SZERZŐI TÁJÉKOZTATÓ

VIZUÁLIS KULTÚRA

Kedves Szerzőnk!
Ha lehet, könnyítse meg a lap szerkesztői és tördelője dolgát azzal, hogy betartja az alábbi formai
előírásokat. ha segítséget szeretne kérni ehhez, írjon nekünk: vizualiskultura.ujsag@gmail.com .

A cikk terjedelme
Az absztrakt maximum 130 szó (900 karakter), a cikk szövege minimum 12.500, maximum 17.000
karakter lehet.

A cikk formátuma
Kérem, kövesse az alábbi, példákkal ellátott formai előírásokat, Calibri betűtípussal! A cím
vastagbetűs méret: 28 pont, előtte 0, utána 6 pont térköz, középre zárt. Az alcím normál betús,
mérete 14 pont, előtte 0, utána 8 pont térköz, középre zárt. Szerző neve, munkahelye 11 pont,
vastagbetűs, dőlt, előtte 0, utána 6 pont térköz, középre zárt.
A bekezdés cím 12 pontos, előtte 0, utána 12 pont térköz, balra zárt. A szöveg 11 pont, előtte 0,
utána 6 pont térköz, sorkizárt.

Példák:

Cikk címe
Alcím
Szerző neve, munkahelye

Absztrakt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sem tortor, pharetra non ante a,
pellentesque tincidunt urna. Curabitur varius sapien ac suscipit iaculis. Pellentesque rutrum velit
nibh, id mattis justo maximus in. Nullam a mi velit. Pellentesque quis magna lobortis sapien ultricies
tristique ut ut diam. Duis cursus vestibulum ipsum congue dictum. Fusce laoreet nisl ligula, non
tincidunt felis iaculis ac. Donec sit amet ante non felis sollicitudin molestie. Vivamus venenatis
consequat ante, sed pellentesque urna lacinia vel. Suspendisse a augue id libero sollicitudin lobortis
sed at nulla. Aenean efficitur porta ligula, ac eleifend risus elementum id. Ut tincidunt sem aliquam
ultricies sagittis. Nulla ornare nisi quis quam gravida vulputate. Fusce efficitur scelerisque feugiat.
Integer eget magna luctus, laoreet libero in, fermentum lacus. Vestibulum commodo auctor
vulputate.

Bekezdés cím
Duis sed felis eget arcu volutpat hendrerit id vestibulum leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer pretium odio quis egestas pretium. Vivamus ac hendrerit nulla. Proin lobortis
tortor eget augue scelerisque ullamcorper. Integer ultrices, purus sit amet aliquam feugiat, nunc elit
sollicitudin purus, pellentesque consequat est lorem vel metus. Cras lacinia laoreet est non
fermentum. Nullam quis odio dignissim, volutpat lectus eu, dictum turpis. Donec et massa vitae nisi
lacinia aliquet. Pellentesque vel malesuada eros, scelerisque tempus magna. Nulla varius a turpis sed
gravida. Proin condimentum tellus sed dictum lacinia. Vivamus suscipit ultricies lacinia. Aenean
sagittis lacus et tempor placerat.1

Hivatkozások
Ahol lehet, kérem az APA sílusát követni. (Erről bővebben pl. itt.) Amelyik hivatkozásnak van online
elérhetősége, linkként is be lehet illeszteni, nem kell külön kiírni, hiszen online megjelenésről van szó.
(Erről bővebben pl. itt.) Néhány minta:
Terbe Rita (2017). Térjátékok, Térbeli gondolkodásfejlesztés, épített környezeti nevelés gyerekeknek.
DLA értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola.
Balogh Jenő (1998). Leltár. Miskolc: Miskolci Galéria, ISBN: 963 03 4488
Paál Ákos (1959). Országos Rajzpedagógiai Kongresszus. Köznevelés, 15(14–15) 324–328.

A szöveggel és képekkel kapcsolatos megjegyzések:
1. Kérem az ebben a dokumentumban meghatározott stílusokat (Title (Cím), Heading 1 (Címsor
1,
Normal (Normál), Caption (nagybetűs), stb.) használni. Ezeket ugyanis a
kiadványszerkesztő program automatikusan át tudja formálni az újság stílusára.
2. A folyó szövegen belüli kiemelés formája a szövegközi dőlt betű. Vastagítást csak nagyon
indokolt esetben szoktunk a szövegben használni.
3. Ahol az illusztrációként közölt kép a szöveg egy konkrét részéhez tartozik, kérem a szövegben
az alábbi módon jelezni: (1. kép). Erre azért van szükség, mert ha egy-egy cikkhez sok kép
tartozik, azok a tördelés során elcsúszhatnak a vonatkozó szövegrésztől.
4. A képeket kérem minden esetben külön file-ban is beküldeni, mert Wordbe beágyazva
romolhat a minőségük. A minimális fileméret 600 KB. Az ideális 1 MB-nál nagyobb, mert az
ilyen méretű képnek az oldalképbe belenagyítva a részletei is láthatóak lesznek, nem lesz
homályos, nem pixelesedik.
5. A szövegbe beszúrt képet nem szükséges külön pozícionálni, de a méretével lehet jelezni,
hogy mennyire szeretné a szerző, hogy hangsúlyt kapjon majd az újságban. (Ha nagyon sok
kép van, természetesen nem lehet mind hangsúlyos, de mindig igyekszem néhányat kiemelni,
hogy ne legyen monoton az oldalkép a sok kicsi kép miatt.)

1. kép: Minta kép beszúrására
1

Footnote

