
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

 

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

        I          ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 Кликните да бисте ппчели унпс текста. 

  1. Датум и орган који је именовао комисију   

  

  

24. јун 2015. Наставнп-научнп веће Филплпшкпг фкултета Универзитета у Бепграду 
   

  

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

  

  1. др Кпрнелија Ичин, ред. прпф. (русистика – руска коижевнпст), Филплпшки факултет 
у Бепграду; изабрана 2009. 

  

  
 

  

  2. др Слободан Турлаков, ред. проф. (оперски студио), Факултет музичке уметности 

Универзитета уметности у Београду; изабран 1985. 
  

  

 

  

  3. др Снежана Николајевић, ред. проф. (музика у медијима), Уметничко-филолошки 

факултет Универзитета у Крагујевцу; изабрана 2012. 
  

  

 

  

  4. др Александар Васић, научни сарадник (музикологија); Музиколошки институт 

САНУ; изабран 2013. 
  

  

 

  

  5. др Јелена Гускова, инострани члан САНУ (историјске науке), Институт за славистику 

РАН; изабрана 2007. 
  

  

 

  

                

II         ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 Кликните да бисте ппчели унпс текста. 

    1. Име, име једног родитеља, презиме:   

   Јасмина, Предраг, Јанковић   

  

 

2. Датум рођења, општина, република:   

   9.8.1959. Београд, Савски венац   

  

 

3. Датум одбране, место и назив магистарске тезе:   

  17. јуна 1989. Београд, клавир , 18 јуни 1988. Москва, клавир   

  

 

4. Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:   

   Из области Клавира   

    

III         НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

РУСКА ПИЈАНИСТИЧКА ШКОЛА: ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА 

IV         ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

              Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 Дпктпрска дисертација мр Јасмине П. Јанкпвић «Руска пијанстичка шкпла: истприја и традиција» 

написана је на 768 страна, прганизпваних у 9 ппглавља. Дисертција садржи бпгат илустративни 

материјал (183 слике). Библипграфију кпришћених научних радпва чини 212  јединица, кап и 8 аудип и 

видеп навпда. Дисертација садржи следећа ппглавља: 1. Увпдне наппмене; 2. Ппглед на традицију и оен 

значај за руску пијанистичку шкплу; 3. Традиција руске пијанистичке шкпле: ппште карактеристике; 4. 

Развпј пијанистичке шкпле у Русији; 5. Руска шкпла: какп је ствпрена, на кпјим принципима ради и какп 



се ппстижу такп импресивни резултати; 6. Руски пијанизам ппчеткпм XX века – оегпва улпга у светскпј 

култури и уметнпсти; 7. Спвјетска пијанистичка шкпла: представници и улпга у ппслератнпј светскпј 

култури и уметнпсти; 8. Ппстспвјетски пијанизам – нпва (стара) руска пијанистичка шкпла;  9. Закључне 

наппмене. Уз дисертацију су прилпжении:  Библипграфија кпришћене литературе, Резимеи на српскпм и 

енглескпм језику, Бипграфија аутпра,  Изјаве п аутпрству и истпветнпсти штампане и електрпнске верзије 

дпктпрскпг рада на крају дисертације. 

 

V            ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

У ппглављу 1. Увпдне наппмене дати су предмет и сврха рада, кап и циљ научнпг истраживаоа и 

пснпвне ппставке рада. Аутпр изнпси став п неппхпднпсти представљаоа науспешније пијанистичке 

шкпле у свету нашпј културнпј средини. Мр Јасмина Јанкпвић кпнстатује недпстатак литературе 

ппсвећене прпблему истпријата настанка, развпја и резултата руске пијанистичке шкпле. Већ у увпдним 

наппменама Јанкпвићева нагпвештава да ће у свпм страживачкпм раду кпристити бипграфскп-

дескриптивни метпд, с једне стране, а с друге – аналитичкп-семиптички.  Оен циљ је да ппкаже 

кпнтинуитет руске пијанистичке шкпле тпкпм два века ппстпјаоа, кпји ппсебнпм метпдплпгијпм рада пд 

пијаниста прави непревазиђене интерпретатпре музике у свету. 

У ппглављу 2. Ппглед на традицију и оен значај за руску пијанистичку шкплу дати су пснпвни ппјмпви 

везани за традицију, музику и руску културу. Разматране су специфичнпсти руске духпвне културе и 

оенпг утицај на уметнпст. Приказан је утицај хришћанства, а ппсебнп правпславља на руски ппглед на 

свет – културу, уметнпст, васпитаое и пбразпваое, те самим тим и на пијанизам. Пвп ппглавље дпнпси 

дубпку, прпмишљену анализу утицаја руске филпзпфске мисли на целпкупну пијанистичкп-

интерпретатпрску уметнпст, кап и на педагпшке пснпве уметничкпг рада. Критички су размптрени 

различити приступи уметнпсти и пијанизму. кап штп су психплпшкп-емптивни и интелектуални, 

традиципнални и мпдерни. Ппсебна пажоа је удељена ппјму слпбпде у уметничкпм стваралаштву, 

индивидуалнпј и кплективнпј духпвнпсти, утицају друштвенп-истпријских прпмена на културу и уметнпст 

(кпмунистичкп и ппсткпмунистичкп друштвп). У пвпм ппглављу мр Јасмина Јанкпвић сагледава традицију 

руске пијанистичке шкпле у кпнтексту других других уметнпсти, тачније бави се пднпспм ументисчких 

праваца у музици, коижевнпсти и сликарству. Истп такп пна прати пднпс између музике и математике, 

музике и филпзпфије. Јанкпвићева истиче неппхпднпст  ппвезанпсти кпмппзитпра, пијанисте и публике 

кпја јединп мпже да пмпгући истински дпживљај уметничкпг дела. 

Наредних шест ппглавља чине једну целину кпја даје хрпнплпшки приказ ппјединих перипда Руске 

пијанистичке шкпле. За сваку истпријску еппху навпде се најзначанији педагпзи и извпђачи, оихпвп 

местп у истприји рускпг и еврппскпг пијанизма, кап и оихпв дппринпс у даљем развпју Руске 

пијанистичке шкпле.  

У ппглављу 3. Традиција руске пијанистичке шкпле: ппште карактеристике истакнутп је да пијанистичку 

уметнпст чине стваралаштвп, извпђаштвп и педагпгија. Дати су пснпвни принципи руске пијанистичке 

педагпгије кап и теприја пијанистичкпг извпђаштва, метпдплпгија и пракса. Истакнут је значај издавачке 

делатнпсти и оен утицај на стваралачку и педагпшку делатнпст. Ппсебнп се скреће пажоа на тп какп 

дплази дп прпдпра руске уметнпсти у свет, глпбалнпм значају руске музике са ппсебним акцентпм на 

руски пијанизам.  

Ппглавље 4. Развпј пијанистичке шкпле у Русији пбјашоава ппчетке пијанизма у Русији. Аутпр пплази пд 



извпђачке уметнпсти друге пплпвине XVII и ппчетка XVIII века, прати кретаое пд аматерскпг ка 

прпфесипналнпм пијанизму. Пна затим наставља да хрпнплпшки пписује развпј руске клавирске музике, 

разматрајући руске прпфесипналне пијанисте с краја XVIII  и ппчетка XIX века, кап и ствараое руске 

наципналне музичке шкпле (Јака гпмилица – Мпгучая кучка), кап пснпве даљег развпја. Акценат је 

стављен на перипд друге пплпвине ХIX века кап важан за прпсветитељски приступ на кпме се заснива 

Руска пијанистичка шкпла у тпм перипду.  

У ппглављу 5.Руска шкпла: какп је ствпрена, на кпјим принципима ради и какп се ппстижу такп 

импресивни резултати пбјашоенп је ствараое ппсебнпг шкплскпг система кпји пмпгућава шкплпваое 

пијаниста-извпђача. Аналиризиран је значај прпфесипнализације пијанистичке уметнпсти уз 

истпвремену демпкратизацију (велику дпступнпст услед ппјаве бесплатних музичких шкпла). Детаљнп су 

разматране пкплнпсти настајаоа и фпрмираоа Петрпградскпг, касније Леоинградскпг, и Мпскпвскпг 

кпнзерватпријума кап и сличнпсти и разлике рада крпз оихпв истпријски развпј. Ппказанп је какп 

педагпшка и уметничка дпстигнућа пијаниста-извпђача пба пва кпнзерватприја дппринпсе фпрмираоу 

јединствене Руске пијанистичке шкпле.  

У ппглављу 6. Руски пијанизам ппчеткпм XX века - оегпва улпга у светскпј култури и уметнпсти 

разматрани су пснпвни уметнички правци у рускпј музици ппчеткпм XX века, са ппсебним псвртпм на 

мпдернистички експеримент у музици. Представљени најзначајни руски пијанисти петерсбуршке и 

мпскпвске шкпле у пвпм перипду. Ппсебна пажоа ппсвећена је развпју Руске пијанистичке шкпле изван 

Русије кпју заппчиоу руски пијанисти-емигранти у Еврппи и САД-у накпн ревплуције 1917. гпдине.  

У ппглављу 7. Спвјетска пијанистичка шкпла: представници и улпга у ппслератнпј светскпј култури и 

уметнпсти анализиран је спвјетски перипд развпја Руске пијанистичке шкпле. Пвај перипд је ппдељен на 

три хрпнплпшка дела. У првпм перипду акценат је стављен на педагпшке принципе  кпји су тада 

усвпјени. Педагпзи тпг перипда су инсистирали на васпитаваоу пбразпваних, интелектуалних и 

културних стваралачких личнпсти,  а не самп на прпфесипналнпсти музичара са максималнпм тачнпшћу 

и виртупзитетпм у извпђеоу. Оихпву пажоу запкупља првенственп уметничка мисија (уметнпст свираоа 

на клавиру), представљаое уметничкпг дела. У перипду кпји пбухвата средину XX века дплази дп 

интензивнпг развпја и прпцвата извпђачке уметнпсти. Бавећи се ппследопм фазпм спвјетскпг перипда 

Руске пијанистичке шкпле (дп распада Спвјетскпг савеза), аутпр дисертације пткрива у кпјпј мери и на 

кпји начин су ученици пве шкпле дппринели свпјим уметничким и педагпшким ангажманпм развпју 

светске музичке културе. 

У ппследоем пд шест хрпнплпшких ппглавља 8. Ппстспвјетски пијанизам: нпва (стара) руска 

пијанистичка шкпла приказании су најзначанији извпђачи-представници Руске пијанистичке шкпле 

ппстспвјетскпг перипда, кап и најнпвије генерације пијаниста на прелазу из XX у XXI век. У пвпм делу 

дисертације аутпр пткрива  дп чега је дпшла у свпјпј најнпвијпј етапи руска шкпла пијанизма: вратила се 

свпјим страим традиципналним кпренима Руске пијанистичке шкпле. 

У 9. Закључним наппменама мр Јасмина Јанкпвић истиче какп Руска пијанистичка шкпла ппдразумева 

прганизпвани шкплски систем учеоа музике, извпђачке уметнпсти и пијанизма кпји дппринпси 

ппстизаоу врхунских резултата на глпбалнпм нивпу. Пратећи синхрпне и дијахрпне аспекте Руске 

пијанистичке шкпле, аутпр накпн детаљне и свепбухватне анализе фиилпзпфских пснпва музичке 

уметнпсти, културнп-васпитне улпге извпђачке уметпсти, метпдплпгије, те педагпшкпг рада нуди 

културплпшкп утемељеое ппјму «Руска пијанистичка шкпла». Пплазећи пд свакпг ппјединачнпг 



представника Руске пијанистичке шкпле и оегпвих ппсебних резултата у извпђачкпј уметнпсти, пптврђен 

је кпнтинуитет шкпле, пнп инваријантнп штп не ппдлеже прпменама, а тп је ппглед  на свет кап 

једнинствп свеприсутне леппте, кпју пијаниста треба да пваплпти у музици.  

Уз дисертацију је прилпжена релевантна Литература пд 212 библипграфских једница из пбласти 

истраживаоа и ппкрива све делпве дисертације. 

 

 

VI       Списак научних и стручних радова који су објављени или прихвађени за објављивање на основу резултата 

истраживања у оквиру рада на докторској дисертацији 

уз напомену: .   

 

Пбјављена музичка дела: 

1. «Жене – српски кпмппзитпри ХХ века» (CD), 2011, изд. Удружеоа кпмппзитпра 

2. «Српска клавирска музика. У част даа рпмантичарске еппхе» (CD), 2008, изд. Кпла српских сестара и 

Удружеоа кпмппзитпра.  

    Чланци: 

1.  «Игпр Стравински и оегпв мпдернизам ппчеткпм ХХ века», Светлпст са Истпка, Бепград  2014, 169-

180. 

2.  «Музика на Српскпм двпру», Радип Бепград 1, 21.7.2011. 

3. «За узвишенп увп и инстанчани укус (Фестивал у Вербијеу)», Вечерое нпвпсти, 12. IX. 2007. 

4. «Фестивал у Вербијеу. Класици и звезде», Пплитика, 24. VIII 2006. 

5. «Српска клавирска музика» (текст за прпграм аутпрскпг кпнцерт), Скупштина града Бепграда, 28.II 

2006. 

5. «Александар Бприспвич Гплденвејзер-пијаниста и педагпг», Кпнзерватпријум «П. И. Чајкпвски», 

Мпсква 1988. 

     Јавна предаваоа: 

1. Низ предаваоа и кпнцерта у сарадои са Скупштинпм града Бепграда, Етнпграфским музејем и 

Центрпм за заштиту културне баштине Србије, Галерија-кафана „Знак питаоа“, мај-децембар 2007. 

    Учешће на кпнференцијама: 

1.Мпдернизам у Јапану и кпд Слпвена, Бепград, 2012. 

2. Међунарпдна кпнференција „Дани еврппске баштине“, Бепград, 2011. 

3. Међунарпдна кпнференција на тему размене искуства нпвппримљених земаља ЕУ у прганизацији 

ЕУРППА институтпм из Цириха и Институтпм за уппреднп правп, Бепград,  2009. 

4. Међунарпдни научни скуп „Кпмппзитпр и оегпвп пкружеое“, Бепград, САНУ, 2006. 



5. “De La dissidence a la democratie. From  dissidence to democracy - Past,Present and Futur”, Paris, 1996. 

6. “Artas Balakaukas”. Recital de piano.List,Lutoslavski Dbussy, Paris, Fondation Avicene-Paris, 1994. 

 

     Истраживачкп-уметнички прпјекти: 

1. „Антплпгија српске клавирске музике пд самих ппчетака дп данас“- рад на записиваоу на савременим 

нпсачима звука у дигиталнпј техници дп сада неизвпђених дела кпмплетне Српске културне баштине за 

РТС. 

2. „Српске теме у делима страних кпмппзитпра“-интеркултурални истраживачки прпјекат. 

3. „Жене - српски кпмппзитпри мпдернпг дпба“ - издаваое и снимаое дела Љубице Марић, Иване 

Стефанпвић, Мирјане Живкпвић, Исидпре Жебељан, Наташе Бпгпјевић у издаоу Удружеоа 

кпмппзитпра. 

  

       Кпнцерти у инпстранству: 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Еglise  Saint-Мrry-Paris 19.2.2005. 

Jasmina Janković-piano recital 

Mozart,Liadov 

Fondation de l Allemagne 

Heinrich Hhaine 
25.1.2003. 

Concert exceptionnel LA SEMAINE 

DE NOEL-Jasmina Jankovic-piano-

recoital 

UNESCO-Paris 14.12.2001 

Jasmina Janković-piano recital 

Soiree de musique orthodxe et slave 

Centre culturel Yougoslave-

Paris 
14.5.2001. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Еglise  Saint-Мrry-Paris 12 4.1998. 

Jasmina Janković-piano recital 

Mozart Scriabine 

 

Еglise  Saint-Јulien-lе-pauvre-

Paris 
26.7.1997. 

Jasmina Janković-piano recital 

Ravel Stravinski,Prokofiev 
Еglise  Saint-Мrry-Paris 18.1 1997. 



Jasmina Janković-piano recital 

 
Forum Saint Eustache 15.1.1997. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
          UNESCO-Paris 26.9.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 

Мusiques a la pointe 

Forum Saint Eustache 
27.3.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

FROM DISSIDENCE TO DEMOCRACY-

Past,Present and Futur   

  American 

University,International ,Le 

P:A.N.Club Francais,Radio 

France Internationale,Edition 

du Rocher L“Institut d“Histoire 

Sociale,Russian Academy of 

Sciences,               Parias 

24.3.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 

Conservatoire Raachmaninoff-

Paris 
15.3.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Maison de la Allemagne-Paris 1.3.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Fondation Danoise 23 2.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Forum Saint Eustache 21 2 1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 

Maison des étudiantes 

Canadien 
2.2.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Еglise  Saint-Мrry-Paris 13.1.1996. 

Jasmina Janković-piano recital 

 

Мusiques a la pointe 

Forum Saint Eustache 
26.4.1995. 

Jasmina Janković-piano recital Maison de la Allemagne-Paris 23 4.1995. 



Jasmina Janković-piano recital 

Serguei Rachmanonov 

 

Centre culturel Yougoslave-

Paris 

9.3.1995. 

Jasmina Janković-piano recital 

 

Maison des étudiantes 

Canadien 
18.6.1994. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
 Residence Andre Honnorat 22.4,1994. 

Jasmina Janković-piano recital 

Ouvres d Alexander Scriabine 
Fondation Avicene-Paris 17.4.1994. 

Jasmina Janković-piano recital 

Ouvres d Alexander Scriabine 
Еglise  Saint-Мrry-Paris 31.10.1993. 

Jasmina Janković-piano recital 

D.Chostakovitch 

Cite internationale 

universitaire de Paris-maison 

Suedois 

4.7.1993. 

Jasmina Janković-piano recital 

Les mystiques russes du debut du 

siecle 

Theatre de Jardin 29.4.1993. 

Jasmina Janković-piano recital 

 
Maison de Liban 21.12. 1992. 

 

      Навести називе радова, где и када су објављени. У случају радова прихваћених за објављивање, таксативно 

навести називе радова, где и када ће бити објављени и приложити потврду о томе. 

 Кликните да бисте ппчели унпс текста. 

VII          ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Дисертација, кап запкруженп свепбухватнп дескриптивнп-аналитичкп истраживаое еппхе Руске 
пијанистичке шкпле, дуге два века, представља истпријат настанка, развпја и трајаоа руске шкпле 
пијанизма у Русији и ван граница Русије. Дисертација представља истраживаое пснпса руске музике, с 
једне, и филпзпфије, уметнпсти, педагпгије, с друге стране. Птуда се у дисертацију преплићу кпмппзитпр, 
извпђач и педагпг, ка тријада кпја чини једниственп језгрп те шкпле. Мр Јасмина Јанкпвић је свпјим 
истраживаоем дппринела кпмплекснпм сагледаваоу Руске пијанистичке шкпле,  убедљивп ппказавши 
духпвне пснпве развпја музичке уметнпсти у Русији. Анализа музичких праваца, шкпла и ппјединих 
кпмппзитпра и извпђача дата је у пблику малих мпнпграфских минијатура кпје чине мпзаик Руске 
пијанистичке шкпле у свету данас. 
 



 

VIII        ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

НАПОМЕНА: Навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата истраживања. 

. У пснпви истраживаоа кандидата леже културплпшкп-аналитичкп сагледаваое ппјаве Руске 
пијанистичке шкпле. Јасмина Јанкпвић је ппнудила анализу ппјава са различитих аспеката: 
дијахрпнијскпг (развпј Руске пијанистичке шкпле крпз векпве), синхрпнијскпг (педагпзи у свету – ученици 
руске петрпградске или мпскпвске шкпле), прпблемскпг (пднпс звука и бпје, звука и речи), филпзпфскпг-
културплпшкпг (звук и филпзпфија, звук и математика, хришћанствп и музика). Дисертација представља 
исцрпан истпријат настанка Руске пијанистичке шкпле у кпнтексту духпвних трагаоа руских мислилаца и 
уметника. Стпга пна даје филпзпфскп-културплпшке пснпве Рускпј пијанистичкпј шкпли (Бпртоански, 
Метнер, Скрјабин, Рахмаоинпв), али истпвременп крпз ппјединачне ппртрете руских пијаниста пткрива 
дијапазпн оихпвпг интелектуалнпг и уметничкпг ппља. Дисертација представља сппј филпзпфскп-
културплпшке интерпретације значаја и места Руске пијанистичке шкпле у светскпј култури и лексикпна 
најзначајнијих пијанистичких имена у истприји рускпг пијанизма с мпнпграфским анализама оихпвих 
дпстигнућа. Пвакп замишљенп истраживаое је пд суштинске важнпсти за нашу културну, прпсветну и 
академску заједницу. 

X             ПРЕДЛОГ: 

                На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже: 

 На пснпву свега наведенпг, кпмисија предлаже Научнп-наставнпм већу Филплпшкпг факултета 
Универзитета у Бепграду да прихвати извештај п дисерацији «Руска пијанистичка шкпла: истприја и 
традиција» мр Јасмине Јанкпвић и упути га Већу за друштвенп-хуманистичке науке Универзитета у 
Бепграду, какп би кандидат бип ппзван на усмену пдбрану рада.. 
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