ИЗЈАВА О НОВОЈ УРЕЂИВАЧКОЈ ПОЛИТИЦИ
ЧАСОПИСА ИСТРАЖИВАЊА
Узимајући у обзир савремене и актуелне потребе и научне захтеве за унапређивање и
модернизацију историографије у домену недовољно истражених тема, друштвених
процеса и догађаја на простору Средње и Југоисточне Европе и Медитерана, Редакција
часописа Истраживања се определила за свеобухватну промену досадашње концепције
часописа како би она била у највећој мери усаглашена са критеријумима за које су се
определили и други часописи на референтним и признатим међународним листама које
вреднују и рангирају научну периодику. Будући да је основно опредељење Уређивачког
одбора часописа Истраживања да се подстакне све неопходније, акрибичније и
свестраније проучавање културне, друштвене и социјално-политичке прошлости народа
на простору који подразумева и обухвата југоисток европског континента, очекујемо да
новом концепцијом омогућимо објављивање чланака и студија који својим садржајем и
критичким научним приступом испуњавају кључне захтеве историјске науке, првенствено
у областима динамичног схватања друштвених процеса од најранијег периода људске
историје до најновијег доба. Од аутора који су спремни да наставе или започну сарадњу са
нашим часописом очекујемо да осим критичког и оригиналног историописања –
сагледајући важност осавремењеног проучавања прошлости, с акцентом на писање радова
на енглеском језику – прихвате правила која подразумевају изнад свега академску
честитост у научном раду, спремност на прихватање критике од стране других научника,
доказану стручност и компетенцију у научној проблематици која се истражује,
оригиналност научног рада и његову прилагођеност најбољој међународној пракси у
погледу оригиналности и ауторства.
У складу са наведеним, Редакција часописа Истраживања, посебно узимајући у обзир
традицију и углед који овај часопис има у историографским научним круговима од 1971.
године, када је објављен први број, до данас, када је критици научне јавности и увиду
шире читалачке публике предат 25. број (2014), показујемо опредељење да сваки
оригинални научни рад у највећој мери представља оригинална научна сазнања до којих
се дошло савременом критичком методом и да приказани резултати истраживања у
целости одговарају спроведеном научном поступку, при чему се подразумева да ни у
најмањој мери не постоји могућност кривотворења идеја и резултата и да су нова и
оригинална сазнања поткрепљена релевантним доказима и предочена на јасан и разумљив
начин. У радовима који би били написани на енглеском језику или на српском језику са
којег ће бити преведени на енглески језик, неопходно је уважити на свеобухватан и
критички начин допринос других аутора и истраживача, као и раније објављене закључке,
и притом држати до основног принципа да резултати истраживања предложени за
објављивање у историјском часопису Истраживања нису претходно објављени.
Редакција часописа настојаће да на најбољи могући начин и у потпуности изађе у сусрет
свим сарадницима часописа, да обезбеди и гарантује објективну и непристрасну рецензију
и да на сваки начин сачува углед и ауторитет својих сарадника.

