TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük szerzőinket, hogy a Forum Könyvkiadóba szánt írásaikat (kéziratokat) elektronikus
formában: .doc formátumban juttassák el szerkesztőségünk (forumkk.szerenke@gmail.com) címére;
mágneslemezen vagy e-mailben, csatolt fájlként.
A beérkezett tanulmányokat lektoráltatjuk. A további kapcsolattartás megkönnyítése érdekében
(külön mellékletben) tüntessék fel elérhetőségüket: postai és e-mail címüket, telefonszámukat és (a
szerzői névsorba) személyes adataikat: akadémiai fokozat(ok), család- és utónév, beosztás(ok),
munkahely(ek), helység(ek).
A kéziratok és az ábrák szövegében egyaránt Times New Roman betűtípust alkalmazunk. A
szövegek betűmérete 12 pontos; a táblázatok és a különféle ábrák (valamint az esetleges lábjegyzetek
és az irodalomjegyzék) esetében 10 pontos. Kérjük, hogy a szövegszerkesztés során kerüljék a
felesleges technikai eljárásokat (például tabulátorok és betűközök alkalmazása a térközök
kialakításában: helyettük a behúzás, illetve a táblázatok használatát ajánljuk). A táblázatok
szerkesztésekor vegyék figyelembe kiadványaink eddigi gyakorlatát, mintáit és a rendelkezésre álló
laptükör méretét. Kérjük a szerzőket, hogy az ábrákat, diagramokat ne illesszék a szövegtestbe, hanem
mellékletként, a beillesztés helyének pontos jelölésével küldjék el. Ugyanez vonatkozik a képekre is,
melyeket TIF vagy JPG kiterjesztésben és 300 dpi felbontásban kérünk (külön képként, nem a
szövegben).
A sorok száma másfeles sorközzel oldalanként legfeljebb harminc. A szövegben ne szerepeljenek
indokolatlan sorkihagyások. A szerző neve (normál betűtípus) és a címek (FÉLKÖVÉR
NAGYBETŰ) a szöveg elején áll középzárt helyzetben. A közcímek írásmódja: NAGYBETŰ. A
szövegeket – indokolt esetben – a decimális rendszer segítségével tagolhatják (a szakaszt nyitó
bekezdés elejére illesztett arab számokkal: 1., 2., 1.1., 1.2. etc.). A szövegen belül a könyv- és
kiadványcímeket dőlt (italic) betűvel emeljük ki. Semmilyen más kiemelést nem alkalmazunk. A
szövegközi hivatkozásokat zárójelbe tesszük (a teljes leírást a tanulmány végén közölt
irodalomjegyzék tartalmazza). A szövegközi hivatkozások formája a következőképp alakul; teljes mű
esetén: (IMRE 1996), annak egy részlete esetén: (IMRE 1996: 33–40). Többkötetes mű esetében:
(GYŐRFFY 1.: 37–159). Adott szerzőtől felhasznált több, azonos évből származó mű esetén:
(SZEGEDY-MASZÁK 1980a), (SZEGEDY-MASZÁK 1980b: 30).
A kézirat végén megadott irodalomjegyzék szorítkozzon a hivatkozott szakirodalomra a következő
lehetséges formákban:

IMRE László 1996. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. Debrecen
HANSÁGI Ágnes 2007. Tévelygések az irónia irányába. 1845 Eötvös József: A falu jegyzője =
Szegedy-Maszák Mihály–Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig.
Budapest, 258–272.
CSÁKY S. Piroska 2008. Humanista könyvtárakról, olvasási szokásokról = Létünk, 4. 29–41.
KÁZMÉR Miklós–VÉGH József (szerk.) 1970. Névtudományi előadások. II. Névtudományi
konferencia. Budapest, 1969. NytudÉrt. 70. Budapest
Internetes hivatkozások (zárójelben a letöltés dátumával):
DOUGLAS, Mary 1995. A két test. Ford. Karádi Éva = Lettre, 18.
URL: http://epa.oszk.hu/00000/00012/00002/04.htm (2012.10.26.)
Az egyes szakirodalmi tételek betűrend, azonos szerző munkáin belül pedig időrend szerint követik
egymást.
Kérjük a szerzőket, hogy végjegyzeteket egyáltalán ne, lábjegyzeteket is csak indokolt esetekben
alkalmazzanak. A lábjegyzetek ne tartalmazzanak szakirodalmi hivatkozásokat!
Forum Könyvkiadó

