Presentació d’originals per a Noms

La revista Noms, editada per la Societat d’Onomàstica,
és una publicació electrònica dedicada als noms propis
en un nivell de divulgació.
Inclou diferents apartats, com ara notícies sobre onomàstica i referències de novetats bibliogràfiques. Tots
els socis de l’entitat i el públic en general són convidats a
coŀaborar-hi enviant les dades corresponents, com més
completes i clares millor, a l’adreça electrònica revista@
onomastica.cat. També és oberta la recepció de textos
literaris que facin referència a l’onomàstica i de fotografies per a la portada (vegeu-ne els apartats respectius
dins de la revista i a la contraportada).
En aquest document s’especifiquen els requisits bàsics per a la presentació d’originals d’articles i ressenyes.
Hi són assimilables altres possibles documents d’interès
públic, com reportatges, entrevistes o ressenyes biogràfiques, amb les seves característiques pròpies.
En tot allò que no s’especifiqui en aquest document
de mínims, s’aplicaran per defecte les normes de l’anuari Onomàstica, que publica la mateixa Societat (consultables a https://www.onomastica.cat/publicacions/anuari-onomastica/).

Ramon Solsona, Marques que marquen. La curiosa
història de les marques més conegudes. Barcelona:
Pòrtic, 2015, 286 p.

Articles

Els articles que es presentin per a Noms han de ser originals, escrits en català (prèviament corregits, si cal), amb
el to i el nivell de divulgació propis d’aquesta revista, i han
d’estar clarament relacionats amb l’onomàstica. L’equip
de redacció es reserva la potestat de remetre els originals de caire més acadèmic a l’altra publicació periòdica
de la Societat d’Onomàstica, l’anuari Onomàstica, on haurien de ser avaluats d’acord amb els seus procediments.
Es poden realitzar també propostes prèvies d’articles escrivint directament a la redacció de la revista, si bé això
no implica cap compromís per part d’aquesta.
Els articles destinats a Noms que tractin sobre qües
tions especialitzades, com ara l’etimologia, encara que
sigui en un nivell de divulgació, seran avaluats de manera anònima per experts externs a la redacció de la revista, per tal de garantir la seva adequació i un mínim rigor
metodològic. Els resultats d’aquestes avaluacions poden
dur a refusar un original o a haver-ne de modificar aspecRessenyes
tes concrets.
Són comentaris analítics i crítics de publicacions sobre
L’extensió dels articles no pot superar els 24.000 caonomàstica, preferentment de monografies o de volums ràcters, amb espais inclosos (entre text, notes i bibliocoŀectius, sense descartar ressenyes d’articles en el cas grafia). En el cas de voler presentar originals més extenque siguin particularment rellevants. L’extensió ha de ser sos (a causa d’annexos o similars), cal posar-se en conentre 4.000 i 8.000 caràcters (amb espais inclosos), i ha tacte amb la redacció.
de tenir sempre en compte el nivell de divulgació que és
Tant els articles acabats com les propostes s’han d’enpropi de Noms. Han d’anar signades, incorporant sempre, viar a l’adreça electrònica revista@onomastica.cat.
a l’encapçalament, la referència bibliogràfica completa de
En tots els treballs han de constar, a banda del nom
l’obra ressenyada: autor(s) o curador(s), títol (i subtítol, complet de l’autor, la seva adreça electrònica i postal,
si en té), lloc d’edició, editorial, any d’edició i nombre de un telèfon de contacte, el número del document oficial
pàgines (poden constar-hi també, si és el cas, el traduc- d’identitat i, si és el cas, la institució o entitat a la qual
tor o altres responsables de l’edició, la coŀecció o sèrie pertany. Aquestes dades no es publicaran, sinó que són
amb el seu número, etc.), tot seguint aquest model bàsic: d’ús intern per part de l’equip de redacció.

Normes d’edició

Bibliografia. Es poden admetre originals sense biblio
grafia, depenent del tipus d’article de què es tracti i
atenent al caràcter de divulgació de la revista; tanmateix, en el cas que s’hi citin obres cal incorporar les referències corresponents, ja sigui en nota al peu o bé
mitjançant el sistema de citació abreujada (per exemple: Albaigès 2011; Albaigès 2011, 33–34) i relació bibliogràfica al final del text, tot seguint el següent model
formal (per a llibre, capítol de llibre propi o coŀectiu i
article en revista, respectivament):

Els articles han de constar com a mínim i de manera explícita de tres elements:
Títol. Es recomana que sigui clar, descriptiu del contingut de l’article, i relativament breu. Hi ha la possibilitat d’incorporar un subtítol.
Autor. Convé que quedi clara l’opció pel que fa a l’ús d’un
cognom o dos, guionets, conjunció o altres variants formals, i també pel que fa a l’ordre dels autors en el cas
que n’hi hagi més d’un.
Text. Tret dels articles breus, és recomanable estructu- Albaigès, J.M. 2011. Els secrets dels noms catalans.
rar el text amb titolets (sense numerar), però sense
Barcelona: L’Arca.
abusar dels subapartats ni entrar en nivells jeràrquics Coromines, J. 1965. “Introducció a l’estudi de la
complexos.
toponímia catalana”. Estudis de toponímia catalana, i,
7–30. Barcelona: Barcino.
A més d’això, els articles poden incloure (i es recomana Ginebra, J. 2016. “Albert Manent i l’onomàstica”. Dins
que incloguin) altres elements:
F. Anglès & E. Perea, eds., Univers Manent, 151–169.
Imatges. Ja siguin fotografies, mapes o gràfics, s’han de
Tarragona: Diputació de Tarragona.
lliurar per separat, en format .tif o .png, i han de ser de Tort, J. 2003. “A propòsit de la relació entre toponímia
qualitat, amb una resolució mínima de 200 dpi (punts
i geografia: el principi de significativitat territorial”.
per polzada). Per a cada imatge cal indicar-ne l’autoButlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 94–95:
ria i la font, a més de fer constar l’autorització per a la
675–688.
publicació, si convingués. En el cas que hi hagi d’haver
peus de fotografia, cal aportar-ne la redacció, que es
recomana que sigui breu i concisa.

