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ΣΤΟΝ ΜΓ ΄ / 4 3 ο ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ τη ς ΧΑΕ ( 2 0 2 2 )

ΜΝΗΜΗ CYRIL A. MANGO

ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό, ο κορυφαίος βυζαντινολόγος Cyril A. Mango έφυγε από τη ζωή στις 8

Φεβρουαρίου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ, της οποίας υπήρξε επίτιμο μέλος,

αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του στις βυζαντινές σπουδές αποφάσισε να τιμήσει τη

μνήμη του αφιερώνοντάς του τον ΜΓ΄/43ο τόμο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής

Εταιρείας. Στον τόμο καλούνται να συμμετάσχουν έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι και

ιστορικοί της τέχνης και της αρχιτεκτονικής με πρωτότυπες μελέτες αναφερόμενες στην

παλαιοχριστιανική και βυζαντινή περίοδο (300-1453). Δεδομένης της πολύπλευρης

προσφοράς του, καλούνται επίσης να μετάσχουν ιστορικοί και φιλόλογοι με θέματα που

άπτονται της ιστορίας της τέχνης. Όπως και στους προηγούμενους τιμητικούς τόμους, οι

μελέτες που θα αποσταλούν δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 5.000 λέξεις (κείμενο και

υποσημειώσεις) και τις 8 φωτογραφίες και σχέδια.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δελτίου της ΧΑΕ, κάθε μελέτη τίθεται στην κρίση δύο

ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ, από τα μέλη του ή

προτείνοντας ειδικούς επιστήμονες.

Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για τους

συγγραφείς: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#authorGuidelines

http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#authorGuidelines


Οι μελέτες υποβάλλονται χωρίς να σημειώνεται το όνομα του/της συγγραφέα, ή να

υποδηλώνεται η ταυτότητά του/της στις υποσημειώσεις και χωρίς ευχαριστίες, σε ένα ενιαίο

αρχείο, σε μορφή pdf και σε μορφή word, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δελτίου της ΧΑΕ:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#onlineSubmissions

Το ενιαίο αρχείο θα περιλαμβάνει με αυτή τη σειρά: (α) τον τίτλο της μελέτης στα

ελληνικά και αγγλικά σε πεζά, (β) τη σύντομη περίληψη 80 λέξεων στα ελληνικά (μονοτονικά)

και αγγλικά, (γ) τις λέξεις κλειδιά στα ελληνικά (μονοτονικά) και αγγλικά σχετικά με τη

χρονολογική περίοδο, το γενικό και το ειδικό θέμα, τον γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό, (δ) το

κείμενο με τις υποσημειώσεις, (ε) την εκτενή περίληψη π. 1.000 λέξεων σε άλλη γλώσσα από

αυτή της μελέτης (ελληνικά ή αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ιταλικά), (στ) τον κατάλογο

των εικόνων με τις επεξηγήσεις και την προέλευσή τους και (ζ) τις εικόνες σε χαμηλή ανάλυση

ενσωματωμένες στο τέλος του αρχείου (μία, κατά προτίμηση, σε κάθε σελίδα).

Μετά την αποδοχή της μελέτης για δημοσίευση, υποβάλλεται το τελικό κείμενο με την

προσθήκη του ονόματος και της ιδιότητας του/της συγγραφέα, τις ευχαριστίες και το υλικό της

εικονογράφησης σε αρχεία υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 300 dpi.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την καθιερωμένη διεθνή πρακτική, οι συγγραφείς των οποίων

οι μελέτες γίνονται αποδεκτές προς δημοσίευση καλούνται στη συνέχεια να καταθέσουν τις

απαραίτητες άδειες για τη μελέτη και τη δημοσίευση του εικονογραφικού υλικού, καθώς και

να υπογράψουν με τη ΧΑΕ σύμβαση, με την οποία διευκρινίζονται τα ζητήματα των

πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και της ΧΑΕ.

Συγγραφείς οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα μπορούν να αποκτήσουν

λογαριασμό, ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/user/register
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