VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA
Pozivno pismo
Poštovane/i,
Državni arhivi u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru pokrenuli su 2020. godine zajednički
časopis Vjesnik dalmatinskih arhiva – Izvori i prilozi za povijest Dalmacije. Časopis je izrastao
nakon podrobnije analize u kojoj smo utvrdili da postoji prostor za ovakvu vrstu serijske periodičke
publikacije s obzirom na iznimnu znanstvenu i stručnu bazu iz koje bi se mogli generirati kvalitetni
sadržaji za časopis (državni arhivi, humanistički i informacijski studiji Sveučilišta u Zadru,
humanistički studiji u Splitu i Dubrovniku, zavodi HAZU u Zadru, Splitu i Dubrovniku, muzeji te niz
srodnih baštinskih institucija na području Dalmacije).
Časopis izlazi jednom godišnje i usmjeren je na objavu arhivskih izvora, arhivističke
znanstvene i stručne teme te historiografske i druge znanstvene i stručne priloge iz povijesti
Dalmacije.
U časopisu se objavljuju neobjavljeni, kategorizirani znanstveni i stručni radovi, kao i
rezultati istraživanja prethodno izloženi na znanstvenom skupu (što treba istaknuti u bilješci).
U časopisu se objavljuju kao nekategorizirani radovi (na hrvatskom jeziku) prikazi drugih
publikacija, izvješća te druge vrste prigodnih tekstova.
Službeni jezik časopisa je hrvatski, a prihvaćaju se prilozi na talijanskom i engleskom jeziku.
Članci objavljeni na hrvatskom jeziku redovito će biti opremljeni sažetkom na engleskom jeziku.
Svi članci bit će podvrgnuti dvostrukim slijepim recenzijama.
S obzirom na profil časopisa, prihvatljivi su prilozi iz sljedećih tematskih područja:
1. Arhivska teorija i praksa (prilozi iz područja arhivističke teorije i prakse)
2. Rasprave i prilozi (historiografski prilozi nastali na temelju istraživanja arhivskog gradiva
relevantnog za povijest Dalmacije)
3. Izvori (objava izvora – manjih cjelina gradiva i/ili dokumenata – inventari, prijepisi, prijevodi,
preslici karata i grafika, regesta)
4. Prikazi, recenzije, izvještaji sa znanstvenih i stručnih skupova, novosti, nekrolozi i dr.
Časopis će omogućiti slobodan pristup objavljenim radovima (Open Acces) preko Portala
znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak).
Dugoročno, namjera nam je osigurati znanstvenu kategorizaciju časopisa stoga nam je
suradnja s Vama iznimno značajna kako bismo osigurali kvalitetne znanstvene i stručne priloge i na taj
način doprinijeli poznavanju izvora i povijesti Dalmacije.
Pozivamo Vas da svoj prilog dostavite do 30. lipnja 2022. na adresu e-pošte vda@das.hr.
Unaprijed zahvaljujemo na podršci i nadamo se uspješnoj suradnji.
Srdačan pozdrav!
UREDNIŠTVO

IZVORI I PRILOZI ZA POVIJEST DALMACIJE

