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Babylon Nr. 2-2015:  
 
Babylon søker for sitt nr. 2-2015 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. 
Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske 
landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi 
har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge 
temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.  
 
I tillegg til et bredt spekter av ulike artikler vil Babylon ha en fokus-seksjon som omhandler 
stormaktenes roller i Midtøsten, bredt forstått. Dette inkluderer både artikler om hvordan land 
utenfor Midtøsten involverer seg i regionen, eller regionale stormakter, som Egypt eller 
Saudi-Arabia, sine roller.  
    
 
Innleveringsfrist for artikler:   1. september 2015 
Innleveringsfrist for anmeldelser:   1. oktober 2015 

___________________________________________________________________ 
Om Babylon 
Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på  
samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder et utvalg artikler på et gitt  
fokusområde, og publiserer også alltid artikler med uavhengig tema. I tillegg vies en betydelig del til  
bok- og filmanmeldelser.  
Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i  
tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet  
artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet.  
Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og  
orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av  
institusjonen Fritt Ord.  
 
Sende inn bidrag? 
Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens  
Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original,  
reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være  
tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling.  
 
Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på  
engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard  
lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere 
veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettsted  
www.tidsskriftet-babylon.com  
 
Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.com 
 
For å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere  
tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte  
media. Bidragsytere honoreres ikke.  
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