ANUNȚ
A apărut volumul IX/2017 al revistei „Archiva Moldaviae”
Volumul IX/2017 al revistei „Archiva Moldaviae” tocmai a ieșit de sub
tipar. Cele 510 pagini conțin studii de istorie, documente, recenzii, note
bibliografice și prezentări ale vieții științifice. Cei 22 de autori au atins
subiecte variate: genealogia familiei Călmașu-Callimachi, situația Basarabiei
în secolul XIX, tinerețea lui Constantin Stere, socialiștii români și relațiile lor
cu socialiștii germani la începutul Primului Război Mondial, personalități
academice în România interbelică (Oreste Tafrali) sau în cea comunistă
(Leonida Boga, Neculai Zaharia), inclusiv urmărirea celor din urmă de către
Securitate, antisemitismul în România celei de-a jumătăți a secolului XIX și în
perioada interbelică, dar și negaționismul în postcomunism, o analiză
istoriografică a istoriei evanghelicilor din România, refugiații polonezi în
Câmpulung-Muscel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, rezistența
armată anticomunistă – cazul grupului de pe versantul nordic al Munților
Făgăraș, evenimentele din 1989 la Brașov, politici urbane și religioase în
România comunistă, situația republicii Moldova în anii 1990. Volumul este
disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).
Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej
Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul X/2018
„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 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: 30 aprilie 2018.
Echipa editorială „Archiva Moldaviae”

ANOUNCEMENT
Archiva Moldaviae”, Volume IX/2017, has Appeared

Volume IX/2017 of “Archiva Moldaviae" has been published. Its 510 pages
contain historical studies, documents, reviews, bibliographical notes, and
reports on scholarly gatherings. Its twenty-two authors deal with a variety of
topics including the genealogy of the Călmașu-Callimachi family, the situation
of Bessarabia in the 19th century, the youthful politics of Constantin Stere,
Romanian socialists and their contacts with German socialists at the
beginning of the First World War, academic personalities in interwar Romania
(Oreste Tafrali) and in the Communist era (Leonida Boga, Neculai Zaharia),
anti-Semitism in Romania in the second half of the 19th century and in the
interwar period, negationism under post-communism, an historiographical
analysis of the history of Romanian evangelicals, discussion of Polish refugees
in Câmpulung-Muscel during the Second World War, studies of anticommunist armed resistance (the case of the northern Făgăraş Mountains
group and the 1989 events in Brasov), urban and religious policies in
Communist Romania, and the situation of the Republic of Moldova in the
1990s.
The
volume
is
available
at
the
website
of
the
journal
(www.archivamoldaviae.ro).
On this occasion, the Editors of „Archiva Moldaviae” have issued a
Call for Papers for “Archiva Moldaviae”, Volume X/2018
“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: April 30, 2018.
The Editors of “Archiva Moldaviae”

