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Holocaust. Studii şi cercetări (Holocaust. Study and Research) is an annual peer-reviewed scientific journal 

dedicated to the publication of academic and scientific research papers on subjects like Holocaust, Anti- 

Semitism, xenophobia, discrimination etc. “Elie Wiesel” National Institute for Study of the Holocaust in 

Romania is editing and publishing this journal since 2009. This publication comprises studies and articles in 

the fields of history, sociology, political sciences, and philosophy. Holocaust. Study and Research is the first 

scientific journal in Romania having the following main purpose: to introduce the results of systematic 

research on archival documents, testimonies, etc. to the intellectual space, to include the Romanian 

research on these subjects on the international arena, to offer complementary material to the academic 

environment and to supply continuous support to research efforts in this area. 

 

The journal is now seeking papers for its upcoming issue in 2015. 

 

Our particular interest is on archival and testimonies research papers, case studies and book reviews that 

address these issues primarily in the Romanian context, but also the European one. Important to mention 

is the fact that 2015 will mark the 10th anniversary of the establishment of „Elie Wiesel‟ National Institute 

for the Study of Holocaust in Romania. Furthermore, 70 years will be commemorated since the liberation of 

the Auschwitz – Birkenau concentration camp.  

 

Holocaust. Studii şi cercetări. (Holocaust. Study and Research) Journal is accepting articles between 5,000 

and 12,000 words, edited in Times New Roman, font size 12 and 1.5 lines spacing. References and 

citations should follow Harvard Style. The articles can be written in Romanian, English, French or German, 

yet priority will be given to articles written in English. 

 

Your submission should be accompanied by the following information: 

- name and surname of the author(s) 

- institution and position held 

- short (max. 6 lines) bio-bibliography 

- abstract (max. 400 words) 

- keywords (max. 5) 

- bibliography 

 

Please send your submissions in Word format to office@inshr-ew.ro, by June 30, 2015, midnight CET. 

 

Holocaust. Studii şi cercetări (Holocaust. Study and Research) is rated by Romanian National Research 

Council as B category publication and it is indexed by CEEOL and EBSCO. 

 

 

 

We will not accept articles that have already been published or are scheduled for publication elsewhere, in 

both printed and online formats. 
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Invitaţie pentru publicare: revista ştiinţifică Holocaust. Studii şi cercetări 

 

 

Termen limită: 30 iunie, 2015 

 

 

Indicaţii pentru autori 

 

 

Revista Holocaust. Studii şi cercetări este o publicaţie ştiinţifică anuală, supusă unui proces de peer-review, 

dedicată studiilor de cercetare ştiinţifică şi academică pe tema Holocaustului, Antisemitismului, xenofobiei, 

discriminării etc. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” editează şi 

publică această revistă începând cu anul 2009. Revista oferă spațiu editorial pentru studii şi articole în 

următoarele domenii academice: istorie, sociologie, ştiințe politice, filosofie. Revista este prima publicaţie 

ştiinţifică din România care îşi propune să disemineze în spaţiul intelectual rezultatele cercetării sistematice 

a documentelor de arhivă, a mărturiilor, etc., să includă cercetarea acestor subiecte în spaţiul internaţional, 

să pună la dispoziția celor interesați un material complementar de studiu şi să susţină eforturile de 

cercetarea în acest domeniu. 

 

Revista acceptă articole/studii spre publicare pentru numărul din 2015. 

 

Acordăm un interes deosebit lucrărilor de cercetare de arhivă sau istorie orală, studiilor de caz, recenziilor 

de carte, concentrate pe spaţiul românesc, dar şi cel european. Este important să menţionăm faptul că în 
2015 se vor aniversa 10 ani de la înfiinţarea Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din Romȃnia 

„Elie Wiesel‟ . Totodată, în 2015 se vor comemora 70 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz – Birkenau.  

 

Revista Holocaust. Studii şi cercetări acceptă articole având între 5.000 şi 12.000 de cuvinte, editate Times 

New Roman, font mărimea 12 şi distanţa dintre rânduri 1.5. Se recomandă ca referinţele şi citarea să fie 

Harvard Style. Articolele pot fi scrise în limbile română, engleză, franceză sau germană, totuşi prioritate va 

fi acordată celor scrise în limba engleză. 

 

Articolele trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii: 

- numele şi prenumele autorului/autorilor 

- afilierea instituţională şi poziţia deţinută 

- o scurtă bio-bibliografie (max. 6 rânduri) 

- rezumat (max. 400 de cuvinte) 

- cuvinte cheie (max. 5) 

- bibliografie 

 

Vă rugăm să trimiteţi articolele/studiile dumneavoastră la adresa office@inshr-ew.ro, până la data de 30 

iunie, 2015, ora 12.00, CET. 

 

Revista Holocaust. Studii şi cercetări este clasificată B de către Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice 

(CNCS) şi este indexată în bazele de date CEEOL şi EBSCO. 

 

 

Nu sunt acceptate articole care au mai fost publicate, se află în curs de publicare sau au fost trimise spre 

publicare în alte reviste, volume, etc. atât în format tipărit cât şi online. 

http://www.inshr-ew.ro/

