RIJEČ UREDNIKA
Ovim je 40. brojem Radova Zavoda za hrvatsku povijest učinjen svojevrstan
pomak u povijesti našega časopisa. Ponajprije, riječ je o prvom broju
Radova nakon njihova povratka na ranije uživano i zasluženo mjesto
među humanističkim časopisima koji se po vrsnoći nalaze na listi onih s
međunarodno priznatom recenzijom. Pažljiviji će čitalac također primijetiti
da su autori priloga u ovom broju, gotovo bez iznimke, pripadnici mlađe
generacije hrvatskih povjesničara, što nas jako veseli jer time Radovi imaju
pred sobom svijetlu budućnost kao relevantan časopis u okvirima hrvatske
historiograﬁje. U ovom broju po prvi put nakon dosta vremena svojim
prilozima sudjeluju i kolege iz srodnih humanističkih disciplina, što nas
također posebno veseli jer se Radovi osvjedočuju kao časopis tematske
i metodološke otvorenosti. Sa zadovoljstvom možemo najaviti da smo
znatno odmakli i u pripremi sljedećega, 41. sveska Radova u kojem ćemo
objaviti i priloge stranih autora na engleskom jeziku. Sve navedeno konačno
svjedoči da Radovi idu putem potpune aﬁrmacije i povratka statusa koji je
časopis nekada uživao. Čeka nas još dosta posla na izgradnji međunarodne
prepoznatljivosti i relevantnosti časopisa, ali će ovo uredništvo kao i mlade
snage koje će nas naslijediti zasigurno u tome s vremenom uspjeti.
I u ovom smo broju nastojali objaviti relevantne radove iz svih razdoblja
hrvatske povijesti, uključujući i antičku povijest hrvatskih prostora, kako
bismo omogućili svima jednaku dostupnost objavljivanja. Osim toga,
želimo izraziti i načelan stav uredništva o jednakoj važnosti svih povijesnih
razdoblja. Smatramo da je uz sve veći broj časopisa specijaliziranih za
pojedine tematske ili kronološke odsječke povijesti nužno zadržati i ovakve
časopise, „tribine“ otvorenog tipa, kao mjesta susreta stručnjaka različitih
proﬁla, sklonosti, metodoloških i sadržajnih usmjerenja. Ovim ćemo putem
nastaviti, a ujedno pozivamo sve zainteresirane da nam i dalje šalju svoje
priloge.
prof. dr. Borislav Grgin
glavni urednik
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Časopis izlazi jedanput godišnje
Ovi su Radovi tiskani uz financijsku potporu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

RADOVI ZHP40-book.indb 2

15.12.2008 9:54:42

Naslovna stranica
Iva Mandić
Računalni slog
Boris Bui
Lektura i korektura
Ivan Botica
Tisak
Tiskara Rotim i Market, Lukavec
Tiskanje dovršeno u prosincu 2008. godine
Naklada
400 primjeraka

RADOVI ZHP40-book.indb 4

15.12.2008 9:54:42

