Уводна ријеч
Поштовани читаоци,
Пред вама се налази нови број нашег часописа, посебан
по много чему. Све новости које вам представљамо петим
– малим јубиларним – бројем показују, надам се, колико се
Ноема уозбиљила током протеклих година. Наиме, од скромног студентског часописа намијењеног студентима основних и постдипломских студија, часопис се полако претвара
у озбиљан подухват који окупља не само студенте него и
доказане научне раднике у држави и иностранству. Зато ми
је част и задовољство да вам представим баш овај број.
Прва новост о којој ћу говорити јесте наша одлука да овај
број буде тематски. Као што смо навели у позивном писму,
сматрали смо да су и уредници и читаоци и аутори зрели да
се приме оваквог посла. Много пристиглих радова различитог карактера показује нам да смо били у праву. Тако ћете на
страницама првог тематског броја читати, уз наше редовне
рубрике – приказе, интервјуе, преводе, пјесме и извјештаје,
радове који говоре о интердисциплинарности или су сами
вишеперспективни. Аутори објављених научних написа
бавили су се овом темом у оквиру различитих области, од
језика и књижевности, преко педагогије, до економије. Оно
што је свим објављеним прилозима заједничко јесте то да су
у потпуности одговорили на питања постављена у позивном
писму, те чињеница да се сви слажу у томе да је интеракција
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између двију или више наука сасвим оправдана и пријеко
потребна друштвеним и хуманистичким наукама које су
у посљедњих неколико година запале у методску и научну
кризу. Тако ова тема не пружа само одговоре на постављена
питањa већ доказује да су и аутори, сами свјесни данашњих
изазова бављења науком, почели крчити свој пут у простору
савремених истраживања.
Друга новина, присутна и у прошлом броју, јесте наш
нови уредник Растко Лончар, који се у овом тематском
броју нашим читаоцима представља на најбољи могући
начин. Наиме, Растко је уредник нашег литерарног одјељка,
а овом приликом ћете се упознати са његовим виђењем
књижевноумјетничког стварања. Ово сам посебно напоменула, с обзиром на то да су уредници Ноеме већ у првом
издању истакли и подвукли да наш часопис није још један
у низу репродуктивних листова, већ да је смисао његовог
излажења управо нови, свјежији, гласнији, необичнији
поглед на стварност.
У нади да испуњавамо ваша очекивања, да ће сваки
наредни број нашег часописа бити све бољи, те да ће се они
који нису писали одважити да пишу, а да ће они који су нам
већ слали своје радове жељети да и даље с нама дијеле свој
поглед на свијет, срдачно вас поздрављам.

		
У Бањој Луци, мај 2018.
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