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Dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor u trajnom zvanju 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu 

Sveučilište u Zagrebu 

Zagreb, Trg Maršala Tita 14 

 

Zagreb, 25. siječnja 2017. 

 

ŽIVOTOPIS 

I PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUČNE AKTIVNOSTI 

 

Rođen:  25. listopada 1951. 

Školovanje:  Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske i 

komunikacijske znanosti, s temom "Teorija i pravila segmentacije teksta 

na hrvatskom jeziku" (1998) 

 Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Radiokomunikacije, 

s temom "Laseri u komunikacijama" (1974) 

 Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1970) 

Zaposlenja: Rektor Sveučilišta u Zagrebu (od 1. 10. 2014) 

 Filozofski Fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti 

– redoviti profesor u trajnom zvanju, potvrđen na Senatu Sveučilišta u 

Zagrebu 13. 12. 2011. 

– redoviti profesor na vrijeme od 5 godina, potvrđen na Senatu Sveučilišta 

u Zagrebu 12. 12. 2006. 

– znanstveni savjetnik u području društvenih znanost, polje informacijske 

znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija – od 19. 10. 2006. 

– izvanredni profesor – od 11. 5. 2003–2006. 

– docent – od 10.6. 1999 do 2003. 

– asistent i viši asistent – 1. 2. 1984–1999. 

Referalni centar sveučilišta u Zagrebu (Multimedijski centar) – koordinator za 

informacijske sustave (1. 5. 1975–1984.) 

Leksikografski zavod Miroslav Krleža 

– pomoćnik ravnatelja za informatizaciju i znanstvenu suradnju, (2000–

2006); dodatni stalni radni odnos od. 1. 8. 2000–31. 12. 2006. 

Dužnosti: Dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 1. 10. 2009–30. 9. 2014). 

 Predstojnik i utemeljitelj Katedre za obradu prirodnoga jezika, leksikografiju i 

enciklopedistiku pri Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu (od 2004). 

 Predsjednik Upravnog vijeća HINA-e – Hrvatske izvještajne novinske agencije 

(srpanj 2011 – rujan 2012) 

 Predsjednik Upravnog vijeća NCVVO – Nacionalnog centra za vanjsko 

vrednovanje obrazovanja (listopad 2009 – listopad 2012). 

 Zamjenik predsjednika/ice je Područnog vijeća za društvene znanosti pri 

Nacionalnom vijeću za znanost (2009–2013). 

 Zamjenik predsjednika Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (2007–2009). 

 Potpredsjednik Znanstvenog vijeća Leksikografskog zavoda Miroslav 

Krleža (2004–2006 i od 2008–2010.). 

 Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 

(od 2004–2009.) 

 Zamjenik pročelnika Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta 

(1998–2004) 
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Znanstveni rad: 

 Voditelj potpore istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za projekt Računalno 

strukturiranje digitalnog teksta Akademijinog rječnika (2016) kojem 

je bio cilj sustavna analiza strukture rječnika za izradu odgovarajućeg 

metaopisa te pripremu dovoljne količine točno analiziranog teksta koja će 

omogućiti daljnju digitalizaciju Akademijina rječnika ali i prezentaciju 

ostalih rječničkih i knjižnih izdanja HAZU koja su sva uglavnom priređena 

uz korištenje jednake grafičke i znanstvene metode. 

 Voditelj potpore istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za projekt Računalni 

učenički korpus hrvatskog kao stranog jezika (2013–2016). kojem je 

bio cilj razviti konzistentnu metodologiju i skup alata koji će omogućiti 

komparativnu analizu hrvatskog kao prvog i kao inog jezika. 

 Suradnik na međunarodnom Erasmus+ KA2 projektu DigiLing: Trans-

European e-Learning Hub for Digital Linguistics sa šest partnera 

(University of Ljubljana, University of Zagreb, Johannes Gutenberg 

University Mainz, Charles University in Prague, Lexical Computing CZ 

s.r.o.) (od 2016) 

 Suradnik na međunarodnom Erasmus+ KA2 projektu Europe Engage – 

Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning 

within Higher Education in Europe (Uključena Europa – razvoj kulture 

građanskog angažmana kroz društveno korisno učenje u visokom 

obrazovanju u Europi) s dvanaest partnera (Autonomous University of 

Madrid, Spain; National University of Ireland, Galway, Ireland; Erasmus 

University of Rotterdam, Netherlands; Ghent University, Belgium; ISPA – 

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, 

Portugal; IMC University of Applied Science – Krems GmbH, Austria; 

University of Bologna, Italy; University of Brighton, United Kingdom; 

University of Duisburg – Essen, Germany; University of Helsinki, Finland; 

University of Zagreb, Croatia; Vytautas Magnus University, Lithuania) (od 

2015) 

 Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost Od stijene do riječi – 

izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba voditelja 

projekta prof. dr. sc. Ivora Karavanića. (2012–2014). 

 Voditelj znanstvenog programa Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH u 

području informacijskih znanosti "Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski 

europski identitet" koji je obuhvaćao šest znanstvenih projekata iz 

područja informacijskih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih 

znanosti (2007–2012). 

 Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH u 

području informacijskih znanosti "130-1301679-1380 Hrvatska rječnička 

baština i hrvatski europski identitet" (2007–2012). 

 Ko-direktor međunarodne znanstvene konferencije Information Technology and 

Journalism, Dubrovnik, IUC, (od 2004). 

 Voditelj projekta za primjenu informacijske tehnologije Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i športa "130500 Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja" 

(2004–2005). 

 Voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH "130464 

Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja" (2002–2006). 

 Glavni istraživač na međunarodnom projektu uz potporu UNESCO-a: "Croatian 

dictionary heritage" (od 2003–2006). 

 Sudjelovao i sudjeluje kao istraživač na više projekata pri Ministarstvu znanosti 

(od 1990 do danas). 
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Nastavni rad: Osim na preddiplomskom i diplomskom studiju informacijskih znanosti gdje 

drži predmete "Obrada teksta i jezika", "Jezične baze podataka", "Nastava s 

primjenom računala","Računalne mreže" i "Uvod u enciklopediku", te na 

Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, predaje i na poslijediplomskim (doktorskim) 

studijima informacijskih znanosti (Filozofski fakultet) i hrvatske kulture 

(Filozofski fakultet), a predavao je i na poslijediplomskim studijima psihologije 

te glotodidaktike na Filozofskom fakultetu. Bio je mentor za preko osamdeset 

diplomskih radova, te više od četrdeset obranjenih doktorata i magisterija iz 

područja informacijskih znanosti, e-učenja, leksikografije i medija, a uz njegovo 

je mentorstvo devet studenata dobilo Rektorovu nagradu. Od 2011. predaje i na 

preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru. 

Stručni rad: Član Upravnog vijeća ISVU (2009–2014). 

 Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Studia lexicographica, 

(ISSN 1846-6745) Leksikografski zavod Miroslav Krleža (od 2007) 

 Član je uredničkog odbora međunarodnog časopisa Video Journal of Education 

and Pedagogy (ISSN 2364-4583) (a Springer Open Journal) prvog znanstvenog 

video časopisa u području obrazovanja koji se bavi najnovijim razvojem 

obrazovne prakse (od 2015) 

 Član je uredništva međunarodnog časopisa za pitanja medija, novinarstva, 

masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima Medianali (ISSN 1846-436X) 

(od 2007) 

 Bio je predsjednik stručnoga savjeta projekta razvoja Hinine informacijske baze 

– informacijsko dokumentacijskog centra u Hini (od 2008–2010). 

 Vodio ili sudjelovao u više projekata za primjenu i uvođenje informatičke 

tehnologije u visokoškolskom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obra-

zovanju, bibliotečnim ustanovama, izdavaštvu i pravosuđu. 

Objavljeni radovi: Objavio preko sto znanstvenih i stručnih radova, knjiga i srednjoškolskih i 

visokoškolskih udžbenika te preko 40 pozvanih predavanja i priopćenja na 

stranim i domaćim znanstvenim skupovima iz područja informacijskih i 

komunikacijskih znanosti, programiranja, e-učenja, računalne obrade teksta i 

jezika, leksikografije i enciklopedistike. 

Nagrade i priznanja: Nagrada Grada Zagreba, 31. 5. 2016. kao rektoru Sveučilišta u Zagrebu i 

redovitom profesoru u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta, za 

dugogodišnje uspješno djelovanje i velik doprinos uspostavljanju i razvoju 

informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i u cjelokupnom sustavu 

obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svestranim znanstvenim interesom i 

suradnjom s brojnim znanstvenicima različitih područja znatno je pridonio 

primjeni informatike te informacijske i komunikacijske znanosti u 

društvenim i humanističkim znanostima. U preko devedeset objaljenih 

znanstvenih i stručnih radova i više znanstvenih knjiga i udžbenika bavi se 

računalnom leksikografijom i enciklopedistikom. Kao rektor Sveučilišta u 

Zagrebu intenzivno se bavi sustavom financiranja, zapošljavanjem, 

posebno znanstvenih novaka, regulatornom problematikom te 

osiguravanjem kvalitete znanosti i visokog obrazovanja javnih sveučilišta 

u Republici Hrvatskoj. Njegovim zalaganjem inovacije i transfer znanja u 

gospodarstvo postaju važan dio misije Sveučilištu u Zagrebu. 

 Godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara" 
povodom Svjetskoga dana Roma (8. 3. 2016) za doprinos razvoju romske 

zajednice na području obrazovanja, stjecanja znanja i za doprinos očuvanju 

romskoga jezika kao povijesno kulturnog bogatstva i raznolikosti svjetske 

nematerijalne kulturne baštine. 
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 Počasni član Akademije Tehničkih znanosti Hrvatske (Croatian Academy of 

Engineering) izabran 13. 5. 2015. na 30. zasjedanju Skupštine Akademije. 

 Povelja Filozofskog fakulteta – Povelja Filozofskoga fakulteta najviše je 

priznanje Filozofskog fakulteta koje se dodjeljuje za posebne uspjehe na 

unaprjeđenju znanstvenoga i nastavnoga rada, za izvanredan doprinos u 

humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te 

promicanju humanističke misli, a dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima 

i nastavnicima Fakulteta kao nagrada za sveukupan rad (životno djelo), 

2014. 

 Priznanje Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj za veliki 

doprinos širenju vjerske tolerancije i razumijevanja, posobno kod 

studentske mladeži, 2011; 

 Kao Dekan Filozofskog fakulteta posebno je bio zaslužan za Priznanje Dr. 

Branko Lovrec Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj za 

uvažavanje vjerskih sloboda studenata dodijeljeno Upravi Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013; 

 Prva nagrada na međunarodnom javnom natječaju za projekt Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice (član projektnog tima zadužen za projekt računalnog 

i informatičkog sustava – 1978) 

 Rektorova nagrada, za studentski rad "Daljinska komunikacija s računalom" 

(1973) 

 Zlatna medalja na međunarodnom natjecanju iz poznavanja klasične kulture i 

jezika (klasičnog grčkog i latinskog), San Remo, Italija (1970) 

Društveni rad: Član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Sabora RH (od 2012–2015). 

 Član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije u Saboru RH (od 2004–

2007, te od 2008–2011). 

 Član Rektorskog kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu (od 1. 10. 2009). 

 Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007). 

 Član Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

(2005–2014) i zamjenik predsjednika/ice Vijeća (2009–2013. 

 Član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (od 2015). 

 Član prijatelj Hrvatske akademije tehničkih znanosti (od 2007). 

 Član Matice Hrvatske, HID (Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog 

društva), HDPIO (Hrvatskog društva za promicanje informatičkog 

obrazovanja), Hrvatske paneuropske unije (potpredsjednik), Hrvatskog 

društva za jezične tehnologije, Hrvatskog rodoslovnog društva "Pavao 

Ritter Vitezović" (predsjednik). 

 Član Stručnog povjerenstva za znanstveno izdavaštvo pri Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta (od ožujka 2010–2012) 

 Član Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost 

(od 2005–2009, te ponovno od 2009–2012). 

 Član Radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za primjenu 

rezultata državne mature za upis na visoka učilišta (od 2008–2010.) 

 Član radne skupine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za akcijski plan 

"Znanost i društvo" za primjenu stečevina EU (od 2006–2011). 

 Član radne skupine za pregovore s EU za poglavlje "25 Znanost i istraživanje" 

(od 2005–2011) 

 Potpredsjednik i jedan od osnivača Hrvatskog društva za jezične tehnologije 

(2004). 

 Član Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne 

mature u hrvatski školski sustav (2006–2008) 
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 Član prosudbene skupine informacijskih znanosti za recenziju znanstvenih 

programa pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Bio je recenzent 

za više studijskih i znanstvenih programa i projekata pri Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i športa u području informacijskih i komunikacijskih 

te tehničkih znanosti. Recenzirao više sveučilišnih udžbenika i znanstvenih 

knjiga (2006–2007.). 

 Član Školskog odbora Klasične gimnazije u Zagrebu (2001–2005). 

 Član Stručnog vijeća Informatičkog odjela Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 

(1999–2004). 

 Zamjenik predsjednika, a zatim predsjednik Povjerenstva za informatizaciju 

školstva RH pri Ministarstvu prosvjete RH, od 2000–2003. 

 Član Koordinacije za pripremu nastupa RH na Svjetskom summitu o 

informacijskom društvu (WSIS) pri Ministarstvu znanosti i tehnologije (od 

2001. do 2003.) te je u tom svojstvu sudjelovao na dvije pripremne 

međunarodne konferencije u Rigi 2001. te u Mainzu 2002. godine. 

 Član Hrvatskog školskog vijeća pri Ministarstvu prosvjete (od listopada 1998–

2000.) za područje informatike te član povjerenstva za udžbenike. 

 Član Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra (1997–2000.). 

 Od 1990. do 1993. sudjelovao je u projektu informatizacije Sveučilišta te je bio 

i predsjednik Komisije za informatizaciju Sveučilišta. 

Strani jezici: Engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, klasični grčki te slovenski i 

makedonski (osnovno znanje) 

Usavršavanje: Studijski boravak na University of Pittsburgh, SAD, prosinac 1990 – veljača 

1991., u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu. 

 Tečaj "Computers in university administrations – for systems developers", 

kolovoz 1985, Reading, Engleska, u organizaciji Britanskog Savjeta. 

Obitelj: Oženjen je i ima jednu kćer. 

Hobi: Bavio se aktivno tenisom, ragbijem i košarkom. Sada se rekreativno bavi tenisom 

i golfom. 

Znanstveni registar: U Upisniku znanstvenih radnika upisan je pod brojem 4513. 

Adrese: Sveučilište u Zagrebu 

 Ured Rektora 

  Zagreb, Trg M. Tita 14, tel. 4564-233 

E-mail: rector@unizg.hrd 

Popis radova: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=4513 
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