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Primul număr al revistei “Istros” a apărut în 1980, iar până în 2011 s-au tipărit 17 

numere, în 16 volume (nr. 2-3 a apărut, în 1983, într-un singur volum). Până la nr. VI (1992), 
tematica revistei a fost variată, incluzând studii, articole şi materiale de arheologie, istorie, artă, 
etnografie, ştiinţele naturii, memoriale etc.; de la nr. VII (1994), tematica revistei include doar 
studii, articole şi materiale de arheologie, istorie şi numismatică, din preistorie la evul mediu. 
 Colegiul de redacţie, format din academician, profesori universitari şi cercetători 
prestigioşi, atât din ţară, cât şi din străinătate (Rep. Moldova, Rep. Cehă, Germania) a imprimat 
un standard ştiinţific de înaltă calitate pentru studiile şi articolele publicate. În revistă au publicat 
studii şi articole cercetători, profesori şi muzeografi recunoscuţi, de la institute de cercetare, 
universităţi şi muzee, din ţară şi străinătate. 
 S-au publicat o serie de studii în limbi străine (franceză, engleză, germană, italiană), iar 
restul materialelor au avut rezumate în limbi de circulaţie internaţională. De asemenea, numerele 
XIV/2007, XVI/2010 şi XVII/2011 au apărit doar în limbi de circulaţie internaţională (engleză, 
franceză, italiană) 

Colegiul de redacţie s-a preocupat de a asigura o largă circulaţie  revistei, ea fiind 
prezentă în bibliotecile de specialitate din Europa sau de pe alte continente. Ca urmare a valorii 
conţinutului său, revista « Istros » este inclusă în categoria « B » (ISSN : 1453-6943) în baza de 
date ESF Standing Committee for the Humanities (SCH), atât în 2007, cât şi în 2011, şi 
poate fi accesată online de pe  Central and Eastern European  Online Library.   

Putem afirma că prin valoarea studiilor şi a articolelor publicate, ca şi prin problemele de 
patrimoniu cultural pe care le-a abordat, revista « Istros » a devenit, în ţară şi străinătate, o 
publicaţie cu un prestigiu recunoscut, atât în comunitatea ştiinţifică de specialitate, cât şi a 
oamenilor de cultură interesaţi de problemele patrimoniului cultural-ştiinţific.  
 
  


