, тема:
„Културнo нaслeђe у Србиjи и Јaпaну кao пoкрeтaч рaзвoja друштвa
у пeриoду модeрнизације“

SIMIĆ Drago
Drago Simic was born in Maglaj, where he completed elementary and
secondary education. He graduated from the Faculty of Economics in Sarajevo
in 1978. He gained his Master's degree at BK University in 2016. Currently,
he is working on his PhD thesis "Cultural heritage in Serbia and Japan as a
driving force for the development of society in the period of modernization" at
the Faculty of Philology in Belgrade, deparment for Cultural studies.
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СИНАНОВИЋ Наталија
Рођена је 9.12.1962.године у Београду. Ту је завршила основну и средњу
школу за културу и информисање “Димитрије Туцовић”/ ХII београдска
гимназија/, новинарски смер. На Филолошком факултету Универзитета
у Београду дипломирала је на одсеку за Југословенске књижевности и
српскохрватски језик, књижевно-публицистички смер. Говори енглески
језик, а служи се италијанским, словеначким и македонским. Још током
средње школе, сарађивала је у листу “Младост”. Професионално се бави
новинарством од 1988. године - све време у Телевизији Београд, односно
Радио-телевизији Србије.
Била је уредник и водитељ у Београдском програму и култури Информативног програма РТС-а. Као уредник и аутор “Беокулта” и емисије
“Стварност и уметност” пратила је књижевност и издавачку делатност.
Објавила серију интервјуа са нашим најпознатијим уметницима: Миодрагом Павловићем, Александром Тишмом, Матијом Бећковићем, Милорадом Павићем, Дејаном Медаковићем, Владиславом Бајцем, Давидом
Албахаријем, Љубомиром Симовићем, Иваном Димић и другим писцима
и њиховим издавачима.
Од 2004. године прати образовање, а посебно догађаје на Универзитету у Београду и САНУ. Као члан државне делегације учествовала
је на Министарској конференцији о високом образовању 2007.године у
Лондону. Направила низ интервјуа са ректорима наших универзитета и
универзитета из Европе, Азије и Аустралије, представницима Европске
уније задуженим за образовање.
За професионално извештавање и сарадњу добила је “Златну плакету
Завода за уџбенике и наставна средства”, као и Пупинову златну медаљу.
Завршила мастер студије новинарства на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду. Тренутно је на докторским студијама (модул
култура) Филолошког факултета Универзитета у Београду.
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SINANOVIĆ Natalija
She was born on Decembar, 9 th, 1962. in Belgrade, where she finished
elementary and secondary school of culture and information Dimitrije Tucović,
XII Belgrade Gymnasium, journalists` stream. At the Faculty of Philology,
University of Belgrade, she graduated at the Department of Yugoslav literature
and Serbo-Croation language, literature-publicistics stream. She speaks
English and could use Italian, Slovenian and Macedonian languages. During
secondary education, she was an associate of the MLADOST magazine. She
has been professional journalist since 1988, all the time in Television Belgrade
or the Radio Television Serbia. She was editor and anchor in the Belgrade
program and Cultural section of the RTS News program. As an editor and author
of broadcasts BEOKULT and REALITY AND ART, she has been covering
fields of literature and publishing. She made a series of interviews with our
most prominent authores like Miodrag Pavlović, Aleksandar Tišma, Matija
Bećković. Milorad Pavić, Dejan Medaković, Vladislav Bajac, David Albahari,
Ljubomir Simović, Ivana Dimić and other writers and their publishers.
Since 2004, she has been covering education, special events at the University
of Belgrade and Serbian Academy of Science and Art. As a member of state
delegation, she attended the Ministerial conference on high education in 2007
in London, made a number of interviews with rectors with our universities,
the ones from Europe, Asia and Australian and with EU representatives in
charge of education.
For her professional reporting and cooperation she was awarded by
GOLDEN CERTIFICATE OF THE INSITUTE FOR TEXTBOOK AND
MANUALS, and PUPIN`S GOLDEN MEDAL. She gratitude master studies
of journalism at the Faculty of political sciences, University of Belgrade.
Currently, she is at PhD studies, cultural modulus, at the Faculty of Philology,
University of Belgrade.
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ТРИЧКОВИЋ Дивна
Др Дивна Тричковић је дипломирала, магистрирала и докторирала на
Филолошком факултету у Београду, на коме је запослена као ванредни
професор за наставно-научну област Јапанологија. Магистарску тезу
„Основне карактеристике јапанских придева који изражавају боју”
одбранила је 2004. године, а докторску дисертацију „Граматичка
категорија времена у јапанском језику у поређењу са српским” 2009.
године. Бави се јапанским језиком, развојем јапанске лингвистике,
дометима контрастивног истраживања јапанског и српског језика, као
и методиком наставе јапанског језика као страног. Била је на стручним
усавршавањима у Јапану, на Универзитету Саитама и Институту јапанске
фондације Кансаи, из области јапанског језика, и на Институту за јапански
језик Урава, из области методике наставе јапанског језика као страног. На
пољу лингвистике усавршавала се у Чешкој, на Карловом универзитету
у Прагу. Излагала је на бројним скуповима и објављивала чланке у
иностраним и домаћим академским часописима и публикацијама, из
лингвистике и књижевности. Бави се и књижевним и некњижевним
преводом са јапанског и на јапански језик.

TRIČKOVIĆ Divna
Divna Tričković, PhD, graduated from the Faculty of Philology of the
University of Belgrade (1999),where she also obtained her magisterial degree
(2004) and defended her doctoral thesis(2009). She works at the same Faculty
as an Associate Professor for Japanese Studies. Her magisterial thesis is
titled Basic characteristics of Japanese adjectives expressing colors and her
doctoral thesis is entitled Grammatical category of tense in Japanese language
in comparison to Serbian. Her fields of interest include Japanese language,
development of the Japanese linguistics, contrastive research of Japanese and
Serbian, as well as methodology of teaching Japanese as a foreign language.
She obtained specialization in Japanese language and linguistics in Japan, at
Saitama University and Japanese Foundation Institute Kansai, and she learnt
about methodology of Japanese as L2 at Japanese Foundation Institute Urawa.
She improved her knowledge in the field of general linguistics at Charles
University in Prague, Czech. She has presented at numerous conferences and
published articles about linguistics and literature abroad and in the country.
She is also engaged in literary and nonliterary translations from and to
Japanese language.
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