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Stimați colegi,
Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului 

Cultural vă invită să prezentați materiale pentru Re-
vista de Etnologie şi Culturologie.

Consideraţii generale:
Revista acceptă pentru publicare lucrări ştiinţifi -

ce: studii monografi ce, articole de sinteză, recenzii, 
materiale de informare din viaţa ştiinţifi că internă şi 
externă (congrese, conferinţe, simpozioane, semina-
re, colocvii), precum şi cronici, documente de arhivă, 
abordând subiecte inovative din domeniul etnologiei 
şi culturologiei. Revista de Etnologie şi Culturologie 
apare semestrial şi este distribuită gratuit, la solicita-
re, în toate bibliotecile publice şi centrele științifi ce de 
profi l umanistic.

Toate genurile de lucrări ştiinţifi ce pot fi  prezen-
tate în engleză, română, rusă.

Structura lucrărilor este următoarea:

I. Numele autorului și titlul articolului: La în-
ceputul lucrării, indicați numele și prenumele autoru-
lui (autorilor) (pe marginea dreaptă a textului, cu ca-
racter cursiv, ca în propoziții, de exemplu, Antoaneta 
OLTEANU). Acestea vor fi  urmate de titlul articolului 
(centrat pe text, cu majuscule și caracter aldin).  

II. Adnotare:
La începutul textului principal se va face о ad-

notare în română, engleză şi rusă, fi ecare însoţită de 
traducerea titlului şi cuvintelor-cheie în limba rezu-
matului. Adnotările vor refl ecta conţinutul articolului, 
ideile şi concluziile de bază. Adnotările se vor pre-
zenta în format Times New Roman, Font size: 10, 
Space: 1,0. Volumul fi ecărei adnotări va avea între 
1300–1500 caractere, inclusiv spatii.

III. Textul lucrării:
Volumul textului va fi  de 0,5–1,0 c.a. (20000–

40000 semne, inclusiv spaţii şi semne de punctuaţie), 
inclusiv bibliografi a şi materialul ilustrativ. Textul lu-
crărilor trebuie prezentat în manuscris şi în format elec-
tronic: Times New Roman, Font size: 14, Space: 1,5.

IV. Note: în textul lucrării, notele la subsol sunt 
date cu superscript (de exemplu 5). La fel ca și în text, 
numerotarea în note se efectuează cu superscript. 

V. Lista informatorilor: include numele, vârsta, 
localitatea. 

VI. Lista abrevierilor

VII. Referinţe bibliografi e:
Referințele bibliografi ce vor respecta cerințele 

Comisiei Naționale de Acreditare și Atestare a Repu-
blicii Moldova. Bibliografi a va fi  plasată sub textul 
principal al articolului. Linkurile vor fi  aranjate în or-
dine alfabetică. Referințele bibliografi ce din text se 
vor prezenta în original. În cazul în care vor fi  utili-
zate denumiri cu caracter chirilic, suplimentar se va 
face transliterarea numelor (conform sistemului US 
Library of Congress). Vezi mai jos Exemple de trans-
literare.

Exemple de transliterare: Губогло М. Н. Ин-
ституты соционормативной культуры. În: Гагаузы 
в мире и мир гагаузов. Т. II. Мир гагаузов. Комрат–
Кишинев, 2012, с. 444-495 / Guboglo M. N. Institu-
ty sotsionormativnoy kultury. In: Gagauzy v mire i 
mir gagauzov. T. II. Mir gagauzov. Komrat–Kishinev, 
2012, s. 444-495.

Referinţele la sursele bibliografi ce se vor indica 
în paranteze rotunde, inserate în text, de exemplu: 

Monografi e: (Eliade 1994: 45), adică:                          
a) numele autorului, b) anul ediției lucrării, c) semn 
de punctuație: d) nr. paginii, la care se referă autorul.  
Dacă este necesar, se va continua indicând numărul 
imaginii, tabelului sau hărții, adică: (Eliade 1994: 45, 
img. 5, tab. 8).

Articol în revistă: (Ceaușescu 2018: 204), adică: 
a) numele autorului, b) anul ediției lucrării, c) semn 
de punctuație : d) nr. paginii, la care se referă autorul.

Articol în culegere: (Dolghi 2019: 114-115), 
adică: a) numele autorului, b) anul ediției lucrării,      
c) semn de punctuație : d) nr. paginii, la care se referă 
autorul.

Document din arhivă: (F., inv., d., pag.) adică: 
a) denumirea arhivei, b) numărul fondului, c) numărul 
de inventar, d) numărul dosarului, e) numărul paginii, 
la care se referă autorul.

Document electronic: (Antonescu 2009).

În lista de referințe bibliografi ce, se vor distin-
ge patru tipuri principale de literatură și surse citate: 
1. Monografi e. 2. Articol din revistă. 3. Articol din 
culegere. 4. Document din arhivă. 5. Document elec-
tronic.

Exemple de surse publicate în Referințe biblio-
grafi ce: 

Monografi e: Eliade M. Imagini şi simboluri. 
Bucureşti: Editura Humanitas, 1994. 223 p. Adică, se 
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vor indica (în ordinea stabilită): a) numele autorului 
(autorilor), b) inițialele autorului (autorilor), c) de-nu-
mirea lucrării, d) locul publicării, e) editura, f) anul 
publicării, g) numărul total al pagiinilor.

Articol din revistă: Ceaușescu A. Câteva con-
siderații privind simbolistica fi erului în obiceiurile 
familiale din Oltenia. In: Arhivele Olteniei, 2018, 
nr. 32, p. 201-210. Se vor indica: a) numele autoru-
lui (autorilor), b) inițialele autorului (autorilor), c) 
de-numirea lucrării, d) simbol despărțitor In:, e) de-
numirea revistei, f) anul publicării revistei, g) numă-
rul revistei, h) prima și ultima pagină a articolului.

Articol în culegere: Dolghi A. Impactul 
colectivizării asupra vieţii cotidiene din RSS Mol-
dovenească (1944–1951). În: Valorifi carea patri-mo-
niului etnocultural în educaţia tinerei generaţii şi a 
societăţii civile. Materialele Conferinţei Ştiinţifi ce 
Internaţionale a Tinerilor Cercetători (Ediţia a IV-a, 
30 octombrie 2019). Chişinău: Institutul Patrimo-
niului Cultural, 2019, p. 113-129. Se vor indica: a) 
numele autorului (autorilor), b) inițialele autorului 
(autorilor), c) denumirea articolului, d) simbol des-
părțitor În:, e) denumirea culegerii, f) locul, editura 
și anul publicării culegerii, g) prima și ultima pagină 
a articolului.

Document din arhivă: AȘ AȘM: Arhiva Știinţi-
fi că a Academiei de Știinţe a Moldovei. Fond, inven-
tar, dosar, pagină.

Documente electronice: Antonescu R. Dic-
ționar de Simboluri și Credințe Tradiționale Ro-
mânești. 2009. 729 p. http://cimec.ro/Etnografi e/
Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Diction-
ar-Simboluri-Credinte-Traditionale-Romanesti.pdf 
(vizitat 04.03.2020).

VIII. Materialul ilustrativ:
Materialul ilustrativ se va prezenta în formă gra-

fi că clară în format electronic (JPG sau TIF: nu mai 
puţin de 300 dpi). Imaginile, tabelele, grafi cele ş.a. 

vor fi  însoţite de legendele corespunzătoare şi în dic-
tarea sursei de provenienţă.

IX. Date despre autor:
Numele, prenumele, gradul ştiinţifi co-didactic, 

funcţia, instituţia, adresa, nr. telefon, e-mail, ORCID.
Data prezentării materialului, semnătura.

Recenzii, prezentări de cărţi, personalii, anto-
logii etc.

Materialele se prezintă în redacţia autorului, dar 
trebuie sa corespundă normelor stabilite (Times New 
Roman, font size 14, space 1,5). Volumul maxim – 
0,5 c.a. (20000 de semne, inclusiv spaţii).

Anual, termenul limită de prezentare a materia-
lelor pentru publicare în Revista de Etnologie şi Cul-
turologie este 1 aprilie. Articolele sunt supuse recen-
zării de către specialişti în domeniu, cu grad ştiinţifi c. 
Colegiul de redacţie îşi revendică dreptul de a respin-
ge materialele ce nu corespund profi lului revistei şi 
normelor tehnice de publicare, cât şi pe cele lipsite de 
valoare ştiinţifi că sau publicate anterior sub diferite 
forme în alte reviste sau cărţi.

Pentru publicarea materialelor în Revista de Et-
nologie şi Culturologie nu sunt percepute taxe şi nu 
sunt oferite onorarii. Deopotrivă, nu sunt oferite ono-
rarii pentru recenzarea materialelor propuse spre pu-
blicare. Manuscrisele şi varianta electronică a lucră-
rilor ştiinţifi ce pot fi  prezentate direct la redacţie sau 
trimise prin poştă.

Adresa: Colegiul de redacţie – Revista de Etno-
logie şi Culturologie, Institutul Patrimoniului Cultu-
ral, Centrul de Etnologie, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
1, bir. 532, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare pot fi  solicitate: tel. 
(+373 22) 27-10-07, (+373 22) 27-13-53; e-mail: et-
nologie@ich.md; etnologie@mail.ru; website: ethno-
logy.ich.md; ich.md


