Revista literară BOEM@
Generalităţi
Revista literară Boema (ISSN 2066-0154) apare sub egida asociaţiei ASPRA
(Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice) şi prin grija editurii
InfoRapArt din Galaţi.
Revista apare în următoarele două formate:
a) lunar, în format online (www.boema.inforapart.ro), în prezent în 42-44 pagini,
b) trimestrial, în format tipografic, în prezent în cca. 110-120 pagini.
Formatul lunar în care apare revista pe site este downloadabil (poate fi descărcat
gratuit). În plus, el este de tip .pdf, ceea ce oferă posibilitatea utilizatorilor să-l listeze la o
formă foarte apropiată de cea tipografică şi să deţină astfel exemplarul printat.
Formatul trimestrial (varianta tipărită) înglobează textele (cele neexpirate temporal)
din revistele lunare ale celor trei luni componente din trimestru.
Primul număr al revistei Boema a apărut în luna martie 2009 (Nr. 1/2009). De atunci,
revista utilizează două tipuri de numeraţie: a) ordinal, de ex. Nr.32, adică a 32-a lună(număr)
a(l) revistei, şi b) calendaristic, de ex.: Nr.10/2011 (octombrie, 2011), corespunzând numărului ordinal 32.
Participările la realizarea revistei (redactori, colaboratori sau autori) se fac sub titlul
de voluntariat, revista neputându-şi permite remunerări sau acordarea de compensaţii
materiale.

Colaborări
Un colaborator al revistei Boema poate participa implicându-se în principal în:
a) propunere de texte, proprii sau aparţinând altor creatori pe care îi cunoaşte sau le
cunoaşte şi le susţine opera
b) corectura lunară a paginilor propuse şi incluse în numărul curent al revistei.
Opţional, pot fi corectate şi oricare din celelalte texte ale revistei. Pentru
colaboratorii de la distanţă operaţiunea se desfăşoară online, prin schimb de
materiale şi prin corespondenţă pe una din adresele de email ale revistei
c) participare la întâlniri organizate, atunci când este necesar, alături de colegiul
redacţional, la sediul revistei pentru a discuta, detalia şi organiza unele proiecte
noi, idei, restructurări, dezvoltări, organizări etc. Cei de la distanţă care nu pot
participa direct la dezbateri, vor fi consultaţi prin schimburi de păreri pe email.
d) Periodic, colaboratorii pot trimite una sau mai multe propuneri de texte/autori, în
funcţie de timpul disponibil. Dacă o perioadă de timp sunt indisponibili, vor anunţa
redacţia în legătura cu acest aspect, specificând şi perioada în care colaborarea
este întreruptă.
e) Numele colaboratorilor sunt afişate în caseta colegiului redacţional, atât pe site,
cât şi în revista tipărită.
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Programul lunar al revistei
1. Până în data de 5 a lunii se face colectarea materiale lor electronice.
Responsabil: membrii desemnaţi ai colegiului redacţional.
2. În perioada 5-10 a lunii se lucrează efectiv la revista online: selecţii materiale,
gruparea şi ordonarea acestora, structurare, concepţie şi realizare coperte şi
grafică interioară, tehnoredactare, corectură, lista autorilor, expunere pe site ş.a.).
Responsabil: membrii desemnaţi ai colegiului redacţional, colaboratori.
3. În data de 10 a lunii se plasează revista online pe site, în format .pdf. Se
elaborează revista electronică, se actualizează rubricile site-ului şi baza de date a
autorilor, se lan-sează noul număr curent al revistei Boema. Responsabil:
administrator site.
4. Trimestrial, în cea de-a treia lună a trimestrului, mai precic în perioada 10-20 a
lunii, se elaborează revista în varianta trimestrială tipografiată. Astfel:
a) sunt selectate textele şi copertele ce vor fi incluse în numărul trimestrial al
revistei din cele trei numere lunare corespunzând trimestrului respectiv,
b) se elaborează formatul tipografic,
c) se trimite revista la tipografie,
d) după apariţia revistei tipografiete se distribuie, conform planificării şi a
abonamentelor. Responsabil: membrii desemnaţi ai colegiului redacţional.

Condiţii de trimitere şi publicare a materialelor propuse
Autorii, indiferent de vârsta şi experienţa lor, pot trimite în orice moment la redacţie propuneri de texte proprii, în format electronic. Restricţiile de mai jos nu sunt obligatorii,
dar ele pot conta în alegerea textelor care vor fi publicate:
1. Textele propuse revistei de către colaboratori şi autori, trebuie să fie originale şi
să nu fi fost publicate anterior în alte reviste, publicaţii sau pe internet.
2. Materialele trimise la redacţie trebuie să fie de tip electronic, în formate precum:
.doc, .docx (Word), .rtf (Rich Text), .pdf. Este de preferat ca textele să conţină
diacriticele româneşti.
3. Pentru redactare este indicat să se folosească următoarele fonturi şi dimensiuni
ale textelor: Font Style: Arial, Times New Roman, Size: 10-14.
4. Textele propuse nu trebuie să depăşească 3 pagini de revistă, adică 6 coloane =
cca.200 rânduri = cca. 2500 cuvinte = cca. 17500 caractere (echivalentul a circa
4 pagini format A4, Times New Roman/12). Limitele includ şi eventualele imagini,
grafică etc.
5. Materialele mai lungi pot fi programate pentru publicare în fragmente (părti,
seriale etc.).
6. Materialele pot fi, în general, cele de tipul promovat de revistă, de la înfiinţare şi
până în prezent, bazate în special pe idei şi tematici asemănătoare, de interes
pentru cititorii unei reviste literare şi de cultură, precum Boema. Iată, de pildă,
unele teme utilizate: literatură, creaţie literară (poezie, proză, eseu, teatru,
umor, critică, cronică, recenzii, prezentări, întâmpinări, note de lectură, debut,
anunţuri, evenimente literare, cărţi, comentarii, opinii, interviuri ş.a.), dar putând
intersecta şi alte laturi importante ale culturii (istorie, psihologie, filosofie,
sociologie, artă, aniversări, evenimente, ştiri ş.a.).
7. Materialele propuse primite la redacţie vor fi lecturate, selectate şi programate
pentru a fi incluse într-unul din numerele următoare ale revistei, de către un
colectiv desemnat lunar, compus în special din membri ai colegiului redacţional.
8. Textele propuse pentru includerea în revistă trebuie să corespundă tematic şi
calitativ. Totodată, ele trebuie să poarte avizul colegiului redacţional.
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Distribuţie şi Abonamente
Redactorii şi colaboratorii interni ai revistei beneficiază gratuit de câte un exemplar
trimestrial tipărit. De asemenea, revista este distribuită gratuit publicaţiilor partenere, redacţiilor unor reviste cu profil asemănător, editurilor prietene, unor cunoscuţi scriitori şi critici,
unor biblioteci judeţene şi naţionale, Muzeului Literaraturii Române etc.
Publicul larg poate beneficia de revista trimestrială tipărită numai prin abonament sau
direct de la sediul redacţiei. Costul unui exemplar este de 10.00 lei, suma incluzând şi cheltuielile de livrare. La abonamentele pentru minim 5 exemplare se oferă un discount de 10%,
iar cele pentru un minim de 10 exemplare un discount de 20%.
Cei care doresc să se aboneze o pot face în felul următor:
1. Achită contravaloarea numărului de exemplare comandate, în contul asociaţiei
ASPRA: Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor
Artistice), CUI: 13226736, IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca:
BRD-Galaţi, cu mentiunea: "Abonament Boema".
2. Trimite un email la redacţie (boema@inforapart.ro) în care anunţă:
a) Numărul şi data documentului cu care a efectuat plata,
b) Pentru câte şi care anume exemplare din revista trimestrială Boema a făcut
abonamentul: De ex. 1 ex. Trim. 2/2011, 3 ex. Trim. 3/2011, 2 ex. Trim.
4/2011.
c) Trimite o adresă poştală exactă, la care doreşte să se facă livrarea.
3. La momentul apariţiei revistelor acestea vor fi livrate prin poştă (sau curier poştal)
la adresa poştală specificată.

Donaţii, Sponsorizări
Cei care doresc să susţină apariţia revistei literare Boema sunt invitaţi să o facă
direct la sediul redacţiei sau depunând orice sumă în contul asociaţiei ASPRA: Titular:
ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice), CUI: 13226736,
IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: BRD-Galaţi, cu mentiunea: "Donatie".

Note:
a) Corespondenţa şi schimbul de materiale electronice se vor face pe adresele de
email ale redacţiei (vezi mai jos).
b) Dacă există materiale de trimis prin poşta clasică sau curier (cărti, reviste ş.a.),
se va folosi adresa poştală a redacţiei (vezi mai jos).

Sediul redacţiei: Galaţi, str. Reg. 11 Siret, Nr. 17, Bloc C20, Sc. 3, Ap. 42
CP: 800331, Telefon mobil: 0726 337376, Telefon fix: 0336 800313.
Adrese de email: boema@inforapart.ro, office@inforapart.ro,
inforapart@yahoo.com, aspra@inforapart.ro

Cont bancar: Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor
Artistice), CUI: 13226736, IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: BRD-Galaţi.

3

