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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΣΕ ΙΡΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕ ΙΣ ΤΗΣ ΧΑΕ»

Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

To 2015 η ΧΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) δημιούργησε τη

σειρά Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΧΑΕ η-

εκδόσεις / e-books) με στόχο την ηλεκτρονική δημοσίευση με ανοιχτή πρόσβαση

πρωτότυπων επιστημονικών μονογραφιών και συλλογών μελετών σε θέματα βυζαντινής και

μεταβυζαντινής τέχνης και αρχαιολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αποφάσισε να προβεί

στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή μονογραφιών/συλλογών

μελετών που θα δημοσιευθούν στην σειρά ανοικτής πρόσβασης Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της

ΧΑΕ: http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae/index.

Η υποβληθησόμενη μονογραφία/συλλογή μελετών πρέπει να είναι αδημοσίευτη, πρωτότυπη

και το θέμα της να άπτεται της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης –

μονογραφίες/συλλογές μελετών των οποίων το περιεχόμενο αναφέρεται σε μνημεία νεότερα

του 1830, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η έκταση της υποβληθησόμενης μονογραφίας/συλλογής μελετών θα πρέπει να κυμαίνεται

στις 150.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, της βιβλιογραφίας, των

περιλήψεων (σύντομων και εκτενούς) και του καταλόγου των εικόνων.
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Οι μελέτες/συλλογές μελετών που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις

Οδηγίες για τους συγγραφείς:

http://ebooks.epublishing.ekt.gr/index.php/chae/about/submissions

Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ένα ενιαίο αρχείο (pdf και word) χωρίς να σημειώνεται το

όνομα του συγγραφέα, το οποίο θα περιλαμβάνει με την εξής σειρά: (α) τον τίτλο της

μελέτης στα ελληνικά και τα αγγλικά σε πεζά, (β) τη σύντομη περίληψη 500 λέξεων στα

ελληνικά και τα αγγλικά, (γ) τις λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά, (δ) το κείμενο

με τις υποσημειώσεις και ένθετες τις εικόνες με τον υπομνηματισμό τους, (ε) την εκτενή

περίληψη 10.000 λέξεων σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά), (στ)

τη βιβλιογραφία, (ζ) τον κατάλογο των εικόνων με την προέλευσή τους (copyright).

Σχετικά με την σύντομη περίληψη έκτασης 500 λέξεων, καθώς και την εκτενή περίληψη

έκτασης 10.000 λέξεων, παρέχεται η δυνατότητα αυτές να κατατεθούν στα ελληνικά με την

προϋπόθεση ότι όταν η μελέτη εγκριθεί, τότε να κατατεθεί στην ξένη γλώσσα.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μελετών σε ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική,

ιταλικη). Στην περίπτωση αυτή, η εκτενής περίληψη θα πρέπει να είναι στα ελληνικά. Και σε

αυτή την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα να κατατεθεί στη γλώσσα της μελέτης με την

προϋπόθεση ότι όταν η μελέτη εγκριθεί προς δημοσίευση, τότε να κατατεθεί στα ελληνικά.

Το αρχείο αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται και σε τυπωμένη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα

στη Γραμματεία της ΧΑΕ (c/o Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Λεωφ. Βασιλίσσης

Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675, Αθήνα) με την ένδειξη «για τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις της

ΧΑΕ».

Οι μονογραφίες/συλλογές μελετών που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές

αποστέλλονται ανωνύμως σε δύο εξωτερικούς κριτές με συναφές αντικείμενο επιστημονικής

ειδίκευσης, των οποίων τα ονόματα δεν ανακοινώνονται. Οι κριτές καλούνται να εκτιμήσουν

την υποβληθείσα μονογραφία/συλλογή μελετών με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 πρωτοτυπία

 συμβολή στην επιστήμη

 σύνταξη και σύνθεση κειμένου

Βασιζόμενη στην εκτίμηση των κριτών η Eκδοτική Eπιτροπή των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

της ΧΑΕ ανακοινώνει στους συγγραφείς/επιμελητές την αποδοχή (ως έχει ή κατόπιν

αλλαγών) ή την μη αποδοχή των μελετών τους. Σε περίπτωση διισταμένων κρίσεων, η

μονογραφία/συλλογή μελετών αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Ο χρόνος ολοκλήρωσης

της διαδικασίας επιλογής δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
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Τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση των αδειών για την αναπαραγωγή υλικού σε

ηλεκτρονική μορφή, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτους (είτε

πρόκειται για ιδρύματα, είτε για ιδιώτες), βαρύνουν αποκλειστικά τον/την συγγραφέα. Τα

έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ΧΑΕ.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προς κρίση μονογραφιών/ συλλογών

μονογραφιών ορίζεται η Παρασκευή , 30 Οκτωβρίου 2020.

Για το Δ.Σ. της ΧΑΕ,

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Ομότ. Καθηγ. Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου Δρ Ιωάννα Μπίθα


