
 Revista Bibliotheca Historica et Archaeologica este publicaţia Centrului de Studii 

de Istorie şi Arheologie “Constantin Daicoviciu” din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara şi îşi propune să publice studii şi articole ale cercetătorilor români şi străini în 

fiecare an pornind de la o temă de cercetare, care se circumscrie cercetărilor vieţii 

economice, politice, militare din Imperiul roman şi relaţiile sale cu lumea barbară. 

Revista găzduieşte în mare parte contribuţiile specialiştilor care au participat la sesiunea 

anuală de comunicări organizată de Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie "Constantin 

Daicoviciu" din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, dar nu numai. Orice specialist 

care doreşte să publice un studiu sau un articol în concordanţă cu tema propusă poate să 

facă acest lucru. Textele pot fi trimise redacţiei în format electronic. Acestea vor fi 

redactate în limba română sau în oricare dintre limbile de circulaţie precedate de un 

rezumat într-o altă limbă de circulaţie decât textul integral al articolului şi de cinci 

cuvinte cheie în aceeaşi limbă ca şi rezumatul. Articolele trebuie să se încadreze în 

aproximativ 20 de pagini. 

 

 Condiţiile tehnice de redactare a articolelor şi studiilor sunt: 

- Titlul, centrat Bold, scris cu majuscule, Times New Roman 14. 

- Numele autorului sau autorilor, scris Italic, Times New Roman 12, cu indicaţia 

afilierii instituţionale şi a adresei de email. 

- Rezumatul şi cuvintele cheie scrise cu Times New Roman 12, italic. 

- Textul articolului scris cu Times New Roman 12, la un rând şi jumătate, aliniat 

stanga – dreapta (justify). Notele dispuse în subsolul paginii. 

- Bibliografia în sistemul Oxford, aliniată pe două coloane, Times New Roman 11. 

- Lista ilustraţiilor scrisă atât în limba în care este redactat articolul, cât şi în limba 

rezumatului. 

- Ilustraţiile vor fi alb negru, scanate la o rezoluţie de 300 dpi în format jpg. Şi vor 

fi numerotate. 

 

Fiecare articol este supus procesului de recenzare, urmând ca apoi să se 

stabilească  de către editor dacă va fi publicat sau nu din motive bine întemeiate. În cazul 



respingerii unui articol, colectivul de redacţie nu este obligat să returneze articolul sau să 

ofere explicaţii, va anunţa însă în scris în format electronic decizia luată

Studiile şi articolele sunt aşteptate pe adresa redacţiei anual până la data de 1 

octombrie, urmând ca anual numărul să apară în jurul datei de 15 decembrie. 
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