РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Факултет политичких наука
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
На основу чланова 65. Закона о високом образовању, чланова 70. и 80. Закона о
научноистраживачкој делатности, чланова 7. и 14. Правилника о поступку, начину
вредновања

и

квантитативном

исказивању

научноистрaживачких

резултата

истраживача, члана 48. Статута Универзитета у Београду – Факултета
политичких наука, а на предлог Одељења за новинарство и комуникологију од 20.
децембра 2018. године, Наставно-научно веће је на 2. седници одржаној 20. децембра
2018. године именовало комисију за припрему реферата за избор Јоване Тимотијевић у
истраживачко звање – истраживач-приправник.
Комисија у саставу: проф. др Ђорђе Павићевић, проф. др Гордана Даша
Духачек и доц. др Катарина Лончаревић подноси Већу следећи:

ИЗВЕШТАЈ
Биографија кандидаткиње
Јована Тимотијевић је рођена у Београду 1979. године.
На Архитектонском факултету Универзитета у Београду завршила је основне
студије архитектуре 2005. године (средња оцена 9.43). Интердисциплинарне мастер
студије Културне политике и менаџмента (интеркултурализам и медијација на
Балкану) завршила је 2013. године на Универзитету уметности у Београду.
На Факултету политичких наука, успешно је завршила и мастер програм
Теорија културе и студије рода (средња оцена 9.87), одбраном мастер рада
„Топографија политичког – категорија места у феминистичкој квир теорији и
политичкој теорији Жака Рансијера”, под менторством проф. др Гордане Даше
Духачек. Тренутно је студенткиња прве године докторских студија политикологије
(средња оцена до сада положених испита 10.00).

Током мастер академских студија на Факултету политичких наука, користила је
стипендију „Жарана Папић” Реконструкције Женског Фонда.
Педагошки и истраживачки рад
Кандидаткиња се континуирано бави истраживачким радом кроз различите научне и
истраживачке пројекте, као и кроз своје академске студије. Област њених истраживања
пресеца области савремене политичке теорије, квир и феминистичке теорије и урбаних
критичких студија.
Учествује као истраживачица у пројектима Института за урбане политике у
Београду (Урбана заједничка добра у Србији, Косову и Црној Гори, 2018–2019), Центра
за истраживање култура, политика и идентитета (Challenging Traditional Gender Roles
through Theatre-based Education, 2016–2019), као и Платформе за теорију и праксу
друштвених добара (Алтернативне стамбене политике, 2017–2018; Заједничка добра
и границе капитализма, 2017–2018).
Од 2016. године до данас ангажована је као гостујућа предавачица на курсу
„Историја и теорије феминизма” на образовном програму из женских студија у Центру
за женске студије у Београду; тема предавања: „Квир и феминизам: револуционарна
монструозност”. Током 2017. године, била је ангажована као асистенткиња на
Департману за критичке студије политике на Факултету за медије и комуникације,
Универзитета Сингидунум у Београду.
Коуредница је и инцијаторка неколико ванинституционалних образовних
програма, попут циклуса трибина „Мањинска читања политике” (2016) у организацији
Центра за истраживање култура, политика и идентитета и Центра за женске студије из
Београда, као и једногодишњег програма Студија заједничког (2018–2019) у оквиру
Платформе за теорију и праксу друштвених добара.
Излагања на конференцијама, семинарима и трибинама
(2018) „Право на град”, излагање по позиву одржано са Ивом Чукић на међународној
конференцији Art of Organising Hope (Гент, Белгија).
(2018) „Апорије заједничког: изазови урбаних заједничких добара”, предавање по
позиву одржано са Ивом Чукић на Институту за филозофију и друштвену теорију,
Београд.

(2018) „Квир (и) феминистичка читања Платоновог појма хора“, излагање на
конференцији од националног значаја Неко је рекао феминизам? Феминистичка
теорија у Србији данас, Институт за филозофију и друштвену теорију и Факултет
политичких наука, Београд (организатори конференције: Институт за филозофију и
друштвену теорију и Факултет политичких наука Универзитета у Београду).
(2017) „Abandoning Home“ – Аporia of Displacement“, излагање на летњој школи
Philosophy and Architecture - Between Intellectual and Sensory Reason: Towards an
Epistemology of Architecture, Inter-University Centre for Advanced Studies (Дубровник,
Хрватска).
(2017) „(Не)припадати – место права и место борбе”, трибина у оквиру програма
„Мањинска читања политике”, у организацији Центра за женске студије и Центра за
истраживање култура, политика и идентитета (Београд).
(2015) „Queering Аrchitecture – Unlearning How to Design Space”, излагање на
међународном семинару Feminist Critical Analysis - Queering Knowledge: Intimacies,
Spaces, Affects, Inter-University Centre for Advanced Studies (Дубровник, Хрватска).
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Кандидаткиња је у периоду од 2016. до 2018. године објавила пет научних
радова у домаћим и међународним монографским и серијским публикацијама и
коуредила два зборника радова. У наставку, комисија издваја следеће радове,
илуструјући интердисциплинарни фокус, али и посвећеност промишљању важних и
актуелних политичких питања кандидаткиње.
На основу истраживања на свом мастер раду на програму Теорија културе и
студије рода на Факултету политичких наука, кандидаткиња је приредила сажет текст
за Генеро: часопис за феминистичку теорију и студије културе 2016. године, под
називом „Топографија политичког – место у квир теорији и политичкој теорији Жака
Рансијера”. Овај текст рефлектује значајан допринос кандидаткиње да кроз
промишљање просторне категорије места, као пресека оквира квир феминистичке
теорије и савремене политичке теорије демократије у раду Жака Рансијера, оцрта
могућу стратегију политичког мишљења и деловања које тежи узурпацији и промени
доминантног политичког система. Кандидаткиња успоставља аналогију између појма
идентитет и појма место, повезујући на специфичан начин наизглед разнородне
теоријске парадигме. Овај текст кандидаткиња закључује предлогом да се размотри
напуштање политика идентитета као стратегије политичке борбе и, уместо тога,
размотри стратегија дисиднетификације, у којој једнако политички потенцијал виде и
квир теорија и сâм Рансијер.

Даље продубљивање теме зачете у мастер раду, може се уочити у тексту који је
кандидаткиња, касније исте године, објавила у часопису Belgrade Journal of Media and
Communications бр. 10 на енглеском језику, под називом „Abandoning Home – Arguing
for Displaced Thinking”. У њему је очигледна пролиферација основних претпоставки
мастер рада, али и аргументације у корист преиспитивања и дестабилизације
политичких идентитета, кроз дијалог са различитим теоријским текстовима, а пре свега
са текстом Бранке Арсић „Тhinking Leaving“. Овај текст, осим што представља
континуитет у политичком позиционирању, такође остаје у простору између
различитих

дисциплинарних

и

теоријских

оквира

које

одређују

целокупни

истраживачки рад кандидаткиње – она се користи аналитичким категоријама које
припадају области архитектуре и географије, како би промишљала феминистичке,
политичке стратегије.
Најновији текст кандидаткиње „Мислити простор промене – квир (и)
феминистичка читања Платоновог појма хора” за часопис Генеро произлази из
презентације са конференције од националног значаја Неко је рекао феминизам?
Феминистичка теорија у Србији данас, која је у фебруару 2018. године одржана у
организацији Института за филозофију и друштвену теорију и Факултета политичких
наука у Београду. Ослањајући се на претпоставке просторног преокрета у друштвеним
и хуманистичким наукама, кандидаткиња овим текстом доприноси напорима да се
промишљање о простору (и његовом утицају на друштвене односе) интегрише и у
феминистичке и квир пројекте. Једну од просторних фигура око чијих се
интерпретација и политичких потенцијала и данас расправља, Платонов појам хора
(χώρα), кандидаткиња узима као кључни у том покушају. Кроз различите
парадигматичне интерпретације овог појма – ону коју нуди филозофија француског
постструктуралисте Жака Дериде, као и феминистичких теоретичарки Елизабет Грос и
Ен Бергрен - текст указује на потенцијале њихових примена у осмишљавању другачије
просторне конфигурације која би, за узврат, производила и другачију политичке и
друштвене односе од доминантних.

*
На основу увида у досадашњи професионални и научно-истраживачки рад, а имајући у
виду успех у току студија, мултидисциплинарно знање, као и то да је у својим бројним
и разноврсним активностима већ постигла значајне резултате, комисија сматра да
Јована Тимотијевић испуњава све законом прописане услове да стекне звање –

истраживач приправник, те да представља важан допринос тиму истраживача на
пројекту Родна равноправност и култура грађанског статус: историјска и теоријска
утемељења у Србији (47021), којим руководи проф. др Гордана Даша Духачек, а
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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