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Amb el volum que teniu a les mans comença una nova etapa de la revista 
tamid, fàcilment identificable pel subtítol afegit: «Revista Catalana Anual 
d’Estudis Hebraics».

Després dels sis volums publicats entre els anys 1997 i 2009 sota la direcció 
del doctor Eduard Feliu i Mabres, traspassat el dia 15 de juliol de 2009, en què 
considerem que la revista va aconseguir una gran qualitat, volem començar una 
nova etapa en què, tot mantenint aquesta qualitat, aparegui amb més regulari-
tat i amb una periodicitat anual. A més, hem introduït a la revista diversos pe-
tits canvis per adequar-la a les característiques que actualment s’exigeixen a les 
revistes científiques: la revista té ara un Consell Assessor (format per especialis-
tes de diverses institucions i països), a més del Comitè de Redacció; a la pàgina 
de crèdits on consten els noms del Consell Assessor i del Comitè de Redacció, 
ara s’hi fa constar també el nom del director; a l’inici de cada article s’hi inclou, 
eventualment, el nom de la institució a la qual pertany l’autor, la seva adreça 
electrònica, la data de recepció de l’article i la data d’acceptació, un resum i 
paraules clau en català i en anglès, i la traducció del títol en anglès; a més del 
DOI i altres dades d’identificació que ja constaven en els volums anteriors al 
principi de cada article, ara a cada pàgina s’hi fa constar el nom de la revista  i el 
volum; al final del volum s’hi inclouen les «Normes de presentació d’originals» 
per als coŀlaboradors. Diverses instruccions complementàries1 es poden consul-
tar al web de la SCEHB (http://scehb.iec.cat), apartat de «Publicacions».

1. «Normes per a la redacció de la bibliografia i les referències bibliogràfiques», 
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A continuació dels articles hem iniciat una nova secció dedicada a la recen-
sió de llibres.

La revista és consultable ara en línia a l’Hemeroteca Científica Catalana 
(http://revistes.iec.cat/) i és gestionada amb el programa Open Journal System 
des d’aquesta mateixa pàgina web, en la qual els coŀlaboradors convé que es re-
gistrin per a proposar-hi els seus articles.

Finalment, amb la intenció de donar més difusió a la revista fora de l’àmbit 
català, tamid, sense deixar de ser una revista fonamentalment escrita en català, 
publicarà alguns articles escrits en anglès, castellà, francès, italià o occità, a 
criteri del Comitè de Redacció.

«Abreviacions o símbols dels llibres de la Bíblia i manera d’indicar les referències bíbli-
ques», «Noms dels ordres i tractats de la Misnà i el Talmud», «Normes de transcripció de 
l’hebreu».


