Топола – часопис Спомен-подручја Доња Градина
Упутство сарадницима
Топола: часопис Спомен-подручја Доња Градина представља научни часопис ЈУ Споменподручја Доња Градина, који излази једном годишње у једној или више свесака. Главни циљеви
часописа су истраживање историје шире околине Козарске Дубице, затим истраживање историје
геноцида и ратних злочина на подручју Независне Државе Хрватске (1941–1945) са фокусом на
логор Јасеновац и стратиште у Доњој Градини, као и развој критичког промишљања тема као
што су геноцид, ратни злочини и Холокауст у Другом свјетском рату.
У складу с тим циљевима, часопис одликује посебна структура и тематика, изражена кроз
сљедеће рубрике:
1) Историјска истраживања
Рубрика научно обрађује историју Дубице и ширег дубичког подручја (Козаре, Поткозарја и
Просаре) те подручја са обје стране ријека Уне и Саве од Костајнице до Градишке, без
временског ограничења. За ову рубрику прихватљиви су и научни радови који обрађују историју
већих географских јединица (нпр. Поуња, Босанске Крајине, Баније или западне Славоније),
посебно са фокусом на историју Другог свјетског рата, и ако ратне догађаје и страдања на
дубичком подручју стављају у шири историјски контекст.
2) Студије о рату и геноциду
Сегмент часописа посвећен темама које су важне за дјеловање и мисију Спомен-подручја Доња
Градина. У овој рубрици објављиваће се научни текстови који говоре о логору Јасеновaц и
стратишту Доња Градина, о ратним злочинима, страдању становништва, геноциду и другим
логорима у НДХ и шире, те о геноциду и Холокаусту у Европи под Трећим рајхом. Рубрици
одговарају и текстови општег типа који са теоријског или психолошког гледишта прилазе овим
темама.
3) Документи и сјећања
Дио часописа посвећен објављивању историјских извора — архивске грађе и ауторизованих
сјећања. Примарна тематика извора односи се на логор Јасеновац, односно на рат и ратне
злочине на територији НДХ (1941–1945). Секундарно, објављиваће се и архивска и мемоарска
грађа од посебног научног и образовног значаја која се односи на историју Дубице и ширег
дубичког подручја, без временског ограничења.
4) Ставови
Часопис обезбјеђује простор за краће полемичке текстове који аргументовано образлажу
одређени критички став у односу према процесима и дешавањима, односно другим ставовима и
текстовима, а који су уско тематски везани за питања страдања, ратних злочина и Холокауста у
Другом свјетском рату, те пратеће културе сјећања.
5) Прилози
Простор за прилоге резервисан је за текстове који се због своје форме не уклапају у претходне
рубрике. Поред приказа књига, које су садржајем сродне тематици часописа, ова рубрика је
превасходно намијењена извјештајима о дјелатностима Спомен-подручја Доња Градина и других
сродних установа, те прилозима просвјетних и научних радника из области педагошкообразовног рада на тему ратних злочина и геноцида под НДХ.

Сарадници који шаљу своје радове дужни су да наведу своје пуно име и презиме, институцију у
којој раде и своју и-мејл адресу. Радови за прву, другу и трећу рубрику третирају се као научни
радови и уз себе морају имати апстракт (до 150 ријечи), кључне ријечи (до 10) и сажетак на
енглеском језику (прихвата се и превод апстракта).
Текстови достављени за прву и другу рубрику морају бити квалитетни радови научног карактера
и морају посједовати научни апарат. Од ових радова очекује се да испуњавају један од два
услова: 1) оригиналан научни допринос у тематици коју обрађују, са изношењем нових
чињеница и сазнања добијених употребом научне методологије са могућношћу провјере извора
(оригинални научни рад), 2) квалитетан синтетички преглед досадашњих резултата науке,
односно критички осврт на исте (прегледни чланак). У трећој рубрици, уколико се објављују
преписи архивских докумената, сваки документ мора уз себе имати име архивске установе у
којој се чува, назив фонда и сигнатуру. Приређивачи су одговорни за тачност преписа
докумената, односно за тачност и аутентичност транскрипције сјећања. Текстови за четврту и
пету рубрику не сматрају се научним радовима, па стога не морају имати уз себе ни научни
апарат.
Текстови се достављају на мејл адресу редакције у DOC или ODT формату, папир А4, фонт
Times New Roman ili Liberation Serif, величина слова 12 (за фусноте 10), без прореда (1.0).
Обавезни су наводници у складу са језичким стандардом, дупли доњи па дупли горњи, [ „ ] и [ “
], који се на тастатури за српски језик добијају комбинацијом AltGr + S и AltGr + D.
Пожељно је да текстови за прве двије рубрике садрже до 16 страница. Уколико се ради о
текстовима од посебног значаја, могуће је, у сагласности са редакцијом, премашити ову границу.
Преписи докумената у радовима за трећу рубрику морају имати величину слова 11, а ауторски
коментар величину 12. Дозвољена величина текстова за четврту рубрику („Ставови“) је шест
страница А4 формата, а текстови већи од тога неће бити прихваћени.
Научни апарат наводи се у фуснотама (Footnote). Архивска грађа наводи се на сљедећи начин:
установа (скраћеница), фонд (број или скраћеница), сигнатура; даље у тексту у скраћеној
верзији. На примјер:
— Архив Републике Српске (АРСБЛ), Изванредни народни суд Бањалука (88), бр. 4.
— АРСБЛ, ф. 88, бр. 30.
Књиге се наводе тако што се наведе аутор, наслов (у курзиву), мјесто и година издања и број
странице:
— Dušan D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u i socijalističkoj revoluciji 1941–1945,
Bosanska Dubica 1984, 199.
— D. Samardžija, Bosanskodubičko područje u NOR-u..., 240.
Текстови објављени у зборницима и часописима наводе се тако што се наводи аутор, назив
текста (под наводницима, без курзива), назив публикације (без наводника, у курзиву), уредник,
мјесто и година издања (уколико је часопис, мјесто долази у загради иза назива публикације, а
број и година након те заграде), број странице:
— Sanja Gladanac, „Uspostava državnog školstva na području Velike župe Vrhbosna“, u: Bosna i
Hercegovina 1941: novi pogledi, ur. Husnija Kamberović, Sarajevo 2012, 67.
— S. Gladanac, „Uspostava državnog školstva...“, 71.
— Miladin Životić, „Patriotizam i socijalizam“, Praxis (Zagreb), br. 3-4, 1972, 489.
— M. Životić, „Patriotizam i socijalizam“, 495.
Текстови са интернета наводе се на исти начин, с тим да се назив сајта ставља у једноугласте
заграде уз навођење датума приступа:
— Slavko Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“, Novosti (Zagreb), 24. 7. 2011. <www.novossti.com,
25. 9. 2013>.

— S. Goldstein, „Ratovanje na pravoj strani“.
Прихватају се и ћирилички и латинички текстови. Текстови на српском језику биће лекторисани
о трошку редакције. Аутори који своје текстове достављају на другим језицима дужни су да
обезбиједе лекторисње својих текстова.
Достављене текстове разматраће чланови редакције. Они који не испуњавају услове биће
одбијени, а они који би могли бити објављени уз извјесна побољшања, биће враћени ауторима на
дораду, уз коментар анонимног редактора. Редакција задржава право да измијени наслов рада
уколико сматра да исти није сагласан са садржајем текста.
Рок за доставу радова: 31. јануар 2017.
И-мејл адреса: redakcija@jusp-donjagradina.org

Instructions for authors
Topola: Journal of Memorial Zone Donja Gradina 1 is a scientific journal published annually in one or
more issues. Two primary goals of this journal are: 1.) to foster the research of history of the wider
geographic region of Kozarska (Bosanska) Dubica, 2.) to further the ongoing historical and
interdisciplinary research into the history of genocide and war crimes on the territory of the Independent
State of Croatia (NDH) (1941–1945), focusing on the Jasenovac concentration camp, as well as to to
encourage the critical examination of issues such as genocide, war crimes and the Holocaust during the
Second World War.
Based on those premises, the journal is structured through following sections:
1.) Historical Researches
This section is intended for scholarly texts that explore the history of Dubica, its wider geographic
region, including Kozara and Prosara mountains, as well as the entire territory surrounding the Una and
Sava rivers from Kostajnica to Gradiška, with both sides of the riverbanks, and without a time-frame. In
this section we will also publish the histories of even wider regions (such as Pounje, Bosanska Krajina,
Banija or Western Slavonia), especially if they are focused on the period of Second World War with an
effort to contextualize the events and processes in the Dubica region.
2.) Studies of War and Genocide
This part of the journal is focused on those issues that are of special interest for the Memorial Zone
Donja Gradina. Here, we will publish scientific papers that talk about the Jasenovac concentration
camp, war crimes, destruction of society and loss of civilian life during the war, genocide, other
concentration and death camps in NDH and beyond, the Holocaust in Europe under Third Reich and so
on. Papers that approach these issues from a generalized, theoretical and psychological viewpoint are
also suitable.
3.) Documents and Testimonies
Section dedicated for publishing historical sources — archival documents and testimonies. Primarily,
we will publish those sources that give us an insight into history of Jasenovac concentration camp, as
well as history of war and war crimes on the territory of NDH (1941–1945). Secondly, we will publish
historical sources of special scientific and educational significance for the history of the Dubica region,
without a time-frame.
1

Topola (Топола), noun — Poplar [Lat. Populus]; the “Poplar of Horror” was a po- plar tree located at
the bank of Sava and Una rivers, used as gallows by the execu- tioners from the Jasenovac Concentration
Camp.

4.) Perspectives
The journal also encourages authors to contribute their short essays that critically analyze and rethink
any given opinions, trends, processes or other texts in connection to issues of special interest for our
journal, such as war crimes, loss of life and the Holocaust in the Second World War, as well as its
corresponding memory culture.
5.) Contributions
Section for other texts that due to their form do not belong to any of the previous sections. Here, we'll
publish reviews of books which are conceptually related to our issues, reports on activities of the
Memorial Zone Donja Gradina and similar institutions, reports on educational activities concerned with
war crimes and genocide in Second World War, interviews with curators, teachers, researchers etc.
Authors who send their papers must also write down their full name, institution and an e-mail address.
Papers for first, second and third section are treated as works of scientific character, so they have to
include an abstract (up to 150 words), key words (10 at most) and a summary that will be translated to
Serbian language.
Papers for first and second sections without an exception must be academic in nature and must include
references (citation). They also have to meet one of two demands: 1.) original academic contribution to
our understanding of issues dealt with by the text, with addition of new facts and perspectives (original
scientific paper), 2.) a synthesis of results offered by current research in the humanities, or a critical
review of that research (review article). Texts intended for the third section, if they are presenting
archival records, those records must contain the name of the archival institution, record group (fond) or
a record collection name and a signature. Authors are responsible for a precise transcription of
documents and testimonies. Texts intended for a fourth or a fifth section are not treated as scientific
papers.
Authors should send their papers to the Editorial Board’s email address, in DOC or ODT formats, A4
paper size, font Times New Roman or Liberation Serif, font size 12 (10 for footnotes), spacing 1.0.
Authors should use proper English language quotation marks, [ “ ] and [ ” ].
Papers for the first two sections should span up to 16 pages, but we’re open for even longer papers if
they are of high academic quality. Transcriptions of documents and testimonies for the third section
texts should be typed in font size 11, while author’s own comments would retain size 12. Texts intended
for our fourth section (“Perspectives”) should be up to 6 pages long (size A4); those that do not conform
to this request will not be published.
References are to be written in footnotes (not endnotes). Archival records are cited in the following
manner: institution (abbreviation), record group or collection (its number or its sign), reference code;
onward in a shortened version. For example:
— National Archives and Records Administration (NARA), Foreign Record Seized (RG 242), T314,
roll 560, frame 1280.
— NARA, RG 242, T314, roll 560, frame 1280.
Reference to books should be starting with the author’s name, followed by the title (italic),
publication place and year, page number:
— Milan Ristović, U potrazi za utočištem: jugoslovenski jevereji u bekstvu od Holokausta 1941–1945,
Beograd 1998, 50.
— M. Ristović, U potrazi za utočištem..., 94.
Texts published in journals and conference proceedings should start with the author’s name, followed by
the title of the text (in quotes, no italics), name of the publication (in italics, no quotes), editor’s name,
location and year (if it’s a journal, location should be written in parentheses after the publication,
followed by the issue’s number outside, and a year inside a new pair of parentheses), ending with a page
number:

— Olga Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću, emigraciji i reviziji istorije”, in:
Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam: (zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i
Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije, ed. Milo Petrović, Belgrade 2014, 307.
— O. Manojlović Pintar, “Još jednom o Milanu Nediću...”, 309.
— Alan Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH: kako je po odluci vodstva NDH poraz Osovine
u tisku NDH pretvoren u pobjedu”, in: Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), no. 1 (2010), 79.
— A. Labus, “Bitka za Staljingrad i promidžba NDH...”, 82.
Texts from the internet should have the same form, while a web address must be placed in angle
brackets with a date of the access; if an address is longer than 50 characters, please use only the address
of the given website:
— “The Trial of Adolf Eichmann”, Session 46, Part 5 of 6, 2012. <www.nizkor.org, 10. 10. 2014.>.
— “The Trial of Adolf Eichmann”.
Authors whose texts, written in English, were accepted for publication, must provide a proofreader.
All texts will be taken into consideration by the Editoral Board. Those that do not conform will be
rejected, while the ones that could be published given some improvement, will be sent back to the
author with an anonymous comment. Editors may change the title of the paper if they consider the
existing one inadequate in relation to the content.
Deadline: January 31st 2017
E-mail address: redakcija@jusp-donjagradina.org

