Revista Colocvii teatrale vă invită la un moment de reflecție asupra unei noi teme - Spectacolul
între rigoare și instinct.
Articolele dumneavoastră vor fi publicate în numarul 18 al publicației noastre, acreditată CNCS
în categoria B și cuprinsă în două baze de date importante - CEEOL și SCIPIO. Ea apare sub egida
Centrului de Cercetare „Arta teatrului - studiu și creație", din cadrul Facultății de Teatru a
Universității de Arte „George Enescu” Iași.
Vă rugăm să ne trimiteți materialele dumneavoastră (studii de cercetare, articole, recenzii ale
lucrărilor din domeniu) în variantă bilingvă (română și engleză), însoțite de un rezumat, de asemenea
bilingv, și de cuvinte cheie. Detaliile de redactare sunt precizate și în fișa anexată.
Data limită de trimitere a materialelor este 15 decembrie 2014.
Articolele vor trece printr-un proces de selecție peer-review, asigurat de specialiști în domeniu.
Adresa de contact este colocviiteatrale@yahoo.com
Vă mulțumim pentru colaborare,
Echipa redacțională Colocvii teatrale

Dear colleagues and contributors,

The academic journal of Drama Department of “George Enescu” University of Art in Iaşi, Colocvii teatrale
/ Theatrical Colloquia, offers you a dialogue about the potential itineraries that lead from inspiration to
scenic result, ideas that will be published on issue number 18, having the subject: Theater - rigor and
instinct.
We remind you that our publication is CNCS accredited on B category and appears in two important data
bases, CEEOL and SCIPIO.

We please you to send your materials (research studies, articles on the designated subject or book
reviews) in bilingual version (Romanian and English), having attached a résumé and keywords. The
details of wording can be found in the attached docket.
The deadline for materials sending is December 15, 2014.
The articles will go through a peer-review selection sustained by authorities in this field.
The contact address is colocviiteatrale@yahoo.com

We thank you!

Editorial team of Colocvii teatrale / Theatrical Colloquia

