NORMES DE PRESENTACIÓ DELS ORIGINALS PEL BUTLLETÍ
ARQUEOLÒGIC
El Butlletí Arqueològic és l'anuari que, des de 1901, edita la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, i
que ha basat la seva línia d'actuació en la publicació de treballs d'Història i ciències auxiliars, amb
preferència per l'àmbit de l'Arqueologia i la Història Antiga de Tarragona.
Els originals que siguin dipositats per a la seva publicació al Butlletí Arqueològic s'adreçaran a:
Reial Societat Arqueològica Tarraconense
Butlletí Arqueològic
PO. Box 513 de Tarragona
i hauran d'ajustar-se a la següent normativa:
1.-Els treballs han de ser inèdits. En casos puntuals, la Redacció podrà incloure la traducció d'algun
article d'interès local publicat en llengua estrangera en altres revistes de difícil abast, un cop obtinguts
els pertinents permisos.
2.-L’extensió dels treballs no superarà els 50 fulls DIN A-4, numerats, escrits per una sola cara a doble
espai, inclosos annexos i gràfics. La Redacció es reserva el dret d'acceptar articles més amplis, si així
ho considera pel seu interès.
3.-Pel que fa a la documentació gràfica, totes les figures (fotografies, dibuixos, gràfics) aniran numerades
amb xifres aràbigues precedides de l'abreviatura fig. Hauran de tenir la suficient qualitat, i caldrà citar
la font de procedència. Els peus de figura es presentaran a banda.
4.-El sistema de citació per a les referencies bibliografiques es basa en l'establert per a les biblioteques a
l'ISBD. Exemples:
Llibres:
FERRER I BOSCH, MARIA ANTONIA.; DASCA I ROIGÉ, ANDREU; ROVIRA I SORIANO, JORDI. CL
anys de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Una aproximació a la seva història (1844-1994).
Tarragona: RSAT, 1994.

Articles:
ARBELOA I RIGAU, JOAN-VIANNEY Ma. 'L’Arqueologia de la Mort a 1'Alt Imperi: El suburbi
oriental de Tàrraco". Citerior. Revista d'Arqueologia i ciències de l’antiguitat, RSAT, Tarragona, 1
(1995) p. 119-137.
Per a la repetició d'una cita es podrà posar la mateixa referència abreviada, amb el primer cognom del/s
autor/s i el primer o el primer i segon substantiu del títol, seguit de tres punts suspensius i la indicació de
la pàgina:
FERRER, M. A. DASCA, A.; ROVIRA,]. CL anys de la Reial..., p. X.
ARBELOA,]. V M. "L'Arqueologia de la mort...", p. X.
Per evitar confusions en cap cas s'usaran fórmules llatines abreujades de repetició (op. cit, ibidem, etc.).
S'acceptarà també el sistema de citacions autor-data, que demanarà la inclusió a final del text de la
bibliografia de referència, ordenada alfabèticament per autors, i dins de cada autor per dates.
5.-El lliurament del treball es farà en suport paper i informàtic, preferentment amb programa de PC
compatible amb l'entorn Windows en format RTF. En ambdós suports haurà de constar el títol del treball i el nom de l'autor.
6.-Amb el treball s'adjuntarà:
- Identificació de l'autor: nom, adreça, telèfon, e-mail/web, professió, i institució científica o
acadèmica.
- Nom i càrrecs que es vol que apareixin en la publicació.
- Data d' acabament de l'original.
- Abstract o resum de menys de 100 paraules, en la llengua original de l'article.
- Keywords o paraules-clau, en la llengua original de l'article.
- Llista d' abreviatures i acrònims utilitzats, si escau.
7.-La data límit de la recepció d'originals és l'últim dia de l'any en curs, entenent-se que els treballs que
arribin amb posterioritat passaran al següent número.
8.-El Consell de Redacció del Butlletí es reserva el dret d'acceptar o no els treballs rebuts en base a la
seva qualitat, i a demanar un informe extern a un especialista, si així ho creu convenient. En cas de no

acceptació, es comunicarà als autors.
9.-Els autors rebran les proves d'impremta perquè les revisin en un termini de 15 dies des de la seva
recepció. No s'admetran variacions substancials en el text. Cas que no es retornin les proves, es
considerarà el text d'impremta com a versió definitiva.
10.-Els autors rebran 15 separates del seu article i un exemplar del volum.

