Ο∆ΗΓΙΕ Σ ΓΙΑ Τ Η Ν Ε Κ ∆ Ο Σ Η ΤΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι τα Πρακτικά και του φετινού Συνεδρίου θα
εκδοθούν από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη
Τριανταφυλλίδη]. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και οµοιόµορφη
εµφάνιση του τόµου, σας παρακαλούµε να τηρήσετε µε σχολαστικότητα τις
παρακάτω οδηγίες:
1. Η δηµοσιεύσιµη µορφή της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να παραδοθεί στην
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2010.
Τα κείµενα θα σταλούν σε εξωτερικούς κριτές και, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία
για την τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα δηµοσιευτούν είναι χρονοβόρα.
Τα πρακτικά πρέπει να κυκλοφορήσουν πριν από το Συνέδριο του 2011.
2. Το κείµενο της ανακοίνωσής σας θα πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε σε 2
ηλεκτρονικά αντίγραφα (ένα επώνυµο και ένα ανώνυµο) τα οποία θα πρέπει να
σταλούν ως συνηµµένα αρχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση amgl312010@lit.auth.gr, γραµµένα στο πρόγραµµα Word (για PC ή Macintosh, και σε
όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη έκδοση).
3. Το κείµενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25.000 χαρακτήρες (χωρίς τα κενά
διαστήµατα). : µέγεθος γραµµατοσειράς 12pt, µονό διάστιχο, και τα βασικά
περιθώρια του Word (2,54 πάνω & κάτω, 3,17 δεξιά & αριστερά).
4. Ο τίτλος της ανακοίνωσης να είναι στην πρώτη σειρά µε κεφαλαία γράµµατα και
κεντραρισµένος.
5. Στο επώνυµο αντίγραφο, στην σειρά µετά τον τίτλο θα πρέπει να υπάρχει το
όνοµα του/της συγγραφέως (γραµµένο µε µικρά γράµµατα) και να ακολουθεί
στην επόµενη σειρά ο φορέας στον οποίο εργάζεται ο/η συγγραφέας µε πλάγια
γράµµατα. Στην αµέσως επόµενη σειρά θα πρέπει να δοθεί η ηλεκτρονική
διεύθυνση του/της συγγραφέως. Το όνοµα, ο φορέας εργασίας και η ηλεκτρονική
διεύθυνση του/της συγγραφέως θα πρέπει να είναι κεντραρισµένα.
6. Αµέσως µετά θα πρέπει να ακολουθεί ξενόγλωσση περίληψη µε τη λέξη Abstract
(Résumé, Zusammenfassung), εάν το κείµενό σας είναι στα ελληνικά. Αν το
κείµενό σας είναι στα αγγλικά, να ακολουθεί περίληψη είτε στα αγγλικά (µε τη
λέξη Abstract) είτε στα ελληνικά (µε τη λέξη Περίληψη).
7. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των ενοτήτων να είναι γραµµένοι σε πεζά (όχι πλάγια,
ηµίµαυρα ή υπογραµµισµένα) και µη-κεντραρισµένοι.
8. Οι υποσηµειώσεις να είναι αριθµηµένες µε συνεχή αρίθµηση και υποσελίδιες
(κάτω από την κάθε σελίδα).
9. Οι πίνακες και τα γραφήµατα να συµπεριληφθούν στο κείµενο και όχι στο τέλος
του κειµένιυ ή σε ξεχωριστό αρχείο και να είναι γραµµένοι σε µονό διάστιχο µε
µέγεθος γραµµατοσειράς 10pt. Πριν από τους πίνακες ή τα γραφήµατα να
υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι µε µέγεθος γραµµατοσειράς 10pt.
10. Αµέσως µετά το κυρίως κείµενο να παρατίθεται η βιβλιογραφία, η οποία θα
πρέπει να ακολουθεί το εξής πρότυπο:

Baker, M. 1985. «The mirror principle and morphosyntactic explanation».
Linguistic Inquiry 16, 373-415.
Buck, C. D. 1968. The Greek dialects. Chicago, The University of Chicago Press.
Wexler, K. & Manzini, R. 1987. «Parameters and learnability in binding theory».
Στο T. Roeper & E. Williams (επιµ.), Parameter setting. Dordrecht,
Reidel, 221-239.
Για αγγλόφωνο κείµενο:
Baker, M. 1985. “The mirror principle and morphosyntactic explanation”.
Linguistic Inquiry 16, 373-415.
Wexler, K. & Manzini, R. 1987. “Parameters and learnability in binding theory”.
In T. Roeper & E. Williams (eds), Parameter setting. Dordrecht, Reidel,
221-239.
11. Οι παραποµπές µέσα στο κείµενο πρέπει να έχουν την εξής µορφή:
- Παρά το γεγονός ότι στη µελέτη του Hawkins (2000)…..
- Με βάση αυτές τις ιδιότητες οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη-Warburton
(1999: 428-430)
12. Στο τέλος του κειµένου σας, µετά τη βιβλιογραφία, παρακαλούµε να παραθέσετε
τις λέξεις-κλειδιά: π.χ. κειµενικά είδη, ανάλυση λόγου, πολυτροπικότητα,
πρακτικές γραµµατισµού, κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, θεωρία ολικής
πρόσβασης / ολικής µεταφοράς, διαγλώσσα, παρεµβολή.
Θα θέλαµε να σας τονίσουµε ότι ελάχιστη προϋπόθεση για να κριθεί το κείµενο
δηµοσιεύσιµο είναι η τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών και η εµπρόθεσµη
υποβολή του στην Οργανωτική Επιτροπή. Επίσης, επισηµαίνουµε ότι το κείµενο που
θα υποβάλετε για δηµοσίευση δεν θα πρέπει να είναι ήδη δηµοσιευµένο µε την ίδια ή
παρεµφερή µορφή.
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας,
Η Οργανωτική Επιτροπή της 31ης Ετήσιας Συνάντησης
Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

