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Studii Franciscane este revista de științe teologice și studii franciscane a
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, și a fost înființată
în anul 2002. Scopul ei teologic și științific, ca și dorința de a ”contribui mai mult
la răspândirea evangheliei și a cunoașterii lui Cristos”, au fost subliniate de
Redacție în numărul inaugural. Revista e concepută ca o platformă de dialog și
dezbatere teologică. Scopul acesteia este, de asemenea, promovarea schimbului
de experiență între cercetătorii din România și între aceștia și cei din străinătate.
Revista oferă un suport profesional pentru toți cei care realizează cercetări
științifice în domeniul științelor teologice și franciscanism, încurajează
dezbaterea științifică precum și schimbul liber de idei.
Apariția sa a fost considerată de conducerea Ordinului Fraților Minori
Conventuali: ”Segno del progresso e dell’atività scientifica è l’avvio della sua
nuova rivista Studi Franciscane, che pone una pietra miliare nella storia
dell’Istituto stesso e, con la sua finalità di promuovere la ricerca e la diffusione
dello spirito e della cultura francescana in Romania, aggiunge un’altra
dimensione all’attività dell’Istituto Teologico” (Scrisoarea Pr. Joachim A.
Giermek, ministru general OFMConv, din 22 noiembrie 2002). PS. Petru
Gherghel, episcop de Iași, o considera o binecuvântare: ”O revistă teologică, ce
are drept scop să promoveze studiile teologice și să prezinte într-o lumină
particulară adevărurile de credință și argumentele vieții creștine, nu poate fi decât
o binecuvântare și un mare ajutor nu numai pentru studioși, ci și pentru publicul
larg dornic de o cunoaștere mai profundă a adevărurilor veșnice și a trăirii
creștine” (Scrisoare, Iași, 01 noiembrie 2002). Revista a constituit pentru PS.
Florentin Crihălmeanu, episcop greco-catolic de Cluj-Napoca, ”o nouă ocazie de
a preamări pe Dumnezeu și de a-I mulțumi pentru minunatele realizări ce se pot
admira aici, la Focarul de spiritualitate franciscană și cultură teologică de la
Roman” (Scrisoare, Cluj-Napoca, 10 noiembrie 2002).
Publicarea Revistei, de cadrele didactice ale Institutului Teologic
Franciscan din Roman în colaborare cu profesori și cercetători din țară și
străinătate, a fost încurajată de ÎPS. dr. Jean Claude Périsset, nunțiu apostolic în
România: ”Possano gli articoli di questo primo numero di Studi Franciscane
portarci, sull’esempio di San Francesco, a far risplendere la conoscenza della

gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” 2Cor 4,6 (Scrisoare, București, 01
noiembrie 2002).
Studii Franciscane apare doar în format tipărit și are un număr pe an, cu
excepția anului 2003 când a publicat două numere: nr. 1. Maria în credința
creștină, iar nr. 2. Euharistia, Memorialul lui Cristos. Natura studiilor acoperă
întreaga diversitate a teologiei: biblică, dogmatică, patristică, istorică, jurdidică,
morală, spiritualitate, etc., până la teme de franciscanism și filozofie.
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Studii Franciscane este revistă de științe teologice și studii franciscane.
Publicarea studiilor se face în urma procedurii peer-review.
Revista publică texte în: română, engleză, italiană, franceză, germană,
spaniolă.
În vederea unei cât mai bune integrări în circuitul științific internațional,
articolele scrise în limba română pot ocupa cel mult 30% din totalul articolelor
unui volum. Articolele scrise de profesori și cercetători din țară vor ocupa mai
puțin de două treimi din totalul articolelor unui volum.
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