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REGLAMENT INTERN DE QUADERNS DE FILOLOGIA  PER A LA 
PUBLICACIÓ D’UN VOLUM D’ ANEJOS (revisat en 2009). 

 
Quaderns de Filologia és el nom que reben les publicacions finançades i/o gestionades 
directament per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 
València. Aquestes publicacions es concreten en: 
1. La publicació periòdica titulada Quaderns de Filologia, la qual s’edita en format de 
 revista científica i amb un tiratge de 350 exemplars. La revista Quaderns de 
Filologia  compta amb dues sèries:  Estudis lingüístics i  Estudis literaris 
2. La col·lecció de monografies titulada Anejos de Quaderns de Filologia.  
 
TRAMITACIÓ I NORMES D’ANEJOS 

 

a) La petició d’edició d’un volum d’Anejos de Quaderns de Filologia s’enviarà al 

Vicedeganat de Cultura acompanyada de tres exemplars en suport paper del text que es 

vol editar, segons les normes d’edició. S’hi adjuntaran, en un full apart, les adreces 

postal i electrònica i el telèfon de contacte de l’autor/a o de l’editor/a.  

b)   Els volums tindran una extensió mínima de 150 pàgines i màxima de 350. En 

principi, no s’acceptaran treballs que fonamentalment siguen corpus o reculls 

bibliogràfics. En aquests casos, caldrà que hi haja un estudi que complisca l’extensió 

mínima i, pel que fa als corpus, aquests podran acompanyar el volum, però en format 

electrònic. Els continguts de l’obra han de ser originals i no haver estat publicats amb 

anterioritat. 

c) Cap autor podrà publicar més de dos llibres en un període de sis anys, a comptar des 

de la data del llibre anterior al darrer editat. Excepcionalment, i sota el vistiplau del 

Consell de Redacció, es podrà tenir en compte l’edició de més de dos volums atenent la 

demanda o interès de l’estudi presentat.  

d) La direcció de Quaderns de Filologia constituirà una comissió de tres especialistes 

que emetran un informe sobre la proposta presentada.  

e) Si aquest informe és positiu, els membres del Consell de Redacció de Quaderns de 

Filologia disposaran de set dies per consultar el text i manifestar alguna opinió en 

contra de la publicació.  

f) Transcorreguts els set dies i no havent-se donat cap informe en contra, s’emplenarà la 

fitxa de sol·licitud de l’ISBN, per a la qual l’autor facilitarà a Quaderns de Filologia: 

  -1 fotografia de carnet. 
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  -1 còpia definitiva de l’índex del volum i un breu resum del contingut del 

volum   (el resum tindrà de 15 a 30 línies) en suport informàtic i en paper en 

català,    espanyol i anglès per al registre de l’ISBN.  

  - Preu de venda del volum. 

   - S’hi afegirà un text breu per a la solapa sobre l’autor i el volum. 

g) Quaderns de Filologia facilitarà el contacte amb la impremta perquè l’autor sol·licite 

un pressupost d’edició i facilite a aquesta, en el suport que considere més oportú, la 

versió definitiva del volum. 

h) Una vegada publicat el volum, se n’enviaran 100 exemplars al Servei de 

Publicacions per a la seua distribució i venda i 40 exemplars a Quaderns de Filologia. 

i) Si el percentatge de la liquidació de les vendes d’un volum assignat a Quaderns de 

Filologia (25%) supera el valor de 60 euros per any, l’autor, si és professor d’aquest 

centre, disposarà de la quantitat en què se superen els 60 euros en concepte de llibres.  

 

  

 


