ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΩΝ / ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας εγκαινιάζει, κατόπιν
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, την τακτική δημοσίευση
βιβλιοκρισιών / βιβλιοπαρουσιάσεων από τον 38ο τόμο του 2017. Οι βιβλιοκρισίες /
βιβλιοπαρουσιάσεις έχουν ως αντικείμενο μονογραφίες, συλλογικούς τόμους και
πρακτικά συνεδρίων με θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και
τέχνης, που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί από Έλληνες και ξένους επιστήμονες του
κλάδου σε έγκριτες ελληνικές και ξένες επιστημονικές εκδόσεις.
2. Οι προς κρίση / κριτική παρουσίαση πρόσφατες μελέτες υποβάλλονται στο
Δελτίον από τους συγγραφείς ή / και τους εκδοτικούς οίκους. Το Συμβούλιο της
Εταιρείας ορίζει κατ’ έτος επιτροπή για την εξέτασή τους, στην οποία μετέχουν ο
εκάστοτε αντιπρόεδρος και δύο μέλη του Συμβουλίου, καθώς και έγκριτοι
επιστήμονες εκτός αυτού.
3. Μελέτες προς κρίση / κριτική παρουσίαση δεν θα γίνονται δεκτές εφόσον η
επιτροπή κρίνει ότι: α) δεν έχουν συνάφεια με το αντικείμενο της βυζαντινής και
μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης β) δεν έχουν συνταχθεί με άρτιο
επιστημονικό λόγο.
4. Η επιτροπή θα εισηγείται κατόπιν στο Συμβούλιο την ανάθεση της βιβλιοκρισίας
/ βιβλιοπαρουσίασης σε έμπειρο και απόλυτα σχετικό με το αντικείμενο
επιστήμονα εγνωσμένου κύρους.
5. Οι βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και να μην
έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο περιοδικό, ελληνικό ή ξένο. Η έκτασή
τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2.000 λέξεις. Οι γλώσσες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν είναι η ελληνική, η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική.
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6. Το κείμενο των βιβλιοκρισιών δεν φέρει υποσημειώσεις. Οι αναφορές σε άλλα
έργα πρέπει να διατυπώνονται εντός του κειμένου, μέσα σε παρενθέσεις. Το
κείμενο δεν φέρει επίσης εικονογράφηση με φωτογραφίες ή σχέδια.
7. Οι βιβλιοκρισίες πρέπει να διέπονται από κριτικό πνεύμα, εντός του πλαισίου της
επιστημονικής δεοντολογίας, και να προσεγγίζουν αντικειμενικά και τεκμηριωμένα
το κρινόμενο έργο. Κείμενα που περιέχουν προσωπικούς χαρακτηρισμούς και
ανοίκεια σχόλια, δεν θα γίνονται δεκτά.
8. Τα κείμενα υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται κατ’ έτος για
τη συγκέντρωση της ύλης του Δελτίου, σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχείο word με
e‐mail στη διεύθυνση chae1884@chae.gr). Οι προς δημοσίευση βιβλιοκρισίες
πρέπει να συνοδεύονται από το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, τον φορέα
απασχόλησης και την ηλεκτρονική διεύθυνση του κριτή. Τα στοιχεία αυτά θα
δημοσιεύονται στο Δελτίο.
9. Οι βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις δημοσιεύονται σε ξεχωριστό τμήμα του
Δελτίου, μετά τα επιστημονικά άρθρα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
περιορίζει τον ετήσιο αριθμό τους, ανάλογα με τις εκάστοτε τυπογραφικές
δυνατότητες του τόμου. Η έκδοση είναι έντυπη και ηλεκτρονική, διά του
ηλεκτρονικού τόπου του Δελτίου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Οι βιβλιοκρισίες
είναι ελεύθερης πρόσβασης. Μετά τη δημοσίευση του τόμου, οι κριτές και οι
συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό ανάτυπο των βιβλιοκρισιών σε μορφή pdf, στο
email που έχουν δηλώσει.
10. Ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός για τη
δημοσίευση επιστημονικών μελετών στο Δελτίο.
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