TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük szerzőinket, hogy a Létünkbe szánt írásaikat elektronikus formában:
doc. formátumban juttassák el szerkesztőségünk (letunk@forumliber.rs) vagy a
főszerkesztő címére (erikazambo@eunet.rs); mágneslemezen vagy e-mailben,
csatolt fájlként. Tanulmányaikhoz rövid, magyar nyelvű tartalmi összefoglalót,
illetve legalább öt kulcsszót illesszenek.
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 adatai
kat: akadémiai fokozat(ok), család- és utónév, beosztás(ok), munkahely(ek),
helység(ek).
A tanulmányok és az ábrák szövegében egyaránt Times New Roman betűtípust alkalmazunk. A cikkek szövegének 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 (pl. tabulátorok és betűközök alkalmazása a térközök
kialakításában: helyettük a behúzás, illetve a táblázatok használatát ajánljuk). A
táblázatok szerkesztésekor vegyék figyelembe kiadványunk 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.
A sorok száma másfeles sorközzel oldalanként legfeljebb harminc. A szövegben ne szerepeljenek indokolatlan sorkihagyások. A szerző neve (normál
betűtípus) és a dolgozat címe (félkövér nagybetű) a szöveg elején
áll középzárt helyzetben. A dolgozatnak a tudományos jelzet, illetve az angol
nyelvű cím beillesztése miatt nem lehet egysorosnál hosszabb főcíme, s kérjük szerzőinket, hogy mellőzzék az alcímeket. 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 Szemle rovatban közölt recenziókhoz és ismertetőkhöz
nem járul összefoglaló és kulcsszavak sem. Könyvrecenzióknál az ismertetett
könyv adatait az első bekezdésben közöljük. A konferenciabeszámolók esetében a szövegegész tájékoztat a rendezvény jellegéről, adatairól. A szövegen
belül a könyv- és kiadványcímeket dőlt (italic) betűvel emeljük ki. Semmilyen
más kiemelést nem alkalmazunk. A szövegközi hivatkozásokat zárójelbe tes�szük (a teljes leírást a tanulmány végén közölt irodalomjegyzék tartalmazza).
A szövegközi hivatkozások formája a következőképp alakul; teljes mű esetén:
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(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), (SZEGEDYMASZÁK 1980b: 30).
A tanulmány 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.

A közismert és a szerző által gyakran hivatkozott kiadványoknak széles körben elterjedt rövidítéseit is használhatják: ÚMIL (Új Magyar Irodalmi Lexikon),
MNy (Magyar Nyelv), ItK (Irodalomtörténeti Közlemények), ÉKsz. (Magyar
értelmező kéziszótár) etc. 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!
A szerkesztőség
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INFORMACIJA
Mole se autori da svoje tekstove koje nameravaju objaviti u časopisu Létünk,
dostave uredništvu (letunk@forumliber.rs) u formatu doc. ili na elektronsku adresu glavnog urednika (erikazambo@eunet.rs) na disketi ili kao atačment. Uz rad
treba dostaviti kratak rezime na mađarskom jeziku i najmanje pet ključnih reči.
Prispeli radovi se lektorišu. U interesu lakše komunikacije sa autorima molimo da se (u posebnom prilogu) naznači: poštanska i e-mail adresa, broj telefona
i lični podaci: akademska titula, prezime i ime, zvanje, radno mesto i sedište.
U tekstu studije i tekstualnom delu slike se podjednako koristi font Times
New Roman. Veličina fonta u tekstualnom delu je 12, dok je u tabelama, u natpisima slika (kao i u eventualnim fusnotama i literaturi) 10. Molimo da se prilikom uređivanja teksta zanemare tehnički postupci (npr. tabulator i upotreba razmaka među slovnim mestima, umesto toga preporučuje se korišćenje uvlačenja
ili upotreba tabela). Kod uređivanja tabela treba uzeti u obzir dosadašnju praksu,
obrasce i način preloma našeg časopisa. Mole se autori, da slike, dijagrame ne
ugrađuju u tekst, već da ih pošalju kao priloge uz tačno obeležavanje mesta gde
se oni trebaju umetnuti.
Broj redova po strani može biti najviše 30, uz prored od 1,5. U tekstu ne
treba da bude suvišnog preskakanja redova. Ime autora (ispisana fontom Normal) i naslov rada (BOLDOVANIM VERZALOM) stoji na početku teksta,
centrirano. Rad, zbog naučnog obeležja, odnosno zbog ubacivanja naslova na
engleskom, ne može imati glavni naslov duži od jednog reda a mole se autori da
ne koriste podnaslove. Naslovi odeljaka u radu se pišu VELIKIM SLOVIMA.
Tekstovi se zbog preglednosti mogu raščlaniti decimalnim sistemom (na početku pasusa koji otvara odeljak treba upisati arapske brojeve: 1., 2., 1.1., 1.2. itd.).
Uz recenzije i prikaze koji će se objaviti u odeljku pod nazivom Prikazi ne idu
ni recenzije niti ključne reči. Kod recenzija podaci prikazane knjige se daju u
prvom pasusu. U slučaju kada se vrši prikaz naučnog skupa, ceo tekst upućuje
na odlike i podatke konferencije. U okviru samog teksta naslovi knjiga i izdanja
se ističu italikom. Nikakvi drugi načini isticanja se ne koriste. Pozivanje na literaturu se u tekstu stavlja u zagradu (potpuni opis se daje na kraju rada u okviru
spiska literature). Forma pozivanja na literaturu u tekstu je sledeća: u slučaju
celokupnog dela: (IMRE 1996), kada se poziva samo na delove (IMRE 1996:
33–40). Ukoliko se radi o izdanju u više tomova (GYŐRFFY 1.: 37–159). U
slučaju kada se pozivate na dela istog autora izdatih iste godine: (SZEGEDYMASZÁK 1980a), (SZEGEDY-MASZÁK 1980b: 30).
Na kraju rada spisak literature treba da sadrži samo ona stručna dela na koje
se autor poziva u svom radu, i to u sledećoj formi:
187

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.

Mogu se upotrebiti i skraćenice za dela koja su opšte poznata ili na koje
se autor često poziva: ÚMIL (Új Magyar Irodalmi Lexikon), MNy (Magyar
Nyelv), ItK (Irodalomtörténeti Közlemények), ÉKsz. (Magyar értelmező kéziszótár) itd. U okviru literature dela treba da su poređana prema azbučnom redu
autora, a u slučaju istog autora po hronološkom redu.
Mole se autori, da beleške na kraju rada uopšte ne koriste, a fusnote samo u slučajevima kada je neophodno. Fusnote ne treba da sadrže pozivanje na literaturu!
Uredništvo
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STYLE SHEET
Authors are requested to send their papers to Létünk in electronic form: they
should be in doc. format addressed to the Editorial Office (letunk@forumlibers.
rs) or to the general editor’s address (erikazambo@eunet.rs) on a compact disk
or in e-mail as an attached file. There should be a short summary of the contents
in Hungarian and at least five keywords.
The studies submitted will be edited linguistically and proofread. Please indicate your name and address for further contact: address, e-mail address, telephone number, and other personal data (in the line of the author’s name): academic degree, surname and last name, status, workplace.
We use Times New Roman type in the studies and diagrams (pictures, illustrations, figures). The font size of the main text is 12. For tables, schemes
and diagrams (footnotes, bibliography) font size 10 is required. Do avoid any
unnecessary technical procedures (using tabulators and space in formatting; instead, we suggest using indents and tables). Regarding tables, please notice the
usual practice in the quarterly. Avoid inserting diagrams into the text; send them
as attachments, marking the place of insertion.
The number of lines is 30 (at most) in a page, with 1.5 line spacing. There
should be no extra spacing between the lines. The author’s name (normal type)
and the title of the study are (BOLD UPPER CASE) in front of the text in the
centre. Due to the inclusion of the academic title and the English title of the
study, the main title cannot be longer than one line. Authors are also requested
to avoid subtitles. Titles are printed in UPPER CASE. If so required, the text can
be divided using the decimal system (with Arabic numerals 1.2., 1.1., 1.2. etc.
inserted in front of the paragraph). Reviews and information published in the
Review column do not have a summary or keywords. In case of a book review,
the data on the book should be provided in the first paragraph. In reporting a
conference, the text should give general information about the program. In the
text, the title of books and publications should be printed in italics. The reference in the text is in brackets (the full description should be given at the end of
the text in the Bibliography). The form of the reference is the following: in case
of a whole book: (IMRE 1996); in case of a part of the book: (IMRE 1996: 3340); in case of a book consisting of more than one volume: (GYÖRFFY 1.: 37159); using several publications by a certain author published in the same year:
(SZEGEDY-MASZÁK 1980a), (SZEGEDY-MASZÁK 1980b: 30).
The Bibliography at the end of the study should only concern the literature
referred to in the article, and should be in the following forms:
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IMRE László 1996. Műfajok létformája XIX. Századi epikánkban. Debrecen.
HANSÁGI Ágnes 2007. Tévelygések az irónia irányába.1845 Eötvös József: A falu
jegyzője = Szegedi-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.

Common abbreviations of well-known publications can also be used: ÚMIL
(Új Magyar Irodalmi Lexikon), MNY (Magyar Nyelv), ItK (Irodalomtörténeti
Közlemények), ÉKsz. (Magyar értelmező kéziszótár) etc. The items in the Bibliography should be listed in alphabetical order; in case of multiple works by the
same author, the items should be in chronological order.
Authors are requested not to use endnotes; footnotes can be used only in
justified instances. The footnotes should not enclose the reference.
Editorial office
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