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 Прилог бр. 1.  
 

НАСТАВНО –НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ  

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ПАЛЕ  

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ  

 

Предмет:  Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско 

звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство 
 

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета, Универзитета у Источном 

Сарајеву, на 277. сједници, одржаној електронским путем од 16. до 18. јула 2020. године, 

именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по 

конкурсу, објављеном у дневном листу „Глас српске“ 08. јула 2020. године, за избор у 

академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка 

Библиотекарство. 

 

 ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 Састав комисије1 са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назив научне 

области, научног поља и уже научне/умјетничке области за коју је изабран у звање, 

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

1. проф. др Милена Максимовић, редовни професор, предсједник  

Научна област: Друштвене науке  

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна област: Библиотекарство 

Датум избора у звање: 15. 6. 2016. године 

Универзитет у Источном Сарајеву  

Филозофски факултет 
 

 2. проф. др Жељко Вучковић, редовни професор, члан  

Научна област: Хуманистичке науке  

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна област: Библиотекарство 

Датум избора у звање: 1.11.2011. године  

Универзитет у Новом Саду 

Педагошки факултет  
 

 3. проф. др Гордана Рудић, ванредни професор, члан  

Научна област: Хуманистичке науке  

Научно поље: Медији и комуникације 

Ужа научна област: Библиотекарство 

Датум избора у звање: 22.12.2016. године  

Универзитет у Новом Саду 

Педагошки факултет 
 

 

На претходно наведени конкурс пријавио се један (1) кандидат:  

1.  др Бојана Ласица  

 
1 Комисија се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже 

научне/умјетничке за коју се бира кандидат. Најмање један члан комисије не може бити у радном односу 

на Универзитету у Источном Сарајеву, односно мора бити у радном односу на другој високошколској 

установи. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира и не 

могу бити у сродству са кандидатом.   
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22. ___________________________________  

На основу прегледа конкурсне документације, а поштујући прописане чланове3 77., 78. и 

87. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 

104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16), чланове 148. и 149. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву и чланове 5., 6., 37., 38. и 394. Правилника о поступку и условима избора 

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, Комисија за писање извјештаја о 

пријављеним кандидатаима за изборе у звања, Наставно-научном/умјетничком вијећу 

Филозофског факултета и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву подноси слиједећи 

извјештај на даље одлучивање: 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПOДАЦИ О КОНКУРСУ  

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке  

Сенат Универзитета у Источном Сарајеву, Одлука бр: 01-C-160-XVI/20, од 30.06.2020. 

Дневни лист, датум објаве конкурса  

„Глас српске“, 8. јул 2020. године  

Број кандидата који се бира  

Један (1)  

Звање и назив уже научне/умјетничке области, уже образовне области за коју је 

конкурс расписан, 

Избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област  

Библиотекарство.  

Број пријављених кандидата  

Један (1)  

 

II ПOДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

ПРВИ КАНДИДАТ  

1. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

Бојана (Миливоје) Ласица 

 

Датум и мјесто рођења  

17. октобар 1982, Мостар, БиХ  

Установе у којима је кандидат био запослен  

- од 1.10. 2006. године: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале.  

Звања/радна мјеста  

Асистент на ужу научну област Библиотекарство;  

Виши асистент за ужу научну област Библиотекарство;  

Доцент за за ужу научну област Библиотекарство; 

Научна област  

Друштвене науке 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима  

 
2 Навести све пријављене кандидате (име, име једног родитеља, презиме).   
3 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 77. или 78. или 87.   
4 У зависности од звања у које се кандидат бира, наводи се члан 37. или 38. или 39.   
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- Друштво библиотекара Републике Српске 

- Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ 

2. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА  

Основне студије/студије првог циклуса  

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Пале, 2001-2006.  

Назив студијског програма, излазног модула  

Општа књижевност и библиотекарство  

Просјечна оцјена током студија5, стечени академски назив  

Дипломирани компаративиста и библиотекар  

Постдипломске студије/студије другог циклуса  

Назив институције, година уписа и завршетка  

Филозофски факултет Пале, 2006-2011.  

Назив студијског програма, излазног модула  

Иновације у библиотекарству 

Просјечна оцјена током студија, стечени академски назив  

 Магистар библиотечких наука  

Наслов магистарског/мастер рада  

„Значај Српске централне библиотеке „Просвјета“ за развој библиотекарства у БиХ“  

Ужа научна/умјетничка област  

Библиотекарство 

Докторат/студије трећег циклуса  

Назив институције, година уписа и завршетка (датум пријаве и одбране дисертације)  

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, датум одбране: 10. 7. 2015.  

Наслов докторске дисертације  

„Улога српских листова и часописа у културном, просвјетом и духовном животу у 

БиХ  до 1941. године“  

Ужа научна област  

Библиотекарство 

Претходни избори у звања (институција, звање и период)  

1. 6У звање асистента за ужу научну област Библиотекарство, 8. 9. 2006, на 

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.  

2. У звање вишег асистента за ужу научну област Библиотекарство, 25.11. 2011, на 

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву.  

3. У звање доцента за ужу научну област Библиотекарство, 24. 12. 2015. године 
 

3. НАУЧНА/УМЈЕТНИЧКА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

Радови прије првог и/или посљедњег избора/реизбора  

Научна монографија:  
 

1. Ласица, Б: Српска централна библиотека "Просвјета" : 1911-2010. Пале: Српско 

просвјетно и културно друштво "Просвјета", 2012.  

 ISBN 978-99955-50-07-3 
 

 
5 Просјечна оцјена током основних студија и студија првог и другог циклуса наводи се за кандидате који 

се бирају у звање асистента и вишег асистента.   
6 Навести све претходне изборе у звања.   
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Радови објављени у цјелости у часописима и зборницима са рецензијом:  

1. Ласица Б: Васпитно-образовна и научна функција високошколске библиотеке, 

Наука и настава на универзитету: зборник радова са научног скупа (Пале, 17-18 мај, 

2008), Kњ.3, том 1, 2009, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву. стр. 611–615. ISBN 978-99938-47-17-5  

2. Ласица, Б: Двадесетогодишњи јубилеј нове „Просвјете“, Радови Филозофског 

факултета, Бр. 12, књ.1, 2010, Пале: Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву, стр. 661–664. ISSN 1512-5859  

3. Ласица, Б: Библиографија часописа библиотекарство, Радови Филозофског 

факултета, Бр. 13. књ. 1, 2011, Пале: Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву, стр. 781–783. ISSN 1512-5858 

4. Ласица, Б: Дигиталне библиотеке у нашем друштву, Наука и политика: зборник 

радова са научног скупа (Пале, 22 - 23. мај 2010),  Kњ. 5, том 1, 2011, Пале : 

Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 583–587, ISBN 978-

99938-47-33-5 

5. Ласица, Б: Значајна студија о библиографским огледима, Радови Филозофског 

факултета, Бр. 14. књ. 1, 2012, Пале: Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву,  721–724. ISSN 1512-5858   

6. Ласица, Б: Српска централна библиотека „Просвјета“ као носилац националног 

културног идентитета, Наука и идентитет: зборник радова са научног скупа (Пале, 

21-22 мај, 2011), књ. 6, том 1, 2012, Пале: Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву, стр. 715-723. ISBN 978-99938-47-42-7   

7. Ласица, Б: Улога Српске централне библиотеке „Просвјета“ у развоју образованја 

у Босни и Херцеговини, Филологија и универзитет:  тематски зборник радова, том 1, 

2012, Ниш : Филозофски факултет Универзитета у Нишу, стр. 5515–60. ISBN 978-

86-7379-263-7 

8. Ласица, Б: Улога и значај периодике у научном раду на прмјеру „Гласника 

земаљског музеја у Сарајеву, Наука и традиција: зборник радова са научног скупа 

(Пале, 18-19 мај 2012)  књ.7, том 1, 2013, Пале: Филозофски факултет Универзитета 

у Источном Сарајеву, стр. 645–652. ISBN 978-99938-47-51-9   

9. Ласица, Б: Дигитализација и њен значај у очувању културне и научне баштине, 

Наука и глобализација: зборник радова са научног скупа (Пале, 17-19 мај 2013), књ. 

8, том ½, 2014, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 

стр. 959–965. ISBN 978-99938-47-58-8   

10. Ласица, Б: Библиографски методи и поступци у изради ретроспективне 

библиографије српских листова и часописа у Босни и Херцеговини до 1941. године, 

Српска национална библиографија: зборник радова са сртучно-научног скупа 

Српска национална библиографија (Београд, 2-3 новембар 2012), 2014, Београд: 

Народна библиотека Србије, стр. 51–58. ISBN 978-86-7035-329-9   

11. Ласица, Б: Сто десет година од покретања три српске политичке публикације у 

БиХ, Календар Просвјета: за 2015. годину, Пале: Српско просвјетно и културно 

друштво Просвјета – главни одбор, 2015, стр. 252–268. ISBN 978-99955-50-19-6  
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Радови послије посљедњег избора/реизбора7 

 

1. Ласица, Б: Оквири научног рада, Радови Филозофског факултета, Бр. 17. књ. 1, 

Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2015, стр. 597–

601. ISSN 1512-5858   

 

Приказ књиге Научни путокази: теорија, методи и техника научноистраживачког  

рада, аутора Војислава Максимовића у издању Филозофског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, Пале, 2014. године у едицији Монографије и монографске студије, 

књига број три.  

У структури монографије нису посебно издвојена и насловљена поглавља, већ њу 

чини три тематске цјелине које имају своје посебности, али и међусобне повезаности. У 

тематским цјелинама мозаички су представљене теорија, методи и техника у 

научноистраживачком раду, као и њихови бројни пратећи елементи. Књига Научни 

путокази професора Максимовића, вишеструко је значајна и корисна и то не само као 

обавезна литература студената постдипломских и мастер студија и као препорука младим 

истраживачима који тек улазе у свијет науке, већ и широј научној јавности. 

 

2. Ласица, Б: Српски књижевни часописи у БиХ у вријеме аустроугарске власти и 

њихов допринос у развоју просвјете, културе и националног идентитета, Наука и 

евроинтеграције: зборник радова са научног скупа (Пале, 22-24 мај 2015), књ. 10, 

том 2, 2016, Источно Сарајево: Филозофски факултет, стр. 55–72. ISBN 978-99938-

47-77-9   

У раду су представљени у српски књижевни часописи: Босанска вила (1885–1914), 

Зора (1896–1901), Пријеглед Мале библиотеке (1902–1908), Развитак (1910) и Српска 

омладина (1912–1913) који су излазили у периоду аустроугарске окупационе власти у 

Босни и Херцеговини, када је српски народ био и територијално и општекултурно 

угрожен. Истакнут је њихов значај у развоју просвјете и културе и у очувању националног 

идентитета. Наведени часописи су били дубоко национално укоријењени и тежили су ка 

јединству националне мисли у времену када је то био један од путева националног 

уједињења и ослобођења. Промовисали су српску народну традицију и дали велики 

допринос у очувању и његовању српског језика и писма ћирилице. 

 

3. Ласица, Б: Стање и перспективе развоја библиотекарства у Републици Српској, 

Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, Год. 15, бр. 29 

(новембар, 2016), 2016, Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Универзитет у 

Новом Саду, Филозофски факултет, стр. 111–112. ISSN 2217-5563   

Приказ књиге Традиција и промјене у библиотекарству, аутора Милене Максимовић, 

објављене у издању Матичне библиотеке Источно Сарајево, 2016. године. Књига је 

сачињена од серије различитих текстова који су најчешће писани по тематским захтјевима 

научних и стручних скупова. Радови су сврстани у цјелине по сродности садржаја и 

засновани на поређењу савременог библиотекарства у глобалном окружењу са стањем у 

овој области у Републици Српској и, дјелимично, у Босни и Херцеговини, у посљедњих 

двадесет година. Књига Традиција и промјене у библиотекарству представља значајн 

изазов и подстицај за продубљивање научних тумачења и сазнања овдје обрађених питања. 

  

4. Ласица, Б: Модели организационог повезивања високошколских библиотека на 

универзитету, Наука и стварност: зборник радова са научног скупа (Пале, 21 мај 

 
7 Навести кратак приказ радова и књига (научних књига, монографија или универзитетских уџбеника) 

релевантних за избор кандидата у академско звање.   
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2016), књ. 11, том 1, 2017, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву, стр. 539–548. ISSN 2490-4074  

У раду се говори о моделима организационог повезивања високошколских, односно 

факултетских библиотека на универзитету. Потреба за организационим повезивањем 

библиотека јавила се ради остваривања неких заједничких интереса. Одређивање модела 

организационог повезивања високошколских библиотека условљено је специфичностима 

научноистраживачке установе и друштвеног уређења земље. Развој савременог 

универзитета праћен je развојем библиотечке дјелатности, организовањем библиотечке 

инфраструктуре, квалитетом службе и услуга које се нуде научној и студентској 

популацији. Представљена су три препознатљива модела унутрашње организационе 

структуре и у складу са њима дата је визија за организациони модел повезивања 

факултетских библиотека на Универзитету у Источном Сарајеву.  

 

5. Ласица, Б: Библиотекарство и национални културни идентитет, Радови 

Филозофског факултета: филолошке науке, бр. 19, 2017, Пале: Филозофски 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 207–209. ISSN 2490-3531 (print) 

ISSN 2490-3698 (online) 

Приказ књиге, Библиотека и културно наслеђе, аутора Борјанке Трајковић у издању 

Педагошког факултета из  Сомбора, 2016. године.  

Књига се састоји од три тематске цјелине, односно поглавља: „Библиотечки и 

библиографски простори“, „Личности и удружења“ и  „Кашиковићи и Босанска вила“. 

Теме као што су библиотечка професија, библиографија, знамените личности из српске 

прошлости, српска пјевачка друштва и српске новине и часописи са краја XIX и почетка 

XX  вијека, чине ову књигу предметом интересовања широког круга реципијената, и то не 

само из научне јавности, већ и за ширу популацију која се интересује за развој 

библиотекарства и националног културног идентитета. 

 

6. Ласица, Б: Српски политички листови у емиграцији у вријеме аустроугарске власти 

у Босни и Херцеговини, Наука и стварност: зборник радова са научног скупа (Пале, 

20. маj 2017), 2018, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном 

Сарајеву, стр. 633–644. ISSN 2490-4074   

У раду се говори о српским политичким листовима који су излазили у емиграцији за 

вријеме аустроугарске окупационе власти у Босни и Херцеговини: Босна (1889–1892),  

Босанско Херцеговачки гласник (1896–1898; 1905–1909), Невесиње (1898–1899) и Српски 

преглед за Босну и Херцеговину (1905). Излазили су на територији Србије и Црне Горе у: 

Београду, Шапцу и Свилајнцу и Цетињу. Настојали су да прикажу реалну слику о животу у 

Босни и Херцеговини под окупацијом. Били су прожети националним идејама ослобођења 

и уједињења и због тога су имали забрану уласка у Босну и Херцеговину. Рада указује на 

значај ових публикација, будући да оне данас представљају примаран извор за проучавање 

политичких и културних прилика у Босни и Херцеговини у вријеме аустроугарске власти.   

 

7. Ласица, Б: Истраживачки рад професора са Катедре за библиотекарство, 

Образовање библиотекара јуче, данас и сутра: зборник радова са округлог стола 

(Пале, 4. новембра 2017), 2018, Пале: Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву; Источно Сарајево: Матична библиотека, стр. 24–44. ISBN 978-

99955-39-98-6 

У раду се говори о научним монографијама из области библиотекарства (шеснаест 

књига), које су објавили професори са Катедре за библиотекарство Филозофског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву. Циљ рада је да укаже на значaј ових публикација за 

развој библиотекарства као научне дисциплине. Укратко су представљени аутори, а нешто 

детаљније њихове књиге. Библиотекарство као научна дисциплина, сагледано је из више 
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различитих углова. Обухваћени су историја писма, књиге и библиотека, заштита културне 

баштине, историја и теорија библиографије, практична израда библиографије, културна 

историја, методе и технике научног рада, значајне личности из културне историје, 

законски прописи из области књиге, издаваштва, штампарства и библиотека, као и 

савремени облици библиотечког пословања. Повод је обиљежавање двадесет година 

постојања и рада Катедре за библиотекарство (1997–2017).   

 

8. Ласица, Б: Сјећања из пепела, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 

66, св. 1, 2018, Нови Сад: Матица српска, стр. 358–360. ISSN 0543-1220  

 

Приказ књиге Кућа несагоривих речи: 1838-1941, аутора Дејана Ристића, у издању 

Народне библиотеке Србије из Београда, 2016. године. 

Књига се састојиод четири цјелине које одговарају фазама историјског развоја 

Народне библиотеке Србије, од њеног оснивања до уништења здања на Косанчићевом 

венцу и националног фонда у нацистичком бомбардовању Београда 6. априла 1941. године. 

Цјелине су насловљене: „Археологија сећања (1838-1921)“, „Зграда на Шанцу (1921-

1925)“, „Раздобље отежаног рада и развоја (1925-1941)“ и „Метите у подруме, збрините 

како знате (пролеће-јесен 1941)“. Представља једну темељну и систематичну студију 

засновану на великом броју архивских докумената на основу којих је урађена 

реконструкција историје најзначајније српске националне библиотеке. Може да послужи 

као чврст ослонац будућим истраживачима да у свјетлу нових научних сазнања истраже 

ново раздобље у историји Народне библиотеке Србије 

 

9. Ласица, Б: Прилог за изучавање српских књижевних часописа у Босни и 

Херцеговини између два свјетска рата, Наука и стварност: зборник радова са 

научног скупа (Пале, 19. маj 2018), 2019, Пале: Филозофски факултет Универзитета 

у Источном Сарајеву, стр. 573–586. ISBN 978-99938-47-88-5   

У раду су  представи српски књижевни часописи, који су излазили у Босни и 

Херцеговини у периоду између два свјетска рата: Књижевни преглед Мале библиотеке 

(1925), Змијање (1927), Књижевна Крајина (1931–1932) и Развитак (1935–1941). Излазили 

су кратко и намјера им је била да читалачку публику подстакну на интересовања из 

књижевности. Утицали су на књижевни укус публике, давали модерне обрасце књижевног 

стила и образовања и актуелном књижевном критиком утицали на развој савремене српске 

књижевности. Значајан су прилог за проучавање историје српске књижевне периодике, 

која чини основу за писање историје српске књижевности прве половине 20. вијека. 

 

10. Ласица, Б: Двадесетогодишњи јубилеј образовања библиотекара, Радови 

Филозофског факултета: филолошке науке, бр. 20, 2019, Пале: Филозофски 

факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 264–267. ISSN 2490-3566 (print); 

ISSN 2490-3701 (onlinе)   

Приказ зборника Образовање библиотекара јуче, данас и сутра: зборник радова са 

округлог стола одржаног 4. новембра 2017. године на Филозофском факултету у Палама. 

Приређивач је Милена Максимовић, а издавачи Филозофски факултет и Матична 

библиотека Источно Сарајево, 2018. године. 

Публикација има 186 страница и састоји се из два дијела. У првом су објављени 

стручно-научни радови саопштени на скупу, док други дио Зборника под насловом 

„Против заборава“ садржи текстове о еминентним професорима који су заслужни за 

оснивање катедре и развој библиотечке професије. Богатством и квалитетом садржаја 

представља користан прилог за афирмацију и развој библиотекарства и достојан допринос 

обиљежавању јубилеја двадесетогодишњег образовања библиотекара на Филозофском 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 
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Научна монографија:  
 

1. Ласица, Б. (2020). Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, Пале: 

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“.  

 

Монографија Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, аутора 

Бојане Ласица, представља значајн допринос у проучавању српске културе и националног 

идентитета. Настала је као плод ауторовог вишегодишњег интересовања и истраживачког 

рада. Састоји се од четири обимнија поглавља: „Уводна разматрања“, „Српски листову и 

часописи у Босни и Херцеговини до 1918. године“, „Српски календари у Босни и 

Херцеговини до 1918. године“ и „Закључна разматрања“. Рукопис садржи 277 

нумерисаних страна, илустрованих са насловним страницама листова, часописа и 

календара о којима се говори. 

У поглављу насловљеном као Уводна разматрања прије свега се образлаже 

приступ проблему истраживања, показује се историјат о појави српске периодике на 

територији Босне и Херцеговине, и као основни циљ свог истраживања. Будући да је 

српска периодика у Босни и Херцеговини недовољно истражена, поставља се њено 

испитивање са културног, просвјетног и духовног становишта. Српска периодика у Босни 

и Херцеговини од почетака па до 1918. године имала је веома широку улогу и одражавала 

је израз разних настојања којa су се јављалa у тадашњем српском друштву. Поред 

културолошког, просвјетног и духовног значаја, истакнут је и њен књижевни, научни, 

умјетнички и информативни допринос, као и улога појединих личности у њеном 

покретању и профилисању (Никола Т. Кашиковић, Ђорђе Пејановић, Алекса Шантић, 

Јован Дучић, Светозар Ђоровић, Васиљ Грђић, Коста Мајкић, Петар Кочић, Перо 

Слијепчевић и многи други). Дата је структура књиге као и научна метологија која је 

кориштена. 

Друго поглавље „Српски листову и часописи у Босни и Херцеговини до 1918. 

године“, је садржајно најобимније и састоји се из четири тематске цјелине у којима су 

појединачно приказани листови и часописи који им припадају: „Књижевни листови и 

часописи“ (Босанска вила, Зора, Пријеглед Мале библиотеке, Босна, Развитак и Српска 

омладина) „Духовни часописи“ (Дабро-босански источник, Вјесник, Српски свештеник) 

„Политички листови и часописи“ (Просвјета, Српски вјесник, Српса ријеч, Народ, 

Отаџбина, Рад, Дан и Наш живот) и „Поучно-забавни листови и научни часописи“ 

(Требевић, Просвјета и научни часопис Преглед). Донесени су и закључци у вези са 

њиховим доприносом у развоју просвјетног, културног и духовног живота у Босни и 

Херцеговини. Раздвојени су посебно листови, а посебно часописи, а поредани су 

хронолошки по датуму и години излажења.  

Треће поглавље носи наслов „Српски календари у Босни и Херцеговини до 1918. 

године“. У уводном дијелу је дат историјат српских календара, па календара у Босни и 

Херцеговини. Споменути су и издавачки календари који су најчешће промовисали издања 

појединих штампарија у Босни и Херцеговини. Након тога слиједи појединачно 

презентовање српских календара (Требевић, Нови Требевић, Неретљанин и Просвјета). 

Најзначајнији од њих је календар Просвјета кога је издавало српско истоимено друштво, 

са циљем промовисања и ширења српске просвјете и културе и његовања српског језика и 

писма. 

Посљедње поглавље чине Закључна разматрања гдје су сумирани резултати 

истраживања свих издвојених и обрађених српских листова, часописа и календара са 

територије Босне и Херцеговине у периоду до 1918. године. 

У изради ове монографије аутор је користио велики број извора и литературу 

ранијих истраживача која је донесена на крају. На основу личних истраживања и 

прикупљених резултата других истраживача приказана је српска периодика до 1918. 

године у Босни и Херцеговини и истакнут њен значај у просвјетном, културном и 
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духовном животу српског народа на овом простору. 

Монографија Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, представља 

оригинални научни рад који обухвата обиман корпус на коме су успјешно спроведена 

емпиријска истраживања. Детаљно је освијетљен предмет анализе, са приказом 

досадашњих научних резултата о српској периодици у Босни и Херцеговини. Изведени су 

конкретни закључци који произилазе из истраживања. Тема коју обрађује ова књига везана 

је за, српску културну историју, историју периодике, издаваштва, библиографије и 

библиотекарства. Има широку примјену у настави из ових области на вишим нивоима, а 

својим резултатима је од велике користи истраживачима у даљем научном раду, као и 

свима онима које интересују ове теме. Будући да је у досадашњим истраживањима српска 

периодика у Босни и Херцеговини дјелимично истражена, књига др Бојане Ласица чини 

добар научни основ за попуну тог упражњеног мјеста.  

4. ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

Образовна дјелатност прије првог и/или /посљедњег избора/реизбора  

Као асистент  и виши асистент за ужу научну област Библиотекарство, Бојана Ласица је 

изводила вјежбе на Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство, на 

наставним предметима: Основе библиотекарства, Организација библиотека, Организација 

библиотечког пословања, Каталогизација I и II, Управљање информацијама и фондовима, 

Аутоматизација библиотека, Класификациони системи и Предметна класификација. 

Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора  

Навести све активности (уџбеници и друге образовне публикације, предмети на којима је 

кандидат ангажован, гостујућа настава, резултате анкете8, менторство9)  

Објављена књига:  
 

1. Ласица, Б. (2020). Српска периодика у Босни и Херцеговини до 1918. године, Пале: 

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“.  
 

 Након избора у извање доцента (2015), Бојана Ласица је изводила наставу на 

Студијском програму за општу књижевност и библиотекарство и Студијском програму за 

општу књижевност и театрологију на сљедећим предметима на основним студијама: 

Основе библиотекарства, Информациони извори на интернету, Библиотечка 

статистика, Организација библиотека, Организација библиотечког пословања, 

Каталогизација I и II, Управљање информацијама и фондовима, Теорија информација, 

Историја умјетности од почетака до ренесансе, Историја умјетности од ренесансе до 

двадесетог вијека, Класификациони системи, Предметна класификација и Информационе 

службе и сервиси; на мастер студијама Студијског програма за општу књижевност и 

библиотекарство: Методологија и техника научног рада, Традиционалне и савремене 

библиотеке, Дигиталне библиотеке и веб портали и Организација и управљање знањем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Као доказ о резултатима студентске анкете кандидат прилаже сопствене оцјене штампане из базе.   
9 Уколико постоје менторства (магистарски/мастер рад или докторска дисертација) навести име и 

презиме кандидата, факултет, ужу научну област рада.   
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Резултати анкете у оквиру система квалитета Универзитета у Источном Сарајеву:  

 

 
 

Ментор на другом циклусу студија:  

1. Олга Матић, мастер рад: Модели организације библиотека на Универзитету у 

Источном Сарајеву. Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, 

Библиотекарство, 2018. године, Одлука број 2143/18, 13. 7. 2018.  

 

Члан у комисијама за оцјену и одбрану докторске дисертације: 

1. Снежане Јовановић, са темом: Организациони модели информационих система на 

универзитетима. Филолошки факултет Универзитета у Београду, 

Библиотекарство, 2016. године, Одлука број: 1488/1, 10.06.2016. године, 

2. Вере Петровић, на тему Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и 

универзитетски професор. Филозофски факултет, Универзитет у Источном 

Сарајеву, Библиотекарство, 2019. године, Одлука број: 01-С-17-LX/19, од 

31.01.2019. године.  

 

Члан комисије за одбрану мастер рада: 

1. Новка Ђевић, са темом: Библиографија зборника Наука и стварност: филолошке 

науке Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, Библиотекарство, 

2019. године, Одлука број: 2167/19, 12.07.2019. године. 

 

5. СТРУЧНА ДЈЕЛАТНОСТ КАНДИДАТА  

Навести учешће у НИ пројектима (одобрени и завршени: назив НИ пројекта са ознаком, 

период реализације, да ли је кандидат руководилац или учесник).  

Остале стручне дјелатности.  

 

Као водећи истраживач, др Бојана Ласица, тренутно је ангажована на пројекту 

„Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог 
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дјетета у Републици Српској“ који је одобрен за суфинансирање у 2019. години од 

Министарства за научнотехнолошки развој. Носилац пројекта је Педагошки факултет у 

Бијељини, а кординатор проф. др Ранко Поповић.  

 

Одлуком Наставно-наућног вијећа Филозофског факултета, на 246. сједници, доц. др 

Бојана Ласица именована је за руководиоца Катедре за библиотекарство на период од 

четири године, са могућношћу поновног именовања, почев од 12. 12. 2017. године.  

 
Доц. др Бојана Ласица учествовала је на више научних конференција националног и 

међународног значаја: Наука и настава на универзитету (Пале, 17-18 мај, 2008), Наука и 

политика (Пале, 22 – 23. мај, 2010), Наука и идентитет (Пале, 21 – 22. мај, 2011), Наука и 

савремени универзитет  (Ниш, 10 – 11. новембар, 2011), Наука и традиција (Пале, 18 – 19. 

мај, 2012), Српска национална библиографија (Београд, 2-3 новембар 2012), Наука и 

глобализација (Пале, 17- 19. мај, 2013), Наука и евроинтеграције (Пале, 22-24 мај 2015) 

Наука и стварност (Пале, 21 мај 2016), Наука и стварност (Пале, 20. маj 2017), 

Образовање библиотекара јуче, данас и сутра (Пале, 4. новембар 2017) Наука и стварност 

(Пале, 19. маj 2018). 

 

Др Бојана Ласица је учествовала је у уређивачком одбору тематског зборника 

Образовање библиотекара јуче, данас сутра: зборник радова са округлог стола одржаног 

4. новембра 2017. године на Филозофском факултету у Палама.  

Један је од рецензената за зборнике са научних скупова Наука и стварност на  

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, часописа Радови 

Филозофског факултета у Палама, часописа Библиотекар који излази у Београду, а издавач 

је Библиотекарско друштво Србије и зборника са 12. научно-стручне конференције 

„Студенти у сурет науци“ чији је издавач Универзитет у Бањој Луци. 

 

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата). 

 

6. РЕЗУЛТАТ ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТИМА10  

 На обављеном интервјуу, др Бојана Ласица сумирала је досадашње резултате рада 

након избора у наставничко звање доцента и показала добро разумијевање проблематике 

из области библиотекарства којом се бави. Посебно је истакла значај високошколског 

образовања библиотекара на Катедри за библиотекарство Филозофског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, нагласивши да је то једина високошколска установа у 

Републици Српској за школовање овог кадра. Активно прати савремене трендове у развоју 

библиотечке науке и настоји да их интегрише у својим наставним и истраживачким 

активностима. Чланови комисије су закључили да је ријеч о изграђеном и компетентном 

кандидату, који је већ активно укључен у наствани и научни процес. Комисија може 

констатовати њену научну утемељеност и пуну опредијељеност за универзитетску 

наставну дјелатност и научна истраживања у наставно-научној области за коју је расписан 

конкурс, као и то да је до сада објавила завидан број оригиналних научних радова, и 

успјешно изводила наставу из више дисциплина (предмета) из области Библиотекарство. 

Чланови комисије су закључили да је др Бојана Ласица, једини пријављени кандидат 

и да испуњава све законске и академске услове за избор у звање ванредног професора за 

ужу научну област Библиотекарство.  

 
10 Интервију са кандидатима за изборе у академска звања обавља се у складу са чланом 4а. Правилника о 

поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву (Интервију 

подразумјева непосредан усмени разговор који комисија обавља са кандидатима у  просторијама 

факултета/академије. Кандидатима се путем поште доставља позив за интервију у коме се наводи датум, 

вријеме и мјесто одржавања интервијуа.)   
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7. ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

КОЈИ ПРИПАДА УЖОЈ НАУЧНОЈ/УМЈЕТНИЧКОЈ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ ЈЕ 

КАНДИДАТ КОНКУРИСАО, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 93. ЗАКОНА О ВИСОКОМ 

ОБРАЗОВАЊУ11  

Кандидат др Бојана Ласица има педагошко искуство – 14 (четрнаест) година рада на 

Филозофском факултету у Палама, тако да није потребно одржавање приступног 

предавања.  

 

III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  

Експлицитно навести у табели у наставку да ли сваки кандидат испуњава услове за избор у 

звање или их не испуњава.  

 

Први кандидат  

Минимални услови за избор 

у звање12  

испуњава/не испуњава  

 

Навести резултате рада 

(уколико испуњава)  

Навести списак минимално 

прописаних услова  

  

Има проведен најмање 

један изборни период у 

звање доцента  
 

испуњава Одлука за избор у звање 

доцента за ужу научну област 

Библиотекарство, од 24. 12. 

2015. (приложена одлука) 

Има најмање пет научних 

радова из области за коју се 

бира, објављена у научним 

часописима и зборницима са 

рецензијом након избора у 

звање доцента 

испуњава Од посљедњег избора у звање, 

објавила је пет (5) научних 

радова и пет (5) приказа у 

начним часописима и 

зборницима са рецензијом.  

Има најмање једну 

објављену књигу  

(научну књигу, монографију 

или универзитетски 

уџбеник) након стицања  

звања доцента 

испуњава Има објављену научну 

монографију Српска периодика 

у Босни и Херцеговини до 1918. 

године. 

Био члан комисије за 

одбрану магистарског или 

докторског рада, или има 

менторство кандидата за 

степен другог циклуса  

испуњава Има једно менторствo на 

другом циклусу студија, члан 

је комисије за оцјену и одбрану 

двије докторске дисертације и 

једног мастер рада. 

(приложене одлуке) 

Додатно остварени резултати рада (осим минимално прописаних)  

Навести преостале публиковане радове, пројекте, менторства, …  

Осим минимално прописаних услова др Бојана Ласица има: 

- учешће на научном пројекту „Иновирање основношколске лектире у функцији 

унапређења културе читања савременог дјетета у Републици Српској“ који је одобрен за 

суфинансирање у 2019. години од Министарства за научнотехнолошки развој. 

 
11 Кандидат за избор у наставно-научно звање, који раније није изводио наставу у високошколским 

установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, одржи предавање 

из наставног предмета уже научне/умјетничке области за коју је конкурисао.   
12 У зависности у које се звање бира кандидат, навести минимално прописане услове на основу члана 

77., 78. и 87. Закона о високом образовању односно на основу члана 37., 38. и 39. Правилника о поступку 

и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву   
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- поред менторства кандидата за степен другог циклуса, била је члан комисије за оцјену и 

одбрану мастер рада и члан комисије за оцену и одбрану двије докторске дисертације.  

- обавља функцију руководиоца Катедре за библиотекарство од 12. 12. 2017. године.  

- учествовала на више научних и стручних конференција националног и међународног 

значаја 

- била је члан у уређивачком одбору тематског зборника Образовање библиотекара јуче, 

данас сутра: зборник радова са округлог стола одржаног 4. новембра 2017. године на 

Филозофском факултету у Палама.  

- један је од рецензената за зборнике са научних скупова Наука и стварност на  

Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, часописа Радови 

Филозофског факултета у Палама, часописа Библиотекар који излази у Београду, а 

издавач је Библиотекарско друштво Србије, зборника са 12. научно-стручне 

конференције „Студенти у сурет науци“ чији је издавач Универзитет у Бањој Луци и 

Зборника радова са студентске конференције чији је издавач Филозофски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

- ментор је на више одбрањених завршних радова на Филозофском факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву из научне области Библиотекарство. 

Други кандидат и сваки наредни уколико их има (све поновљено као за првог)  

 

Приједлог кандидата за избор у академско звање (навести звање, ужу научну/умјетничку и 

образовну област за коју се кандидат предлаже) са образложењем приједлога комисије. 

Уколико један или више кандидата задовољавају услове за избор у звање према конкурсу, 

комисија мора дати образложење о разлозима доношења своје одлуке, конкретно и јасно.  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ И ПРИЈЕДЛОГ  

Увидом у приложену документацију утврђено је да пријављени кандидат, доц. др 

Бојана Ласица испуњава законом прописане услове за избор у звање ванредног професора 

за ужу научну област Библиотекарство.  

Кандидат има проведен један изборни период у звању доцента за ужу научну област 

Библиотекарство, има објављену научну монографију, 5 (пет) научних радова и 5 (пет) 

приказа научних монографија објављених у часописима са рецензијом из области за коју 

се бира. Има менторство на другом циклусу студија, два пута је била члан у комисији за 

оцјену и одбрану докторске дисертације и једанпут  члан у комисији за оцјену и одбрану 

мастер рада.  

Узимајући у обзир наведено, а у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, 

као и члановима 5. и 38. Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, констатујемо да кандидат доц. др Бојана Ласица 

испуњава прописане услове конкурса за избор у звање ванредног професора за ужу научну 

област Библиотекарство.  

На основу свих научних, образовних и стручних референци наведених у овом 

извјештају, комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу Филозофског 

факултета Пале и Сенату Универзитета у Источном Сарајеву да се доц. др Бојана Ласица 

изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Библиотекарство.  
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 Ч Л А Н О В И   К О М И С И Ј Е:  

 

 

1. др Милена Максимовић, редовни професор, Библиотекарство, Филозофски 

факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, предсједник  

 

_______________________________________________________  

 

 

 

2. др Жељко Вучковић, редовни професор, Библиотекарство, Педагошки факултет, 

Универзитет у Новом Саду, члан  

 

________________________________________________________  

 

 

3. др Гордана Рудић, ванредни професор, Библиотекарство, Педагошки факултет, 

Универзитет у Новом Саду, члан  

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Универзитет у Источном Сарајеву  University of East Sarajevo 

http://www.ues.rs.ba phone: +387 57 320 330; 320 150; 340 464 fax: +387 57 320 330 

 

 

IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема издвојених мишљења.  

 

 

 

 Ч Л А Н К О М И С И Ј Е:  

 

1. ________________________________ 

 

 

Мјесто: Београд/ Нови Сад 

Датум: 25. 8. 2020. године 


