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Годишњак за истраживање геноцида, 1/2022

УВОДНА РЕЧ

О часопису
Музеја жртава геноцида : Годишњак 

за истраживање геноцида

Законом о оснивању Музеја жртава геноцида, 1992. године је, „ради 
трајног сећања на жртве геноцида над Србима, прикупљања, обраде и ко-
ришћења података о њима и остваривању обавеза из Међународне кон-
венције о спречавању и кажњавању злочина геноцида“ основан Музеј жр-
тава геноцида (у даљем тексту Музеј).

Ступањем на снагу Закона о музејској делатности, у октобру 2021, 
Музеј је постао матични музеј у Републици Србији „за неговање културе 
сећања на жртве геноцида и Холокауста“.

Од 2015. године, Музеј објављује часопис под називом који је и данас 
актуелан ‒ Годишњак за истраживање геноцида. Часопис се објављује јед-
ном годишње, по потреби и чешће. 

Часопис представља пројекат Групе за научно-истраживачки рад у 
Музеју, коју сачињавају стално запослени стручњаци и стручни сарадни-
ци (стипендисти), али је, свакако, и резултат рада читавог Музеја. Члано-
ви Уредништва су научни радници из земље и иностранства, различитих 
научних профила, са значајном и богатом библиографијом на српском и 
страним језицима.

У часопису се објављују следеће врсте радова: изворни научни радо-
ви, прегледни радови, научне критике, полемике и осврти, излагања са 
научних скупова, стручни радови, прикази књига и часописа из области 
истраживања геноцида, Холокауста, злочина против човечности, ратних 
злочина, као и културе сећања на жртве ратних страдања. 

Тематски оквир Часописа чине: геноцид над Србима, Холокауст, Саму-
дарипен (геноцид над Ромима), ратна страдања припадника српског и дру-
гих народа и етничких заједница на просторима некадашње југословенске 
државе током 20. и 21. века, као и друга питања ратних злочина, злочина 
против човечности, геноцида и Холокауста. 



10

Посебан фокус Часописа је усмерен на геноцид над Србима који се 
догодио на територији Независне Државе Хрватске у периоду од 1941. до 
1945. године.

Намеравамо да Часопис буде тематски разнолик и садржајно мулти- 
дисциплинаран, иако смо свесни чињенице да не постоји велики број науч-
них радника који се баве овим тешким темама које захтевају свестраност, 
огромно предзнање, познавање научне методологије али и способност аутора 
да се у истраживању и писању носе и са огромним емотивним притиском 
као неизбежним пратиоцем ове тематске области. 

Оригинални научни радови и остали прилози објављени у часопису 
изражавају личне ставове аутора и не представљају нужно и ставове Уред-
ништва часописа и Музеја.

Уредништво очекује да ће ауторски радови и други прилози објављени 
у часопису знатно допринети развоју историографије Србије и неговању 
културе сећања на жртве геноцида, Холокауста и ратних злочина на југо-
словенским просторима.

Захваљујемо се свим институцијама, установама и појединцима који 
су, својим прилозима и другим активностима, дали велики допринос досад 
публикованим часописима. Посебну захвалност и поштовање упућујемо 
досадашњим уредницима Часописа и њиховом раду: историчарима пок. 
Јовану Мирковићу и др Вељку Ђурићу Мишини.

Др Ненад АНТОНИЈЕВИЋ


