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Nastajući i stasajući u iznimno teškim, ponajprije rat-
nim, a onda i poratnim uvjetima, Sveučilište u Mo-

staru kao jedina visokoškolska institucija na hrvatskome 
službenom jeziku u Bosni i Hercegovini nesumnjivo je izra-
slo u vrlo respektabilno visoko učilište u ovome dijelu Euro-
pe. To međutim ne bi bilo moguće da njegovi utemeljitelji 
od samoga početka nisu bili svjesni kako se ova ustanova 
mora dokazati na dvama „bojnim poljima“ – na naobraz-
beno-odgojnome te znanstvenoistraživačkome polju. Ne 
iznenađuje stoga što se već 1994. godine pojavljuje časo-
pis za humanističke znanosti znakovita imena Mostariensia. 
Dvije godine poslije svjetlo dana ugledat će još jedan časo-
pis – za prirodne i tehničke znanosti – Znanstveni glasnik. 
To pak potvrđuje kako je znanstvena misao u mostarskoj 
sveučilišnoj zbilji od početka postojana i kontinuirana. 

Danas Sveučilište u Mostaru ima već dobro uhodanu 
znanstvenoistraživačku i nakladničku djelatnost. Mnogi fa-
kulteti kao ustrojbene jedinice ovoga Sveučilišta objavljuju i 
vlastite znanstveno-stručne periodične te druge publikacije. 

Časopis Mostariensia od spomenute je godine izlazio 
dva puta godišnje sve do 2010. godine kada se njegov dugo-
godišnji glavni urednik prof. dr. sc. Velimir Laznibat teško 
razbolio. Nadajući se da će se njegovo zdravstveno stanje 
relativno brzo poboljšati, uprava Sveučilišta nije birala novu 
čelnu osobu sve dok nije postalo jasno da prvi glavni ured-
nik ipak ne će moći nastaviti ondje gdje je stao. A učinio 
je, dakako zajedno s ostalim članovima uredništva, doista 
mnogo! Dostatno je samo pogledati bibliografiju što ju je 
priredila ravnateljica Narodne knjižnice u Mostaru Mira 
Pehar (koju donosimo u ovome dvobroju) te se uvjeriti u 
opravdanost ove tvrdnje. U 31 broju, koliko ih je izišlo 
pod njegovim ravnanjem, objavljeno je mnoštvo vrijednih 
znanstvenih i stručnih članaka, prikaza, ogleda, razmišlja-
nja i drugih tekstova koji zorno svjedoče o znanstvenim 
zbivanjima u vremenu i prostoru koji nisu bili osobito po-
ticajni za znanstveni razvoj. Zato novo uredništvo iskreno 
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zahvaljuje i odaje priznanje marnomu kulturnom i znanstvenom pregaocu prof. Lazni-
batu te ostalim članovima uredništva koji su dali svoj prinos afirmaciji ovoga časopisa. 

Sredinom 2014. godine imenovano je novo uredništvo čiji je prvotni cilj oživjeti ča-
sopis koji je obilježio najturbulentnije razdoblje u povijesti Sveučilišta u Mostaru te ga, 
služeći se najnovijim tehničko-civilizacijskim mogućnostima, što snažnije potvrditi kao 
međunarodno prepoznatljiv znanstveni i stručni forum koji će imati udjela u globalno-
me znanstvenom procesu. Cilj je to koji iziskuje silan napor i dugoročno obvezuje, ali 
zasigurno nije nedostižan!

Došlo se i do zamisli da bi se područje što ga Mostariensia pokriva moglo proširiti 
i na društvene znanosti. Više je razloga za to. Ponajprije, već su i za prethodnoga ured-
ništva objavljivani prilozi koji su prelazili granice humanistike. K tomu, bez obzira na 
međusobnu različitost i konzistentnost vlastitih metodoloških zahvata te istraživačkih 
pregnuća, neprijeporna je povijesna i suvremena povezanost humanističkih i društve-
nih znanstvenih interesa koji baštine zajedničku antropološku osnovicu. To poglavito 
dolazi do izražaja u doba kada se sve snažnije osjeća nesnalaženje u vrijednosnim ori-
jentacijama, odnosno kada prevagu odnosi noetička (faktička) nad etičkom (vrijedno-
snom) dimenzijom. A što je društvo bez vrijednosti, bez toga vrelišta krepčine i jamstva 
zdrave budućnosti? 

U tome smislu uredništvo će biti otvoreno za sve priloge koji prođu kompetentno 
vrjednovanje, ali će voditi računa i o promicanju etičnosti, općeljudskih vrijednosti, 
kritičnosti, slobode izražavanja te stvaralaštva, što je jedino istinsko jamstvo akadem-
skoga i civilizacijskog napretka. Svojim snagama i snagama svojih suradnika također 
će nastojati oko njegovanja hrvatske kulture i njezina promicanja u svijetu. U tome 
će mu zasigurno nemalu pomoć pružiti i Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“ koji 
je sunakladnik časopisa i čije je vodstvo izrazilo i već u ovome dvobroju odjelotvorilo 
bezrezervnu spremnost na svekoliku suradnju. Uvjereni smo da će ta sinergija uroditi 
obilatim plodovima.  

Osim novoga uredništva, Mostariensia je doživjela i još neke značajne promjene. Uz 
uredništvo oformljen je i (međunarodni) znanstveni savjet čiji su članovi mahom pri-
znati i dokazani stručnjaci na području svoga djelovanja. Ovo će tijelo biti recenzent-
ska baza koja će iz broja u broj biti osnaživana kompetentnim stručnjacima iz zemlje 
i inozemstva. Novost je i vizualni identitet. Promijenjen je format, kao i naslovnica. 
Nadamo se da smo time i u estetskome smislu napravili korak naprijed.

Pozivamo stoga sve kolege sa Sveučilišta u Mostaru, kao i one s drugih visokih uči-
lišta i instituta iz Bosne i Hercegovine te zemalja regije na suradnju u našemu časopisu. 
Uvjereni da će ta suradnja biti na obostranu korist, veselimo se vašim prilozima.


