
ANUNȚ

A apărut volumul VII/2015 al revistei „Archiva Moldaviae”
Redacția revistei „Archiva Moldaviae”, publicată sub egida Societății de Studii Istorice

din România (SSIR), anunță apariția volumului VII/2015. Cititorii interesați vor regăsi
studii referitoare la istoria Basarabiei în secolele XIX-XX, viața intelectuală a Iașului la
începutul secolului XX, România în prima conflagrație mondială și la începutul de-a doua,
comunismul românesc, dar și documente, texte scrise demult și încredințate tiparului
abia acum, dezbateri istoriografice, vechi opere relecturate, recenzii, note bibliografice și
relatări privind viața științifică. Cei 28 de autori care semnează în cele 476 p. ale acestui
tom provin din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Rusia, Suedia și
Austria. Cuprinsul volumului este accesibil pe website-ul revistei
(www.archivamoldaviae.ro).

Cu această ocazie, redacția „Archiva Moldaviae” lansează
Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul VIII/2016

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor
auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie),
descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane
private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a
unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au
mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note
bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc.
Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista
foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul
fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile
editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa
electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C,
ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia
„Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 1 mai 2016

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”

ANOUNCEMENT

“Archiva Moldaviae”, Volume VII/2015, has Appeared
The editors of “Archiva Moldaviae”, published under the auspices of the Romanian

Society for Historical Studies (SSIR), announces appearance of Volume VII/2015.
Interested readers will find studies on the history of Bessarabia in the XIX-XX centuries,
the intellectual life of Iași in the early twentieth century, Romania in First World War and
at the beginning of the Second World War, Romanian communism and documents,
previously neglected and unpublished texts, historiographical debates, re-readings of
classic works, reviews, bibliographical notes, and reports on scientific activities. The 28
authors included in the 476 pages of this volume come from Romania, the Republic of
Moldova, the United States of America, Russia, Sweden, and Austria. The table of
contents of the volume is accessible on the website of the journal
(www.archivamoldaviae.ro).

http://www.archivamoldaviae.ro/
mailto:editor@archivamoldaviae.ro
http://www.archivamoldaviae.ro/


Below you will find a call for papers for the next volume (VIII) of „Archiva Moldaviae”’,
scheduled to appear in 2016.

Call for Papers for “Archiva Moldaviae”, Volume VIII/2016
“Archiva Moldaviae” publishes historical studies, documents, works in auxiliary fields

of history (paleography, diplomacy, genealogical studies, heraldry, sigillography),
descriptions of archival funds and collections held by public institutions or private
persons, archival studies, the history of archives, the publication of previously
unpublished historical and archival texts, debates (discussions, academic polemics),
reviews and bibliographic notes, exhibitions, and so forth. Articles can be submitted in
Romanian or other languages of international circulation. A peer-review system is used
to select articles for publication. The editorial style requirements of this journal can be
found in Romanian and English at the end of each volume.

Materials can be sent electronically to editor@archivamoldaviae.ro or mailed to: Str.
Nicolae Gane, Nr. 25, Corp C, Ap. 18, 700110, Iaşi, jud. Iaşi, România, indicating
„Archiva Moldaviae” in the subject line. The deadline for submissions is: May 1, 2016.

The Editors of “Archiva Moldaviae”
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