Cod de redactare
Articolele vor fi însoțite de o imagine reprezentativă (cel puțin 755x495 pixeli). La
alegerea autorului, pot fi introduse și imagini secundare, în cadrul articolului. În
cazul acesta, poziția lor va fi indicată în cadrul textului. Toate imaginile vor fi
trimise separat prin email, nu în cadrul fișierului Word.
Articolele vor fi trimise într-un document word. Acesta trebuie să conțină:
Titlu
Șapou de maxim 40 de cuvinte
Articolul
Numele fotografului/linkul sursei imaginii
Dimensiunea recomandată a articolelor este de cel puțin 600 de cuvinte, iar cele
mai lungi de 1000 de cuvinte vor fi împărțite în mai multe părți.
Normele gramaticii limbii române, regulile de punctuație și ortografie, dar și
folosirea diacriticelor sunt necesare pentru ca articolul să fie luat în considerare
spre a fi publicat.
Alte reguli
Titlurile de cărți, filme, evenimente ș.a., termenii în altă limbă sau citatele vor
fi scrise cursiv (italic);
Cuvintele cheie ale articolului vor fi scrise cu bold
În cazul în care un articol este acceptat pentru publicare, dacă este necesară vreo
modificare, aceasta va fi făcută doar cu acordul autorului.
Materialele vor fi publicate integral exclusiv pe Blog Arădean, autorii putând
prelua o parte (maxim o treime) din articole, pentru articolul complet făcând
trimitere către blogaradean.ro
Istorie - clădiri, monumente, personalități, evenimente din istoria județului și
municipiului Arad, a regiunilor Crișana și Banat. Cultură - teatru, film, literatură,
evenimente, recenzii de evenimente, de piese de teatru, filme sau cărți.
Patrimoniu - clădiri sau monumente, istoricele acestora, situațiile în care se află
astăzi, idei de proiecte ș.a. Comunitate - inițiative civice, evenimente ce privesc
implicarea în comunitate, acțiuni de voluntariat, probleme ce vizează comunitatea.
#Festival - invitații la festivaluri de orice gen din Arad, țară sau străinătate, recenzii
ale festivalurilor de orice gen, indiferent dacă sunt din Arad, din țară sau din
străinătate.

Articolele, imaginile aferente și descrierea scurtă (maxim 250 de cuvinte) a
autorului vor fi trimise prin email la adresa contact@blogaradean.ro, într-un mail
cu titlul „Propunere articol”.
Blog Arădean își rezervă dreptul de a nu lua în considerare articolele ce nu
respectă minimele reguli menționate mai sus. De asemenea, responsabilitatea
asupra părerilor exprimate în articole aparține în totalitate autorilor,
eventualele litigii fiind rezolvate între autori și terțe părți, nicidecum de către
Blog Arădean.
www.blogaradean.ro
contact@blogaradean.ro
+40 787 700 979
+40 755 579 982

