RIJEČ UREDNIŠTVA

Dragi čitatelji, u svojim rukama držite novi, sedmi broj Rostre, časopisa studenata povijesti Sveučilišta u Zadru. Akademska nam je godina 2015./2016., osim novog broja, iznjedrila i novo uredništvo časopisa, koje će, nadamo se, nove ideje i tendencije dijelom načete u ovom broju do kulminacije dovesti u idućima. Dakako, pri tome ne umanjujemo zasluge prošlih uredništva, s obzirom da
je ograničen vremenski rok koji je stavljen pred novo uredništvo uslijed smjene generacija u Udruzi
studenata povijesti – ISHA Zadar uvjetovao da časopis u suštini slijedi tradiciju prošlih brojeva.
Časopis tradicionalno započinje rubrikom Vremeplov, kao svojevrsnim odjelnim analom čija je
zadaća naše trenutke radosti ne samo sačuvati od zaborava, već o našim vannastavnim aktivnostima upoznati i kolege s drugih odjela i odsjeka za povijest. Svakako je najvažnija središnja rubrika
Radovi i rasprave u kojoj trećinu radova čine oni kolega s drugih sveučilišta što svakako pridonosi
razvoju kvalitete, ali i samoj promociji časopisa. Časopis nadalje donosi recenzije, kritike i osvrte,
kako knjiga, tako i drugih medija koji su posrednici kapljica iz mora prošlosti – filmova, glazbe, videoigrica. Ovaj se broj odužio za studente pažnje vrijednom, u prošlom broju neobjavljenom, drugom
dijelu feljtona naše profesorice Anamarije Kurilić. Rubrika Razgovori donosi nam dva intervjua s
dva vrsna povjesničara, jednim domaćim i jednim američkim pročelnikom odjela za povijest. Za
kolege avanturiste prenijeli smo iskustva sa studija povijesti u inozemstvu, a u posljednjoj rubrici
oni radoznali naći će zanimljivosti iz prošlosti te kviz u režiji naših vrsnih znalaca. Novina koju će stari
„prijatelji“ Rostre zasigurno odmah uočiti jest i novo, modernije ruho časopisa.
Naš je cilj stremiti k tome da izazovi koje donosi ovaj časopis i dalje budu jedan od najvažnijih i
najplodonosnijih poticajnih oblika stručnog djelovanja studenata na Odjelu za povijest Sveučilišta u
Zadru. Objava rada u časopisu i rad u uredništvu najbolji je način uključivanja studenata u akademsku zajednicu ili pripreme za djelovanje u istoj. Stoga pozivamo sve naše studente da prepoznaju
ovaj potencijal i pridonesu projektu. Osim toga, dužnost nam je reći kako je svaka kritika i sugestija
dobrodošla radi unapređenja projekta.
Konačno, želimo zahvaliti svima koji su bili uključeni u ovaj projekt, od Udruge studenata povijesti – ISHA Zadar, Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru, lektorica, prevoditeljica sažetaka, grafičke
urednice, do posebice recenzenata i autora članaka – među kojima su i neki naši odjelni profesori
– na prepoznavanju potencijala časopisa, što nas uvelike ohrabruje u našem daljnjem radu.
Glavni urednik, Marin Banović
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