VABILO AVTORJEM
Dianoia (grško διάνoια) po Platonu označuje védenje, razmišljanje o modelih stvarnosti, o
naravoslovno-matematičnih in tehničnih temah. Uporabljajo ga matematiki (modeliranje) in
znanstveniki (formuliranje problema), inženirji (načrtovanje sistema). Opredeljuje
kompetenco, proces ali rezultat diskurzivnega razmišljanja, za razliko od neposrednega
razumevanja obravnavane tematike. Aristotel to védenje naprej razdeli na teoretično (episteme)
in praktično (phronesis).
Dianoia po Platonu torej označuje vmesni nivo človeškega spoznanja, prehod od intuitivnih
občutkov do najglobljega spoznanja dejanskosti. Tako je idealna oznaka za objave v pričujoči
reviji, ki povezujejo teoretična, znanstvena izhodišča z njihovo uporabno namembnostjo.
Študentje, avtorji teh člankov, ste na prehodu od učenja k delu, od teoretičnega h konkretnemu,
ki vas bo pripeljalo do kruha, do dela, s katerim boste odigrali svojo vlogo v družbi. Na tem
prehodu pa poleg znanja, ki ga ponuja redno izobraževanje, potrebujete tudi izkušnje s
konkretnih izzivov in mehke kompetence sodelovanja v ekipah delodajalcev, k čemur vas
spodbuja in vam pri tem pomaga revija Dianoia.
V reviji bomo objavljali poljudne in strokovne članke s področja naravoslovja, matematike ali
znanosti, ki uporabljajo znanja teh področij. Ciljna publika bralcev so v prvi vrsti delodajalci,
ki tovrstna znanja potrebujejo in želijo izvedeti, kaj je kdo zanimivega razmislil na njihovem
področju. V drugi vrsti so ciljna publika študentje, ki iščejo zamisli za svojo poklicno pot in
lahko v reviji najdejo navdih za lastna raziskovanja in iskanje stikov s trgom dela.
Za kakovost izdelkov bo skrbel uredniški odbor in uredniški svet, v katerih so vrhunski
strokovnjaki, povezani s področji, ki jih revija obravnava. Članki bodo anonimno recenzirani,
o objavi pa na podlagi recenzije odloča uredniški odbor. Priporočljivo je, da avtorji besedilo
spremenijo v skladu s priporočili recenzentov in da popravljeni članek z utemeljitvijo sprejema
ali zavrnitve sprememb ponovno pošljejo v pregled. Uredništvo lahko objavo članka zavrne, če
vsebinsko ali po merilih kakovosti ne ustreza standardom revije, o čemer avtorje obvestimo v
najkrajšem možnem času.
S prispevkom v reviji bodo avtorji spodbujali širjenje znanja s področja naravoslovja in
matematike ter tehnike oziroma izobraževanja teh področij in svoje poglede prenašali na trg
dela in na prihajajoče generacije.
NAVODILA AVTORJEM
Avtorje prosimo, da pri pripravi članka upoštevajo naslednja navodila.
Če je članek napisan v slovenščini, naj ima angleški prevod naslova, povzetka in ključnih besed.
Veseli bomo tudi prispevkov v angleščini, ki pa morajo imeti naslov, razširjen povzetek v
obsegu 300 – 400 besed in ključne besede v slovenščini. Ključnih besed naj bo do šest.
Prispevki naj bodo zanimivi za širši krog bralcev. Ključna je intuitivna predstavitev zamisli in
rezultatov, podrobnosti pa lahko ostanejo prihranjene za morebitni znanstveni članek, ki bi bil
nadgradnja članka, objavljenega v reviji Dianoia.
Članek naj vsebuje naslov, ime avtorja (avtorjev) in sedež ustanove, kjer avtor(ji) dela(jo). Sledi
naj povzetek, z največ 150 besedami, seznam ključnih besed in besedilo, ki ne presega 3000
besed. Besedilo naj bo zapisano v urejevalniku besedil MS Word 2010 oz. kasnejši ali LaTeX
in naj uporablja objavljeno predlogo. Slike in tabele morajo biti oštevilčene in imeti natančen
opis, da jih lahko razumemo brez preostalega besedila. Slike v elektronski obliki naj bodo
visoke kakovosti v formatu PNG ali JPEG.
Prispevek v PDF obliki pošljite na naslov dianoia@um.si z zadevo: »Za revijo Dianoia«. Če bo
sprejet v objavo, vas bomo prosili za izvorno obliko prispevka.

