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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Кандидат: мр Васиљ Јововић
Тема: Средњовјековне историјске теме у периодици Црне Горе од 1835. до 1941.
године
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

I
1.

Датум и орган ко ји је именовао комисију :

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 факу лтета, установе у којој је ч лан комисије
запослен:

Наставно научно веће Филозофског факултета у Новом Саду, 17. децембра
2015.

Проф. др Снежана Божанић, ванредни професор, ужа научна
Медијевистика, 22. 10. 2015, Филозофски факултет у Новом Саду, ментор;

област

Проф. др Ненад Лемајић, редовни професор, ужа научна област Медијевистика, 15.
12. 2006, Филозофски факултет у Новом Саду;
Проф. др Ђура Харди, ванредни професор, ужа научна област Медијевистика, 03.
10. 2014, Филозофски факултет Нови Сад;
Др Горан Васин, доцент, ужа научна област Историја модерног доба, 28. 03. 2013,
Филозофски факултет Нови Сад;
Др Катарина Митровић, научни сарадник, ужа научна област Медијевистика, 18. 10.
2014, Центар за историјску географију и историјску демографију, Филозофски факултет
Београд.
II
1.

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
Име, име једног родитеља, презиме:

Васиљ (Лука) Јововић
2.

Датум рођења, општина, република:

20. 09. 1970, Никшић, Црна Гора
3.

Датум одбране, место и назив магистарске тезе:

4.

Научна област из које је стечено академско звање магистра наука:

09. 03. 2011. године, Филозофски факултет у Новом Саду; Балшићи и Котор
Медијевистика

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Средњовјековне историјске теме у периодици Црне Горе од 1835. до 1941. године

IV
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ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Докторска дисертација Средњовјековне историјске теме у периодици Црне Горе од
1835. до 1941. године, написана је на 609 страна, у фонту New Times Roman, величине
слова 12, са проредом 1,5.
Рад нема илустрације, карате, табеле.
Дисертација броји 2539 напомена.
У виду Прилога аутор је саставио Списак средњовјековних текстова.
Преглед рада по целинама је следећи:
Увод (8-12)
I Периодика на простору Црне Горе (13-92)
Периодичне публикације на простору данашње Црне Горе које су излазиле у периоду од
1835. до 1941. године (14-22)
Алманаси и календари (23-34)
Књижевни и стручни часописи (35-52)
Публицистика (53-63)
Аутори средњовјековних тема (64-92)
II Средњовјековна Зета и српске династије (93-173)
Дукља - Зета у средњем вијеку (94-109)
Војислављевићи (110-118)
Немањићи (119-126)
Балшићи (127-145)
Зета у Деспотовини (146-147)
Бранковићи (148-153)
Косаче (154-155)
Црнојевићи (156-173)
III Историјске личности (174-229)
IV Земље и људи (230-358)
Историја српског народа (231-239)
Историјска географија (240-257)
Историјска демографија (258-262)
Средњовјековни градови (263-285)
Средњовјековне зоне и локалитети (286-292)
Привредна историја (293-294)
Правна историја (295-305)
Историјске битке (306-321)
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Етнографске теме (322-335)
Историја сусједних народа и држава (336-358)
V Црквена историја (359-440)
Црквене прилике у српским земљама током средње г вијека (360-389)
Старе цркве и манастири (390-436)
Црквене реликвије и драгоцјености (437-440)
VI Културна историја (441-507)
Историја језика и књижевности (443-456)
Стари записи и натписи (457-464)
Старе повеље, писма, љетописи, рукописи и књиге (465-482)
Ободска штампарија (483-490)
Старе грађевине и споменици (491-493)
Генеалогија – родослови (494-500)
Хералдика (501-502)
Нумизматика (503-505)
Сфрагистика (506-507)
VII Историографија (508-561)
Историографске теме и историографи (509-525)
Историјске расправе (526-555)
Странци о Црној Гори (556-559)
Настава историје (560-561)
Закључак (562-573)
Списак средњовјековних текстова (574-592)
Извори и литература (593-609)

V
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ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Кандидат мр Васиљ Јововић у Уводу најпре даје хронолошки оквир теме, доследно
образлаже њену дисертабилност, методолошки приступ, задатке и циљеве истраживања.
Поред нареченог, урађен је кратак али језгровит преглед извора и литературе које је аутор
користио приликом писања рада.
У првом поглављу Периодика на простору Црне Горе кандидат је обрадио
периодичне публикације које су излазиле на простору данашње Црне Горе, у периоду од
1835. године, са појавом прве периодичне публикације ‒ алманаха Грлице, до 1941.
године, а у којима су заступљене средњовековне историјске теме. Детаљније је било речи
само о ауторима оригиналних текстова чији је рад био од већег значаја за разв ој
историографије у Црној Гори и шире.
Друго поглавље под називом Средњовјековна Зета и српске династије мр Васиљ
Јововић је посветио обради тема које се однесе на средњовековну Дукљу (Зета) и српске
династије о којима је писано у периодици: Војислављевићи, Немањићи, Балшићи,
Бранковићи, Косаче и Црнојевићи.
Кандидат анализира објављене текстове о средњовековној Зети и поменутим српским
династијама, у складу са временом настанка. Упоредо, своје ставове поткрепљује
релевантним историјским изворима и резултатима савремене историографије. Аутори
текстова, у третираним публикацијама, посебну пажњу су посветили границама
средњовековне Зете, њеним политичким, друштвеним и привредним односима, констатује
кандидат.
Јововић уочава да се о Војислављевићима пише као о српској владарској династији. На
основу проучавања периодике, кандидат закључује да су писци посебну пажњу посветили
периоду Српског Царства, истичући да је оно, не само у погледу снаге него и културе,
имало све атрибуте правне државе ондашњег доба, као и да је оно, због своје
разнородности, носило само у себи зачетке свог распада (Ровински).
Већи број текстова посвећен је властеоској породици Балшић. Посебне расправе се односе
на порекло ове породице, као и на период владавине Балшића у Зети (разматрани су
различити датуми присутни у анализираним текстовима). Констатује да су неки аутори
(Петровић, Павлиновић, Ровински, Вукић) наводили крвну везу између Балшића и
Црнојевића, мешајући Стефаницу Црнојевића и Стефана Балшића Марамонте.
Кандидат наводи да о Косачама највише података доноси Павле А. Ровински, посебно
истичући период владавине Стефана Вукчића Косаче који од 1448. године носи титулу
„херцега од Светога Саве“. Већи број радова посвећен је Црнојевићима. Аутори
анализираних текстова се не слажу око датума почетка владавине Црнојевића. Описује се
њихова владавина, односи са суседима и генеалогија породице, у ондашњим радовима.
Посебно се наглашава улога Ивана Црнојевића у оснивању Цетињског манастира (1485).
Део радова посвећен је потурчењу Ивановог сина Станише, као и процесу исламизације у
Црној Гори. Кандидат запажа да аутори текстова, у посматраним публикацијама, истичу
српски карактер средњовековне Дукље – Зете, а ставове поткрепљују њима доступним
историјским изворима. Обрађени су текстови посвећени положају Зете у доба деспота
Стефана Лазаревића, затим породици деспота Ђурђа Бранковића, пропасти Деспотовине и
Бранковићима у јужној Угарској.
Мр Васиљ Јововић, у трећем поглављу Историјске личности критички обрађује
текстове посвећене срењовековним владарима, члановима владарских породица,
истакнутим великашима, црквеним достојанственицима.
Писано је о владарима српских средњовековних држава: Чаславу Клонимировићу; кнезу
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Владимиру; члановима династије Војислављевића (Стефану Војиславу, Михаилу и
Бодину); династије Немањића (Стефану Немањи, Стефану Првовенчаном, краљу
Милутину, Стефану Дечанском, цару Душану и цару Урошу); Марку Мрњавчевићу;
Ђурађу, Стефану и Јовану Бранковићу; члановима породице Црнојевић (Стефану, Ивану и
Ђурђу).
Део текстова обрађује живот и дело представника црквене влати : Сава Немањић – Свети
Сава; архиепископа: Арсеније, Јевстатије и Данило II; патријарха Јоаникија. Писано је о
српској властели: Стефану Штиљановићу, Милошу Белмужевићу, као и о првом српском
штампару Божидару Вуковићу.
Јововић запажа да је знатан број радова посвећен женама које су оставиле дубок траг у
српској историји: Јелена Анжујска, Јелена Балшић, Мара и Ангелина Бранковић.
Анализирани су радови посвећени српским светитељима. Кандидат истиче да се највећи
број аутора бави ликом и делом првог српског архиепископа (Сава Немањић). У свима се,
констатује Јововић, истиче значај делатности Светог Саве за српски народ и српску
државу. Писано је и о личностима које су обележиле српску историју, творцима словенске
писмености: Ћирилу и Методију. Анализирани су текстови о цару Константину и царици
Јелени и Светом Јовану Рилском.
Обрађени су радови посвећени Хрвоју Хрватинићу, Скендербегу и Сибињанин Јанку.
У четвртом поглављу Земље и људи кандидат је, између осталог, критички обрадио
теме из историјске географије, историјске демографије и етнологије Балкана у средњем
веку. Анализиране су значајне историјске битке, градови, средњовековне зоне и
локалитети, као и историја суседних земаља и народа.
Аутори радова посвећених досељавању Срба на Балканско полуострво истичу да су они
живели ,,иза Карпата“, те су се на Балкану населили у седам засебних области : Србија,
Босна, Неретва, Травунија, Захумље, Конавле и Дукља (касније Зета).
Кандидат је критички обрадио текстове посвећене границама и распореду српског народа
на Балканском полуострву, његовим политичким средиштима као и средњовековним
путевима.
Јововић студиозно анализира текстове посвећене становништву средњовековне Зете,
северне Албаније, Скадра и племена (Дробњаци). Средњовековна Зета била је насељена
чисто српским народом (на југоистоку је било нешто Арбанаса), у Скадру је доминирало
српско становништво, док је на простору северне Албаније било измешано српско и
арбанаско становништво, евидентно је из проматраних радова.
О средњовековним градовима се у анализираној периодици доста писало, закључује
Јововић. Највише текстова посвећено је градовима у средњовековној Дукљи – Зети
(Котор, Дукља, Скадар, Оногошт, Бар). Дубровник, Сер и Скопље су заступљени у једном
броју радова.
Кандидат је критички обрадио текстове који се односе на средњовековне локалитете
(предео Скадарског језера, Прапратна, Ластва, Вериге, Хумска област, Дежева). Закључује
да се мали број радова у периодици односи на привредну историју, а да значајан број
текстова из правне историје (Душанов законик, Грбаљски законик, Статут Будве,
Дубровачки статут, Стара српска порота) указује да је српска средњовековна држава била
правно добро уређена.
Критички су обрађени текстови о важнијим биткама у српској историји (Барска битка,
Маричка битка, битка код Плочника, Косовска битка, опсада Скадра). Посебна пажња у
периодици посматраног периода посвећена је Косовској бици, која је оставила дубок траг
у српској историји.
О интердициплинарности тезе сведочи чињеница да је Јововић критички и зналачки
обрадио текстове из области етнографије. Говорећи о формирању и историји појединих
племена у Црној Гори истиче се њихово српско порекло. Имена насеља и локалитета
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везују се за познате историјске и епске личности српске средњовековне историје. Писано
је о пореклу имена Црна Гора, старом становништву (Кричима), пореклу старих
властеоских породица (Мрњавчевића, Угреновића, Властелиновића). Кандидат уочава да
се тридесетих година XX века у периодици појављује мањи број текстова који негирају
српско порекло Црногораца.
Део тектова из области медијевистике посвећен је историји суседних народа (Албанаца),
историји суседних држава (Босна, Дубровачка Република, Угарска), простору
средњовековне Македоније, и народу који је, током средњег века, био присутан на
Балканском полуострву – Јеврејима. Кандидат наглашава да је највећи број текстова
посвећен Дубровачкој Републици која је у животу Јужних Словена играла велику и
запажену улогу.
Пето поглавље, Црквена историја, посвећено је темама из црквене историје (црквене
прилике у српским земљама током средњег века, старе цркве и манастири, црквене
реликвије и драгоцености).
У анализираним текстовима се истиче да су Срби примили хришћанство за време
византијског цара Василија I који је утврдио власт над Србима. Доласком ученика Ћирила
и Методија, који су под германским притиском истерани из Моравске и Паноније, на
Балканско полуострво и ту раширили старословенски језик у црквеној служби,
хришћанство се коначно утврдило међу Србима.
Као битни моменти у христијанизацији истичу се оснивање Охридске и Барске
архиепископије. Добијање аутокефалности (1219), рад Саве Немањића на уређењу и
организацији српске цркве, проглашење патријаршије (1346), представљају најважније
догађаје за историју СПЦ и стога су пропраћени адекватним текстовима.
Кандидат уочава да се у периодици водила полемика по питању седишта Зетске
епископије. Истакнут је значај Которске бискупије у средњовековној историји.
Јововић наглашава да се највећи број радова у периодици односи на средњовековне цркве
и манастире. Критички су обрађени текстови посвећени црквама и манастирима у Боки
Которској и данашњем црногорском приморју, скадарском басену, Цетињском манастиру,
црквеним грађевинама из доба Немањића, Лазаревића и Бранковића. Поред архитектуре и
сликарства, аутори текстова објављених у периодици анализираног времена и простора
баве се и њиховом историјом. Кандидат истиче да велики број текстова о црквеним
грађевинама које су подигли Немањићи најречитије сведочи о дубоко укорењеној
традицији о владарској династији Немањића у српском народу.
У шестом поглављу, Културна историја, кандидат је критички обрадио текстове који
се односе на: историју језика и књижевности, старе записе и натписе, старе повеље и
писма, летописе, старе рукописе и књиге, штампарију Црнојевића, старе грађевине и
споменике, родослове средњовековних владарских и властеоских породица, стари новац,
грбове и печате. Теме из културне историје нису биле запостављене у периодици. Једно од
најзанимљивијих, спорних, питања у периодици тиче се постанка старословенског писма.
Највише је писано о повељама издатим Врањинском манастиру. Део расправа посвећен је
штампарији Црнојевића и месту где се налазила, Обод или Цетиње.
У седмом поглављу Историографија кандидат се бави ауторима средњовековних тема
и њиховим делима. Проучавајући корпус средњовековних тема у периодици кандидат је
навео да су вођене расправе по одређеним историјским питањима, које је приказао и
анализирао: о „Црвеној Хрватској“; поређењу Дукљанског краљевства и Душановог
царства; Заводу св. Јеронима; писању будимпештанског часописа Пестер Лојд који
омаловажава историју српског народа; критика Јиречекове књиге „Историја Срба“;
идеолошка расправа „Краљевство или царство“; писмо руског историчара Мајкова;
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критика књиге Петрињенсиса; критички приказ о прилозима за историју Црне Горе од
Миклошића, Ровинског и Јастребова; реаговање П. А. Ровинског на превод његове књиге
о Црној Гори која је у деловима објављена у Гласу Црногорца; критика дела Јована
Томића „Црнојевићи и Црна Гора (1479-1528)“; идеолошка расправа о Светом Сави и
Петру II Петровићу Његошу; приказ чланка Илариона Руварца „Владике зетске и
црногорске“ и одговор Антуна С. Дабиновића професору Александру Соловјеву.
Кандидат у Закључку сумира резултате тезе, истиче основне резултате истраживања и
износи битне карактеристике присутности средњовековних историјских тема у периодици
на простору данашње Црне Горе од 1835. до 1941. године.
Следе поглавља Списак средњовјековних текстова, те Извори и литература.
Списак научних и стручних радова који су објављени или прихваћени за објављивање
на основу
резултата истраживања у оквиру рада на докторској дисертацији:
VI

-В. Јововић, Средњовјековни манастири у скадарском басену у периодици на простору
Црне Горе од 1835. до 1941. године, Истраживања 25 (2014), 293-300.
-В. Јововић, Средњовјековни црквени споменици Боке Которске у црногорској периодици
(1835-1941), Радови: часопис за хуманистичке и друштвене науке, Универзитет у Бања
Луци 19 (2014), 145-154.
- В. Јововић, Помени Балшића и Турака у црногорској периодици, Васпитање и
образовање: часопис за педагошку теорију и праксу 3 (2013), 191-202.
- В. Јововић, Средњовјековне историјске теме у црногорској периодици између два
свјетска рата (1918-1941), Архивски записи: часопис за архивску теорију и праксу, год.
XXI, бр. 1 (2014), 93-105.
-В. Јововић, Средњовјековни путеви на Балканском полуострву (теме из историјске
географије заступљене у црногорској периодици од 1835. до 1941. године), Токови:
часопис за научна, књижевна и друштвена питања 1 (2015), 23-30.
-В. Јововић, Манастири Полимља у црногорској периодици 1835-1941, Свевиђе, лист
епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве 98,
(2015), 25-26.
-В. Јововић, Војислављевићи у периодици на простору Црне Горе, Зборник радова са
скупа „Војислављевићи“, Иванова корита, 29. септембар 2012. године, Цетиње –
Подгорица 2015, 309-315.
-В. Јововић, Извори и историографија о османској владавини на простору Црне Горе
(средњовјековни период), Зборник радова са научног скупа „100 година од одласка
Османлија са Балкана“, Подгорица 12-15. октобар 2012. године, Алманах 61-62 (2014),
205-212.
-В. Јововић, Античке теме у црногорској периодици (1835-1918), Антика и савремени свет
данас, 9. Међународни научни скуп, књига резимеа, Београд - Нови Сад - Сремска
Митровица, 24-27. септембар 2015. године, 14-16.
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-В. Јововић, Ободска штампарија у црногорској периодици 1835-1941, Октоих: часопис
Одјељења за српски језик и књижевност, Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори,
Никшић (у штампи).
-В. Јововић, Средњовјековни градови у Зети (у периодици на простору Црне Горе 18351941), Слово: часопис за српски језик, књижевност и културу, Актив професора српског
језика и књижевности, Никшић (у штампи).
-В. Јововић, Свети Сава у црногорској периодици од 1835. до 1941. године, Светосавски
зборник: годишњак за светосавску културу у Црној Гори, Митрополија црногорскоприморска – Епархија будимљанско-никшићка - Матица српска - Друштво чланова у
Црној Гори, Никшић, (у штампи).
-В. Јововић, Градови и грађани византијског свијета у црногорској периодици (18351941), Зборник радова „Ниш и Византија XIV“, Међународни симпозијум византолога
одржан у Нишу 3-5. јуна 2015. године (у штампи).
-В. Јововић, Немањићи и Бока Которска у периодици на простору данашње Црне Горе
(1835-1941), Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности, Херцег Нови (у
штампи).
VII

ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА:

Кандидат је први до сада у нашој науци свеобухватно обрадио – средњовековне
историјске теме у периодици на простору Црне Горе од 1835. до 1941. године.
Минуциозно и детаљно прегледао је обимну грађу од око 250 наслова периодичних
публикација, које су излазиле у поменутум временском интервалу. Оне су различите по
свом програмском садржају.
Најзначајнији радови из области медијевистике, аутор констатује објављени су у
следећим гласилима: Боки, великом илустрованом календару; Гласу Боке; Гласу
Црногорца; Гласнику Народног универзитета Боке Которске; Годишњаку наставника
подгоричке гимназије; Грлици; Дану; Епохи; Записима; Зети; Зети, календару; Зетском
гласнику; Ловћенском одјеку; Лучи; Младој Зети; Новој Зети; Орлићу; Пастиру;
Просвјети; Слободној мисли; Уставности; Цетињском вјеснику; Црној Гори; Црногорки;
Шематизму православне епархије бококоторско-дубровачке и Catalogus Cleri in diocesi
catharensi existentis ineute anno biss MDCCXLIV. Обрадио је 458 текстова у којима је
заступљена средњовековна тематика.
Целокупни рад одликује ширина у приступу, обазривост, пажљивост и аргументованост
закључака. Интердисциплинарност је веома важна карактеристика рада. Поред политичке
историје, кандидат обрађује теме из друштвене, културне, верске и правне историје. Бави
се историјском географијом, демографијом, етнологијом, хералдиком, нумизматиком,
сфрагистиком, наставом историје, историографијом, архитектуром, сликарством,
историјом средњовековних градова, књижевним темама.
Кандидат је стога средњовековне историјске теме груписао у сродне целине (Периодика
на простору Црне Горе, Средњовјековна Зета и српске династије, Историјске личности,
Земље и људи, Црквена историја, Културна историја, Историографија), изложио их
хронолошки, дајући један потпун и веродостојан историјски преглед развоја
медијевистике у периодици на простору Црне Горе у поменутом периоду.
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Дао је систематизован и целовит преглед средњовековних историјских тема, из
средњовековне историје јужнословенског простора, објављених у периодици на
нареченом простору, изложио је сваку помена вреднију активност на овом пољу, што
представља значајан допринос изучавању и коначном заокруживању слике заступљености
медијевистике у истој.
Јововић уочава да је велики број аутора, око 150, писао и објављивао чланке из
средњовековне историје на страницама периодике у посматраном периоду. Приликом
анализе текстова, Јововић се најпре бави писцима тема из области медијевистике,
анализира време њиховог настанка у складу са политичким приликама (периодизација:
1835-1885, 1886-1905, 1906-1918, време аустроугарске окупације, гласила избегличке
владе у Нејиу, 1918-1941), преовлађујућим ставовима у ондашњој историографији, њима
доступним изворима, па тек онда приступа критичкој обради текстова и научној
верификацији.
У истраживачком поступку, пореди, укршта и супротставља ставове и мишљења
савременика, па тек онда износи сопствене закључке о њиховом значају и научној
врдности.
VIII

ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА:

Приликом обраде прикупљеног материјала (458 текстова), с обзиром на период од
преко сто година у којем су се, након дужих или краћих пауза, појављивала различита
периодична гласила, наметао се хронолошки систематизован преглед средњовековних
историјских тема. Међутим, с обзиром на велики број средњовековних историјских тема и
њихову разноврсност, мр Васиљ Јововић се исправно определио за тематски
систематизован преглед средњовековних историјских тема.
Тематска систематизација средњовековних историјских тема је најпримеренија за
постизање кохерентније слике онога што је писано на страницама периодике у Црној
Гори, из области медијевистике.
Кандидат је своје излагање усресредио на фактографску и дескриптивну, а делом на
аналитичку и критичку оцену посматраног материјала. Поред текстова који су се директно
бавили средњовековним историјским темама, обрађена је средњовјековна изворна грађа
(повеље, натписи, записи) и текстови у којима је спорадично писано о средњовековним
историјским темама.
Кандидат је по први пут у нашој науци обрадио – средњовековне историјске теме у
периодици на простору Црне Горе од 1835. до 1941. године. У потпуности је овладао
сложеним историјским методама истраживања. Мр Васиљ Јововић је добро конципирао
истраживање комплексне материје, што му је омогућило да своје резултате изведе
промишљено и систематично. Писан јасним језиком и стилом, овај рад успешно
заокружује значајну тему коју је одавно било неопходно обрадити у нашој науци.
Мр Васиљ Јововић је складно укомпоново грађу и научни апарат. Резултати
истраживања приказани су детаљно, доследно, прецизно и систематично. Стога, комисија
даје позитивну оцену приказа и тумачења резултата истраживања који у потпуности
задовољавају критеријуме докторске дисертације.
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КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

IX
1.

Да ли је дисер тација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме

ДА. Докторска дисертација мр Васиља Јововића написана је у складу са
образложењем наведеним у пријави теме.
2.

Да ли дисер тација садржи све битне елементе

3.

По чему је дисертација оригиналан допринос науци

ДА. Дисертација садржи све битне и неопходне елементе.

Докторском дисертацијом мр Васиља Јововића, по први пут, у нашој
историографији обрађен је корпус средњовековних историјских тема у периодици
која је излазила на простору данашње Црне Горе у временском периоду од 1835. до
1941. године. Дисертација, у потпуности, садржином одговара пријави теме
кандидата и својим резултатима представља оригиналан и валидан допринос науци.
4.

Недостаци дисер тације и њихо в утицај на резултат истраживања

Недостаци дисертације су махом језичке и техничке природе, те немају суштински
утицај на резултате истраживања и вредност дисертације.
X
ПРЕДЛОГ:
На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:

Комисија са задовољством предлаже да се докторска дисертација Средњовјековне
историјске теме у периодици Црне Горе од 1835. до 1941. године ПРИХВАТИ, а
кандидату, мр Васиљу Јововићу, ОДОБРИ ОДБРАНА.
Нови Сад, 20. јануар 2016.
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
др Снежана Божанић, ванредни професор, ужа научна област Медијевистика,
Филозофски факултет у Новом Саду (ментор)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
др Ненад Лемајић, редовни професор, ужа научна област Медијевистика,
Филозофски факултет у Новом Саду
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
др Ђура Харди, ванредни професор, ужа научна област Медијевистика,
Филозофски факултет у Новом Саду
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
др Горан Васин, доцент, ужа научна област Историја модерног доба,
Филозофски факултет у Новом Саду
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
др Катарина Митровић, научни сарадник, ужа научна област Медијевистика,
Центар за историјску географију и историјску демографију,
Филозофски факултет у Београду
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

