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НАШИМ ЧИТАОЦИМА 
To Our Readers

Почетком новембра 2020. истекао је четворогодишњи мандат 
претходној редакцији Токова историје, која је, захваљујући ажурно-
сти њеног уредника Слободана Селинића и осталих чланова, успела 
да додатно афирмише часопис и уврсти га у неколико престижних 
међународних цитатних база. Наравно, то би било немогуће без те-
меља положених у време претходних редакција, које су од 1993. годи-
не (од када часопис излази под овим именом и у овој форми) водили 
Латинка Перовић, Миле Бјелајац, Радмила Радић и Гордана Криво-
капић Јовић. Стога ћемо настојати да задржимо његово „место под 
сунцем (...) вођени примером својих претходника“,1 али и да проши-
римо научне анализе идући у сусрет новим методолошким и истра-
живачким изазовима.

Као нова редакција, изабрана на седници Научног већа Ин-
ститута за новију историју Србије 12. новембра 2020, трудићемо се 
да у наредне четири године одржимо постојећи статус часописа и по 
могућству га унапредимо. Подизање квалитета подразумеваће што 
транспарентнији редакцијски рад уз већи ангажман свих чланова ре-
дакције, укључујући и иностране. Ради успостављања двосмерне ака-
демске комуникације, наставићемо да јачамо међународну видљивост 
домаће историографије посредством трећег годишњег броја који ће 
се и даље објављивати на енглеском језику. Са друге стране, потру-
дићемо се да обезбедимо ширу рецепцију иностране историографије 
у Србији путем објављивања нових радова еминентних страних ау-
тора на српском језику. Уз подстицање интердисциплинарних садр-
жаја и тема, стечени отворени статус часописа (open access) и стро-
ги систем анонимних рецензија, сматрамо да у томе можемо успети.

Још једном се захваљујемо члановима претходне редакције, 
као и свим досадашњим сарадницима часописа Токови историје. 
Истовремено упућујемо позив домаћим и страним ауторима из раз-
личитих хуманистичких дисциплина да своје оригиналне научне ра-
дове, есеје, полемике, критике и приказе објављују у нашем часопису.
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