А. Вранеш
Награда Мапраjл-а 2014
Вукосави Ђапа Иветић
В октябре 2014 г. в Москве
состоялось награждение ме
далью преподавателя филоло
гического факультета Бел
градского университета Вуко
савы Джапы Иветич за ис
ключительный вклад в попу
ляризацию и распростране
ние русского языка в Сербии
и развитие русско-сербских
культурных связей. В. Джапа Иветич удостоена медали имени А.С. Пушкина,
присуждаемой МАПРЯЛ, и медали «За преданность учительскому призванию»
от Международного педагогического общества в связи с десятилетием со дня
основания.

Награђивање уопште, а посебно за укупан допринос проучавању, развијању
наставе и промоцији руског језика, књижевности и културе, племенит је и
нашем друштву преко потребан чин потврђивања значаја постигнутих научних
и стручних резултата. Оно је и поуздан ослонац научном и наставном развоју
Филолошког факултета Универзитета у Београду, чији је утицај на образовни
систем Србије неспоран и континуиран. У том смислу висока заслужена при
знања која је за своје знање и професионално ангажовање добила Вукосава
Ђапа Иветић1, виши лектор Филолошког факултета Универзитета у Београду за
наставу руског језика (од 1. маја 1997), чине част и добитнику награда и високо
школској установи у којој ради.
Вукосави Ђапа Иветић уручене су у Москви октобра 2014. године две награде:
Медаља «А.С. Пушкин» – на предлог Међународног педагошког друштва за
подршку руског језика из Москве, за изузетан допринос настави и популарисању
руског језика, књижевности и културе у Србији, као и јачању српско-руских кул
1

Вукосава Ђапа Иветић је рођена у Београду 02.07.1954. године, где је завршила основну
школу, гимназију и факултет.
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турних веза највише признање Међународне асоцијације наставника руског језика
и књижевности (МАПРЈАЛ); Медаља «За оданост мисији наставника» («За пре
данность учительскому призванию») – поводом десет година постојања Међуна
родног педагошког друштва за подршку руског језика (Москва). Овим најновијим
претходиле су друге значајне награде: Диплома за изузетан допринос очувању и
развоју руског језика и руске културе за 2009. годину, коју додељује Међународно
предагошко друштво за подршку руског језика из Москве; Захвалница Државног
института за руски језик «А. Пушкин» из Москве за активно учешће у процесу
акредитације ове високошколске образовне установе (децембар 2012); Захвалница
декана Филолошког факултета Белоруског државног универзитета проф. др
И. Ровдо за допринос успостављању и унапређењу сарадње између поменутог
факултета и Универзитета у Београду (септембар 2012); Захвалница амбасадора
Републике Белорусије у Републици Србији В. Чушева за изузетан допринос унап
ређењу сарадње између Белорусије и Србије у области науке и образовања
(децембар 2012); Диплома Федералне агенције при Министарству спољних по
слова Руске Федерације за питања ЗНД, сународника у иностранству, међународ
ну и хуманитарну сарадњу (Россотрудничество) за активан рад у области унапре
ђења билатералне сарадње између Русије и Србије, популаризације руског језика и
културе, јачања пријатељства и узајамног разумевања, као и за допринос реали
зацији заједничких образовних и културних програма (април 2013); Прва награда
из Фонда «Даница Продановић» за постигнути изузетан успех из методике наста
ве руског језика и бројне друге.
Међународна и национална признања стигла су управо на време да се
«заслуже» и да «задуже». Колегиница Ђапа Иветић, чија је каријера сада у
пуном развоју, доказала се прво као професор руског језика у Основној шко
ли «Стеван Дукић» (Београд), потом на Коларчевом народном универзитету;
као наставник консекутивног и симултаног превођења на специјалним
курсевима за дипломиране русисте у организацији Републичког завода за
тржиште рада (1995–2000); а од 01.05.1997. године до данас на Филолошком
факултету Универзитета у Београду као виши лектор за руски језик (од 1997.
до 2000. године држала је лабораторијско-фонетске и говорне вежбе на првој
години, као и вежбе усменог превођења на четвртој години; од школске
2004/2005. на Катедри за славистику вeжбe зa студeнтe рускoг jeзикa првe,
говорне и граматичке, и чeтвртe гoдинe, лексичке вежбе и вежбе усменог
превођења).
У универзитетској настави колегиница Ђапа Иветић је незамењива већ се
дамнаест година – као зналац; као говорник руског језика који је учио од нај
бољих и своје студенте учи најбољем; као одличан и савестан методичар; као
посвећен и хуман васпитач.
Други круг стручног ангажовања, без кога не би било ни квалитетних
резултата у настави, укључује преводилачки рад (почев од 1981, одмах након
дипломирања на Филолошком факултету у Београду 1980): у спољнотрго
винским предузећима («Инвест-импорт», «Прогрес», «Генекс», у Србији и у
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Совјетском Савезу), у Савезном извршном већу, оносно Савезној влади (од
1983). На усменом превођењу разговора и преговора на највишем државном
нивоу, на руски и са руског превела је око 80 међудржавних уговора, спора
зума, протокола, конвенција и меморандума, од којих је већина објављена у
Службеним листовима СРЈ, Руске Федерације и осталих земаља Заједнице
Независних Држава. Као преводилац на највишем државном нивоу Репуб
лике Србије ангажована је и данас. Од 1985. године бави се симултаним и
консекутивним превођењем, најпре као члан Удружења конференцијских
преводилаца Србије, а сада Друштва симултаних и консекутивних прево
дилаца Србије. Као симултани преводилац са српског на руски језик радила
је и на многим међународним скуповима у земљи и иностранству. Вукосава
Ђапа Иветић је један од ретких преводилаца у Србији акредитованих у
Преводилачкој служби Савета Европе, те преводи на скуповима које Савет
Европе организује у Србији и иностранству.
Трећи круг деловања Вукосаве Ђапа Иветић је научно-истраживачког карак
тера. Као службеник Владе 1986. године провела је три месеца на стручном
усавршавању у Москви. У школској 2003/2004. боравила је у Москви на једно
годишњем неплаћеном одсуству ради сакупљања грађе и консултација за израду
магистарског рада. Мaгистрирaлa је 2007. гoдинe одбранивши рaд под насловом
«Терминологија у билатералним официјелним документима на српском и руском
језику». Наставно-научно веће Филолошког факултета Универзитета у Београду
прихватило је предложену тему за израду докторске дисертације «Начела лин
гводидактичког обликовања уџбеника руског језика у Србији 1945–1995. (опште
образовни профил)». У Савезној влади Вукосава Ђапа Иветић прикупљала је и
обрађивала лексичку грађу за руски и српски језик из области друштвеног
уређења, економије, финансија, права, саобраћаја. Под надзором стручњака Ин
ститута за српски језик САНУ колегиница Ђапа Иветић је обрадила око 6.000
терминолошких јединица, остварујући значајан научно-истраживачки допринос
лексикографији. Учесник је међународних конференција како у земљи (Београд,
Соко Бања), тако и у иностранству (Москва, Санкт Петербург, Велико Трново,
Софија, Шангај).
Четврти круг своје каријере Вукосава Ђапа Иветић је уписивала од 2000. до
2003. године. На основу споразума између Филолошког факултета и Министар
ства спољних послова радила је у Амбасади СРЈ (односно Србије и Црне Горе)
у Москви као аташе. У току рада у Амбасади у Москви, поред осталих обавеза,
ангажовала се на обезбеђивању студијског боравка наставника руског језика из
наше земље у циљу њиховог стручног усавршавања, а посебно на организо
вању редовног боравка професора и студената Катедре за славистику Филолош
ког факултета на курсевима у Државном институту за руски језик «А. Пушкин»
и Московском државном универзитету «Ломоносов».
У петом кругу свога професионалног ангажовања Вукосава Ђапа Иветић
је потврдила и своју високу друштвену одговорност у унапређењу квалитета
наставе руског језика на Филолошком факултету и развијања међународне
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сарадње: од 2009. до 2012. године на дужности заменика управника Катедре
за славистику (отварање нове фонетске лабораторије у мају 2013. године;
интензивирање одласка наших наставника и студената на усавршавање на
универзитетима у Руској Федерацији; иницирање упостављања сарадње и
учествовање у потписивању споразума са неколико универзитета и установа
у Руској Федерацији међу којима су Државни универзитет у Санкт Петер
бургу, Руски државни универзитет друштвено-хуманистичких наука – РГГУ,
Москва, Државни универзитет у Тјумену, Државни лингвистички универ
зитет у Нижњем Новгороду, Дом руске дијаспоре «А. Солжењицин» из
Москве и др. Потпредседник је Славистичког друштва Србије у чијем раду
активно учествује од 1997. године, а у два мандата (од 1997. до 2000. и од
2005. до 2013) вршила је дужност секретара Друштва.
Прилика која нас је подстакла да пишемо о колегиници Вукосави Ђапа
Иветић часна је и јединствена. Честитајући јој и овим текстом на изузетном
признању, као основно осећање негујемо захвалност и дародавцу и примао
цу Награде што доприноси угледу и слави Филолошког факултета Универзи
тета у Београду.
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