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Apel de colaborare la revista

„Studii şi articole de istorie” nr. LXXXV/2018
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 2017 fiind
publicate un număr de 84 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. Revista
poate include și materiale ale unor istorici din afara României, cu rezerva publicării lor, în
funcție de fiecare caz, fie în limba engleză, fie într-o traducere 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 „Studii și articole de istorie” este deocamdată indexată în baza de date Central
and Eastern European Online Library (CEEOL – www.ceeol.com).
Numărul LXXXV (2018) al revistei „Studii și articole de istorie” va cuprinde
următoarele grupaje:
 Centenar 1918
Sunt binevenite atât analizele sintetice, cât și studiile empirice focalizate pe unul sau
mai multe dintre următoarele aspecte:
 Vitregiile vremurilor (războiul, lipsurile, bolile)
 Strădanii de salvare individuală și colectivă
 De la principiul autodeterminării națiunilor la destrămarea imperiilor și
formarea statelor-națiune
 Marea Unire de la 1918 – actori, aspirații și realități
 Spre o societate mai dreaptă (pământul, drepturile electorale, egalitatea de gen,
drepturile minorităților)
 Comunitatea locală ca scenă a marilor procese istorice
 Moștenirile războiului (traume sociale, dezechilibre economice, derapaje
ideologice, derive totalitare)
 Istorie și memorie (istoriografie, memorialistică, transfigurări culturale)
 Istoria învățământului
 Didactică și management educațional în predarea și învățarea istoriei. Analize și
opinii
 Miscellanea
 Recenzii

Termene:
 15 decembrie 2017 – comunicarea titlului contribuției propuse, împreună cu un scurt
rezumat (3-5 rânduri), pentru a ușura pregătirea procesului de peer review.
 15 ianuarie 2018 1 februarie 2018 – trimiterea versiunii electronice integrale a
studiilor, articolelor și recenziilor propuse spre publicare.
 ianuarie - februarie 2018 – procesul de evaluare, la finele căruia secretariatul de
redacție va comunica autorilor avizul de publicare și/sau solicitările evaluatorilor de
ameliorare a contribuțiilor; după această comunicare, autorii vor avea 1-2 săptămâni
pentru realizarea ameliorărilor solicitate (sau respingerea lor motivată) și pentru
transmiterea versiunii finale a contribuției lor.
 mai 2018 – apariția numărului
Corespondența referitoare la revista „Studii și articole de istorie” va fi trimisă prin e-mail la
adresa secretariatssir@gmail.com. Reguli de redactare actualizate vor fi accesibile pe
www.ssir.ro și la cerere pot fi transmise prin e-mail potențialilor autori împreună cu un
template pentru contribuțiile lor.
Secretariatul de redacţie își rezervă dreptul de a respinge din oficiu acele materiale care nu
sunt originale, nu corespund standardelor academice, nu se încadrează tematic sau nu respectă
termenele de predare ori criteriile tehnice de redactare.

