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СЕНАТУ  УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

Молимо вас да, у складу са чланом 149. Закона о високом образовању,  (Службени 

гласник РС број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) дате сагласност на урађену 

докторску дисертацију: 
 

Назив дисертације: Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и 

универзитетски професор 

Научна област УДК (текст): Библиотекарство и допринос Љубице 

Ђорђевић/Персонална библиографија Љубице Ђорђевић 

Презиме и име кандидата: мр Вера Петровић 

Ментор и састав комисије за оцјену дисертације: 

1. Др Милена Максимовић, редовни професор у пензији, Библиотекарство, Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

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

Сомбор, Универзитет у Новом Саду, коментор; 

3. Др Бојана Ласица, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан; 

4. Др Вера Ћевриз Нишић, доцент, Специфични језици (Србистика), Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан и 

5. Др Радославка Сударушић, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

Главни допринос дисертације: 

Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 

Библиотекарству огледа се и кроз лик и дјело Љубице Ђорђевић.  Како је и сама била 

судионик и један од креатора тих процеса, као и образовања библиотекара у Србији, 

дисертација ће допринијети сагледавању библиотекарства у времену послије Другог 

свјетског рата, а и из угла њених учесника. О том периоду је до сада само парцијално 

писано и још увијек није критички сагледавано. Тема је актуелна како са истријског 

становишта, тако и са становишта утемељења библиотекарства као младе научне 

дисциплине, чији је развој везан за друштвене односе и глобалне процесе. 

Урађена докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата, на шта 

упућује и сам наслов теме“ Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и 

универзитетски професор“. О Љубици Ђорђевић до сада је писано парцијално, 

углавном различитим поводима. У раду је објављено 28 библиографских јединица 

радова у којима савременици говоре о њој, што нам  говори да је њен рад побуђивао 

интересовања њених савременика. Свестраност њене личности, а помало и скрајнутост 

због супруга који је имао проблема у вријеме ИБ-а, довела је Љубицу Ђорђевић у везу 

са библиотекарством и библиотечким радом, као тада могућим запослењем. Своје 

способности, поред литерарног талента, довољно је исказала у области 

библиотекарства, библиографије, а касније и као педагог у образовању библиотекара. 

Радећи као библиотекар, у библиотеци Филозофског факултета у Београду, наставила је 

и даље образовање. Радну каријеру је завршила као професор библиотекарства и 

показала потпуну преданост тој научној области. Овај рад освјетљава личност и дјело 

Љубице Ђорђевић са свих аспеката, од биографије до њеног стваралачког опуса, као и 

рада и утицаја на библиотечке токове једног времена. 

              

 



ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

Презиме и име кандидата : мр Вера Петровић 

Назив завршеног факултета: Филолошки факултет Београд 

Одсјек, група, смјер:  Српски језик и општа лингвистика 

Година дипломирања: 1994 

Назив специјализације:  - 

Назив магистарске тезе: Библиографија Анала Филолошког факултета 

Научно подручје: Магистар филолошких наука. Смјер: Библиотекарство и 

информатика 

Година одбране: 2007. 

Факултет и мјесто:  Филолошки факултет Београд 

Објављени радови кандидата: 

1) „21 stoljeće za visokoškolske knjižnice na području središnje Srbije“ // Knjižnice: kamo i 

kako dalje? Članstvo u EU – knjižničari gdje smo? Produktivnost znanstvene zajednice. 

Obrazovanje korisnika. Knjižnice u vremenu recesije – kako preživjeti: 13. dani specijalnih i 

visokoškolskih knjižnica Opatija 15.-18. svibnja 2013. Zbornik radova. – Zagreb: Hrvatsko 

knjižničarsko društvo, 2015. str. 366-371. 

2) „Библиографска грађа о Измаилу Ивановичу Срезњевском (1812-1880) у српској 

литератури“ // Iзмаїл Iвановић Срезневський Бiобiбблiографiчний покажчик. – Харкив: 

ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2012. стр. 144-182. 

3) „Универзитетске и факултетске библиотеке на територији централне Србије у 

дигиталном окружењу“// Дигиталне библиотеке, дигитални репозиторијуми, 

дигиталне презентације. – Београд, Канзас: Филолошки факултет  Универзитета у 

Београду, Универзитет Емпориа, Народна библиотека Србије, 2012. стр. 175-185. 

4) „Uspostavljanje sustava skupne katalogizacije i središnjega skupnog kataloga Srbije na 

COBISS softveru = Establishing a sharde cataloguing system and a shared    union catalogue 

for Serbia on COBISS software“ // Knjižnice:  kamo i kako dalje?: Knjižnice i оčuvanje 

kulturne baštine. Knjižnice bez granica:   digitalni repozitoriji. Knjižnični softver. 11. dani 

specijalnih i visokoškolskih knjižnica.  Opatija, 01-04. travnja 2009. Zbornik radova.  – 

Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. str. 260-266. 

5) „Перманентно образовање библиотекара као део матичне функције Универзитетске 

библиотеке «Светозар Марковић»// Информациона писменост и доживотно учење 

:међународни научни скуп одржан у Београду од 5-7. 10. 2007. године. – Филолошки 

факултет Универзитета у Београду; Библиотекарско друштво Србије, 2008. стр. 355-

363. 

6) „Националне билиографије на интернету = National bibliographies on the internet „ // 

Инфотека. – Београд, 2004, V, Спец. Бр., стр.73-76. 

Назив и сједиште организације у којој је кандидат запослен: Универзитетска 

библиотека „Светозар Марковић“ 

Радно мјесто: Руководилац Одјељења за матичну делатност 

 

Потврђујемо да кандидат испуњава услове утврђене чланом 149. Закона о високом 

образовању  (Службени гласник РС број 73/10, 104/11,  84/12, 108/13, 44/15 и 90/16). 
 

У прилогу достављамо: 

- Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације; 

- Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа  Филозофског факултета Пале о 

усвајању извјештaja  Комисије за оцјену урађене докторске дисертације. 

 
 

 

 

 

Д Е К А Н 

 

_____________________________ 

Доц. др Драга Мастиловић 

 



 
Број: 3479/18 

Датум: 20. 11. 2018. године 

 

На основу члана 71. Закона о  високом  образовању Републике Српске 

(“Службени гласник Републике Српске”, број  73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 

и 31/18) и члана 57.  Статута Универзитета у Источном Сарајеву (број 01-C-294-III/11, 

01-C-250-X/12, 01-C-41-XVII/13, 01-C-198-XX/13, 01-C-44-XVII/13 и 01-C-419-

XXXIV/14), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Пале, на 258. сједници, 

одржаној 20. новембра 2018. године, донијело је 

 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г  О Д Л У К Е  
о извјештају Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације  

кандидата мр Вере Петровић 
 

 

I 

Усваја се извјештај Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације 

Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и универзитетски професор мр 

Вере Петровић, у саставу: 

 

1. Др Милена Максимовић, редовни професор у пензији, Библиотекарство, 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

2. Др Жељко Вучковић, редовни професор, Библиотекарство, Педагошки 

факултет Сомбор, Универзитет у Новом Саду, коментор; 

3. Др Бојана Ласица, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан; 

4. Др Вера Ћевриз Нишић, доцент, Специфични језици (Србистика), 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан и 

5. Др Радославка Сударушић, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет 

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

 

II 

Коначну одлуку о усвајању извјештаја Комисије за оцјену и одбрану докторске 

дисертације Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и универзитетски 

професор мр Вере Петровић, донијеће Сенат Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

 

 

 

 

Доставити:  

- Сенату Универзитета; 

- Кандидату; 

- Комисији (1-5); 

- У досије; 

- У списе; 

- Архиви.  

    ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА 

 

Доц. др Драга Мастиловић 



 

 

На основу члана 71. Закона о  високом  образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број  73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 57.  Статута Универзитета у 

Источном Сарајеву (број 01-C-294-III/11, 01-C-250-X/12, 01-C-41-XVII/13, 01-C-198-XX/13, 01-C-44-

XVII/13 и 01-C-419-XXXIV/14), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Пале, донијело је 

Приједлог одлуке о именовању коментора и Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације мр 

Вере Петровић на 256. сједници, одржаној 25. септембра 2018. године заведене  под бројем 2734/18. На 

основу тога СенатУниверзитета у Источном Сарајевује је на 52.сједници одржаној 03.10.2018.године дао 

сагласност на Приједлог одлуке под бројем 01-C-359-LII/18 да се именује  Комисија за оцјену и одбрану 

урађене докторске дисертације кандидата мр Вере Петровић под насловом „ Љубица Ђорђевић као 

библиотекар, библиограф и универзитетски професор“ 

 

 

 

 Комисија
1
 у сљедећем саставу: 

1. Др Милена Максимовић, редовни професор у пензији, Библиотекарство, 

Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, ментор; 

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

Сомбор, Универзитет у Новом Саду, коментор; 

3. Др Бојана Ласица, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет Пале, 

Универзитет у Источном Сарајеву, члан; 

4. Др Вера Ћевриз Нишић, доцент, Специфични језици (Србистика), Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву,члан и 

5. Др Радославка Сударушић, доцент, Библиотекарство, Филозофски факултет 

Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан. 

 

Kомисија је прегледала и оцијенила докторску дисертацију и о томе подноси Наставно-

научном вијећу Филозофског  факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву 

следећи 

 

 
И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о оцјени урађене докторске дисертације 

 

 

1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 

одређеној научној области. 

Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 

Библиотекарству огледа се и кроз лик и дјело Љубице Ђорђевић.  Како је и сама била 

судионик и један од креатора тих процеса, као и образовања библиотекара у Србији, 

дисертација ће допринијети сагледавању библиотекарства у времену послије Другог 

свјетског рата, а и из угла њених учесника. О том периоду је до сада само парцијално 

писано и још увијек није критички сагледавано. Тема је актуелна како са истријског 

становишта, тако и са становишта утемељења библиотекарства као младе научне 

дисциплине, чији је развој везан за друштвене односе и глобалне процесе. 

 

2. Оцјену да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног 

рада кандидата у одговарајућој научној области.   

     

Урађена докторска дисертација је резултат оригиналног научног рада кандидата, на 

                                                 
1
 Комисија има најмање три члана од којих најмање један није у радном односу на Универзиету 



шта упућује и сам наслов теме“ Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и 

универзитетски професор“. О Љубици Ђорђевић до сада је писано парцијално, 

углавном различитим поводима. У раду је објављено 28 библиографских јединица 

радова у којима савременици говоре о њој, што нам  говори да је њен рад побуђивао 

интересовања њених савременика. Свестраност њене личности, а помало и скрајнутост 

због супруга који је имао проблема у вријеме ИБ-а, довела је Љубицу Ђорђевић у везу 

са библиотекарством и библиотечким радом, као тада могућим запослењем. Своје 

способности, поред литерарног талента, довољно је исказала у области 

библиотекарства, библиографије, а касније и као педагог у образовању библиотекара. 

Радећи као библиотекар, у библиотеци Филозофског факултета у Београду, наставила 

је и даље образовање. Радну каријеру је завршила као професор библиотекарства и 

показала потпуну преданост тој научној области. Овај рад освјетљава личност и дјело 

Љубице Ђорђевић са свих аспеката, од биографије до њеног стваралачког опуса, као и 

рада и утицаја на библиотечке токове једног времена. 

 

3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одређеној научној 

области. 

 
Наводимо преглед дијела остварених резултата кандидаткиње мр Вере Петровић, у научној 

области на коју се односи урађени рукопис докторске дисертације „Љубица Ђорђевић као 

библиотекар, библиограф и универзитетски професор“. 

 

Магистарски рад 

Библиографија Анала Филолошког факултета, Београд: В.Петровић,  2015. 263 стр.  

Монографија 

Радови Дејана Ајдачића: анотирана библиографија / Дејан Ајдачић, Вера Петровић. – 

1. изд. – Београд: Алма, 2016. 261 стр. 

 

Радови 

     „21 stoljeće za visokoškolske knjižnice na području središnje Srbije“ // Knjižnice: kamo i 

kako dalje? Članstvo u EU – knjižničari gdje smo? Produktivnost znanstvene zajednice. 

Obrazovanje korisnika. Knjižnice u vremenu recesije – kako preživjeti: 13. dani specijalnih i 

visokoškolskih knjižnica Opatija 15.-18. svibnja 2013. Zbornik radova. – Zagreb: Hrvatsko 

knjižničarsko društvo, 2015. str. 366-371. 

    „Библиографска грађа о Измаилу Ивановичу Срезњевском (1812-1880) у српској 

литератури“ // Iзмаїл Iвановић Срезневський Бiобiбблiографiчний покажчик. – Харкив: 

ХНУ iменi В. Н. Каразiна, 2012. стр. 144-182. 

   „Универзитетске и факултетске библиотеке на територији централне Србије у 

дигиталном окружењу“// Дигиталне библиотеке, дигитални репозиторијуми, 

дигиталне презентације. – Београд, Канзас: Филолошки факултет  Универзитета у 

Београду, Универзитет Емпориа, Народна библиотека Србије, 2012. стр. 175-185. 

     „Uspostavljanje sustava skupne katalogizacije i središnjega skupnog kataloga Srbije na 

COBISS softveru = Establishing a sharde cataloguing system and a shared    union catalogue 

for Serbia on COBISS software“ // Knjižnice:  kamo i kako dalje?: Knjižnice i оčuvanje 

kulturne baštine. Knjižnice bez granica:   digitalni repozitoriji. Knjižnični softver. 11. dani 

specijalnih i visokoškolskih knjižnica.  Opatija, 01-04. travnja 2009. Zbornik radova.  – 

Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. str. 260-266.  

„Перманентно образовање библиотекара као део матичне функције Универзитетске 

библиотеке «Светозар Марковић»// Информациона писменост и доживотно учење 

:међународни научни скуп одржан у Београду од 5-7. 10. 2007. године. – Филолошки 

факултет Универзитета у Београду; Библиотекарско друштво Србије, 2008. стр. 355-

363. 

  „Националне билиографије на интернету = National bibliographies on the internet „ // 

Инфотека. – Београд, 2004, V, Спец. Бр., стр.73-76. 

На основу увида у научне и стручне радове кандидата, закључујемо да је кандидаткиња мр 



Вера Петровић остварила значајне резултате и да је била оспособљена за истраживање у 

научној области коју обухвата рукопис урађене докторске дисертације. 

Оцјену о испуњености обима и квалитета у односу на пријављену тему (по 

поглављима)
2
  

Рукопис докторске дисертације мр Вере Петровић садржи 256 нумерисаних страна. На 

почетку рада стоји садржај а на крају извори и литература. Концепт је добар, 

структура је постојана и дисертација је урађена уз поштовање релевантних научних 

принципа.  Рукопис чини 10 цјелина са насловима и поднасловима, који  представљају 

и логични слијед за исцрпност теме. Основне наслове чине поглавља:  

 

Увод (1-5) садржи образложење о предмету и циљу истраживања, техникама и 

методима, као и о значају истраживања. Предмет истраживања  у овој дисертацији је 

јасно дефинисан и самим насловом, а представља живот и стваралачки опус Љубице 

Ђорђевић. Циљ је био да се кроз  презентовање њене свестране личности и 

свтваралаштва, које се огледало и кроз богату биографију, присуство у библиотечком, 

библиографском, педагошком, књижевном и друштвено политичком раду, допринесе 

освјетљавању историјског развоја библиотекарства у 20. вијеку на овим просторима. 

Мр Вера Петровић је покушала дати одговоре на сва питања, како каже, кроз неколико 

нивоа посматрања проблема. Основни ниво проблема је усмјерен према научним и 

теоријским схватањима научног и друштвеног рада и доприноса Љубице Ђорђевић 

кроз стварне активне функције њихове садржаје, облике и односе у укупности научне 

и друштвене структуре.  Други ниво проблема је улога Љубице Ђорђевић, као научног 

радника, у тим процесима у 20. вијеку у Србији и бившој Југославији. Трећи ниво 

проблема је веза и односи између свих активности којима се она бавила и 

међузависност тих утицаја. Теоријско методолошки оквир докторске дисертације 

подређен је савременом начину истраживања из области библиотекарства. 

Исцрпљеност ове теме довела је и до нових сазнања у процесима развоја 

библиоекарства на овим просторима у новијем времену. 

 

Биографија Љубице Ђорђевић представљенa је у другом поглављу (6-25)  кроз њено 

дјетињство и школовање, ратни период 1941-1945, као и живот у Београду. Рођена у 

Крагујевцу, гдје је похађала Учитељску школу, добила је солидно знање од својих 

врсних професора, али и подстицај за стицање нових знања. Били су јој узор 

храбрости у познатим немилим догађајима  стрљања ђака од 21-23. октобра  у 

Крагујевцу када су са ђацима храбро страдали и њихови професори. Тада није имала 

дилеме да са ђачком торбом 22.октобра 1941.године, са своје двије другарице, оде у 

партизане. Припадала је омладинском покрету и завршивши само три разреда 

Учитељске школе била је свјесна да јој мјесто припада само у партизанима. 

Формирањем Прве пролетерске бригаде, 22.децембра 1941. године у Рудом, остаје у 

њеном саставу до краја рата и тада постаје и почасни грађанин Рудог. Прешла је 

најтежа ратишта и одликована највишим признањима. Била је носилац „Партизанске 

споменице 1941“. Њен ратни период и друштвено политичко ангажовање очврсли су 

њену личност. Тај ентузијазам, жеља за даљим усавршавањем, упорност у раду, 

непоколебљивост су је водили исправним путем и поред невоља које је послије 

доживљавала. Снага њене личности и тиха и преданост раду је све побиједила и 

израсла у врсног библиотекара и  библиографа, а на крају и узорног професора 

универзитета. Сав радни вијек Љубице Ђорђевић је везан за Београд у коме је и 

пензионисана као професор Филолошког факултета и тихо и нечујно умрла 

1999.године. Докторанткиња је исцрпно истраживала архивску и библиотечку грађе 

како би  освјетлила сваки сегмент у животу и раду Љубице Ђорђевић. С обзиром да је 

радила у Универзитетскоој библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, олакшало јој 

                                                 
2
 Испуњеност обима и квалитета у односу на пријављену тему, нарочио,  треба да садржи: аналитички и 

системски прилаз у оцјењивању истраживачког постављеног предмета, циља и  задатака у 

истраживању;испуњеност  научног прилаз у доказивања тврдњи или претпоставки у хипотезама, са 

обрадом података 



је приступ грађи и  њена истраживања и архивске грађе  употпунила су и донијела 

нова сазнања.    

    

У трећем поглављу (26-70) стављен је акцент на библиотечки рад Љубице Ђорђевић. 

Њена  скрајнутост у политичком раду, за вријеме ИБ-а, оставила је мало података о 

њој у периоду од 1948-1952.године.Након тога запослењем у библиотеци филозофског 

факултета наставља са даљим образовањем. Магистарском тезом „Критичарско дјело 

Велибора Глигорића“, као и докторском дисертацијом „ Пјесничко дјело Десанке 

Максимовић“, збирком пјесама под називом „Самостални живот“ показала је 

свестраност и књижевни дар, а осталим радовима посвећеност библиотекарству и 

библиографији. 

Љубица Ђорђевић је објавила укупно 11 монаграфских публикација и више стручних 

и научних радова. На крају ове дисертације Вера Петровић је урадила и персоналну 

библиографију радова Љубице Ђорђевић, из које се види укупан стваралачки опус. 

Представљено је и њено учешће у Друштву југословенских библиотекара, као и 

познавање свјетског библиотекарства. Овим представљањем се потврђује теза о 

значају и доприносу Љубице Ђорђевић српском библиотекарству , као и значај и 

оправданост теме. 

  

     У четвртом поглављу (71-79) докторант је имао за циљ да истакне допринос 

Љубица Ђорђевић библиографској науци. Представљање Библиографије Српског 

књижевног гласника (1901-1914) објављене 1982.године на 1092 стране, потврђује 

изузетност ове библиографије, као и марљивост Љубице Ђорђевић. Докторанткиња је 

представила и персоналним библиографијама Велибора Глигорића, Вида Латковића и 

Десанке Максимовић значајан њен библиографски рад. 

 

     У петом поглављу (96-105) говори се о Љубицу Ђорђевић као првом 

универзитетскм професору на Смјеру за библиотекарство Филолошког факултета у 

Београду. Представљен је њен допринос образовању библиотечких стручњака и 

интересовање за развој библиотекарства у другим земљама, што је помогло да 

формира критички став са дугорочном визијом развоја савременог библиотекарства 

код нас. То је и исказивала и у својим радовима, као и у систему образовања.  

 

     У шестом  поглављу (106-132) је представљен пјеснички и критички рад Љубице 

Ђорђевић У овом поглављу су анализирани осим књижевних и неки критички прикази 

библиотечких публикација. Њена  интересовања за књижевност, поред 

библиотекарства, су остала и до краја живота, што потврђује и самостално објављена 

збирка пјесама 1995.  

 

     У Закључном разматрању о Љубици Ђорђевић (133-139) докторант истиче значај 

свих аспеката њене  личности. На основу увида у стваралаштво, архивску грађу  и 

друге изворе, изнијела је сазнања о њеном неоспорном  доприносу  библиотечком, 

библиографском и педагошком, као и књижевно-критичком раду. Истакла је 

својеврсни визионарски карактер Љубице Ђорђевић који се огледао у препознавању  

потреба у савременом српском библиотекарству. Вера Петровић нам је ову тему 

донијела на оригиналан начин, прегледом стања у области библиотекарства, са 

потрврдом о значају и  учешћу појединаца у развоју библиотекарства и библиографске 

науке. 

 

     Персонална библиографија је донесена у осмом поглављу(140-151). Она потврђује 

изнесене чињенице и закључке и освјетљава укупну личност Љубице Ђорђевић. 

Урађена је према свим библиографским стандардима за израду персоналне 

библиографије. 

 

     Литература је у оквиру деветог поглавља (149-166) сврстана је  утри групе: Извори, 

Докумената и архивски материјали и Е-литратура. Према количини кориштене грађе 



види се да је докторанткиња уз велики труд исцрпила све доступне изворе. 

 

     Прилози су у десетом поглављу (167-255). Они су знак и потврда квалитета и 

исцрпности истраживања. Кандиданткиња их је сврстала у три групе: Документи; 

Фотографије и Одабрани текстови Љубице Ђорђевић. Донијете су копије од родног 

листа до фотографија и  факсимила њеног рада. 

4. Научне резултате докторске дисертације ` 

   

   Поред непоновљивих егзактних резултата, ова дисертација ће освијетлити један период 

српског и југословенског библиотекарства. Допринијеће афирмацији библиотечке науке и 

личности који су јој дале велики допринос. Савремена истраживања укључују и нове 

критеријуме који ће допринијети свеобухватном приступу овој теми.  

Примјена научних метода даће другачије представљање улоге Љубице Ђорђевић у 

српском библиотекарству. Критички приступ у свеобухватном представљању једног 

времена и система у коме је живјела и радила Љубица Ђорђевић, може послужити као  

прилог за писање историје библиотекарства у Србији. 

 Персонална библиографија, која се налазити на крају рада, а представља оригиналан и 

комплексан истраживачки подухват, донијеће нам потпуне и нове иворе представљене  

на стандардизован начин и тако послужити будућим научницима у истраживању. 

5.  Примјењивост и корисност резултата у теорији и пракси
3
 

  

 Ова дисертација се бави  догађајима и личностима које су утицале на развој српског 

библиотекарства. Једна од  њих је, сигурно веома истакнута, била и проф. др Љубица 

Ђорђевић. Остаће незаобилазна тема  и за писање историје српског библиотекарства. У  

пракси, примјери њених  библиографија остају непроцјењив извор научним 

истраживачима, а  библиотекарима примјер за израду нових библиографија. 

6. Начин презентирања резултата научној јавности
4
 

Научној јавноти десертација се може најбоље презентовати у штампаном облику и 

тако бити приступачна широј јавности. 

7. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ
5
 

 

     Након свега што је у овом Извјештају наведено, Комисија је у могућности да 

издвоји и конкретне закључке. Тема коју је предложила мр Вера Петровић је довољно 

свеобухватна и садржајно широка, да може бити и адекватна за писање докторске 

дисертације. Иако имамо парцијалних радова о Љубици Ђорђевић, они  нису до данас 

добили одговарајуће синтетизовано и свеобухватно стручно и научно представљање, 

тако да ће ова докторска дисертација освијетлити њен лик и допринос развоју српског 

библиотекарства. 
       На основу предочених чињеница Комисија предлаже Наставно-научном већу 

Филозофског факултета Пале да одобри одбрану написане докторске дисертације мр 

Вере Петровић „Љубица Ђорђевић као библиотекар, библиограф и универзитетски 

професор“, и тако је произведе у доктора библиотечких наука. 

 

Мјесто: Пале,  

Датум: 3.10.2018.године 

 

                                                 Комисија: 

 

1. Др Милена Максимовић, редовни професор у пензији, 

Библиотекарство, Филозофски факултет Пале, Универзитет у 

Источном Сарајеву, ментор; 

                                                 
3
 Истаћи посебно примјенљивост и корисност у односу на постојећа рејешења  теорије и праксе 

4
 Наводе се радови докторанта у зборницима и часописима у којима су објављени  ( истраживачки 

проблеми и резултати предмета истраживања докторске дисертације) 
5
 У закључку  се, поред  осталог, наводи и назив квалификације коју докторант стиче одбраном тезе 



 

_________________________________________________ 

 

2. Др Жељко Вучковић, редовни професор, Библиотекарство, 

Педагошки факултет Сомбор, Универзитет у Новом Саду, 

коментор; 

                                                    _________________________________________________ 

3. Др Бојана Ласица, доцент, Библиотекарство, Филозофски 

факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 

предсједник Комисије; 

 

_________________________________________________ 

4. Др Вера Ћевриз Нишић, доцент, Специфични језици 

(Србистика), Филозофски факултет Пале, Универзитет у 

Источном Сарајеву,члан и 

 

_________________________________________________ 

 

5. Др Радославка Сударушић, доцент, Библиотекарство, 

 Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном  

Сарајеву, члан. 



                                                       ________________________________________________ 

 

 

 

 

Издвојено мишљење
6
: 

 

 

 

1. _____________________________, у звању ______________ (НО __________,  УНО 

________________________,  Универзитет ________________, 

Факултет______________ у _____________, члан Комисије; 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Чланови комисије који се не слажу са мишљењем већине чланова комисије,  обавезни су  да  у извештај унесу 

издовојено мишљење са образложењем  разлога због се не слажу са мишљењем већине чланова комисије (члан 

комисије који је издвојио мишљење потписује се испод навода о издвојеном мишљењу) 

 


