
Exemplu:
În februarie 1927, Ion Barbu îi mărturisea lui I. Valerian: „Neputând să apar
în fața concetățenilor mei, ca poeții de altădată, cu lira în mână și cu florile

pe cap, mi-am poleit versul cu cât mai multe sonorități.” (Barbu 2000b, 138).

• sensurile cuvintelor se scriu între ghilimele simple;

Exemplu:
noologie ‘disciplină care studiază spiritul’
(https://dexonline.ro/definitie/noologie).

• citatele mai lungi de trei rânduri se evidențiază prin rând liber înainte și după citat,
font 11 și alineat dublu pentru întregul fragment;

Exemplu:
Pe lângă calitățile sale de paremiolog sau filosof, Vasîlii dezvoltă și un simț al

umorului destul de educat, el răspunzându-i diplomatic lui Guran:

VASÎLII (Amuzat): Mă, Gurane, eu aș zice să faci o cură de tăcere. Măcar o
săptămână. (Vorbește clar, dar rar și parcă sub frână.)
GURAN: De ce?

VASÎLII: Așa, ca să-ți mai odihnești limba. Și ca să aibă vreme capul să te prindă
din urmă.

Precum I. D. Sîrbu, și Ionescu își construiește personajul din Ce formidabilă
încurcătură!

• Cuvintele din alte limbi se notează cu caractere italice. Nu se vor pune și între
ghilimele.

• Titlurile sunt evidențiate prin utilizarea caracterelor cursive (italice), fără a se pune și
între ghilimele. Sublinierea (underline) și dubla marcare (prin bold şi italic) nu se
întrebuințează deloc;

Exemplu:
Ion Creangă evidențiază în Pâcală o trăsătură specifică lumii carnavalului,

regăsită în limbajul prostului, al măscăriciului, și anume sensul figurat,
contrar, putând vorbi de un limbaj à l'envers.

REFERINȚELE:
• notele de subsol (footnotes, nu endnotes) nu conțin referințe bibliografice. În note se

dau, de regulă, informaţii mai ample (citate, explicaţii colaterale etc.). Se
numerotează începând cu 1, se inserează automat din meniul Insert Note și se scriu
cu caractere de 10;

• informaţiile sau trimiterile bibliografice se dau direct în text, la sfârşitul citatului sau
al comentariului, între paranteze rotunde, după modelul: numele autorului, anul
apariţiei urmat de virgulă şi de cifra care indică numărul paginii;


