
 

 

УВОДНИК  

Oд самих је почетака уређивачка политика садашње редакције 
часописа Теме, поред објављивања прилога већ афирмисаних до-
маћих и страних аутора, укључивала и промоцију младих истражи-
вача различитих образовних профила, који тек ступају у свет науке. 
Покаткад придружујући њихове написе текстовима угледника из 
академске заједнице, покаткад у виду критичких осврта и приказа. 
Праксу настављамо и у најновијем броју.  

Част ми је што могу да у име редакције и у своје лично – и сам 
сâм од њеног оснивања, у својству асистента, упошљен на Студиј-
ској групи за историју Филозофског факултета – поздравим долазак 
млађаних посленика музе Clio из Ниша у наш часопис. Надам се да 
се ради о почетку плодне сарадње са једном од најмлађих студијских 
група Филозофског факултета, која полако, али сигурно крчи себи 
позиције на српском универзитетском небу. И, како приличи младим 
групама, поред неколицине професора, матичних и у хонорарном 
статусу, махом је сачињавају асистенти у успону академске каријере, 
сви пред одбранама магистарских и докторских радњи.  

Три рада третирају важна питања домаће историографије. 
Силвана Лазаревић осветљава значај Задарског мира за Балканско 
полуострво. Славиша Недељковић пропитује последице турског ре-
формног програма с почетка двадесетог века по Стару Србију, док 
нас Ђорђе Ђекић ближе упознаје са животом и делом краља Стефана 
Дечанског, критиком издања његових хиландарских повеља. 

Tу причи није крај. Свом асистенту Владимиру Алексићу, 
прилозима за рубрику Критичка картотека, придружују се дарови-
ти студенти историје – Милена Жикић, Никола Арсић и Саша Радо-
јичић – представљањем часописâ ("the POST", број 1 и "Петничке 
свеске", бројеви 52 и 55) у којима се средњошколцима и студентима 
омогућују први искораци у научне воде. Тиме се нишки историчари 
показују у добром светлу, а редакција им жели још пуно професио-
налних успеха у будућности. 



 

*** 

Због актуелности далекосежног догађаја – карикатурално пред-
стављање Мухамеда и ислама, првобитно у данском листу Jyllands-
posten, a затим у виду репринта, у иним листовима у Норвешкој, 
Француској, Немачкој, Италији и Шпанији, које је изазвало лавину 
жестоких реакција муслиманског света – темату из историје прет-
ходи, а у новоуспостављеној рубрици "Дијалог и полемика", дијалог 
између Ташбија Саједа и Павла Мојзеса под насловом "Мухамед 
није пророк терориста". 
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