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ПОЗИВ 

Поштоване колеге и колегинице, 

Уређивачки одбор часописа за друштвену и хуманистучку мисао ,,Ноема“ и Савез 

студената Филозофског факултета у Бањој Луци, позивају све дипломце и постдипломце 

да учествују са ауторским радовима у првој публикацији поменутог часописа. Са својим 

радовима ћете омогућити остварење идеје да часопис ,,Ноема“ постане мјесто 

прожимања различитих искустава, методолошких приступа и актуелних проблема са 

којима се различите средине суочавају.  

Уређивачки одбор се опредијелио да учесницима понуди велику слободу при 

изради њихових радова тако што се одлучио да бројеве не ограничава затварајући их у 

уске тематске цјелине, сматрајући да је то начин да се јавности изнесу различита 

искуства и приступи. Због тога је ауторима остављена могућност да се одлуче, за једну 

од двије могућности, у којој желе да доставе свој рад. Наиме, први дио часописа се 

односи на научну критику (полемика, расправа), која би за циљ имала да укаже на 

тенденције у друштву, да промовише културу и да подстиче интелектуални дијалог. 

Други дио часописа представљају оргинални истраживачки радови, стручни радови и 

прикази. 

Иако је часопис намијењен, прије свега, особама са дипломских и постдипломских 

студија, радове могу слати и друге особе које су у свом послу у блиској вези са 

друштвеном и хуманистичком дјелатношћу. О појединостима везаним за слање радова и 

захтјевима које аутори треба да испуне, можете се обавијестити у прилогу који иде уз 

позивно писмо. 

.                               

   С поштовањем,  

 

                                                          Главни и одговорни уредник 

                                              Александар Дуроњић 

                                                                             

Бања Лука, 30. март 2015. 
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Упутство ауторима 

 

1. Прилоге треба писати основним Times New Roman фонтом, величином слова 

12, осим наслова. 

2. Радови објављени у Ноеми штампају се на ћириличном писму. 

3. Упутно је да обим радова буду сљедећи за поједине врсте прилога: 

- оригинални истраживачки радови и стручни радови – максимално 15 

компјутерских страна; 

- научна критика (полемика, расправа) – максимално 5 компјутерских страна; 

- прикази – до 5 компјутерских страна. 

4. Све референце ( напомене, навођење извора, упућивање и слично) треба да 

стоје у фусноти, тако да не оптерећују читаоца у основном тексту. 

5. Преглед извора и литературе навести иза текста. 

6. У прилогу са радом треба да се наведу и подаци: име и презиме аутора, основне 

биографске податке и  електронску адресу.   

7. Све прилоге слати завршене у електронској форми на и-мејл адресу: 

casopis.noema@gmail.com до 01.06.2015. 

8. Достављене прилоге за објављивање не враћамо и не нудимо новчану накнаду. 

9. Они аутори прилога који прођу рецензију накнадно ће морати доставити 

формулар којим потврђују да је наведени прилог ауторски и да раније није 

нигдје објављиван.  
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