Szerzőinkhez – a publikálás feltételeiről
Az Afrika Tanulmányok folyóirat magyar, illetve előzetes egyeztetés után angol nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, terepmunkáról szóló beszámolókat,
útibeszámolókat, interjúkat és könyvrecenziókat – fogad el. Az elfogadás feltételeinek rendszere több ponton átveszi a magyar Politikatudományi Szemle publikálási
elvárásrendszerét. A publikálás alábbi feltételrendszere az I. évfolyam 2. számától kerül
bevezetésre.
A kézirat terjedelme tanulmányok esetén nem haladhatja meg a 40 000 karaktert, recenziók esetén 20 000 karaktert. Amennyiben a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség kivételt tehet, és tanulmány esetén befogadja a maximálisan 80 000 karakter
terjedelmű írásokat is.
A szöveget A/4 méretben kinyomtatva kérjük leadni. Egyúttal szövegfájlban (az MS
Word bármelyik változatában lementve) is kérjük mellékelni e-mailben. A szerző neve a
tanulmány felett szerepeljen.
A szöveggel együtt – különösen útibeszámolóknál és terepmunkát dokumentáló összefoglalóknál – képeket is fogadunk. A képeket (fotókat) 300 dpi felbontásban, eps. vagy
tif. kiterjesztésű fájlformátumban, külön CD-re vagy DVD-re kiírva kérjük mellékelni.
A szöveg közbeni kiemelésként dőlt betű alkalmazható; ritkítás, aláhúzás, vastag betű,
csupa nagybetű csak egészen kivételes esetben fogadható el.
A közvetlen hivatkozásokat a szövegtörzs tartalmazza, ezek ne jegyzetekben szerepeljenek. Minden idézetet, hivatkozást igénylő állítást vagy kifejezést követően zárójelben tüntessék fel a szerző vezetéknevét, az idézett vagy hivatkozott mű publikálásának
évszámát és – ha szükséges – az idézett oldalakat a következő formában: (Tordoff, 2002:
24) vagy (Tordoff, 2002: 242-243).
A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák (tehát nem hivatkozásokat). A jegyzetek helyét a tanulmányon belül felső indexben lévő arab számmal jelöljék (így 1), a
jegyzeteket pedig kérjük a szöveg végén számozott formában elhelyezni. Indokolt esetben lábjegyzet alkalmazható, amelyet – ha csak kis számban fordul elő – a szövegben
csillaggal (*) kell jelölni, és az oldal alján kell elhelyezni.
Kérjük, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke lehetőleg csak a ténylegesen hivatkozott
publikációkat tartalmazza. Az explicit módon hivatkozott forrásokon kívül további max.
10 forrásmegjelöléssel dolgozzon.
Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük a következőképpen:
(1) Könyveknél:
Tordoff, William (2002): Government and Politics in Africa. Houndmills, Basingstoke:
Palgrave Macmillan
(2) Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetén:
Inotai András (2001): „Gondolatok a globalizációról”. In: Földes György – Inotai András
(szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország. Budapest, Napvilág Kiadó

(3) Folyóiratban megjelent tanulmány esetén:
Fergusson, Niall (2005): „Sinking Globalization”. Foreign Affairs. Vol. 84., No. 2.
March/April, 64-77. pp.
Tanulmányok esetén kérünk a szerzőktől papíron és elektronikus formában egy kb.
15-20 soros angol nyelvű összefoglalót (abstract). A tanulmány címét és alcímét is kérjük lefordítani.
A táblázatokat és az ábrákat megfelelően formázva, az eredetüket is feltüntetve a szövegbe építve kérjük.
A szerkesztőséghez beérkezett anyagokat először formailag szűrjük. Amennyiben formai
szempontból az írás elfogadásra kerül, opponens(ek)nek küldjük ki azt véleményezés céljából. Az opponens(ek) a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapja/kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele, hogy az opponens(ek) támogató véleményt adjon/adjanak ki. Az
opponens(ek) által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz, megjelölve azt a határidőt, ameddig a javításokat a szerzőnek szükséges megtennie. Az opponens(ek) egyértelműen elutasító véleménye esetén a kéziratot nem közöljük.
A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet. Külön felkérésre rendelünk meg írásokat, recenziókat.
Szerzőinktől külön kérünk egy rövid bio-t, amely a következőket tartalmazza: név, foglalkozás, munkahely, beosztás, kutatási terület, e-mail cím. A kapcsolattartás elősegítése érdekében adják meg további elérhetőségeiket is: telefon, mobil, fax, stb.
Köszönjük a megfelelően előkészített kéziratokat!
A szerkesztők

