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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό, ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και κορυφαίος επιστήμων Χαράλαμπος Μπούρας, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, στις 27
Ιουλίου 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ, του οποίου υπήρξε Γενικός Γραμματέας από
το έτος 1979 έως το 2000, αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του αφιερώνοντάς του τον
ΛΘ΄/39ο τόμο του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Στον τόμο καλούνται να συμμετάσχουν Έλληνες και ξένοι ιστορικοί της
βυζαντινής αρχιτεκτονικής και τέχνης, αρχαιολόγοι καθώς και ιστορικοί, με
πρωτότυπες μελέτες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία, την
ιστορία της τέχνης και την ιστορία της παλαιοχριστιανικής, της βυζαντινής και της
μεταβυζαντινής περιόδου. Όπως και στους προηγούμενους τιμητικούς τόμους, τα
άρθρα που θα αποσταλούν δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 5.000 λέξεις και τις 8
φωτογραφίες και σχέδια.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Δελτίου, κάθε μελέτη, προκειμένου να
δημοσιευτεί, υποβάλλεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών, τους οποίους ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ.
Οι μελέτες που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις
«Οδηγίες για τους συγγραφείς»:

http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/about/submissions#authorGuidelines
Οι υποβληθησόμενες μελέτες πρέπει να συνοδεύονται από μία εκτενή περίληψη
έκτασης 1000 περίπου λέξεων, καθώς και από μια σύντομη περίληψη περίπου 80
λέξεων και τέσσερις (4) τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά, με τις οποίες προσδιορίζεται η
χρονική περίοδος, το γενικό και το ειδικότερο θέμα που πραγματεύεται η μελέτη καθώς
και η γεωγραφική ζώνη. Όλα τα παραπάνω (περιλήψεις, λέξεις-κλειδιά) θα
κατατίθενται στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Οι εικόνες που θα τις συνοδεύουν θα κατατίθενται στο πρωτότυπο ή σε
ηλεκτρονική μορφή σε υψηλή ανάλυση (τουλάχιστον 350dpi). Στους υπότιτλους του
εικονογραφικού υλικού (πάντα σε ενιαία αρίθμηση) θα δηλώνεται αναλυτικά το ©,
όταν αυτό απαιτείται, και η προέλευση ή αν είναι αδημοσίευτο ο φωτογράφος, ο
σχεδιαστής κλπ.
Υπενθυμίζεται, ότι λόγω της παράλληλης ηλεκτρονικής έκδοσης του Δελτίου, οι
συγγραφείς των οποίων οι μελέτες εγκρίνονται προς δημοσίευση, καλούνται να
υπογράφουν με τη ΧΑΕ σύμβαση, με την οποία θα διευκρινίζονται τα ζητήματα των
πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων και της ΧΑΕ, σύμφωνα με την
καθιερωμένη διεθνή πρακτική.
Οι μελέτες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chae1884@gmail.com,
αλλά και ταχυδρομικά σε έντυπη (εις τριπλούν) και ψηφιακή μορφή (CD) στη
Γραμματεία της ΧΑΕ (υπόψη κυρίας Ιωάννας Μπαλλά), Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, 106 75 Αθήνα (τηλ. +30 213 213 9556).
Προθεσμία υποβολής των μελετών για τον ΛΘ΄/39ο τόμο του ΔΧΑΕ (2018) ορίζεται η
25η Απριλίου 2017.
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