FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A folyóirat alapvetően filozófiai jellegű – angol és magyar nyelvű – tanulmányok, esszék,
recenziók érzekését várja, de interdiszciplináris munkák elbírálására is van lehetőség,
amennyiben azok valamilyen szempontból filozófiai profillal is rendelkeznek. A fő témakörök,
amelyek folyóiratunkban meghatározók: elmefilozófia, fenomenológia, esztétika, etika,
tudományfilozófia, mesterséges intelligencia, társadalomfilozófia, politika filozófia, bioetika.
A felsorolás nem teljes körű, a szerkesztőbizottság a fenti kategóriába nem besorolható
szövegek esetén egyéni elbírálást végez. Az írásokat a fenti kategóriákban elektronikus
formában az alábbi címre várjuk: nagyerdeialmanach@gmail.com
Kérjük, segítse a szerkesztők munkáját azzal, hogy a következő formai-tartalmi alapelvekhez
igazodik!
Az 5 sornál hosszabb idézeteket külön bekezdésbe szedjük, és 0.5 cm baloldali behúzással
különítsük el. Amennyiben az idézni kívánt szövegrész idegen nyelvű, az idézés eredeti
nyelven a lábjegyzetben történik, a főszövegben a kötet nyelve (ált. magyar) használatos.
Idézeten belüli idézet jelölése a » « jelekkel történik. Lábjegyzetben, bibliográfiában
oldalszámok jelölésére NEM használatos az o. rövidítés! Oldalszámok „tól–ig” jelölése: 160–
166.
1) A közlésre benyújtott írásnak más folyóiratnál még nem publikált és elbírálás alatt nem álló,
eredeti írásműnek kell lennie.
2) Az írás szövegét elektronikus formában kérjük beküldeni minimum 20.000 és maximum
50.000 karakter (szóközzel) terjedelemben. A szöveget a következő e-mail címre „.doc” vagy
„.docx” formátumban kérjük: nagyerdeialmanach@gmail.com
3) A kézirat formája: 11-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1-es sorköz, sorkizárt
formátum, 0.5-ös bekezdés. Szerzőt és címet, alcímet nem kell kiemelni, pusztán
sorkihagyással jelölni.
A szöveg részei:
Szerző: a cikkhez tartozó szerzőrovatba tüntesse fel affiliációs adatait. Hasznos lehet egy email cím feltüntetése is, amelyen keresztül az érdeklődő olvasók kapcsolatba léphetnek a
szerzővel.
Absztrakt: a dolgozat pár mondatos magyar és angol nyelvű kivonata a magyar és angol
kulcsszavak megadásával. Maximum 10-15 sor. Kérjük, adja meg a tanulmány címének angol
nyelvű fordítását is.
Hivatkozások: A főszövegben és lábjegyzetben is alkalmazható hivatkozások szabványa
például APA stílusban: (Husserl, 1998), vagy oldalszámmal (Zahavi, 2010, p. 229); két szerző
esetén (Ward & Burns 2007), több szerző (Fuchs et al., 2010). Az irodalomjegyzék
hiánytalanul tartalmazza a hivatkozások könyvészeti adatait!
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Irodalomjegyzék: A bibliográfiában a szerzők vezetéknevük szerinti alfabetikus sorrendben
legyenek felsorolva. Ha egy szerző több munkája is szerepel, akkor a művek kiadásuk időrendi
sorrendjében álljanak. Egyazon szerző több, azonos évben megjelent műve esetén évszám utáni
betűk (a, b, c) szerepeljenek. A bibliográfiai tételek számozását kérjük mellőzni. A szerzőnek
legalább egy keresztneve legyen kiírva a vezetéknéven kívül. Magyar szerzők esetén a
vezetéknevet vessző nélkül követi a keresztnév vagy a keresztnevek.
Hivatkozási stílus: Chicago vagy APA stílus egyaránt alkalmazható, amennyiben a szerző
következetesen használja őket.
Útmutató Chicago stílushoz:
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html
Útmutató APA stílushoz:
https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

