ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αγαπητές/-οί συνάδελφοι,
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο «Κόσμοι που αλλάζουν &
Σημεία των καιρών». Οι σύνεδροι, των οποίων οι προτάσεις έγιναν αποδεκτές για
παρουσίαση στο συνέδριο καλούνται να υποβάλουν το πλήρες κείμενο της εργασίας
τους για δημοσίευση έπειτα από κρίση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε ότι τα Πρακτικά Συνεδρίου θα εκδοθούν με μορφή ebook,
σελιδοποιημένο και με ISBN, ώστε να διασφαλίζεται το σύστημα αναφορών στα
κείμενά σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και να τηρήσετε τις παρακάτω
προδιαγραφές. Tο πλήρες κείμενό σας πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 20
Δεκεμβρίου

2013

(σε

μορφή

Word)

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

semio2013@uth.gr, με τον ακόλουθο τίτλο μηνύματος:

«Υποβολή κειμένου για Συνέδριο Σημειωτικής».
Κάθε κείμενο θα σταλεί σε δύο από τους κριτές του Συνεδρίου για κρίση.

Οδηγίες για μορφοποίηση του κειμένου:
Το κείμενό σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις συνολικά
(συμπεριλαμβανομένων πινάκων, γραφημάτων, υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας
και παραρτημάτων) μέχρι 12 σελίδες. Γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος
γραμματοσειράς 12pt (για όλο το κείμενο), μονό διάστιχο, βασικά περιθώρια του
Word: 2,54 πάνω & κάτω, 3,18 δεξιά & αριστερά, εσοχή παραγράφου 0,5 εκ.,
στοίχιση πλήρης.

Ο τίτλος της ανακοίνωσης να είναι στην πρώτη σειρά με πεζά, έντονα (bold)
στοιχεία, κεντραρισμένος.
Μετά από μία κενή σειρά, αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο του/των
συγγραφέα/-ων και, στην επόμενη σειρά, η ιδιότητα και ο φορέας τους (εφόσον
υπάρχει). Στην αμέσως επόμενη σειρά σημειώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση
του/των συγγραφέα/-ων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να είναι
κεντραρισμένα, με πεζά, όχι έντονα στοιχεία.
Μετά από μία κενή σειρά, θα ακολουθεί περίληψη με τη λέξη Περίληψη (πεζά,
έντονα, αριστερά) και από κάτω το κείμενο της περίληψης σε πλάγια γραφή
(italics), μονό διάστιχο. Η περίληψη δε θα ξεπερνάει τις 150 λέξεις. Το κείμενο θα
πρέπει να έχει πλήρη στοίχιση.
Στην επόμενη σειρά, σημειώνονται Λέξεις-κλειδιά (με πεζά, έντονα) και δίπλα,
χωρισμένες με κόμμα, μέχρι 6 λέξεις-κλειδιά του κειμένου σας (πεζά, όχι έντονα).
Μετά από μία κενή σειρά, ακολουθεί αγγλική περίληψη και στη συνέχεια 6
λέξεις-κλειδιά, των οποίων προηγούνται οι λέξεις Abstract και Keywords. Τα
στοιχεία στα αγγλικά ακολουθούν τις προδιαγραφές των αντίστοιχων (Περίληψη,
λέξεις-κλειδιά) στα ελληνικά.
Οι τίτλοι των υποενοτήτων του κειμένου να είναι γραμμένοι με πεζά, έντονα
στοιχεία και να μην έχουν αρίθμηση.
Οι παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές θα ακολουθούνται, στη ροή του
κειμένου και μέσα σε παρενθέσεις, μόνο από το επώνυμο του συγγραφέα και το
έτος έκδοσης του έργου (Gibson, 2011). Σε περίπτωση αυτούσιας βιβλιογραφικής
αναφοράς, απαιτείται και ο αριθμός σελίδας της παραπομπής π.χ. (Gibson, 2011, p.
607).
Οι υποσημειώσεις, εφόσον είναι απολύτως απαραίτητες, να ακολουθούν συνεχή
αρίθμηση και να εμφανίζονται στο τέλος του κειμένου (endnotes) .
Οι πίνακες και τα γραφήματα να συμπεριληφθούν στο κείμενο και όχι στο τέλος
του κειμένου ή σε ξεχωριστό αρχείο. Πριν από τους πίνακες ή τα γραφήματα να
υπάρχουν οι αντίστοιχοι τίτλοι σε συνεχή αρίθμηση.
Οι εικόνες και φωτογραφίες να είναι σε μορφή jpg, ή png σε καλή ανάλυση και
ευδιάκριτα χρώματα.
Αμέσως μετά το κυρίως κείμενο να παρατίθενται οι Βιβλιογραφικές αναφορές
(ο τίτλος γραμμένος με πεζά, έντονα στοιχεία), σύμφωνα με το ΑΡΑ 6. Αναλυτικές
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http://www.apastyle.org/
(αναλυτικά στο tutorial http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx )

Είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
Καλή συγγραφή!
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας,
Η Οργανωτική Επιτροπή

