
Садржај

Реч уред ни ка 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

Мирослав Филиповић
О прогонима Срба и антисрпској пропаганди у Аустроугарској кроз 
текстове новосадских листова Застава и Браник уочи и непосредно 
након Сарајевског атентата

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Бојан Вићентић
Припадници Југословенског краљевског ваздухопловства у Другом 
светском рату

Борис Радаковић
Усташко упориште у Босанској Крајини: Ко за рац

Стево Лапчевић
Попис страдалих мештана села Лежимир током Другог светског 
рата 

Филип Шкиљан 
Прекрштавање Срба на подручју данашње Босне и Херцеговине 1941. 
и 1942. године према сачуваној документацији из фонда Министарства 
правосуђа и богоштовља Независне Државе из Хрватског државног 
архива

Борис Томанић, Небојша Стамболија
Квантификација злочина припадника Српске државне страже пре-
ма подацима Државне комисије за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача

АРХИВСКА ГРАЂА

Вељко Ђурић Мишина
Записник са саслушања Мирослава Мајсторовића



Сведочење Срба из Јасеновца о догађајима из првих месеци Не-
зависне Државе Хрватске

КУЛТУРА СЕЋАЊА

Радован Ратковић 
Потискивање из историје – Прикривање усташког геноцида над 
Србима у Славонији 1942. године

Бојан Арбутина 
Други светски рат у дневној штампи социјалистичке Југославије – 
Пример дневног листа Дневник 1953–1980. година

Вељко Ђурић Мишина
Чему искривљавање истине у легендама фотографија

Да ни ло Тр бо је вић
(Пр)оживљавање и приповедање трауме: културна улога и друштве-
ни идентитет „(деце-)логораша“

ПРИКАЗИ

Стефан Радојковић
„На си ље као ге не ра тив на си ла“ Мак са Берг хол ца: при каз књи ге

Мо мир Н. Нин ко вић
Рудо и Руђани у Првом светском рату - Осврт на књи гу Пре дра га 
В. Осто ји ћа Ру до у Ве ли ком ра ту 1914–1918 

РАЗНО

Стефан Радојковић
Уве за ни ге но ци ди и њи хо во раз у ме ва ње: Раз го вор с проф. др Алек-
сан де ром Кор бом

ДНЕВНИК ДОГАЂАЈА

Дневник догађаја Музеја жртава геноцида
Дневник догађаја Спомен-парка „21. октобар“

Годишњак за истраживање геноцида, св. 11/2, 2020
.
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