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Apel de colaborare la revista

„Studii şi articole de istorie”

Revista „Studii și articole de istorie” este principala publicație a Societății de Științe Istorice
din România. Ea apare fără întrerupere din anul 1955, până în anul 2016 fiind publicate 83 de
volume. Revista se adresează în special profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar
și universitar, precum și cercetătorilor științifici.
Tematic, „Studii și articole de istorie” acordă prioritate contribuțiilor referitoare la didactica
istoriei și istoria educației, dar publică și studii referitoare la alte subiecte. De regulă, sunt
publicate studii în limba română, însoțite de câte un rezumat în limba engleză; suntem
interesați și de materiale ale unor istorici din afara României, și vom decide după caz dacă
acestea vor fi publicate în limba originală sau vor fi traduse în română.
Studiile şi articolele propuse spre publicare sunt supuse unei evaluări colegiale potrivit
sistemului double blind peer-review (evaluare anonimă de către doi referenți).
Revista este indexată în baza de date Central and Eastern European Online Library (CEEOL
– www.ceeol.com).
Numărul LXXXIV (2017) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde următoarele
grupaje:
• Alternativele de sistem politic și economico-social în secolul XX
• 140 de ani de la proclamarea independenței României
• Istoria creștinismului 1517-2017
• Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și
opinii
• Istoria învățământului
• Miscellanea
• Recenzii

Termene:
• 15 decembrie 2016 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt
rezumat (3-5 rânduri). Autorii ale căror propuneri vor fi acceptate vor primi un ghid
pentru redactare.
• 15 ianuarie 2017 – trimiterea versiunii integrale a studiilor, articolelor și recenziilor
• ianuarie - februarie 2017 – comunicarea de către secretariatul de redacție a avizului
de publicare și/sau a solicitărilor de ameliorare a contribuțiilor, în urma procesului de
evaluare.
• mai 2017 – apariția numărului
Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” se va face prin e-mail la
adresa secretariat@ssir.ro .
Secretariatul de redacţie respinge din oficiu acele materiale care nu se încadrează tematic sau
nu respectă termenele de predare ori criteriile ştiinţifice şi tehnice de redactare.

