„Teologie și Educație la Dunărea de Jos”
Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați – Seria Theologica

Condiții de publicare
Revista „Teologie și Educație la Dunărea de Jos”, parte a Analelor Universității „Dunărea de Jos”
din Galați, reunește în paginile sale studiile susținute de participanții la Simpozionul științific anual pe
care îl organizează Departamentul de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și
Teologie (FIFT) a Universității „Dunărea de Jos”. Este o revistă cu caracter open acces, care nu percepe
niciun fel de taxe de la cei interesați să publice în paginile sale. De asemenea, pentru formatul
electronic, oferă acces gratuit tuturor celor interesați să citească, să descarce sau să distribuie materiale
din cuprinsul său, evident cu indicarea adresei electronice unde este disponibilă această versiune.
Înainte de publicare studiile vor fi evaluate atât în sistemul de recenzare internă (Editorial Board
Peer-Review), cât și în cel de recenzare externă (Expert Peer-Review), motiv pentru care referirile la
propriile lucrări trebuie făcute la modul general, fără a oferi indicii care să conducă la identificarea
autorului materialului recenzat.
Studiile trimise spre publicare trebuie să îndeplinească condiția de a fi inedite și de a nu mai fi
publicate ulterior în alte reviste. Pentru diseminarea în medii cât mai largi a rezultatelor cercetării
științifice cuprinse într-un studiu publicat în „Teologie și Educație la Dunărea de Jos”, materialul în cauză
va putea să apară într-o altă publicație doar într-o altă limbă decât cea în care a fost prezentat în această
revistă sau în volumele proprii de autor. Fiecare autor este responsabil de conținutul studiului trimis
spre publicare în „Teologie și Educație la Dunărea de Jos”, redacția nefiind răspunzătoare pentru
eventualele situații de plagiat.
Fiind o revistă de teologie, ne vom alinia, în privința formatului standard al documentului și a
normelor de citare, criteriilor adoptate de „Studii Teologice”, revista facultăților de teologie ortodoxă din
țară.
Formatul standard al documentului electronic trimis Redacției
-

format Word;
dimensiuni pagină: A4;
oglindă pagină: 3 cm stânga, 2 cm sus/jos/dreapta;
font: Times New Roman;
dimensiuni fost: 11 pct. pentru text, 9 pct. pentru citate, 9 pct. pentru enumerări, 9 pct.
pentru notele de subsol;
formatare text studiu: stânga, fără alineat, distanță între paragrafe, 6 pct., evidențiere
termeni doar în italic, nu CAPITALE, bold, subliniate sau bold-italic;
formatare text citat: stânga, fără alineat, spațiere stânga 1,5 cm;
formatare text note subsol: stânga-dreapta fără alineat, spațiere stânga 1,5 cm;
formatare titluri capitole: stânga, fără alineat, 6 pct. distanță după paragraf, în bold, nu
CAPITALE, italic sau subliniere;
formatare titluri subcapitole: stânga, fără alineat, 6 pct. distanță după paragraf, în italic, nu
CAPITALE, bold, subliniate sau bold-italic;
formatare titluri sub-subcapitole: italic și cu punct la finalul titlului. Va fi urmat imediat
(=lipit) de primul paragraf al respectivului sub-subcapitol;

-

formatare enumerare: cu liniuță(-), nu cu cifre sau cu litere, aliniere stânga, fără alineat,
spațiere stânga 1,5 cm, fără distanță după paragraf, 9 pct. dimensiune font.

Norme de citare
Citarea unei cărți:
La prima citare:
- Prenumele NUMELE autorului/autorilor sau îngrijitorului ediției(ed./eds), Titlul și subtitlul
operei, colecția(coll.__) Titlul colecției, editura(Ed.__) sau sine nomina(s.n.), locul ediției sau
sine loco(s.l.), numărul ediției ca format exponent înainte de data editării(32014), data
editării sau sine anno(s.a.), pagina sau paginile(p./pp.)
La următoarele citări:
Inițiala prenumelui și NUMELE autorului/autorilor, Titlul prescurtat..., p._

Observații:
-

-

-

Nu vor fi folosite abrevierile: idem, ibidem, op.cit. !!!
Numele va fi redat cu SMALL CAPS(CTRL+SHIFT+K). Nu vor fi specificate titlurile academice,
doar treapta preoției autorilor: cel al ierarhilor va afi precedat de †, cel al celorlalți clerici de
mențiunea: Ierom., Ierod., Arhim., Pr., Diac. etc. În situația în care este vorba de mai mulți
autori, între numele acestora se va pune virgulă (,) și nu altceva. În cazul unei lucrări cu mai
mult de 3 autori, se va menționa prenumele și numele primului autor urmat de et al.(et alii
sau el aliae)
Titlul, subtitlul și numele colecției se vor redacta cu italic iar toate celelalte informații cu
literă obișnuită.
Nu se va folosi abrevierea pentru Ed.Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române și Ed.Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă !!! Abrevierea „Ed.” pentru Editură
va fi folosită doar dacă editurile păstrează această denumire în foaia de titlu(ex. Ed. Istros,
Ed. Cetatea de Scaun, etc.), în caz contrar numele editurii va fi trecut fără „Ed.”(ex.
Anastasia, Trinitas, etc.)
Numărul indicând ediția se exprimă sub formă de număr exponent înscris înaintea anului
publicării(ex. 22011 – se selectează numărul și se apasă CTRL+SHIFT+=)
Toate datele se redau în limba în care a fost publicată lucrarea pe care o identifică; titlul
lucrării nu se traduce. Numărul volumului se redă așa cum apare în foaia de titlu.

Exemplu:
La prima citare:
Stelian BREZEANU, O istorie a Bizanțului, Ed.Meronia, București, 2004, p.8; Deno John
GEANAKOPLOS, Constantinople and the West: essays on the late Byzantine(Palaeologan) and
Italian Renaissances and the Byzantine and Romam Churches, The University of Wisconsin Press,
London, 1989, p.33; Pr.Ioan RĂMUREANU, Pr. Milan ȘESAN, Pr. Teodor BODOGAE, Istoria
Bisericească Universală, vol. I, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 31987, p.53.

La următoarele citări:
S. BREZEANU, O istorie a Bizanțului, p.23; D. J. GEANAKOPLOS, Constantinople and the West...,
pp.38-40; Pr. I RĂMUREANU, Pr. M. ȘESAN, Pr. T. BODOGAE, Istoria Bisericească Universală, vol. I,
p.65.
Citarea articolelor de revistă:
-

-

Prenume NUME, „Titlul articolului/capitolului”, în: Titlul revistei, eventuale indicații Serie
Nouă-SN, volumul sau tomul cu cifre romane(anul publicării cu cifre arabe), fascicula,
paginile care cuprind articolul/capitolul(pp._-_)
La următoarele citări ale aceluiași articol/capitol se procedează ca și în cazul citării unei
lucrări.

Citarea unor studii/capitole în lucrări colective:
-

-

Prenume NUME, „Titlul capitolului/studiului”, în: numele îngrijitorului/îngrijitorilor
ediției(ed./eds.), Titlul operei colective, numărul volumului, editura(Ed._) sau sine
nomine(s.n.), locul ediției sau sine loco(s.l.), data editării sau sine anno(s.a.), paginile care
cuprind studiul/capitolul(pp._-_)
La următoarele citări ale aceluiași studiu/capitol se procedează ca și în cazul citării unei
lucrări.

Citarea unui articol de ziar:
-

Prenume NUME, „Titlul articolului”, în: Titlul publicației, data(zi/lună/an), pagina(p._),
coloana(col._)

Citarea unei opere clasic/ediții critice de text:
-

NUME, Titlul lucrării, numărul cărții cu cifre romane și al capitolului cu cifre arabe;

Citarea surselor electronice:
-

Prenume NUMELE autorului, Denumirea sursei, data accesării sursei.

Pentru publicare, studiile susținute în cadrul simpozionului de către fiecare participant vor fi
transmise în format electronic pe adresa de e-mail a revistei. Studiile vor fi însoțite de un Curriculum
vitae actualizat al autorului, care va fi publicat odată cu studiul, și vor trebui să aibă cuvinte cheie,
abstract și rezumat. Rezumatul va avea o pagină și jumătate, dimensiunea A4 în formatul menționat mai
sus, și va fi într-o altă limbă decât cea în care este prezentat studiul. Studiul nu va avea mai mult de 30
de pagini, în formatul amintit.
Citatul mai mic de 3 rânduri dactilografiate se inserează în textul paragrafului din care face
parte. Citatul care depășește 3 rânduri dactilografiate se evidențiază într-un paragraf distinct, formatat
conform normelor de redactare de mai sus.
Citatele din limbi străine se fac doar în traducere în limba română. Doar termenii foarte
importanți pot fi prezentați în varianta originală, în paranteză, în interiorul textului tradus în limba
română.

Cifrele notelor de subsol nu vor fi așezate niciodată după punct(.5), punct și virgulă(;5), virgulă(,5),
semnul exclamării(!5) sau semnul întrebării(?5), ci întotdeauna după ultimul cuvânt, fără spațiu după și
înaintea acestora: (rugăciune5.), (rugăciune5;), (rugăciune5,), (rugăciune5!), (rugăciune5?). Între ultimul
cuvânt și semnul de punctuație care-l urmează nu se lasă spațiu.

