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Tidsskriftet Antropologi har til formål at afspejle og igangsætte debatter inden for den 
antropologiske videnskab. 

Tidsskriftet Antropologi udkommer to gange årligt som temanumre, der oftest frem-
kommer ved, at redaktionen opfordrer potentielle skribenter til at bidrage til et givet 
tema. Temanumrene redigeres af en temaredaktion bestående af et til flere medlemmer 
af den faste redaktion og gæsteredaktører. Ideer til temaer med eventuelle forslag til 
bidragydere modtages gerne, ligesom uopfordrede artikler inden for og uden for tema 
er velkomne. 

Redaktionen tilstræber, at Tidsskriftet Antropologi indeholder flere formater:
Artikel  Bidrag på maksimum 7.000 ord.
Enquete Et kort og kondenseret bidrag, der belyser temaet.
Interview Kan have artiklens længde. Afsæt i temarelevant emne eller person.
Position Et kortere bidrag af debatkarakter.
Review En udvidet anmeldelse og kontekstualisering af to eller flere bøger, 
  som behandler et fælles tema. 

Derudover bringer Tidsskriftet Antropologi anmeldelser af aktuelle bogudgivelser. 
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adresse. De aktuelle udgivelser, der er mulighed for at anmelde, fremgår af tidsskriftets 
hjemmeside. Her findes også skrivevejledningen, der giver en indføring i de formelle 
krav til de forskellige formater. Det er endvidere muligt at følge tidsskriftet på 
facebook, hvor der blandt andet løbende orienteres om lancering af nye temanumre. 
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