NORME DE REDACTARE
Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie redactate în limba română sau într-o limbă de
circulație internațională și procesate pe computer în conformitate cu normele de redactare ale revistei.
Textul articolului și ilustrațiile vor fi însoțite de rezumat și cuvinte cheie, în limba română și întro limbă de circulație internațională. Pentru redactarea textului în programul Microsoft Word se va folosi
șablonul anexat invitației de publicare, care poate fi descărcat și de pe site-ul muzeului .Textul, tabelele,
graficele și ilustrația (planșe, desene, fotografii) trebuie să fie încadrate în lumina paginii din acest
șablon. Se va folosi fontul Palatino Linotype, cu următoarele dimensiuni: - titlu articol - 12,5 puncte,
condensat 0,4, boldat, cu majuscule; autor - 12 puncte, condensat 0,4; text - 10 puncte, extins 0,2; note
de subsol - 8,5 puncte, extins 0,4; rezumat - 10 puncte, extins 0,2; bibliografie - 9 puncte, extins 0,2.
Pentru redarea textelor în greaca veche se va folosi fontul IFAO Greek.
Ilustrația va fi furnizată și separat, în format .jpeg sau .tiff, rezoluția minimă 300 dpi.
Notele infrapaginale, numerotate continuu, vor fi redactate după cum urmează: autor, anul apariției
lucrării, pagina citată - după caz figura, tabelul - (ex.: PIPPIDI 1967, p. 84, fig. 3/4), urmând ca în final să
se anexeze o listă bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor, și cronologic, pentru fiecare
autor în parte. Citarea mai multor lucrări ale unui autor apărute în același an se va face prin adăugarea
unei litere după anul apariției (ex.: PETOLESCU 2007a, p. 11−19 ; PETOLESCU 2007b, p. 97).
Lista bibliografică va fi redactată la finalul lucrării în forma:
- pentru carte de autor: nume autor (inițiala prenumelui și numele întreg), anul apariției, titlul
lucrării, volum (număr și titlu), ediție, serie (colecție), numărul în cadrul seriei sau colecției, locul și anul
apariției. Exemple:
BUZOIANU & BĂRBULESCU – L. Buzoianu, M. Bărbulescu, Tomis, Comentariu istoric și arheologic,
seria Bibliotheca Tomitana IX, Constanța, 2012.
DONCHEVA 2007 ‐ C. Дончева, Медалиони от Средновековна България, Велико Търново, 2007.
- pentru articole: nume autor, anul apariției, titlul articolului, numele publicației sau al volumului
colectiv, tom, număr, locul apariției, paginile între care se află articolul. Exemple:
COJOCARU 2009 – V. Cojocaru, Zum Proxenie in den griechischen Städten des pontischen Raumes,
Pontica 42 (2009), p. 349-374.
ROBU 2013 – A. Robu, Sanctuare și relații între cetăți în lumea elenistică: exemplul cetăților Chalcedon și
Byzantion, in: F. Panait Bîrzescu et al. (eds), Poleis în Marea Neagră: relații interpontice și producții locale,
București, 2013, p. 143-157.
Titlurile periodicelor, volumelor, cataloagelor, corpora, enciclopediilor se vor abrevia după
Normele de întocmire a manuscriselor, Anexele 2 si 3 din SCIVA 46 (1995), 3 - 4, p. 356 - 370. Orice altă
abreviere în afara celor ce se regăsesc în lucrarea citată va fi prezentată si explicit, la sfârșitul listei
bibliografice.
Redacția își rezervă dreptul de a respinge orice referire cu caracter defăimător sau neștiințific la
adresa unor persoane sau instituții științifice de profil.
Lucrările pot fi trimise la adresa revista.pontica@gmail.com.
Corespondența pe durata redactării volumului se poate ține pe aceeași adresă de e-mail sau la
telefon/fax:0040-241-618763.

