Поштовани студенти Одељења за археологију,
Позивамо Вас да својим прилозима учествујете у реализацији трећег броја електронског
часописа Artefakti (http://www.f.bg.ac.rs/artefakti/Index.html) намењеног студентима
археологије на свим нивоима студија. У циљу осавремењавања часописа, од овог броја
чланове редакције осим наставника чине и Ваше колегинице и колеге:
др Перица Шпехар, ванредни професор (perica.spehar@gmail.com)
доц. др Соња Богдановић (sonja.vukovic@gmail.com)
доц. др Милена Гошић Арама (milena.gosic@gmail.com)
доц. др Зорица Кузмановић (zoricakuzmanovic@gmail.com)
доц. др Марија Љуштина (mljustin@f.bg.ac.rs)
Ана Гавриловић (anamen96@gmail.com)
Анђела Дедић (andjela.arheologija@gmail.com)
Душка Радосављевић (animaradosavljevic@gmail.com)
Звездана Штимац (zikithegreat@gmail.com)
Филип Ристовић (ﬁlipristovic1996@gmail.com)
Милош Тодоровић (milostodorovic97@gmail.com)
У часопису се објављују научни и стручни радови емпиријског, методолошког или
теоријског карактера, који могу да проистичу из семинарских радова, одбрањених мастер
радова или самосталних истраживачких радова. Осим тога, прилоге могу чинити прикази
књига или изложби, као и извештаји са научних и студентских скупова или стручних
екскурзија. Посебан сегмент представљају извештаји са праксе (теренске, лабораторијске,
музејске), искуства са учешћа у Ерасмус+ програмима, те новости везане за археологију.
Осим тога покрећу се и рубрике посвећене односу археологије, филмова и видео игрица,
док посебну новину представља увођење археолошког стрипа, као и интервјуа са
професорима.
Како би се рад на припреми броја одвијао што ефикасније, уколико имате недоумице по
питању стучних и научних радова обратите се било коме од наставника из редакције. За
техничке детаље око припреме радова можете консултовати Анђелу Дедић, секретара
редакције. За теме које се тичу односа археологије и филмова и видео игрица задужена је
Ана Гавриловић, док је Звездана Штимац одговорна за извештаје са волонтирања, односно
пракси. Душка Радосављевић ће координирати прилоге који се тичу учествовања на
ископавањима и оних који говоре о мобилности студената. Милош Тодоровић ће покривати
вести из археологије, а Филип Ристовић стрип и интервјуе са професорима.
Рок за предају стручних и научних прилога је 15. април, а за остале прилоге 1. септембар.
Радове треба слати на адресу casopis.artefakti@gmail.com. Електронска верзија броја се
поставља на сајт Факултета до 15. децембра. Упутства за припрему текста се налазе на
сајту Одељења (http://www.f.bg.ac.rs/archaica).
С поштовањем,
Редакција часописа Artefakti

