Formai követelmények az INFONIA Alapítvány 2012-es
publikációs pályázatához
Esetleges mellékelt képeket, táblázatokat minél jobb minőségben, akár külön fájlként is elküldve
kérjük. Ilyen esetekben minden szerzővel külön egyeztetünk a megfelelő nyomtatási minőség elérése
érdekében.
Terjedelmi korlát nincs, a lektorálási folyamat részeként a szerzővel egyeztetünk.
Szükséges elemek


Mini cv: 5-8 soros bemutatkozás magyarul (szakképzettség, életpálya főbb állomásai, kutatási
terület, fontosabb publikációk)



Kulcsszavak
o 4-5 kulcsszó magyarul
o 4-5 kulcsszó angolul



Absztrakt
o a cikk absztraktja magyar nyelven 4-8, max. 10 sor
o a cikk absztraktja angol nyelven (a cikk címével együtt) 4-8, max. 10 sor

A szövegben minél kevesebb, csak a legszükségesebb formázás legyen, a nyomdai munkálatok során
a folyóirat formátumára való átformázás lesz.
Hivatkozási séma
Bibliográfiák:
Egyszerű:
Ha önálló kötetre utal:
Brubeck, D. C. – Garbner, B. F.: The Chicago Manual of Style. Chicago, 1969, University of Bristol, 322.
o. /Chicago Studies 2./
Krippendorff, James prof.: Az új-guineai shelmikedmuk élete. Ford. Bartos Tibor. Budapest, 2002,
Gondolat, 340 o.
Tehát: szerző(k), cím (kurziválva), alcím (ha van, kurziválva), fordító, kiadás helye, ideje, kiadó, az
egész kötet vagy a hivatkozott idézet oldalszáma, sorozatcím.
Ha újságban, folyóiratban megjelent írásra utal:
Fejtő Ferenc: Négyszáz éve született Descartes. Jelenkor, 1993. 1. sz. 17–250. o.
Tehát: szerző, cím, a folyóirat címe (kurziválva), kiadási év, hányadik szám (napilapoknál dátum),
oldalszám.
Ha gyűjteményes kötetben megjelent írásra utal:
Komoróczy Géza: A babilóni fogság. In Kovács Géza (szerk.): Hagyományok ütközése. Budapest, 1998,
Blanko, 56–99. o. /A semmi kövei./

Tehát: szerző, cím, „in” szócska (kettőspont nélkül!), a gyűjteményes kötet szerzője vagy szerkesztője,
a gyűjteményes kötet címe-alcíme (kurziválva), kiadás helye, ideje, kiadó neve, oldalszám,
sorozatcím.
(Az in kis betűvel kezdődik, kivéve, ha mondatkezdő.)
Évszámkiemelő:
Ha önálló kötetre utal:
Brubeck, D. C. – Garbner, B. F. 1969. The Chicago Manual of Style. Chicago, University of Bristol, 322.
o. /Chicago Studies 2./
Krippendorff, James prof. 2002. Az új-guineai shelmikedmuk élete. Ford. Bartos Tibor. Budapest,
Gondolat, 340 o.
Tehát: szerző(k), kiadás éve – utána pont, cím (kurziválva), alcím (ha van) kurziválva, kiadás helye,
kiadó, az egész kötet vagy a hivatkozott idézet oldalszáma, sorozatcím.
Ha újságban, folyóiratban megjelent írásra utal:
Fejtő Ferenc 1993. Négyszáz éve született Descartes. Jelenkor, 1. sz. 17–250. o.
Tehát: szerző, kiadás éve – utána pont, cím, a folyóirat címe (kurziválva), hányadik szám
(napilapoknál dátum), oldalszám.
Ha gyűjteményes kötetben megjelent írásra utal:
Komoróczy Géza 1998. A babilóni fogság. In Kovács Géza (szerk.): Hagyományok ütközése. Budapest,
Blanko, 56–99. o. /A semmi kövei./
Tehát: szerző, kiadás éve – utána pont, cím, „in” szócska (kettőspont nélkül!), a gyűjteményes kötet
szerzője vagy szerkesztője, a gyűjteményes kötet címe-alcíme (kurziválva), kiadás helye, kiadó neve,
oldalszám, sorozatcím.
Részletes bibliográfia esetén a főszövegben (zárójelbe téve) vagy lábjegyzetekben (zárójel nélkül) a
következőképp utaljunk egy-egy műre:
Brubeck–Garbner 1969, 25. o.
Komoróczy 1998, 98. o.
Nem szó szerinti idézet esetében elegendő a szerző és az évszám megadása, oldalszám nélkül.
Amennyiben a mondatban szerepel a hivatkozott szerző neve, elégséges az évszám és az oldalszám,
pl. „Komoróczy szerint „ezésez“ (1998: 98) vagy (1998, 98. o.) A szám után írt o. helyett
használhatunk p.-t is (a szám előtt), a lényeg: a következetesség.
Szerkesztőségünk a bibliográfiáknál az évszámkiemelő forma, a jegyzeteknél pedig végjegyzetek
helyett lábjegyzetek alkalmazását javasolja.

