Tisztelt Előadóink, kedves Kollégák!
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték az SZTE JGYPK Jel-Kép-Tér Munkacsoportjának
konferenciáját. Bízunk benne, hogy szívesen elevenítik fel a rendezvény néhány pillanatát a
honlapunkon közzétett fotók és a JGYTV tudósításai alapján (http://www.jgypk.hu/jelkepter/allatokjelei-kepei-es-terei-fotok/ – https://vimeo.com/244929536 ). A konferenciával kapcsolatos reflexiókat a
http://www.jgypk.hu/jelkepter/szegedi-zooszemiotika-konferencia-reflekciok oldalon találják.Kérjük,
maradjanak velünk továbbra is kapcsolatban, kísérjék figyelemmel a Munkacsoport munkáját és
következő programjait.
Ahogy azt a konferencia zárásakor jeleztük, az előadások szerkesztett változatait a Jel-Kép-Tér sorozat
önálló köteteként fogjuk megjelentetni. 2018. január 10-ig kérjük szíves visszajelzésüket, hogy
kívánnak-e tanulmányaikkal szerepelni a kötetben (jelkepter@jgypk.szte.hu). A kész tanulmányokat
április 30-ig várjuk. Fontosnak tartjuk és kérjük, hogy írásaikban különös hangsúlyt kapjanak választott
témájuk szemiotikai vonatkozásai. A publikációk maximális terjedelme 30 000 karakter. Kérjük, a
szöveghez mellékeljenek jó minőségű, lehetőség szerint fekete-fehér illusztrációkat (.bmp, .png vagy
.jpg formátumban). A képeket ne illesszék be a dokumentumba, de sorszámozzák, lássák el címmel vagy
aláírással, és egyértelműen jelöljék a helyüket. Ugyancsak kérjük, hogy mellékeljenek 1000–1200
karakter terjedelemben angol és magyar nyelvű absztraktot, tanulmányuk 3–5 kulcsszavát, és egy rövid
életrajzot (egyes szám 3. személyben, a név, munkahely, beosztás – ha ez releváns –, és a kutatási
területük megjelölésével). A konferencia angol nyelvű szekciójában előadóktól angolul várjuk a
tanulmányokat (de feltétlenül kérjük a magyar nyelvű absztraktot is).
Kéréseink a publikáció formájával kapcsolatban
Lehetőség szerint semmilyen formázást ne alkalmazzanak (bekezdés, felsorolás, képaláírás), ha speciális formai
kívánságuk van, a margón, megjegyzésben jelöljék, tördelőnk igyekszik ezt teljesíteni! Kerüljék a kiemelést
(NAGYBETŰZÉS, aláhúzás, r it k ítá s ), a dőlt szedést kizárólag címek kiemelésére használják!
Hivatkozások
A szövegbeni hivatkozásokat [pl.: (Szívós 2012: 53)] az Irodalom fejezetcím alatt csatolt irodalomjegyzékben kell
teljes formában feloldani [pl.: Szívós Mihály 2012: A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika; Budapest, Loisir.]. Ha
egy szerzőnek több, azonos évben megjelent munkájára hivatkozunk, az évszám utáni latin betűvel jelöljük [pl.:
Morris, Charles 2005a: A jelelmélet megalapozása; in: Horányi Özséb, Szépe György (szerk.): A jel tudománya;
Budapest, General Press 39–71.] Több szerző esetében a neveket vesszővel választjuk el, a szövegben pedig
háromnál több szerző esetében a [(Szerző et al. évszám: oldalszám)] Webes források esetében az
irodalomjegyzékben korrekt (és teljes!) url-t kérünk. A képek forrásait hasonló formátumban sorolják fel!
Lábjegyzet
Az arab számmal jelölt, lapalji lábjegyzeteket csak kiegészítő információk közlésére használjuk, ill. olyan webes
hivatkozások (url-ek) esetében, amelyek az irodalomjegyzékben nem szerepelnek szerzővel és címmel.

Mielőbbi visszajelzésükben bízva, üdvözlettel:
Szeged, 2017. december 1.
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