Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Το ανασκαφικό περιοδικό «Ανάσκαμμα» φιλοξενεί άρθρα που έχουν έμμεση ή άμεση σχέση με την
ανασκαφική διαδικασία, από όλους τους κλάδους της αρχαιολογίας, αρχαιομετρίας και συντήρησης,
με τη μορφή είτε μιας τελικής δημοσίευσης είτε μιας απλής ανακοίνωσης που θέτει μια σειρά
ερωτημάτων.
Οι εργασίες προς δημοσίευση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση anaskamma@gmail.com.
Οι συγγραφείς των εργασιών κατά τη σύνταξή τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω:
Τα σχέδια/εικόνες αποστέλλονται ‐χωριστά από το κείμενο‐ σε αρχεία τύπου jpeg ή tiff ανάλυσης
τουλάχιστον 400 dpi. Μέσα στο κείμενο τα σχέδια/εικόνες και πίνακες παραπέμπονται αριθμητικά
(π.χ. Εικ. 1, Σχ. 1, Πίν. 1). Σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου πρέπει να υπάρχει ο αριθμημένος κατάλογος
των σχεδίων/εικόνων/πινάκων μαζί με τις λεζάντες τους και την πηγή προέλευσής τους.
Οι εργασίες συνοδεύονται από μία περίληψη της εργασίας, έκταση έως 300 λέξεις στην αγγλική ή
άλλη ξένη γλώσσα.
Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος της μελέτης σε αλφαβητική σειρά και η παραπομπή μέσα στο
κείμενο γίνεται με το επώνυμο του συγγραφέα, τη χρονολογία της δημοσίευσης και τις σελίδες (π.χ.
Chapman 2000: 144‐56). Ο τίτλος του βιβλίου (μονογραφία, συλλογικός τόμος, πρακτικά συνεδρίων ή
περιοδικό) αναγράφεται με πλάγια στοιχεία, ενώ ο τίτλος του άρθρου (που περιλαμβάνεται σε
συλλογικό τόμο, περιοδικό κτλ.) αναγράφεται με όρθια στοιχεία. Παραδείγματα:
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