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Stimaţi colaboratori, 

 
 
Revista „Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie” îşi propune să 

publice studiile şi articolele care valorifică rezultatele cercetărilor din domeniul 
istoriei. Textele pot fi trimise redacţiei în format electronic, în limba română, 
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană  şi să fie însoţite de un rezumat în 
limba engleză sau franceză. Titlul articolului va fi tradus în limbile engleză şi 
franceză. Textul trebuie prezentat în format B5, Microsoft Word, Times New 
Roman, Font Size 12, Space 1, urmând a fi precedat de cinci cuvinte cheie în 
limbile română, franceză și engleză. Precizăm că articolele nu trebuie să 
depășească 15 pagini. De asemenea, notele bibliografice care însoţesc textul vor 
fi citate după următorul exemplu: 

Dan Berindei, Modernitate şi trezire naţională. Cultura naţională 

română modernă. Studii şi eseuri, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003, p. 5. 
Fiecare articol prezentat spre publicare, urmează a fi recenzat de câte doi 

specialişti în domeniu, în sistemul peer-review şi avizat de Colegiul de 
redacţie. În cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să 
comenteze decizia sa. 

Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor în caz de nepublicare. Totodată, 
redacţia îşi rezervă dreptul de a selecta acele studii şi articole care se dovedesc a 
fi contribuţii originale în domeniul cercetării istorice. 

Articolele trimise redacţiei trebuie, în mod obligatoriu, să conţină 
următoarele date despre autori: numele, prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, 
instituţia, adresa, telefon, fax, e-mail. 

În eventualitatea în care, specialişti din străinătate doresc să-şi procure 
extrasul unui articol în limba română, o pot face în schimbul unei taxe de 5 
euro.  

Deoarece, începând cu anul 2008 revista noastră va apărea de două ori 
pe an, studiile şi articolele vor fi trimise redacţiei astfel: 

- pentru primul semestru până la 15 februarie 2009; 
- pentru semestrul al doilea până la 1 octombrie 2009. 
 
Adresa redacţiei este următoarea: Universitatea din Craiova, Facultatea 

de Istorie, Filosofie, Geografie, str. A.I. Cuza, Nr. 13, tel./fax: 0251410672; 
0251418515. 

Adrese de e-mail:  
sorin.damean@yahoo.com  
cirsteamara@yahoo.com 
cc_dinulescu@yahoo.com 

 


