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Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu este acreditat de către Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice pentru a publica – în limba română sau în orice altă limbă de 
circulaţie internaţională – articole, studii şi note de lectură din domeniile „Istoria artelor şi 
arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural”.  

Comitetul de redacţie îşi rezervă dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare 
ştiinţifică şi poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor 
profesionale specifice revistei. De asemenea, redacţia nu acceptă articole care au mai fost 
publicate în alte reviste sau volume.  

Manuscrisele vor fi trimise redacţiei ca fişiere salvate în format „*.doc” sau „*.rtf”. 
Textele vor fi redactate pe pagini A4, cu margini de 2,5 cm. Se vor folosi fonturi Times New 
Roman, de mărime 12, la un rând şi jumătate, cu paragrafele de 1,5 cm. Notele vor fi dispuse 
la subsolul paginii (footnote), mărimea fonturilor – Times New Roman – fiind de 10. Vor fi 
luate în considerare manuscrise cu lungimi ce pot varia între 10 şi 30 de pagini (inclusiv 
materialul ilustrativ). 

Chiar dacă Redacţia asigură corectarea gramaticală şi stilistică a materialelor primite, 
recomandăm autorilor verificarea acestor aspecte înainte de expedierea lor. 

Având în vedere sistemul peer-review adoptat de revistă, separat, pe prima pagină a 
materialului trimis la redacţie, trebuie să existe următoarele informaţii despre autor/autori, atât 
în limba română (sau cea de redactare a materialului) cât şi în limba engleză: numele complet, 
titlul ştiinţific, profesia, instituţia unde activează și funcţia deținută, adresa poștală, nr. de 
telefon şi adresă de email. 

Indiferent de limba în care sunt redactate (inclusiv engleză), manuscrisele vor fi 
însoţite atât de un rezumat în limba română cât şi de un rezumat în limba engleză, de întindere 
care poate varia de la 150 la 300 de cuvinte. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării,  
şi cuvintele cheie (minim 5, maxim 10) referitoare la subiectul lucrării.  

Dacă sunt utilizate imagini, tabele sau alte elemente grafice, este necesară trimiterea 
acestora şi în fişiere separate (în format „*.xls”, „*.tiff”, „*.jpeg”). Rezoluţia minimă a 
imaginilor trebuie să fie 300 dpi. Redacţia îşi rezervă dreptul de a interveni asupra 
materialului grafic. Manuscrisele însoţite de materiale grafice vor cuprinde o Listă a 
ilustraţiilor (tradusă integral în limba engleză), şi referinţe despre dispunerea şi succesiunea 
acestora în text (sau la sfârşitul textului), precum şi legende sau indicaţii despre ceea ce 
reprezintă respectivele ilustraţii. 

Pentru a face vizibilă revista şi pe plan internaţional, am adoptat un sistem 
bibliografic şi de note tot mai des utilizat în revistele ştiinţifice, The Chicago Manual of Style 
despre care găsiţi referinţe la http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. 

Redacţia NU acceptă materiale de tip eseu, fără aparat critic.  
Orice referinţă bibliografică, din text sau de la sistemul critic, care nu este în limba 

română sau o limbă de circulaţie internaţională va fi urmată, între paranteze drepte, de 
traducerea în limba în care este redactat articolul ( și română). Referinţele redactate cu 
caractere slave, grecești sau arabe vor fi transliterate.  
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