Dragi colegi și colaboratori,
Revista "Colocvii teatrale" vă invită la un răgaz de reflecț ie asupra unei noi teme – Frumos, Adevăr,
Imaginar sau despre semnificaț iile artelor spectacolului. Articolele dumneavoastră vor fi publicate în
numărul 32 al revistei noastre. Precizăm că revista "Colocvii teatrale" este acreditată CNCS, în categoria
C și cuprinsă în baze de date internaț ionale importante - CEEOL, EBSCO, Erih+, ProQuest. Ea apare
sub egida Centrului de Cercetare „Arta teatrului - studiu și creaț ie", din cadrul Facultăț ii de Teatru a
Universităț ii de Arte „George Enescu” Iași. Așa cum am făcut încă din primii ani de existenț ă editorială,
încurajăm tinerii cercetători, profesori, doctoranzi și specialiști să intre în dialogul prolific prin contribuț iile
lor în domeniul artelor performative, istoriei teatrului, literaturii dramatice și a altor domenii conexe.
Vă reamintim să ne trimiteț i materialele dumneavoastră (studii de cercetare, articole, recenzii ale lucrărilor
din domeniu) în variantă bilingvă (română și engleză), însoț ite de un rezumat, de asemenea bilingv, și de
cuvinte cheie.
Calendarul primirii și publicării textelor este următorul:
Data limită de trimitere a materialelor este 31 octombrie 2021.
Realizarea procesului de peer-review și comunicarea rezultatelor către autori - 1 noiembrie -14
noiembrie 2021
Achitarea taxei se va face între 15 noiembrie - 25 noiembrie 2021
Apariț ia revistei pe baze de date internaț ionale - 1 decembrie 2021.
Articolele vor trece printr-un proces de selecț ie peer-review, asigurat de specialiști în domeniu. Pentru
detalii, vă rugăm să vizitaț i site-ul revistei noastre și să ț ineț i cont atât de normele de redactare, cât și de
regulamentul nostru de etică a publicării https://www.artes-iasi.ro/colocvii/index.html?p=4.
Din 2017 publicaț ia noastră se află în parteneriat cu platforma De Gruyter Open (care a devenit în 2018
platforma Sciendo), care ne asigură vizibilitate internaț ională. În consecinț ă, într-un email ulterior, autorii
selectaț i vor primi informaț ii asupra modalităț ii de plată a taxei de publicare.
Adresa de contact este: colocviiteatrale@yahoo.com
Vă mulț umim pentru colaborare,
Echipa redacț ională "Colocvii teatrale"

